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Évek óta visszatérő gond, hogyan 
lehetne megőrizni egyetlen hazai rö-
vidfilm fesztiválunk rangját, színvo-
nalát. Mi kell ehhez? Még szélesebb-
re nyitni a kapukat a filmek sora 
előtt, vagy ellenkezőleg, szigorúbb 
kapuellenőrzés kell, vállalva azt is, 
hogy átmenetileg a versenyfilmek 
mezőnye kisebb lesz? Mi a nagyobb 
veszély: a filmmezőnynek vagy a 
közönség számának csökkenése? S 
ez utóbbival az elszigetelődés, az ér-
dektelenség. Mi adja meg végül is 
a fesztivál értékét, jelentőségét? 
Nyilvánvaló, hogy sok tényezőből te-
vődik ez össze: a filmek művészi 
színvonalából, attraktív filmek jelen-
létéből, a műsorok színességéből, a 
sajtó figyelméből, a zsűri meggyőző 
értékeléseiből, és abból az érdeklő-
désből, izgalomból, feszültségből, 
amelyet mindez a fesztivál közönsé-
gében kelt. Végül is a közönség sok-
oldalú tetszése, lelkesedése, figyelme 
összegezi a rengeteg művészi, szerve-
zői és bírálói munkának végeredmé-
nyét. Enélkül a fesztivál kihalt táj, 
még ha mindenki a legjobb szán-
dékkal igyekszik egyébként életet 
lehelni bele. 

Miskolc városa már szinte hagyo-
mányának tekinti az évente megren-
dezett rövidfilm fesztivált, szereti, 
különösen az ifjúsága és nagyszámú 
ipari munkássága érdeklődik a fesz-
tivál hetének eseményei és filmjei 
iránt Mutatja ezt az is, hogy az 
idén — a helyi sajtó közlése szerint 
— 18 ezer bérleti jegy kelt el elővé-
telben, soha ennyi a múlt években, 
s ez a szám minden előadásra zsú-
folt nézőteret ígért. Ennek ellenére 
— s ellentétben az előző évekkel — 
mégsem volt ritka az idén a félig 
üres moziterem előtt megtartott elő-
adás. Ez olyan tény, amely mellett 
nem mehet el szó nélkül senki, aki-
nek ügye e nélkülözhetetlen hazai 
fesztivál. Nem maradhat közömbös 
a rövidfilm szakma sem, az alkotók 
sem, mert filmművészetünk elsőren-
dű érdekei fűződnek ehhez a mind-
eddig rangot képviselő szemléhez. 
Milyen okok szülték ezt a nem kí-
vánatos végeredményt? Igaz-e, hogy 

a tavalyi fesztivál rangosabb volt, 
több attrakivitást vonultatott fel? 
Még a kategóriák megoszlásában, a 
filmtémák aktualitásában, vonzóere-
jében sem nagyon különbözött. Ha 
az idei fesztivál hátrányba került a 
tavalyival szemben, akkor abban, 
hogy túlságosan is hasonlított hozzá; 
nem igyekezett jobb, vagy éppen más 
lenni; a szervezésben, a műsorössze-
állításban inkább a megszokott ru-
tin érvényesült, mint új lehetőségek 
keresése, a megfiatalítás szándéka. 

Kézenfekvő volna erre az a válasz, 
hogy valamint a zsűri is csak rang-
sorolhat viszonylagossági alapon egy 
adott mezőnyben, de nem döntheti 
el semmilyen dekrétummal a feszti-
vál egészének színvonalát, hasonlóan 
a fesztivál szervezői is csak azt 
gyűjthetik be a versenymezőnybe, 
amit a szakma az év folyamán ter-
melt. 

Az a tény, hogy a zsűri nem adta 
ki az idén a nagydíjat, arra látszik 
utalni, hogy ez a mezőny gyengébb 
volt az előzőeknél, s mintha ezt erő-
sítené meg a zsűrinek az az össze-
foglaló megállapítása és egyben ki-
fejezett aggodalma is, hogy a rövid-
filmek közt, főleg a riport és doku-
mentum kategóriában, mind keve-
sebb az ökonomikusán, művészileg is 
megkomponált mű, mely a tárgyi in-
formáció mellett elmélyült összefogó 
gondolatokat is fölvet, s képeinek 
erejével is hatni tud; mind több el-
lenben az olyan, amely mindennek a 
hiányát bőbeszédűséggel kívánja pó-
tolni. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy ez a jelenség a tavalyi feszti-
válon sem volt ismeretlen, amikor 
kizárólag mozifilmek voltak műso-
ron, s a tévé versenyfilmek még csak 
képernyőn voltak láthatók. Tény és 
való, hogy ez utóbbiak között nem 
egy akadt, melynek hosszát érezhe-
tően nem belső tartalma szabta meg, 
hanem a mechanikus műsoridő. De 
hozzá kell rögtön tenni, hogy e tévé-
filmek hátrányba is kerülnek a 
mozivásznon, részben a vetítés gyön-
ge technikája miatt, részben a mo-
ziterem más akusztikája s lelki at-
moszférája miatt. Ami a képernyőn 



Huszárik Zoltán: Tisztelet az öregasszo-
nyoknak 

még oldott és mulattató csevegés, a 
mozivásznon bántó fecsegéssé torzul 
egy-egy esetben. A közönségnek pe-
dig nincs módjában választani tévé-
és mozifilmek között, együtt kell 
megvennie őket egy előadásban. 

De ha mindebből egyszerűen arra 
következtethetnénk, hogy csak ez és 
ennyi mindössze az oka az idei fesz-
tiválközönség hűvösebb magatar-
tásának; ha elsietve úgy ítélnénk, 
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hogy az idei fesztivál általában 
gyöngébb filmeket kényszerült be-
mutatni a tavalyinál, számos olyan 
tényezőt hagynánk figyelmen kívül 
— vetítési körülmények, műsorszer-
kesztés, válogatás — melyeket szük-
séges lenne még végiggondolni. S 
légióként pedig éppen a díjazott fil-
mekhez lennénk igazságtalanok. Ket-
tőhöz — melyek sokkal erősebb me-
zőnyből is kiemelkedtek volna — 
mindenképpen, s ezek: Huszárik Zol-
tán őszinte lírájú, mély humánumú, 
művészi erővel, képgazdagsággal meg-
formált dokumentumfilmje, a Tiszte-
let az öregasszonyoknak és Oláh Gábor 
drámai erejű, nagyszerűen megszer-
kesztett, feszültséget teremtő törté-
nelmi dokumentumfilmje, a Szom-
bat 14 óra 10 perc. De éppúgy igaz-
ságtalan lenne ez B. Farkas Tamás 
művére nézve, a Balázs János va-
gyok-ra, mely a híres cigányfestő 
portréját és képzeletének fantaszti-
kus alakjait, színeit mutatja be meg-
ragadóan; s nem kevésbé Zsigmondi 
Boris filmjére, Az ecset poétájára, 
mely Egry József önvallomását és 
csodálatos balatoni képeit ötvözi 
plasztikus egységbe. Mindezek, s a 
díjazottak közül még jónéhányan 
nem viszonylagosság alapján kerül-
tek élre, hanem a bennük egészben 
vagy részben meglevő értékek elis-
meréseképpen. Ha az idei fesztivál 



mégis hűvösebb fogadtatásra talált, 
kisebb érdeklődést keltett a tavalyi-
nál, talán csak azért, mert túlságo-
san is hasonló volt hozzá; nem igye-
kezett más, új és karakterisztikusabb 
lenni. 

S ez mindjárt megnyitja a ténye-
zők sorát, melyek e globális vége-
redményt szülték, s amelyekről el-
kerülhetetlenül szó kell majd essék. 
Mindenekelőtt a válogatás, előzsűri-
zés fontosságáról; szükséges-e me-
chanikusan kezelni a rövidfilm ka-
tegóriákat, s olyankor is indítani 
minden kategóriában filmeket, ami-
kor egyik-másikban nincs megfelelő; 
másszóval, indokolt-e a mezőny 
számbeli növelése olyankor is, süni-
kor ez csak — egyébként a maga 
helyéi hasznos és tisztes — közép-
szerű munkák besorolásával lehet-
séges. Másrészt a fesztivál műsorai-
nak megszerkesztésénél nagyobb fi-
gyeimé kell fordítani a közönség kí-
vánságaira is. Ha a tévéfilmek mozi-
műsorba kerülnek, gondolni kell ar-

ra is — lévén a tévé közönsége több 
millió —, hogy sokan, egyszer vagy 
talán kétszer is látták már ezeket a 
filmeket képernyőn. Módot kell ad-
ni a közönség e részének, hogy vá-
logathasson az előadások közt, a ne-
ki tetsző műsoroknak megfelelően. 
Annál is inkább, mert jelenleg a 
műsorok összeállításánál inkább a 
sima lebonyolítás rutinja érvényesül, 
mint a közönség számára vonzó att-
raktivitások előtérbe állítása. Elő-
fordul, hogy egyik-másik előadás-
sorozatban több érdeklődéssel várt 
film is szerepel, míg másokban 
egy sem. Már pedig a közönség 
nagyszámú részvétele, érdeklődése, 
élénk vitája nélkül végül is hideg 
formalitás marad minden fesztivál. 
Erőfeszítést kell tenni, hogy a már 
tizennégy éves Miskolci Rövidfilm 
Fesztivállal ez ne következzék be. A 
vendégszerető város és filmet ked-
velő közönsége megérdemli ezt az 
erőfeszítést. 
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