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Tizenöt erdélyi városban 
láthatják az elmúlt év ma-
gyar fi lmtermésének javát a 
mozirajongók a 20. jubileumi 
Filmtettfeszten. A szerdától va-
sárnapig zajló erdélyi magyar 
szemle keretében idén először 
online vetítéseket is tartanak.

 » PAP MELINDA

„Idén azzal ünneplünk, hogy 
meg lehet szervezni a feszti-
vált” – jelentették ki a szer-

vező Filmtett Egyesület képviselői a 
Filmtettfeszt 20. jubileumi kiadása 
kapcsán. Zágoni Bálint, Buzogány 
Klára és Jakab-Benke Nándor pén-
teki kolozsvári sajtótájékoztatóju-
kon elmondták, sokáig azt hitték, a 
járvány miatt nem lehet megtartani 
az erdélyi magyar szemlét, holott az 
augusztusi Transilvania Nemzetkö-
zi Filmfesztivál (TIFF) és a székely-
földi vetítések, melyeken társszer-
vezőként részt vettek, azt igazolták, 
hogy nagy igény van a fi lmvetíté-
sekre. Így előrehozták, és szabad-
térre tervezték a rendezvényt, a szo-
kott októberi időpont helyett idén 
szeptember 16–20. között zajlik.

Zágoni Bálint fesztiváligazgató rá-
mutatott: a szervezés időszakában 
egyik szemüket a folyamatosan vál-
tozó szabályozásokon, másikat az 
időjárás-előrejelzésen kellett tarta-
niuk. De végül a mozik megnyitásá-
val Kolozsváron és Csíkszeredában 
a hibrid verzió mellett döntöttek, 
szabadtéren és fi lmszínházban egy-
aránt lesznek vetítések. Sőt idén on-
line is lehet fi lmet nézni a fesztivál 
idején, amire eddig nem volt példa. 
A Filmtettfeszt központja a hagyo-
mánynak megfelelően Kolozsvár 
lesz, szabadtéren a Bánff y-palota 
udvarán, illetve a Győzelem mozi-
ban lehet magyar fi lmeket nézni. 
Szintén a hagyományokhoz híven 
további 14 erdélyi városban lesz 
hosszabb-rövidebb vetítéssorozat. 

KURIÓZUMOKAT IS BEMUTATNAK A HÉTEN AZ ERDÉLYI MAGYAR SZEMLE JUBILEUMI HUSZADIK KIADÁSÁN

Filmtettfeszt szabadtéren, moziban és online

Az elmúlt év magyar fi lmtermésének java látható 15 erdélyi városban a Filmtettfeszt keretében

 » A Sárga 
csikó-díjat idén 
Szederkényi 
Miklós gyártás-
vezető-producer 
kapja, aki szá-
mos erdélyi és 
Erdélyről szóló 
ismeretterjesztő 
és dokumen-
tumfi lm készíté-
sében vett részt.

Valamennyi helyszínen a belépés díj-
talan, de előzetes regisztrációhoz kö-
tik, az ezzel kapcsolatos információk 
a fesztivál honlapján találhatók.

Színes felhozatal
A fesztivál kínálatában tíz új magyar 
nagyjátékfi lm és egész estés doku-
mentumfi lm szerepel. „Nem túlzás 
azt mondani, hogy egy-két kivétellel 
az elmúlt év magyar fi lmtermése te-
kinthető meg” – mondta Zágoni Bá-
lint, aki szerint műfajilag is színes 
a felhozatal, elismert rendezők és 
tehetséges pályakezdők alkotása-
it egyaránt láthatja az erdélyi kö-
zönség. Erdélyi kötődésű fi lmek is 
szerepelnek a vásznon, Hajdu Sza-
bolcs Kolozsváron forgatott Béke-
idő című új fi lmje mellett az erdélyi 
Molnár Levente főszereplésével ké-
szült Apró mesék is megtekinthe-
tő, akárcsak Visky Ábel kolozsvári 
rendező börtöntörténetei, mely a 
fesztivál nyitófi lmje is egyben. Ma-
gyar rövidfi lmeket szintén láthat a 
közönség.

Az erdélyi magyar rövidfi lmek ver-
senyét is megszervezik, a Filmgalopp-
ra a járvány miatt kevesebb alkotás 
érkezett, de animáció és élő szerep-
lős mű is van közöttük, sőt olyan is, 
ami a járványhelyzetre és karantén-
ra refl ektál, mondta Jakab-Benke 
Nándor. A versenyen valamennyi 
erdélyi magyar fi lmes iskola képvi-
selteti magát, a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem és Sapientia EMTE 
mellett a nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetemről is érkezett ne-
vezés. A versenyfi lmek a fesztivál 
honlapján is megtekinthetők, és 
szavazni is lehet a közönségked-
vencre. A zsűrit idén Groșan Crist-
ina aradi születésű, Magyarorszá-
gon dolgozó fi lmrendező és vizuális 
művész, Lichter Péter fi lmkritikus 
és -esztéta, illetve Pálff y Tibor sepsi-
szentgyörgyi színművész alkotja.

Magyar–román kísértetek
Akárcsak más években, idén is lesz-
nek fi lmtörténeti ritkaságok, egy igazi 
kuriózumot mutatnak be, az 1931-ben 

készült Ghost Train (Kísértetek vona-
ta) angol thriller magyar és román 
változatának Kővári Szabolcs által 
egybevágott keverékét. Zágoni Bálint 
kifejtette, a thriller a hangosfi lm kez-
deti időszakába vezet vissza, amikor 
könnyebb volt újraforgatni egy fi lmet, 
mint szinkronizálni. A magyar–ro-
mán mű nem lesz nehezen követhető 
a nézők számára, ugyanis mindkettőt 
Kolozsváron azonos díszlettel és jel-
mezekkel forgatták. Másik fi lmritka-
ság Zolnay Pál Fotográfi a című műve, 
a dokumentarista játékfi lm a 70-es 
évek vidéki társadalmának pontos 
szociográfi ája, és a Magyar Művésze-
ti Akadémia is beválogatta a legjobb 
magyar fi lmek közé.
Akárcsak más években, a gyerekek-
re is gondoltak, mondta Buzogány 
Klára, a kicsik a kolozsvári Győze-
lem moziban a Lengemesék 2-t, il-
letve a Keménykalap és krumpliorr 
című alkotást láthatják, utóbbi vetí-
tése tisztelgés az élők közül idén el-
távozott Csukás István és a fi lm más 
alkotói előtt.

Online mozizás
Az idei Filmtettfeszt újdonsága, 
hogy hétvégén online vetítések is 
lesznek, a romániai internetfelhasz-
nálók három magyar fi lmet nézhet-
nek meg a világhálón, a linkek pén-
teken, szombaton és vasárnap este 
20 és 24 óra között lesznek aktívak. A 
fesztivál keretében 2012 óta adnak át 
életműdíjat, az első erdélyi magyar 
játékfi lm címéről elnevezett Sárga 
csikó-díjat idén Szederkényi Miklós 
gyártásvezető-producer kapja, aki 
számos erdélyi és Erdélyről szóló is-
meretterjesztő és dokumentumfi lm 
készítésében vett részt. A díjazott a 
járványügyi korlátozások miatt nem 
lehet jelen az eseményen, ahogy a 
meghívottak száma is jóval kisebb 
idén. Többen videóüzenetben kö-
szöntik a nézőket, illetve az erdélyi 
alkotókkal több közönségtalálkozó 
is lesz. A jubileumi fesztivál teljes 
programja a Filmtettfeszt.ro honla-
pon böngészhető.
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 » KRÓNIKA

É letének 93. évében meghalt Kolozs-
váron Szőcs István író, szerkesztő, 

művelődéstörténész, a Magyar Művé-
szeti Akadémia (MMA) rendes tagja 
– közölte pénteken az MMA az MTI-
vel. Szőcs Istvánt a Magyar Művészeti 

Akadémia saját halottjának tekinti. 
Munkásságának meghatározó műfaja 
a lendületes irodalmi publicisztika és 
a tudományos igényű, de olvasmányos, 
szubjektív hangvételű esszé. Több száz-
ra, talán több ezerre tehető irodalom-
mal is foglalkozó cikkeinek, kritikáinak 
száma, rendkívüli olvasottsága, széles 
körű műveltsége különös elevenséggel 
mutatkozik meg művelődéstörténeti 
írásaiban is, amelyekben történelem 
és nyelvtörténet, őstörténet, nyelvpszi-
chológia és etimológia szétszálazha-
tatlanul összefonódott. Sokoldalú 
munkásságának jelentős vonulatát ké-
pezi hozzájárulása a romániai magyar 
könyvkiadás megújulásához – írta a 
szervezet a közleményében.

Szőcs István elemi és középfokú 
tanulmányait szülővárosában, Ma-
rosvásárhelyen végezte, a Református 
Kollégiumban érettségizett. Felsőfokú 
tanulmányokat a kolozsvári egyete-

men folytatott, 1951-ben pedagógia–lé-
lektan szakos tanári oklevelet szerzett. 
Pályáját az Ifj úsági Könyvkiadóban 
kezdte, 1958 és 1968 közt az Utunk, 
1968 és 1989 közt az Előre szerkesztője, 
1989-ben vonult nyugdíjba. Az 1990-es 
évek közepétől a kolozsvári Helikon 
főmunkatársa. Első publikációitól, az 
ötvenes évek közepétől kezdve Szőcs 
István bő három évtizedig elsősorban 
irodalom- és színikritikákkal, iroda-
lomtörténeti esszékkel van jelen az 
irodalmi életben. Irodalmi és színikri-
tikái, művelődéstörténeti esszéi, nyel-
vészeti vitacikkei sajátos színt jelente-
nek az erdélyi magyar irodalomban. 
Kétezernél több publicisztikai írása 
jelent meg.

Fő művének a Selyemsárhajó című, 
több kiadást és témabővítést megért 
könyvét tartotta, amelyben imponálón 
mozgósította évtizedek alatt rendsze-
rezett őstörténeti, archeológiai, ösz-

szehasonlító nyelvészeti, csillagászati, 
mitológiai, lélektani tudását. 20. szá-
zadi klasszikus magyar írók (Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső, Makkai 
Sándor, Kós Károly stb.) műveit adta 
közre jegyzetekkel, bevezetésekkel.

Szőcs István tevékenyen részt vállalt 
politikai és közügyekben. A magyar-
ság védelmében több konfl iktust is fel-
vállalt: egyebek között publicisztikai 
írásokban érvelt határozottan a nagy 
múltú magyar nyelvű gimnáziumok 
visszaállítása érdekében, tiltakozott 
a kolozsvári polgármester, Gheorghe 
Funar szélsőségesen nacionalista vá-
rosvezetése ellen. A legnagyobb, or-
szágos méretűvé duzzadt politikai bot-
rányt egy televízióadásban kavarta, 
melyben cáfolta a dákoromán folyto-
nosság elméletét. 2012 novemberében 
kiderült, hogy a kommunizmus alatt a 
Szekuritáté beszervezte – olvasható az 
MMA közleményében.

Elhunyt Szőcs István erdélyi író, művelődéstörténész
 » Szőcs István 

fő művének a 
Selyemsárhajó 
című, több ki-
adást és téma-
bővítést megért 
könyvét tartotta.




