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ovatunkhoz címzett levelében 
M. László csíkszeredai olvasónk 
írja: Az egyik erdélyi rádió időjá-
rás-jelentésében hangzott el: dél-

utánra torrenciális esők várhatók. Gondolom, 
a román „ploi torenţiale”-ból fordították. El le-
het-e fogadni a zápor, zivatar helyett? – kérdezi 
olvasónk.

Nem lehet elfogadni két oknál fogva: 1. Nyelvünkben nem 
szokás használni a torrenciális kifejezést sem esővel, sem más-
sal kapcsolatban. Nemcsak értelmező szótárunk nem tartja 
számon, de még az idegen szavak szótára sem. 2. A román ki-
fejezés jó magyar megfelelője a felhőszakadás: ’kis területen 
lezúduló, heves, pusztító záporeső’. A zápor pedig ’hirtelen 
keletkező helyi eső’. A zivatar ’villámlással, dörgéssel, rend-
szerint záporesővel, széllel járó heves légköri jelenség’. Nyelv-
művelők megfigyelése szerint a mindennapi beszélt nyelv-
ben – a pontatlan szóhasználatban – sokszor össze szoktuk 
téveszteni a zivatart a viharral. A vihar ’aránylag rövid ideig 
tartó, csapadékkal, villámlással járó nagyon erős szél’. Fordí-
táskor ajánlatos román–magyar szótár mellett magyar–ro-

mánt is használni. A magyar megfelelő helyességét, illetőleg 
normatív voltát a magyar és a román értelmező szótárakkal 
is ellenőrizhetjük, ugyanis a jelentés-meghatározások egyez-
ni szoktak, és a nyelvészeti munkák – természetesen – az idő-
járási szakirodalommal is összhangban vannak.

Az időjárás okozta esetleges veszélyekre a meteoroló-
giai szolgálatok előre szokták figyelmeztetni a lakosságot. 
Ez az úgynevezett meteorológiai riasztás. Négyfokozatú 
a skálája: a zöld a legenyhébb, utána jön a sárga, aztán a 
narancssárga, majd a vörös (a legveszélyesebb). Helyes 
például ez a mondat: A megyék többsége számára sárga, 
néhány megye – köztük Hargita és Kovászna megye – szá-
mára narancssárga riasztást tettek közzé. Olykor előfordul 

a Székelyföldön is, hogy a riasztás (’veszélyre 
figyelmeztetés’) helyett kódot mondunk, a 
román cod hatására. Szokjunk le róla!

Amióta Európa-szerte tapasztalhatóak az ég-
hajlatváltozás apróbb jelei, az időjárás-jelentések-
ben elő-előfordul az orkán (erejű szél) kifejezés 
is. Például: Nyugat-Európa déli részén orkán ere-
jű szél söpört végig… Nyelvünkbe az orkán szó 

az 1700-as évek végén került a ’legerősebb vihar’ jelentéssel. 
Hozzánk a németből jött. Az orkán származási kapcsolatban 
van a ’legnagyobb erejű forró égövi ciklon’ jelentésű hurrikán 
szóval. Mindkettőnek az egyik indián nyelv a végső forrása. 
Spanyol gyökerű a forró égövi országokban pusztító viharos 
forgószél, a tornádó. A kínai nyelvből származik és az angolon 
át terjedt el a tájfun: ’Kelet-Ázsiában pusztító forgószél’. Japán 
szó a ’pusztító erejű szökőhullám, szökőár’ jelentésű cúnami 
(hosszú ú-val).

Anyanyelvünk gazdagságát mutatja egyebek közt az 
is, hogy az eső nemcsak esik, hanem: csorog, hull, ömlik, 
zuhog, szakad, dől (mintha dézsából öntenék); eseget, sze-
merkél, szitál, csepereg, szemetel…

Felhőszakadás, zápor, zivatar
                                        helyesen n Komoróczy GyörgyR

últ pénteken nyílt meg az egri 
Templom Galériában Botár 
Lász ló csíkszeredai képzőművész 
Vé dett gesztusok című kiállítása.

A tárlatot dr. Erőss István, az egri főisko-
la Vizuális Művészeti Tanszékének egyetemi 
docense nyitotta meg ünnepélyes keretek 
között. A megyeszékhely önkormányzata 
nevében pedig Rázsi Botond alpolgármester 
köszöntötte a megjelent vendégeket, baráto-
kat, ismerősöket – adta hírül a heol.hu, meg-
jegyezve, hogy az intenzív és izgalmas hangu-
latú festmények köré Gonda László és Báder 
Ernő varázsolt hangulatos zenét.

Az Egri Szín Botár művészetét méltatva 
hangsúlyozta: Olykor az emberi alak is felsej-
lik alkotásaiban, ezek jórészt női figurák vagy 
csak jelzések. Ahogyan fogalmazott: a női 
test és a benne rejlő lélek annyira bonyolult, 
hogy bármely gondolat tolmácsolására alkal-
mas. Hozzátette: ahol teljes elvonatkoztatást 
sejtünk, ott is az emberközpontúság vezérli, 
mert nehéz elszakadni az emberi érzelmek-
től, kapcsolatrendszerektől, ezek egymásra 
gyakorolt viszonyától és egyáltalán attól, ami 
mindannyiunkat meghatároz: az én és a kö-
zösség viszonyától.

Botár László 1990-től tagja a Román Kép-
zőművészek Országos Szövetségének, a párizsi 
Assotiation Internationale des Arts Plastique-
nak, 1994-től a Barabás Miklós Céhnek, vala-
mint 1995-től a stockholmi Egyetemes Ma-
gyar Képzőművészeti Egyesületnek. A Studio 9 
képzőművész-csoportosulás egyik alapító tagja, 
több képzőművészeti tábor vendége. Munkái 
számos országos és külföldi tárlaton szerepeltek. 
Köztéri alkotásai megtalálhatók Csíkszeredá-
ban, Csíkszentkirályon, Csíkcsicsóban, valamint 
a parajdi sóbányában. Az érdeklődők augusztus 
22-ig láthatják a különleges absztrakt képek szí-
nes sorozatát a Templom Galériában. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat Múzeu-
mok Igazgatósága és Hargita 
Megye Tanácsa szervezésében 

ismerkedhetnek meg Nyíregyháza lakói 
Székelyföld történelmi címereivel és pe-
cséteivel. A Címer és pecsét a Székelyföldön 
című kiállítás ma 11 órakor nyílik meg a 
nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A 
kiállítást Mihály János történész, a Hargita 
Megye Tanácsa támogatásával 2009 őszén 

megalakult Székely Címer-, Pecsét- és 
Zászlótörténeti Munkacsoport koordiná-
tora nyitja meg, köszöntőbeszédet mond 
Kovács Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés alelnöke.

A tárlat átfogó képet nyújt a székelység 
képviseleti, helyhatósági és egyházi szerveze-
tei által használt szimbólumokról a 15. szá-

zadtól napjainkig, bemutatja a látogatónak a 
székely nemzet régi és újabb címerét és címe-
res pecsétjeit, azok különböző alkalmakkor 
és helyeken való ábrázolását. A kiállított pe-
csétek reprodukciók, részben a címer és pe-
csét használatát engedélyező kiváltságlevele-
ken megadott színes rajzok és pecsétnyomók, 
részben viasz-, felzetes vagy tuslenyomatok.

Pál-Antal Sándor akadémikus, a Hargi-
ta Megye Tanácsa által létrehozott Székely 
Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Mun-

kacsoport tagja szerint szokatlan a kiállí-
tás tárgyköre, ugyanis Erdélyben legalább 
ötven éve nem rendeztek hasonlót. Mint 
korábban jelezte: ezekre a szimbólumokra 
minden időben szükség van, mivel a közös-
ségi identitás erősítésében fontos a szere-
pük, és napjainkban egyre nagyobb érdek-
lődés mutatkozik irántuk.
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