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É letének 88. évében elhunyt Gálfalvi 
Zsolt erdélyi irodalom- és színikri-

tikus, esszéíró, szerkesztő, a maros-
vásárhelyi színház egykori igazgatója 
– közölte a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata kö-
zösségi oldalán. Gálfalvi Zsolt 1933-
ban született Marosvásárhelyen, a 
Bolyai Tudományegyetemen szerzett 
magyar nyelv- és irodalomtanári diplo-
mát 1955-ben. 1951-től az Utunk folyó-
irat szerkesztőségében dolgozott, majd 
1956-tól az Igaz Szó belső munkatársa, 
1962-től főszerkesztő-helyettese. A ma-
rosvásárhelyi Állami Magyar Színház 
igazgatója volt 1967 és 1969 között.

1969-ben Bukarestbe költözött, ott 
az Előre és A Hét főszerkesztő-helyet-
tese volt. Az Utunk, az Igaz Szó, A Hét, 
az Új Élet és az Előre hasábjain közölt 
irodalmi és színházi kritikáin kívül ro-

mán és német folyóiratokban is jelen 
volt tanulmányokkal, esszékkel. Első 
kötetébe (Írók, könyvek, viták, 1958) 
pályája első szakaszában született iro-
dalomkritikai cikkeit és tanulmányait 
gyűjtötte össze.

Az írás értelme című második köte-
tében (1977) olyan kortárs írók, költők 
műveit elemzi, mint Asztalos István, 
Balogh Edgár, Farkas Árpád, Kacsó 
Sándor, Kovács György, Majtényi Erik, 
Nagy István, Sütő András, Szász Já-
nos, Szemlér Ferenc, Szilágyi István. 
Színházi jegyzeteit Prospero szigetén 
címen adta közre. Élénk visszhangot 
váltott ki 1981-ben indult „élő irodalmi 
folyóirata”, a bukaresti Román Tele-
vízió magyar adásában Sokszemközt 
című rovata, amelyben kortárs romá-
niai magyar írókkal beszélgetett.

Gálfalvi Zsolt a Krónika 1999-es ala-
pításakor lapunk szerkesztőbizottsá-
gának tagja volt.

Elhunyt Gálfalvi Zsolt irodalom- és színikritikus, esszéíró

 » Élénk vissz-
hangot váltott ki 
1981-ben indult 
„élő irodalmi 
folyóirata”, a 
bukaresti Román 
Televízió magyar 
adásában Sok-
szemközt című 
rovata, amelyben 
kortárs romániai 
magyar írókkal 
beszélgetett.

Tizenhét  helyszínen, 
165 fi lm vetítésével zaj-
lik jövő vasárnapig a 20. 
Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivál (TIFF). Az 
ünnepi kiadásához érkezett 
szemle visszahozta Kolozs-
várra a járvány előtti nyüzs-
gést, bohémságot.

 » PAP MELINDA

A járvány előtti időkre emlé-
keztetett a hétvégén Kolozs-
vár, a 20. alkalommal meg-

rendezett Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivál (TIFF) visszahozta a 
kincses városba azt a bohém han-
gulatot, nyüzsgést, ami az elmúlt 
másfél évben szinte teljesen el-
veszett. A tavalyi kiadással ellen-
tétben – amikor a TIFF elsőként 
mutatta meg a rendezvényszer-
vezőknek, közönségnek, hogyan 
kell pandémiában fesztivált tarta-
ni – idén csak a Főtéren felállított 
tesztelő és oltóközpont emlékeztet 
arra, hogy még mindig járvány 
van. Utóbbiban pénteken Valeriu 
Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora adott be pár adag 
vakcinát, így intve a járvány elleni 
küzdelemre. A mozikban, szabad-
téri vetítéseken már békebeli volt 
a hangulat, mindenki örül, hogy 
végre felszusszanhat a sok korláto-
zás után.

VISSZAHOZTA A NORMALITÁST KOLOZSVÁRRA A 20. KIADÁSÁT ÜNNEPLŐ TRANSILVANIA NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL

Békebeli hangulatban jubilál a TIFF

Több mint másfél száz fi lmet tekinthetnek meg az érdeklődők a  kincses városi fi lmes szemle keretében

 » A színes 
magyar kínálat-
ban versenyfi lm 
is van, Horvát Lili 
Felkészülés meg-
határozatlan ideig 
tartó együttlétre 
című mozĳ a, de a 
kolozsvári Felméri 
Cecília első nagy-
játékfi lmjét, a 
Spirált is bemu-
tatják.

A TIFF idei, augusztus elsejéig 
tartó 20. kiadása péntek este hagyo-
mányos módon a Főtéren vette kez-
detét, azzal az eltéréssel, hogy Ko-
lozsvár mellett másik 19 település is 
ünnepelt, Jászvásár kivételével mind 
erdélyi helyszínek – a szervezők így 
akarták megmutatni, hogy nemcsak 
nevében erdélyi a fesztivál. A nyi-
tófi lmet Erdély-szerte láthatták, még 
ha a kolozsvári kezdés kicsit csúszott 
is a többi helyszínhez képest. A nyi-
tógálán ugyanis már-már kevésnek 
bizonyult az 1500 ülőhely, egyesek 
állni kényszerültek, a fesztivál rek-
lámfi lmjében szereplő dákoknak – 
a Terra Dacica Aeterna és az Omnis 
Barbaria hagyományőrző csoportok 
tagjainak – sem jutott hely, így Má-
tyás király lovasszobrának árnyéká-
ban húzták meg magukat.

Húsz év hozadéka
Tudor Giurgiu fesztiváligazgató 
hagyományos köszöntőjében az el-
múlt húsz évet próbálta összegez-
ni, rámutatva: a két évtized alatt 

nemcsak a fesztivál, Kolozsvár is 
megváltozott, amiben a TIFF-nek 
is szerepe van. De ami a legfonto-
sabb: sorsokat is megváltoztattak, 
a fesztiválnak köszönhetően sok 
fi atal kezdett el érdeklődni a fi lm, 
a média világa iránt. Az ő fi a is ön-
kéntes már, mondta Giurgiu, aki a 
legnagyobb eredménynek azt tartja, 
hogy sikerült átadni a fi lm szerete-
tét egy másik generációnak. Arra is 
emlékeztetett, hogy az idei kiadást 
nem kis pánik előzte meg: a műve-
lődési minisztérium 65 százalékkal 
csökkentette a büdzsét, és reményé-
nek adott hangot, hogy a következő 
évtizedben biztosabb anyagi háttér 
mellett működhet a fesztivál. Az idei 
kiadást a fi nanszírozásba beszálló 
számos helyi cégnek köszönte meg.

Segítség a román alkotóknak
Mihai Chirilov művészeti igazgató a 
fesztivál spanyol felhozatalára hívta 
fel a fi gyelmet – ebből az elsőt, Ces 
Guy Szenvedélyes szomszédok című 
vígjátékát a megnyitó után tekinthet-

te meg a nagyérdemű. Arra is rámu-
tatott, hogy a TIFF-en idén rekord-
számú, 45 román fi lm látható, ezzel 
a járvány által sújtott fi lmszakmának 
nyújtanak segítő kezet. A román fi l-
mek premierje többnyire a mezőgaz-
dasági és agráregyetem kertjében 
zajlik, szombaton Oana Giurgiu 
Spioni de ocazie című kémfi lmjét, 
tegnap Daniel Sandu Tata mută 
munții című moziját mutatták be – 
a vetítéseket beszélgetés is követi 
az alkotókkal. A művészeti igazgató 
a román fi lmesekről szólva a nem-
rég elhunyt Luminița Gheorghiu
 színésznőről is megemlékezett.

Emil Boc polgármester beszédé-
ben a kultúra és az oktatás fontossá-
gát hangsúlyozta, rámutatva, hogy 
a TIFF mindkét téren nagyot teljesít, 
és megköszönte a fesztivál szerve-
zőinek, hogy hírét viszik Kolozs-
várnak. A nyitógáláról a show-ele-
mek sem hiányoztak, a bukaresti 
Amadeus zenekar poposított klasz-
szikus zenével örvendeztette meg 
a népes közönséget, míg az olasz 
Corona Events artistacsoport látvá-
nyos mutatványokkal lépett fel.

A TIFF idei kiadásán 17 helyszí-
nen 165 alkotást vetítenek, melynek 
szerzői több mint 40 országból ér-
keztek, többek között Indiából, az 
Egyesült Államokból és a pár napja 
vörös zónává nyilvánított Spanyol-
országból. Magyar szempontból 
a szerdai magyar nap a legígére-
tesebb, amikor a TIFF-en életmű-
díjat kapó Szabó István rendező 
legújabb, Zárójelentés című fi lmjét 
is levetítik. A színes magyar kíná-
latban versenyfi lm is van, Horvát 
Lili Felkészülés meghatározatlan 
ideig tartó együttlétre című mozija, 
de a kolozsvári Felméri Cecília első 
nagyjátékfi lmjét, a Spirált is bemu-
tatják. A vetítések a mozikban és 
szabadtéren is távolságtartás nél-
kül, de maszkban zajlanak, nega-
tív tesztet vagy oltási igazolványt 
csak Szergej Polunyin balett-táncos 
bonchidai fellépésére és a társasági 
eseményekre kérnek.
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Filmvárosi címre pályázik Kolozsvár   

Film Városa címre nyújtott be pályázatot  Kolozsvár 
önkormányzata az UNESCO-nál – jelentette be Emil 
Boc polgármester. Elmondta, a címet a Kreatív városok 
projekt keretében ítélik oda, és a kincses város már túl 
van a pályázat első szakaszán, jelenleg a zsűrizés előtti 
fázisnál tartanak. Boc a Ziua Live műsorában elmondta, 
nem tudják, hogy mely városokkal kell megmérkőznie 
Kolozsvárnak, ez  csak utólag derül ki. Az elöljáró szerint 
a Film Városa cím Erdély fővárosának kulturális és krea-
tív oldalát hangsúlyozná. (P. M.)




