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Ha a járványhelyzet majd 
lehetővé teszi, kinti és benti 
vetítésekkel is ünnepli jubile-
umát a kolozsvári Nemzetközi 
Transilvania Filmfesztivál (TIFF) 
július 23. és augusztus 1. között. 
A szemle szervezői közölték, 
az idei fesztivál nem csupán 
„vakcinakiadás” és emlékezetes 
esemény kíván lenni, de annak 
reménye is, hogy visszatérhet a 
majdnem elveszített normalitás.

 » K. J. 

H uszadik születésnapját ün-
nepli idén a kolozsvári Nem-
zetközi Transilvania Filmfesz-

tivál (TIFF), amely a július 23. és 
augusztus 1. közti időszakra tervezi 
új kiadását – jelentették be a szerve-
zők. Mint írták, 10 napon keresztül 
számos fi lmpremierrel, meghívot-
takkal és emlékezetes eseményekkel 
tervezik megünnepelni az évfordu-
lót. Emlékeztetnek, tavaly a TIFF 
volt a legelső nagy európai szemle, 
amelyet személyes részvétellel tar-
tottak meg a világjárvány közepette, 
a járványügyi intézkedések szigorú 
betartásával: 4500 néző követhette 
a fi lmeket 14 helyszínen a szabad 
ég alatt. A jubileumi kiadásra két 
forgatókönyvvel készültek: az egyik 
szerint a korábban megszokott idő-
pontban, május végén és június 
elején tartották volna, a második 
szerint pedig a tavalyi évhez hason-
lóan, a pandémia miatt a július végi,  
augusztus eleji periódusra tervezték 

a szemlét. A hatóságok által közölt 
információk függvényében a válasz-
tás az utóbbi időpontra esett.

Úgy tervezik, hogy kinti és benti 
vetítéseken is részt vehetnek a né-
zők – utóbbin akkor, ha a helyzet 
majd lehetővé teszi. A járványügyi 
előírásokat maximálisan betartják, 
akárcsak a tavaly – közölték a szer-
vezők. Tudor Giurgiu rendező, a TIFF 
fesztiváligazgatója úgy nyilatkozott, 
2002-ban az akkori körülmények el-
lenére születhetett meg a fesztivál: 
Romániában akkortájt a fi lmipar 
bénult állapotban leledzett, a mozi-
termek kiürültek, a fi lmszínházakat 
bezárták. „A TIFF fejlődésében az 

elmúlt 20 év alatt semmi sem volt 
megszokott, így a mostani jubileum 
is különlegesnek ígérkezik. Minél 
több rajongóval, baráttal, meghívot-
tal szeretnénk együtt emlékezni és 
ünnepelni. A szemle megtartásának 
legbiztonságosabb változatát ter-
vezzük” – mondta a fesztiváligazga-
tó. Mihai Chirilov, a TIFF művészeti 
vezetője úgy fogalmazott, minden 
okuk megvan arra, hogy büszkék le-
gyenek az elmúlt két évtizedre, és azt 
tervezik, hogy mindezt megünnep-
lik idén. „Nehéz előre tekinteni egy 
olyan időszakban, amikor a mozizás 
élményét számos tényező befolyá-
solja kedvezőtlenül, de ez nem volt 

A JÚLIUS 23. ÉS AUGUSZTUS 1. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN RENDEZNÉK A JUBILÁLÓ KOLOZSVÁRI NEMZETKÖZI FILMSZEMLÉT 

Beltéri vetítéseket is tervez a TIFF

Jubilál a TIFF. Idén nyáron is a járványügyi előírások betartásával szervezik meg a kolozsvári nemzetközi fi lmszemlét
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másképpen 20 évvel ezelőtt sem. 
Mindazonáltal jelentős, sokak szá-
mára vonzó közösségi eseményt 
tervezünk” – mondta Chirilov. 
Mint sorolta, friss alkotásokkal, ju-
bileumi vetítésekkel, koncertekkel, 
kiállításokkal és új helyszínekkel 
is várják a közönséget. „A 20. TIFF 
nem csupán »vakcinakiadás« és 
emlékezetes esemény kíván lenni, 
de annak reménye is, hogy visz-
szatérhet a majdnem elveszített 
normalitás” – mondta Chirilov. A 
jubileumi szemle meglepetéseit a 
következő időszakban jelentik be, 
részletek a TIFF honlapján olvas-
hatóak.

 »  A TIFF 
fejlődésében az 
elmúlt 20 év alatt 
semmi sem volt 
megszokott, így a 
mostani jubileum 
is különlegesnek 
ígérkezik. Minél 
több rajongóval, 
baráttal, meghí-
vottal szeretnénk 
együtt emlékezni 
és ünnepelni – 
mondta Tudor 
Giurgiu fesztivál-
igazgató. 

 » KISS JUDIT

Hervay Gizella (1934–1982) erdélyi 
költő életművét állította refl ek-

torfénybe az az online est, amelyet a 
tervek szerint tegnap este tartottak a 
budapesti Petőfi  Irodalmi Múzeum 
szervezésében az Árnyjátékok az A38 
Hajón programsorozat részeként. 
Amint az est beharagozójában szere-
pel, a Hervay-életmű újabb és újabb 

költőnemzedékeket inspirál, amikor 
női hétköznapokról, testről, traumák-
ról, diktatúrákról, a nyelv lecsupaszí-
tásáról, tőmondatosításáról van szó. 
„Zaklatott magánélete sötét tónusú 
lírához vezette, amiben olyan csúcsok 
és mélységek jelennek meg, amik Vö-
rösmarty, Ady Endre és Juhász Gyula 
költészetének rokonává teszik” – ol-
vasható az ismertetőben. Az est szöve-
gének anyagát Balázs Imre József ko-

lozsvári irodalomtörténész válogatta, 
a versek, interjúrészletek betekintést 
nyújtottak Hervay Gizella költészeté-
nek összetettségébe, erdélyi és ma-
gyarországi pályaszakaszaiba.

Balázs Imre József megkeresésünkre 
elmondta, Hervay Gizella azzal vált a 
hatvanas években az erdélyi magyar 
költészet fontos megújítójává, hogy 
a köznapiság felé mozdította el a köl-
tői nyelvet. „A tudatosan hétköznapi, 
díszítetlen, saját kötetcímét idézve, 
»tőmondatosított« beszédforma vált 
a védjegyévé. Nagyszabású poémájá-
ban, a Zuhanásokban ezt aztán a töre-
dékes szerkezetek irányába alakította. 
Mára egyre fontosabb az is, ahogyan 
jellegzetesen női tapasztalatoknak, 
történelmileg és testileg egyaránt kó-
dolt traumáknak tudott hangot adni” 
– fogalmazott az irodalomtörténész. 
Kifejtette, Hervay gyermekeknek írt 
művei közül a Kobak könyve a legis-
mertebb – erre is az a fajta erős em-
pátia és belehelyezkedő, azonosuló 
attitűd jellemző, mint általában a 
verseire. „A Kobak könyve a korszak 
más gyermekirodalmi remekműveivel 
összehasonlítva, talán még inkább ké-
pes gyermekszemmel látni, gyermek-
problémákban gondolkodni. Ő nem 
annyira a klasszikus irodalmi minták 
felől indulva ír remekműveket, mint 

a korszakban Kányádi Sándor, Fodor 
Sándor, Méhes György, Bajor Andor 
vagy Szilágyi Domokos, hanem, ahogy 
ő mondja, gyermekrajzokból tanul 
mesélni: nyilván erős összhangban 
és egymásrautaltságban Szilágyi Do-
mokossal közös gyermekével, Szilágyi 
Attilával – Kobakkal” – értékelt Balázs 
Imre József. Szilágyi Attila 16 évesen az 
1977-es földrengés következtében vesz-
tette életét Bukarestben. Mint mondta, 
szuverén alkotói világ a Hervayé – 
miközben poétikailag együtt mozdul 
olyan jelentős magyarországi költőkkel 
is, mint Nemes Nagy Ágnes vagy Orbán 
Ottó a tárgyiasságot vagy a megjele-
nített problémákat tekintve. „Szilágyi 
Domokossal persze nem csupán rövid 
házasságuk köti őt össze, hanem egy-
fajta dialógus is, amelyik a két életmű 
között kialakul. A legegyszerűbb talán 
azt mondani róluk, hogy kiegészítik 
egymást: hozzá tudnak tenni a másik 
poétikájához, témáihoz olyasmit, ami 
különben hiányzik onnan” – mond-
ta az irodalomtörténész. Hozzátette, 
Szilágyi Domokos halála után Hervay 
többször is írt róla, a Kettészelt madár 
című könyvét pedig Szilágyi Attila és 
Szilágyi Domokos emlékének ajánlot-
ta. „Sokféle összetartozást jelez, hogy 
végül közös sírban nyugszanak a Há-
zsongárdban” – mutatott rá.

Kiegészíti egymást Hervay Gizella és Szilágyi Domokos költészete

 » Mára egyre 
fontosabb az is, 
ahogyan jelleg-
zetesen női ta-
pasztalatoknak, 
történelmileg és 
testileg egyaránt 
kódolt traumák-
nak tudott han-
got adni Hervay 
Gizella. 

Hervay Gizella és férje, Szilágyi Domokos életműve egyfajta dialógusban áll 




