
szen modern tartalmakat is el lehet 
mondani — de ilyenkor a forma 
erősen dekonkretizált, nem szoros 
béklyó. (De még ezekben a formák-
ban is van valami az eredeti, őket 
létrehozó eszmeiségből, tartalom-
ból.) Ezzel szembeD sokkal inkább 
ideológiai jellegűek azok a formák, 
amelyeket a mi mai filmjeinkbe 
vesznek át a nyugati modern film-
iskolák kelléktárából. Itt az atmosz-
férától a színészi játékig, a fényké-
pezés módjától a meseszövésig ter-
jedő komplex átvételről van szó, és 
korántsem -a mondanivalóval össze-
csengő« hatások átvételéről. Hogyne 
kerülne ilyenkor konfliktusba egy-
mással a kifejezésmód és a monda-
nivaló. Az -OZdás és kötés--nél ez a 
-játszma- forma és tartalom között, 
egy olyan -döntetlennel-, végződött, 
amelyben az átvett forma és az ere-
deti tartalom szinte semlegesí-
tette egymást. Ezt a -patt—ot én — 
más -játszmák- mattjához képest — 
nagyonis pozitívnak értékeltem. De 
most Sas György cikkéból úgy tű-
nik, kár volt ezzel az értékelő kísér-
lettel fáradoznom: a kritikusnak, az 
ő felfogása szerint, az a dolga, hogy 
tudósítson a mérkőzésről, de ne ele-
mezze az eredményt. 

Ez a kritikusi semlegességet hir-
dető álláspont korántsem olyan 
semleges, ha tovább olvassuk fejte-
getéseit. Egyfelől a -hatásosabb- ér-
velés kedvéért azt a nézetet tulajdo-

nítja (gondolom) nekem, hogy a nyu-
gati filmművészettől semmit nem 
tanulhatunk. Én ezt nem állítottam, 
sőt, konkrétan kimutattam, hogy 
mit tekintek értéknek Jancsó mun-
kájában, olyan részeredménynek, 
amelyet a rendező a szóbanforgó 
filmművészettel való viaskodásban 
kiharcolt magának: »Olyan értékek 
ezek — így szólt a konklúzió —, 
amelyeket meg kell őrizni, amelyek 
a maguk helyén, mint eszközei egy 
átfogóbb, egy mélyebb és realista 
koncepciónak, meggyőző erőt adhat-
nak az ábrázolásnak.- Ehhez nincs 
mit hozzátennem. De ahhoz igen, 
hogy Sas, miközben homályosan, el-
vileg és általában a nyugati film-
irányzatok differenciálását követeli, 
nagyon is konkrétan, mint - ideoló-
giai tétovaságot- bírálja azt a kriti-
kát, amely igyekszik -elhatárolni a 
szocialista gondolkodástól- idegen 
hatásokat. Ez az egyfrontos harc az, 
ami -elhomályosítja az eszmei harc 
és kibékithetetlenség valóságos 
frontvonalait-. Pedig amire ma nagy 
szükség van, s ami a feltétele annak, 
hogy -filmesztétikánk eszméink el-
terjedéséhez nagyobb segítséget 
nyújtson* — hogy Sas befejező in-
telmeit idézzem — az a mi eszméink 
elterjedése, nem pedig a kritikusi 
semlegesség hirdetése a tőlünk ide-
gen eszmei és stílushatásokkal szem-
ben. 
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ÚJ S Z O T - D l J A S F I L M M Ű V É S Z E K 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa évről évre rendszeresen díjazza 
azokat a művészeket, akik alkotásaikban híven fejezik ki a munkásosztály 
életét, eleven kapcsolatot tartanak a dolgozókkal, segítik a szakszervezetek 
népművelő tevékenységét. Az idén a filmművészek közül hárman részesültek 
SZOT-díjban: 

15 000 forint összegű megosztott díjat kapott: Gaál István és Sára Sándor, 
a Balázs Béla stúdió két fiatal művésze az -Oda-vissza- és a -Cigányok- című 
dokumentumfilmek rendezői, illetve operatőri munkájáért. 

10 000 forintos dijat kapott: Rényi Tamás filmrendező, a -Legenda a 
vonaton- című film rendezéséért, és a Ganz-MÁVAG-ban végzett népművelő 
tevékenységéért. 


