
fesztivál része az újság, friss hí-
rekkel, véleményekkel szolgál-
va az előző nap produkcióiról. 
Amióta Gyergyószentmiklós a 

kollokvium házigazdája, Fesztivál függöny, 
Kollokvium címen látott napvilágot, ma már 
Kolli-bacilus néven jelentkezik. Teatrológus-
hallgatók szerkesztik, véleményük kap helyet 
a lapban egy-egy előadásról. Gyakorlat ez, a 
kritika műfaját ízlelgetik, ám ennél is több: a 
fesztiválon a szakma színe-javát ismerik meg, 
írásaik által – tudtukon kívül – állásbörzén 
vesznek részt. 

Az idei szerkesztőcsapatot Zsigmond 
Andrea vezetésével nyolc kolozsvári, hat 
marosvásárhelyi teatrológus-hallgató al-
kotja, mellettük pedig jelen van az a gyer-
gyószentmiklósi fiatalember, aki tavaly 
tördelőként segítette a munkát, itt kapott 
kedvet, hogy idén teatrológia szakra je-
lentkezzen.

Napi 2-3 előadást néznek meg a hallga-
tók, s bizony, gyakran éjfél után ülnek szá-
mítógép elé, hogy véleményt formáljanak, 
reggel pedig irány a szakmai beszélgetés, ahol 
álláspontjukat kell fenntartaniuk, ugyanis 
idéntől minden előadáshoz egy-egy hallgató 
is hozzáfűzi meglátását, felteszi megválaszo-
latlan kérdését. 

– Nem szerencsés légből kapott véle-
ményt írni. Amit megfogalmazunk, amel-
lett érvelni is kötelező. Nehéz, hogy a látott 
előadásokra rögtön reflektálnunk kell. Nincs 
meg az eltávolodás lehetősége, előfordul, 
hogy másnap reggel kicsit másként látjuk a 
helyzetet – mondja Orbán Enikő. 

– Érzem benne a szándékot, amit kon-
cepciónak szoktak nevezni, de az az érzésem, 
hogy ezt nem sikerült maradéktalanul meg-
valósítani – így fogalmazott egy előadás után 
Keresztes Franciska. – Nem lehetünk ledo-
rongolók, hisz kik vagyunk mi, hogy csak úgy 

megmondjuk a tutit? Nincs olyan tapasztala-
tunk, hogy ítéletet mondjunk, viszont ha ár-
nyalt megfogalmazással is, de hangot adunk 
véleményünknek. 

– Nem biztos, hogy a szerzőnek mindig 
állításokat kell megfogalmaznia, főleg ha 
még diák, kritikusnövendék. Jobb, ha kérdé-
sei vannak, amire akár ő keresi meg később a 
válasz, akár az alkotót gondolkodtatja el a hi-
ányosságokról. És ez a legfontosabb. Hátrány 
viszont, hogy a kiadvány kis terjedelme és az 
alkotási idő szűkössége miatt a stílus nem tud 
igazán megmutatkozni. Itt még nem derül ki, 
kinek erőssége az irónia, ki az, aki a pontos 
megfogalmazásban jeleskedik. A véleményük 
viszont jelen van, és álláspontjuk egymás mel-
lé téve lehetőséget ad, hogy a szakma és kö-
zönség számára akár egy vitaindító legyen – 
vélekedik a Kolli-bacilus főszerkesztője.

– Az újság jelzi a fesztivál pulzusát, ugyan-
akkor értékmérő szereppel is bír, a szakmának 
és közönségnek is egy mankót jelent, hogy bi-
zonyos értékrendeket kialakítson magában. 
A Kolli-bacilus betölti ezt a szerepét, a fiatal 
szerkesztők igen jól teljesítenek – fogalma-
zott Kötő József színháztörténész, zsűritag. 
– Úgy néz ki, jó a jövő kritikusainak szem-
mértéke, kellő felkészültséggel rendelkeznek 
és hál’ Istennek kellő bátorsággal ahhoz, hogy 
nekimenjenek annak, ami rossz, ami elavult 
és ki tudnak állni véleményük mellett. Tehát 
a jövő akár színházkritikusok, akár színházi 
műhelymunkákat végző szakemberek tekin-
tetében ígéretesnek mutatkozik.

Zsigmond Andrea állítja, a vélemény-
alkotás és -formálás próbálkozásai mellett 
nagyobb szereppel is bír a Kolli-bacilus csa-
patába tartozás. A korábbi évek bizonyítják: 
állásbörze is a bemutatkozás. Az egykori fesz-
tiválújság-szerkesztők közül sokak színházak-
nál kaptak állásajánlatot, vagy akár közéleti 
újságok kulturális rovatait szerkesztik. 

hargitanépe2011. október 7., péntek | 9. oldal 

Neve, formája, tartalma változó, ám célja ugyanaz: ismer-
tetni, s ha kell: kritizálni a Nemzetiségi Színházak Kollokvi-
umának rendezvényeit, elgondolkodásra, vitára késztetni a 

szakmát és színházba járókat. A fesztiválújság naponta meg-
jelenik, írói – Zsigmond Andrea vezetésével – teatrológus-

hallgatók. Balázs Katalin beszámolója.

Kolli-bacilus, 
a fesztiválújság

agyarországi közszolgálati rádióban mosta-
nában többször is lehetett hallani a címül 
választott kifejezést. Még műsorvezetők is 
beszéltek a devizahitelek okozta váltságról. 

Például: A váltság kezeléséről délutáni műsorunkban is 
szó lesz, stúdiónkba várjuk X. Y. államtitkárt. Más példa 
ugyancsak rádióból: A világgazdaság helyzetéről Soros 
György is véleményt mondott, szerinte most súlyosabb a 
váltság, mint két évvel ezelőtt…

A pénzügyi, gazdasági élet zavarait válságnak nevez-
zük. A szó a válik ige származéka. A váltság valaminek a 
megváltására vagy valakinek a kiváltására (például bör-
tönből) fizetett díj/összeg. Innen a váltságdíj. A vált ige 
származékáról van szó. Helyesen: devizahitel-válság, vi-
lágválság, gazdasági válság, másképp mondva: krízis.

Jogszabályokkal, rendeletekkel kapcsolatos, vagy meg-
vesztegetésről, okirat-hamisításról, közéleti erkölcsi romlott-
ságról szóló tudósításokban szokott előfordulni az újságok-
ban az ártatlanság védelme kifejezés. Például: Az ügyészség 
még nem fogalmazott meg semmilyen álláspontot, ezért jog-
szerűnek azt tartom, hogy érvényes az ártatlanság védelme, 
míg valamilyen végérvényes ítélet nem születik…

 A figyelmes olvasó hamar észreveszi, hogy nem bi-
zonyított tényről van szó, tehát feltehető egyelőre az 
ártatlanság. Ami pedig feltevés, nem bizonyított, csak 
valószínű, azt a jogi nyelv vélelemnek nevezi (vél = le-
hetségesnek tart, gondol). A védelem mást jelent, min-
denki tudja, mit. A hasonló hangzású, de más-más jelen-
tésű szavak egymással való fölcserélését, összetévesztését 
a nyelvtudomány szótévesztésnek nevezi. A beszédben 
alig lehet észrevenni például a szolgalom – szorgalom 
közti egyetlen hangból álló különbséget, a jelentésük 
közti különbség viszont annál nagyobb. A szolgalom 
szintén jogtudományi szakszó, egyfelől idegen dolgok 
használhatóságának jogát jelenti, másfelől kötelezett-
séget, melynél fogva a tulajdonosnak tűrni kell valamit 

(például, hogy a telkén átjárhasson az arra jogosult). A 
szorgalom jelentése közismert: ’kitartó odaadás a munka 
végzésében’.

Más példák: egyezség (megegyezés, alku) – egyesség 
(egyetértés, békesség); egyhangúan (unalmas egyforma-
sággal) – egyhangúlag (egyetértve mindenki beleegye-
zésével); fáradság (fáradozás) – fáradtság (fáradt állapot, 
kimerültség); helység (település, város, község, falu) – 
helyiség (szoba, terem stb.); jólét (anyagi bőség) – jóllét 
(jó egyészség, jó közérzet); magános (egyedülálló) – ma-
gányos (elhagyatott, magába vonuló); szível (kedvel, sze-
ret) – szívlel (megfogad). Stb.

Külön szólok az egyelőre – egyenlőre szópár össze-
tévesztéséről, annál is inkább, mert az egyelőre forma 
igen háttérbe szorult, különösen a magyarországi be-
szélt nyelvben, főként a rádióban és televízióban. Leg-
többször az egyenlőre fordul elő akkor, amikor a mon-
datba az egyelőre kívánkozik. Ez utóbbi jelentése:’most 
még, egy rövid ideig’. Egyelőre nem indul az autóbusz. 
Az egyenlőre azt jelenti: ’egyformára, egyenlő nagysá-
gúra’. A hosszú szál deszkát egyenlőre fűrészelte. Lé-
nyeges különbség!

Hitelváltság?
                   helyesen n Komoróczy GyörgyM
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