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Négyszáz, a karanténhoz köthe-
tő új szót és kifejezést gyűjtött 

össze Veszelszki Ágnes nyelvész. 
A Karanténszótár: Virális tartalom 
címmel megjelent kiadványban 
többek között olyan szavak szere-
pelnek mint maradjotthonka, a ka-
ranténkovászolás, a covideo-party 
vagy az aperitif törzs. Veszelszki 
Ágnes, a Budapesti Corvinus Egye-
tem kommunikáció- és médiatudo-
mány tanszékének vezető egyete-
mi docense a vírusjárvány magyar 
nyelvi hatásait vizsgáló kutatásá-
nak egyik eredményeként alkotta 
meg a Karanténszótárt, amely a 
2020 januárja és júniusa között 
keletkezett új kifejezéseket tar-

talmazza – olvasható az egyetem 
MTI-hez elküldött közleményében. 
A szótárban különböző stílusré-
tegekből, nyelvváltozatokból ösz-
szegyűjtött szókincselemek szere-
pelnek: a köznyelvi, szlengszerű, 
gyakran játékos szavaktól az újság-
írói-publicisztikai leleményeken 
át. A gyűjtésben szerepelnek olyan 
szavak, amelyek jelentése magától 
értetődő, mint például a home ovi, 
a karanténháj. Szerepel még pél-
dául a kenyérszűz (aki a kijárási 
korlátozás alatt kezd el kenyeret 
sütni); a vécépapír-bűnözés; a 
fotelvirológus (a koronavírus-jár-
vány álszakértője) vagy a maszk-
divat, a járványszett, a maszkot is 
magában foglaló trikini, valamint 
a karantorna.

Karanténszótár jelent meg

 » K. J. 

Lemondott tisztségéről a Szé-
kelyföld kulturális folyóirat 

főszerkesztője, Borsodi L. Lász-
ló (képünkön) – jelentette be 
szombaton Facebook-oldalán a 
költő, irodalomtanár, aki 2019 
májusától vezette a lapot. Bor-
sodi L. László közleményében 
azt írta, szakmai és személyes 
okok miatt adta be felmondását 
a Székelyföld folyóiratot fi nan-
szírozó Hargita Megyei Tanács-
hoz. „A jövőben nem kívánok a 
Hargita Kiadóhivatal vezetője és 
a Székelyföld kulturális folyóirat 
főszerkesztője lenni. A Hargita 
Megyei Tanács beadványomat 
elfogadta, 2020. július 13-tól meg-
bízatásom megszűnt. Köszönöm 
mindenkinek az elmúlt időszak-
ban nyújtott segítségét, irántam 

tanúsított türelmét! A jövőben a 
csíkszeredai Márton Áron Főgim-
názium irodalomtanáraként foly-
tatom munkámat” – írta a volt 
főszerkesztő. Borsodi L. László 
tavaly májusban Lövétei Lázár 
Lászlót váltotta a kulturális folyó-
irat élén, akkor úgy nyilatkozott, 
hogy jól működő struktúrát vesz 
át, ezért számottevő újítást nem 

tervez. Elképzelései között sze-
repelt újabb fi atal szerzők meg-
szólítása, a tanulmány- és kriti-
karovatok változatosabbá tétele, 
valamint hogy a lap nagyobb mé-
dianyilvánosságot kapjon inter-
netes közösségi terekben. A lekö-
szönő Lövétei Lázár László azzal 
magyarázta visszavonulását, 
hogy a mintegy kilenc év főszer-
kesztői tevékenység után ismét a 
versírásra szeretne összpontosí-
tani. Borsodi L. László 1976-ban 
született Csíkszeredában, ahol 
a Márton Áron Főgimnáziumba 
járt, majd elvégezte a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karán 
a  magyar–angol szakot. Azóta 
egykori középiskolájában irodal-
mat tanít, számos erdélyi és ma-
gyarországi folyóiratban publi-
kál, mintegy tíz kötete jelent meg.

Lemondott a Székelyföld főszerkesztője

TÖBB MINT TÍZ HELYSZÍNEN VETÍTENEK A KOLOZSVÁRI SZEMLÉN

Szabadtéren a TIFF

Több kincses városbeli 
tanintézet, kulturális intéz-
mény udvarán, valamint 
környékbeli helyszíneken 
is tartanak szabadtéri 
vetítéseket a Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztiválon 
(TIFF) július 31. és augusz-
tus 9. között.

 » KISS JUDIT

T öbb mint tíz szabadtéri 
helyszínen tartanak ve-
títéseket a július 31. és 

augusztus 9. közti periódusra 
halasztott kolozsvári Transilva-
nia Nemzetközi Filmfesztiválon 
(TIFF) – közölték a szervezők. 
A vetítési helyszínek a város-
ban és a város környékén ta-
lálhatóak. A szemle központi 
helye a Főtér, itt tartják a nyitó- 
és zárórendezvényt, ezenkívül 
a Szépművészeti Múzeumnak 

otthont adó Bánff y-palotában, 
valamint több tanintézet, kul-
turális intézmény udvarán is 
mozizhatnak a fesztivál részt-
vevői. A Báthory István Gimná-
zium, az Apáczai Csere János 
Gimnázium, a János Zsigmond 
Unitárius Kollégium, a George 
Coșbuc-iskola kültere is mo-
zivá alakul át a TIFF idejére. 
De otthont ad a vetítéseknek 
az Agrártudományi és Állat-
orvosi Egyetem, a Iulius park, 
a Transilvania Klub, a Hójá-
ban található falumúzeum, 
a magyarfenesi Arkhai szo-
borpark, valamint a bonchidai 
Bánff y-kastély is. A vetítéseken 
résztvevőknek kötelező lesz be-
tartaniuk a járványügyi szabá-
lyokat: a belépésnél megmérik 
az érkezők testhőmérsékletét, 
kötelező lesz a maszkviselés és 
a másfél méteres távolság be-
tartása. Az egyesével és kette-
sével elrendezett székeket min-
den vetítés után fertőtlenítik. 

A TIFF-en több mint 130 alko-
tást tekinthet meg a közönség, 
a vetítések néhány kivétellel 
21.30-kor kezdődnek. Egy-egy 
francia fi lmet láthat a közön-
ség a szemle nyitányaként és 
zárásaként, a fesztivál számos 
friss alkotást és régebbi remek-
művet sorakoztat fel, és a száz 
éve született olasz rendezőóri-
ás, Federico Fellini munkássá-
ga előtt tiszteleg. A kicsiknek 
szóló, EducaTIFF elnevezésű 
szekcióban a fi lmeket 11 órától 
vetítik a Szépművészeti Múze-
um udvarán. A jegyek árusítása 
július 21. után kezdődik online 
a Tiff .eventbook.ro oldalon 
vagy a fesztivál hivatalos okos-
telefonos alkalmazásán keresz-
tül. A jegyárak magasabbak a 
tavalyinál: egy egyszemélyes 
belépő 20 lejbe, a kétszemélyes 
35 lejbe kerül. A nyitógálára és 
a különleges eseményekre 30 
lejbe kerül a belépő, a zárógá-
lára pedig 50 lejbe.
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A magyarfenesi Arkhai szoborparkban is tartanak vetítéseket a nemzetközi kolozsvári szemle keretében




