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Az 1015 körüli időkből szól hozzánk is I. (Szent) István királyunk, aki Imre 

hercegnek, fiának tanácsolta: „…mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge 
és esendő…, a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy 
nálad szívesen tartózkodjanak…” 

A 20. században pedig nagy püspökünk, Márton Áron szavai társulnak az in-
telemhez: „Ahogy Erdély földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hó-
födte bércek a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdély 
földjén, ahol három nyelven beszélnek és hatféle szertartás szerint imádják az Is-
tent, de van a krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy kü-
lönféle ellentétek összhangba olvadjanak fel és testvéri együttműködés útját 
egyengessék”. 

Ha a 2009-ben megjelent kötetre nem figyeltem fel, a második kötetre annál 
inkább, s most mindkét kötetet melegen ajánlom azoknak az olvasóknak a figyel-
mébe, akik nem ismerik eléggé a magyar és a román kultúrát, akik kevés, félreis-
mert, téves ismeretek birtokában véleményt mondanak szűk baráti körben, eset-
leg nagy nyilvánosság előtt is… Erdélyieknek és nem csupán erdélyieknek, de fő-
leg tanár kollégáknak ajánlom, mert a jövő nemzedékek oktatása a mi feladatunk, 
s támogatni kell azokat a törekvéseket, melyek Szent István királyunk és Márton 
Áron püspökünk figyelmeztetését próbáljuk elültetni diákjaink lelkébe… A kötet 
szerkesztői nem hiába figyelmeztetnek: „Ignoranţa, chiar respingerea izvorâtă 
din necunoaşterea, măcar la un nivel elementar, a gândirii, a tradiţiei, a culturii 
unui grup etnic sau religios, este experienţa zilnică a multora dintre noi...” Sajnos 
ez a magatartás sok erdélyi honfitársunkat jellemzi... Tanítványainkat még in-
kább, hiszen tanterveink, tankönyveink mostanában kezdenek csupán a toleran-
cia, az egymás jobb megismerése jegyében szólni hozzájuk... S nem mellékes, mi-
lyen ismeretekkel, tudással lépnek ki az életbe!!! 
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A Bart István által szerkesztett kulturális szótárak Hungary and The Hungarians 
(Magyar—angol kulturális szótár) (2007); Magyar—német kulturális szótár — 
Ungarn land Und Leute (2008) jellemzői, hogy a kultúrát a lehető legtágabban ér-
telmezik: a népi tárgyi és szellemi műveltségtől a szubkultúrákon keresztül az elit 
kultúráig, és ugyanakkor reprezentatív neveket, fogalmakat vesznek számba egy-
egy etnikai közösség kultúrája szimbólum értékű elemeinek megragadása céljá-
ból… Nos, mindkét kötet ilyen tájékoztató, a két etnikum elit és népi, illetve po-
puláris kultúrája legfontosabb területeiről: tudomány, művészet, irodalom, nép-
költészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság, földrajzi és településne-
vek (amelyek történelmi szimbólumokká váltak), de az állatokhoz, növényekhez, 
meteorológiai jelenségekhez fűződő hiedelmek is fontosak, s a mindennapi kap-
csolatteremtésben használt köszönések, a kommunikációs helyzethez kötődő 
konvencionális kifejezések is. 

A Román—magyar kulturális szótár a szerkesztői előszó után a román betűk 
hangértékét ismerteti, majd ábécérendben sorakoztatja a szócikkeket, ezek, nagy-
jából megszámoltam, megközelítik az ezret. E szócikkekből most azokat emel-
ném ki, amelyeket az általános iskolában tanult mesék, mondák, találós kérdések, 
közmondások, szólások című leckékhez kapcsolódva mindenképpen fontosnak 
tartok megismertetni, kérdésekkel, játékos formában megtanítani magyar óráin-
kon: Apa Sâmbetei, Arborele Lumii, Aripa Satanei, Baba-Cloanţă/Muma 
Pădurii, balaur, Bulă, buzdugan, Făt-Frumos, Flămânzilă, Gerilă, Ileana 
Cosânzeana, Păcală, Pepelea, Tărâmul Celălalt, zmeu, zână. (Ha az iskolai könyv-
tárban megtalálják a kötetet…, reméljük, igen!!). Aki pedig tovább akar búvár-
kodni, a kötet végén megtalálhatja a felhasznált szakkönyvek címeit is… 

A Dicţionar cultural kötet is előszóval indul, utána néhány jó tanács a szótár 
használóinak, majd a felhasznált szakirodalom jegyzéke után a magyar szavak ol-
vasását segítő tanács, az angol és német nyelvre utaló szavakkal, majd a szócik-
kek ábécérendben, majdnem ötszáz… 

A gazdag anyagból itt is csupán ízelítőül az M betűvel kezdődő szócikkek: 
Madách Imre, magyarok, magyar Biblia, Magyar kultúra napja, Magyar Nemzeti 
Himnusz, magyar nyelv, Magyar nyelv napja, Magyar—román szótár, magyar 
szürke marha, Magyar tudomány napja, Magyar Tudományos Akadémia, magyar 
vizsla, március 15. Mária-szobor, Markó Károly, Marosszék, Marosvásárhely, 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Marosvásárhelyi Orvostudományi és 
Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvécs, Márton Áron, Márton Áron Gimnázium 
(Csíkszereda), Mátyás király, Mátyás király szobra, Mátyás király szülőháza, mé-
zeskalács, mézeskalács-szív, Mezőség, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, moh-
ácsi vész, Moholy-Nagy László, moldvai magyarok, Móricka, Móricz Zsigmond, 
Munkácsy Mihály… 

Mindkét kötetben a szócikkek leíró, értelmező jellegű rövid ismertetések az 
adott tulajdonnév viselőjéről, vagy a jelölt fogalomról. A szótár terjedelme miatt 
a szócikkek csak jelzésértékűek lehetnek, és nem enciklopédikusak. A szócikke-
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ken belül jobbra mutató nyíl (→) jelöli azokat a szavakat és neveket, amelyek 
címszavakként is szerepelnek a szótárban. Ezek a belső utalások lehetővé teszik 
a témakörök szerinti olvasást. 

Szólások és állandósult kifejezések is találhatók a szócikkekben, nagyon helye-
sen, azzal a céllal, hogy az adott szóhoz kötődő frazéma a jelölt fogalom más 
kulturális jellemzőit is megvilágítsa. 

Mindkét szótár a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetben készült, szerkesztésében 
folyamatosan dolgoztak az Intézet belső és külső munkatársai. A szótár 
anyaggyűjtési és szerkesztési munkálatait Benő Attila irányította, munkatársai: 
Furu Adél, Gál Noémi, Magyari Sára, Németh Boglárka, Szántó Weisz Attila, 
Kötő József, Bartha Katalin, Karácsony Zsolt, Máthé Dénes, Sárosi-Márdírosz 
Krisztina. A szótár anyagát lektorálta és szakmai észrevételeivel támogatta az 
adatgyűjtést Borbély István, Murvai Olga, Péntek János, a Szabó T. Attila Intézet 
igazgatója, a szótár munkálatainak kezdeményezője. A román fordítást Rigán Lo-
ránd végezte, ellenőrizte és észrevételeivel gazdagította Petre Străchinaru, a 
tudományos referens Keszeg Vilmos. A szótár nyomdai előkészítését Erdély Ju-
dit, Ludvig Zsuzsanna és Ördög-Gyárfás Lajos végezte. Mindannyiuk közre-
működését az ismertetés írója is megköszöni. 

S a szerkesztővel együtt valljuk mi is: „Meggyőződésünk, hogy a szótár megje-
lentetésével egy olyan hiánypótló kiadvány válik elérhetővé, amelyből az erdélyi 
és magyarországi olvasók egyaránt hasznos ismereteket meríthetnek a legtá-
gabban értelmezett román kultúráról és mentalitásról”, „…va servi, întradevăr, 
intenţiile noastre nobile faţă de ignoranţă, de prejudecăţi, faţă de ceaţa şi negura 
care persistă de secole pe meleagurile noastre, în favoarea cunoaşterii şi 
recunoaşterii valorilor de care dispunem....” 

Úgy legyen! 
 
 
 


