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Sára  Sándor  
Úgy hiszem  kevés  kitüntetést  fo-

gadhatott  nagyobb  egyetértéssel,  
öröimmel  közönség  és  szakma  egy-
aránt,  mint  Sára  Sándorét.  Neve  
nemcsak  igényességet,  művészi  erőt,  
tehát  értékes  munkákat  jelent,  ha-
nem  nyitottságot  is, a  többféle  embe-
ri  értékek  melletti  elkötelezettség  
képességét.  Sára  reflektorainak fénye  
együttérzéssel  világít  meg  minden  
igaz  szenvedést,  mert  ő maga  határo-
zottan áll  minden  igaz  szó  mellé.  

Kevés  filmet  csinált,  lényegesen  
kevesebbet,  mint  soíkan  hiszik,  de  
mert  minden  munkája  figyelmet  kel-
tett,  évenként  egyszeri  igényes  meg-
jelenése  állandó  jelenlétet  jelent.  

Nem  sorolom  fel  érvként  munkáit,  
hiszem,  egy  filmlap  olvasói  ismerik  
őket.  Inkább arról  beszélek,  ami  több  
mint  tíz  esztendős  együttműködé-
sünk  során  Sára  hatására  alakult  ki  
bennem,  egyszerűbben,  amit  kétsé-
get  kizáróan  Sárától  tanultam.  

Amikor  a mi  generációnk  dolgozni  
kezdett,  egyfajta  „szabadon  kezelt  
kamera",  a  francia  új  hullám  „el-
lesettsége" és  a  dokumentarizmus ha-

tására  nem  tulajdonítottunk  nagy  je-
lentőséget  a  képnek. Sára  volt  aki  —  
úgy  gondolom,  Szöllösy  Andrásné  
művészettörténet  tanárunk  biztatá-
sára  — következetesen  (hitt  a filmkép 
erejének,  tisztaságának  fontosságá-
ban.  A  film,  bár  fényképezi  az  éle-
tet,  nem  lehet  az  élet  lefényképezett  
lenyomata,  mert  akkor elrejti az  ösz-
szefüggéseket  ugyanúgy  mint  az  élet,  
holott  egyetlen  értelmes  célja,  hogy  
ezeket  feltárja, megérezhetővé  tegye,  
felismertesse. 

A  film  alapvető  közlési  nyelve  a  
kép, fények  és színek  rendje, az  előt-
tünk  változó,  előttünk  alakuló  tar-
talmú  kompozíció.  A  kép  rendje,  a  
kifejezendő  irányába  szerkesztett  
tisztasága,  információs  tartalma  és  
hangulati  ereje  olyan  értékű,  mint  
az  irodalomban  a  szóé.  

A  mozi  sötétjében  elénk  vetített  
kép akkor van  ránk  hatással, ha  sok-
rétű, érzelemgazdag,  ha  a képen  levő  
rend  segít  minket  tájékozódni,  össze-
függéseket  találni,  tehát  ha  a  képen  
megjelenő  ellentmondások  előttünk,  
bennünk  izzanak  össze  élettapaszta-



latot  jelentő  felismeréssé.  Ehhez  a  
képnek  erősnek,  pontosnak  kell  len-
nie,  sőt  valamiképpen  különösnek  is,  

hogy  különbözzön  a  többi  képtől,  
amivel  az  élet  eláraszt  minket,  mert  
ha  nem  különbözik,  nem  marad  meg  
bennünk,  nem válik  mindig  felismer-
hető  tapasztalattá.  S  ez  nemcsak  a  
távolképekre  vonatkozik,  melyek  
ember  és  környezetének  viszonyát  
fejezik  ki,  sokszor  a  természet  han-
gulati  erejével  tömörebben  és  átél-
hetőbben,  mint  hosszú  dialógusok,  
hanem  közelképekre  is,  az  előttünk  
alakuló,  változó  portrékra.  

De  egy  ilyen  képrendszer  létreho-
zása  hatalmas  küzdelem.  A  filmké-
szítés  naponta,  sőt  óránként  megho-
zott  kompromisszumok  sorozata,  ál-
landó  figyelmet,  önvizsgálatot  igé-
nyel,  hogy  a  sokféle  ember  pillanat-
nyi  képességét,  s  a  körülményeket  
összeegyeztető  kompromisszumok  kö-
zé  ne  csússzon  be  egy-egy  megalku-
vás.  Szigorú  igényességet  követel  ez,  
mindenféle  kényelmesség  elvetését.  

Vele  voltam,  amikor  egy  szikla-
csúcsra  felmászva  felépített  még  egy  
kétméteres  emelvényt,  mert  abból  a  
magasságból  völt  pontos  és  kifejező  
a  kép.  S  most  hadd  idézzek  Sárától  
egy  több  éve  elhangzott  mondatot  
szó  szerint,  remélve,  hogy  mint  rá-
olvasás.  hatásossá válik. „A  mi  mun-
kánkban ahhoz,  hogy legalább  nyolc-
van  százalékos  eredményt  elérjünk,  
mindent  kétszáz  százalékosan  kell  
előkészíteni." 

SZABÓ  ISTVÁN  

Kedves  Jankovics  Marcell!  
A  nagy  esemény  megkívánja,  hogy  

ünnepélyesen  csengjen a neved.  Csak  
semmi  komolytalanság.  A  kiült  fe-
nekű  farmert,  a  lötyögő  pulóvert  
cseréljük  fel  az  alkalomhoz  illő  sötét  
öltönyre,  fehér  ingre,  nyakkendőre!  
Hangos  jókedvünket  álszent  módon  
visszafogjuk,  igyekszünk  komolyan,  
ünnepélyesen  viselkedni...  

Évekig  te  voltál  a  stúdió  benjá-
minja,  a  legfiatalabb  testvér,  aki  
nyilván  már  türelmetlenül  várta,  
hogy  nagykorúvá  érjen, hogy  felnőtt-
höz  méltó  feladatokat  kapjon...  A  
nagy  feladat  hamar  utolért,  hama-

rább,  mint  gondoltuk  volna.  Alig  
harmincévesen  a  Pannónia  Filmstú-
dió  addigi  legnagyobb  és  egy-
szersmind  legszebb  munkájára  vál-
lalkozhattál,  a  János  Vitéz  rendezé-
sére.  A  te  „vezényleteddel"  és  sok  
munkatárs  —  szinte  az  egész  stúdió  
—  lelkes  közreműködésével  1973-ra,  
Petőfi  Sándor  születésének  150.  év-
fordulójára  elkészült  az  első  magyar  
egész  estés  rajzjátékfilm.  Veled  
együtt  egy  szakma,  a  magyar  ani-
mációs  filmgyártás  is  nagykorúvá  
vált. 

Munkádról  és  munkád  elismerésé-



ről  szólva  úgy  érzem,  hogy  kitünte-
tésed  fényéből  magunkra,  azaz  az  
egész  szakmára  is  jut  egy  kicsi.  Hi-
szem,  hogy kitüntetésed  a szakma  el-
ismerése  i s . . .  Hiszen  sokszor  még  
a  „megismerés"  is  elmarad.  Filmje-
ink  többsége  tíz  percnél  is  rövidebb.  
Mi  néhány  percben  akarjuk  elmon-
dani  gondolatainkat,  véleményünket  
a  világról.  Csak  perceket  késsen  a  
néző  a  moziból  és  hosszú  hónapok  
alkotómunkája  vész  semmibe.  Film-
jeink  szinte  teljesen  védtelenek,  a  
körülmények  kiszolgáltatottjai.  Kísé-
rőfilmek,  amelyeket  gyakran  világos  
nézőtéren  vetítenek.  Palackpostaként  
úszó  üzenetek.  És  mégis.. .  egy  
Sisyphtis  egy  Küzdök  dacolva  a  kö-
rülményekkel  sikerrel  révbe  jut;  el-
jut,  eljutott  a  közönségig.  

És  még  valamit  befejezésül.  

Március  utolsó  hetében,  még  a  ki-
tüntetés hivatalos átadása előtt  a  kol-
légák  gratuláltak  neked.  Nem  babo-
na,  csupán  a  dolgok  rendjének  sze-
retete,  hogy  csak  most,  a  Kossuth-
díj  átadása  után köszöntelek:  szívből  
gratulálok  neked.  Kívánom,  hogy  si-
kerüljenek  terveid;  megvalósításuk-
hoz legyen  erőd  és  egészséged.  

SZOBOSZLAY  PÉTER  

Kíváló  művész  címmel  tüntették  ki  

SZINETÁR  MIKLÓST,  a  Magyar  Televízió  Kossuth-díjas  művészeti  
igazgatóját,  a  Magyar  Népköztársaság  érdemes  művészét;  

Érdemes  művész  címmel  tüntették  ki  

DARGAY  ATTILÁT,  Balázs  Béla-díjas  rajzfilmrendezőt;  
HORVÁTH  ÁDÁMOT,  a Magyar Televízió  Balázs Béla-díjas  rendezőjét;  
HUSZÁRIK  ZOLTÁNT,  Balázs  Béla-díjas  filmrendezőt:  
KATKICS  ILONÁT,  a  Magyar  Televízió  Balázs  Béla-díjas  rendezőjét;  
MORELL  MIHÁLYT,  a Magyar  Filmgyártó  Vállalat  vágóját;  

Balázs Béla-dijat.  kapott  

ANDRÁS  FERENC  rendező,  
FEHÉR  GYÖRGY  rendező.  
GYARMATHY  L lV IA  rendező,  
HEMZÖ  KÁROLY  fotóművész,  
KELEMEN  FERENC  rendező.  

LUGOSSY  LÁSZLÓ  rendező,  
NEMERE  LÁSZLÓ  rendező,  
TÖTH  A.  PÁL  díszlettervező,  
TÓTH  JÓZSEF  fotóművész,  
VUKÁN  GYÖRGY  zeneszerző.  


