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ciológiai vizsgálata a nagykónyi nyelvjárásban” című nyitja 1983-ban. A cím is jelzi, hogy 
mind a mondattannal, mind a szociolingvisztikai szempontokkal a magyar dialektológia elha-
nyagolt területeit kívánta a figyelem előterébe állítani. S bár a helyi kötődés is megmaradt, 
ezzel a művével a szerző a maga és választott szakterülete számára is szélesebb horizontot 
nyitott. A szociolingvisztikai érdeklődés munkásságának azóta is állandó tényezője, sőt kiter-
jed immár a német nyelvterületre is, mindenekelőtt a svájci nyelvi helyzet elemzésére. 

De térjünk vissza a nyelvjárási monográfiák sorához! Azt hiszem, nem tévedünk, ha 
Szabó József munkásságának csúcsára – legalábbis a hetvenéves évfordulóig – két nagysza- 
bású szintézist állíthatunk. Időben az első „A nagykónyi nyelvjárás” 1986-ból, amely a „Kop-
pány menti tájszótár”-at is ide számítva (2000), egy település hagyományos („népi”) nyelv-
használatának átfogó és mintaszerű leírását adja. Nagykónyin kívül csupán Mihályiról ké-
szült a XX. században ilyen részletes és ilyen korszerű összefoglaló. – A másik monográfia, 
amely a szerző akadémiai doktori értekezéséül is szolgált, a „Magyarországi és jugoszláviai 
magyar nyelvjárásszigetek” 1990-ből. Az alapos nemzetközi szakirodalmi tájékozódás után, 
gazdag nyelvjárási anyagon megírt könyv határokon is átívelő elemzéseket tartalmaz. Kívá-
natos lenne folytatni, immár nemcsak déli irányba tekintve. 

A tudományköziség igénye Szabó József két nemrég napvilágot látott kismonográfiá-
jában is tetten érhető. Míg a nyelvjárásszigetek kérdése a településtörténettel van szoros 
szimbiózisban, addig „A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében” 
(2007) és „A török hódoltság néprajzi és nyelvi nyomai földrajzi neveinkben” (2008) című 
könyveiben az etnográfia és a történettudomány vált a nyelvészet szövetségesévé. 

Tisztelt Professzor Úr! Kedves Jóska! Engedd meg, hogy ezekkel a formális és infor-
mális megszólításokkal üdvözöljelek mint kiváló tanárt és kutatót, Társaságunk választmá-
nyának oszlopos tagját, a szegedi, pozsonyi, veszprémi (stb.) katedrákat megjárt egyetemi 
oktatót, és nem utolsó sorban mint igaz barátot. Kívánok neked és családodnak békés időket 
a nyugdíjas évekre, és kellő szakmai nyugtalanságot az előtted álló számos tudományos terv 
megvalósításához. Isten éltessen! 

JUHÁSZ DEZSŐ 

Murádin László 80 éves 

Murádin László 2010. november 29-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. E jeles 
ünnepen a Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében is szívből gratulálunk!  

Kolozsvári kollégánk tudományos tevékenységének legkiemelkedőbb teljesítménye 
„A romániai magyar nyelvjárások atlasza” anyagának összegyűjtése és kéziratának összeállítása 
(RMNyA. I–XI. Szerk. JUHÁSZ DEZSŐ. Bp. 1995–2010). Bár a szerző jelentős terepmunkával já-
rult hozzá a XX. század 50-es, 60-as éveiben folyó regionális atlaszkutatásokhoz is, például 
„A moldvai csángó nyelvjárás atlaszá”-nak (szerk. GÁLFFY MÓZES, MÁRTON GYULA , SZABÓ T. 
ATTILA . I–II. Bp. 1991) és a kiadásra váró regionális székely nyelvatlaszok anyagának össze-
gyűjtéséhez, sőt maga is készített egy még kéziratban levő Aranyos vidéki kisatlaszt, élete fő 
művének mégis az RMNyA. 11 kötetes sorozata tekinthető. Ez a vállalkozás egy kisebb kutató-
csoport munkájaként, Szabó T. Attila vezetésével indult a Román Tudományos Akadémia ko-
lozsvári nyelvtudományi intézetében. Az ötvenes évek diktatúrája azonban a kutatócsoportot fel-
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számolta, egyedül Murádin László maradhatott meg főállású kutatóként a munkálatok továbbvi-
telére. Mivel Szabó T. Attilát teljesen lekötötték a kolozsvári egyetem magyar tanszékének veze-
tésével, illetve saját kutatásaival – főleg pedig az „Erdélyi magyar szótörténeti tár” létrehozásával 
– összefüggő feladatok, Murádin Lászlóra maradt a teljes romániai magyar nyelvterületet átfogó 
nagyatlasz terepmunkája és adattárának összeállítása. Ezt a grandiózus feladatot szinte emberfe-
letti elszántsággal, a mai kutatók számára szinte elképzelhetetlen kitartással, elkötelezettséggel és 
a legmagasabb szakmai színvonalon oldotta meg. A közel másfél évtizedes gyűjtőmunkát egy 
évtizedes anyagrendező, kéziratkészítő szakasz követte, melynek eredménye egy több mint két-
ezer gépelt oldalas adattár és háromezer lapos kéziratos térképgyűjtemény lett. A készülő at-
laszból és a belőle kirajzolódó tanulságokról számos nyelvföldrajzi adatközlés és esettanulmány 
készült, de a nagy mű kiadására a Ceauşescu-érában nem volt lehetőség. A kedvező változást a 
rendszerváltást követő évek hozták meg, amikor az atlasz gépiratos adattárát, majd a kézzel 
rajzolt munkatérképeket is Budapestre lehetett hozni, ahol az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
szakmai támogatásával, az OTKA pályázatainak keretében, új számítógépes technikák alkalma-
zásával másfél évtized leforgása alatt révbe ért a kiadás folyamata is. Tekintettel arra, hogy a XX. 
századi magyar népnyelvet bemutató átfogó mű, „A magyar nyelvjárások atlasza” csupán 22 
romániai kutatóponton végezhetett mintavételt, az RMNyA. 136 településen kikérdezett (há-
romszor nagyobb) adatfelvétele hiánypótló az erdélyi, partiumi és moldvai magyar nyelvjárás-
ok leírása, megismerése szempontjából. A Murádin László gyűjtötte atlasz nélkül a magyar 
nyelvjárástörténet és településtörténet nyelvföldrajzi leírása is reménytelen vállalkozás lenne. 
Az atlasz a magyar néprajz és művelődéstörténet gazdag tárházának is tekinthető, mivel 
módszeresen áttekinti a fontosabb fogalomkörök népi szókincsét. 

Murádin László már több mint negyven éve, egészen pontosan 1968 óta szerkesztője 
kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményeknek. Hosszú ideig technikai, illetve 
társszerkesztőként, az utóbbi években (Szabó Zoltán halála után) főszerkesztőként viselte és 
viseli gondját e kiváló folyóiratnak a kéziratok begyűjtésétől kezdve a tartalmi, nyelvi és 
nyomdatechnikai munkálatokig bezárólag. E színvonalas periodikában maga is számtalan 
cikket, kisebb-nagyobb tanulmányt, recenziót és adatközlést jelentetett meg. Csupán a ro-
mániai magyar nyelvjárásokkal összefüggő írásainak a száma meghaladja a félszázat. Ezek-
nek a külön kötetben való publikálására épp a közelmúltban került sor (Erdélyi magyar 
nyelvföldrajz. Nyelvészeti tanulmányok. Europorint Könyvkiadó, Nagyvárad, 2010).  

Murádin László szerteágazó munkásságának állandó összetevője a nyelvművelés, nyelvi 
ismeretterjesztés. A romániai magyar napi- és hetilapokban folyamatosan jelentetett meg a 
nyelvhasználattal összefüggő írásokat. Állandó nyelvművelő rovata volt a marosvásárhelyi 
Új Életben és a kolozsvári Igazság című újságban, de más erdélyi magyar orgánumokba is 
írt, illetve ír ilyen témájú cikkeket. Nyelvművelő írásainak válogatott anyagát gyűjteményes 
kötetekben is megjelentette. Az utóbbi években figyelemre méltó névtani könyvekkel gaz-
dagította az erdélyi tudományos ismeretterjesztő irodalmat, népszerű formában bemutatva 
például számos település nevének eredetét, és foglalkozott erdélyi családnevekkel is (Utak 
és nevek. Településnevek erdélyi utakon. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá-
ga, Bp. 2003; Utak és nevek. Településnevek partiumi utakon. Europrint Könyvkiadó, 
Nagyvárad, 2007; Erdélyi magyar családnevek. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad, 2005).  

Murádin László ma is aktívan dolgozik, szerkesztőként, nyelvművelőként és tudósként 
egyaránt. Munkássága, szakmai teljesítménye és a kisebbségi lét nehézségei közepette is 
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lankadatlan helytállása mindenki számára példamutató. Nyolcvanéves jubileumán kívánunk 
neki jó egészséget és töretlen munkakedvet!  

JUHÁSZ DEZSŐ 

Üzenet a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak 

Októberben Sátoraljaújhelyen, az „Édes Anyanyelvünk” verseny díjkiosztó ünnepségén 
találkoztam dr. Szathmári István professzorral, aki kedvesen meghívott a Nyelvtudományi 
Társaság december 9-i budapesti közgyűlésére, amelyen megemlékeznek szépapám, Kazin-
czy Ferenc születésének 250. évfordulójáról Sajnos nem áll most módomban Svédországból 
újra Magyarországra utazni, de kérem őt, hogy adja át az üdvözletemet a közgyűlés résztve-
vőinek. Igen jó érzés azt tapasztalni, hogy ünnepi események hosszú során méltatják idén 
Kazinczynak a magyar nyelv és irodalom megújításában vállalt szerepét, s hogy megindult 
műveinek kritikai kiadása. 

Nemrég lapozgattam egy finn irodalomtörténetben, és meglepetéssel láttam, hogy H. 
G. Porthan, a 18. század vezető finn tudósa a magyar és a lapp nyelv rokonságáról írt. Ez 
annál inkább feltűnt nekem, mert nemrég a Magyar Nyelv Múzeuma számára készített is-
mertető füzetben olvastam, hogy Sajnovics János 1769-ben a magyar és lapp nyelv rokon-
ságát figyelte meg. A két esemény nagyjából egyidejű volt, és ezért sejtettem, hogy valami 
kapcsolat lehetett közöttük. Utánajártam a dolognak, és rátaláltam Porthan cikkére, amely öt 
folytatásban az első finn újság első évfolyamában jelent meg 1771-ben. Annak idején svéd 
volt a finnek irodalmi nyelve, tehát el tudtam olvasni. Porthan részletes kivonatot közölt 
Sajnovics latin nyelvű dolgozatából néhány személyes megjegyzéssel. 

Sajnovics Észak-Norvégiában a Vénusz bolygó pályáját tanulmányozta, ott került kap-
csolatba a lappokkal. Feltűnt neki, hogy amikor távolról hallotta a lappok beszédét, az úgy 
hangzott, mintha magyar lett volna. Egy szót sem értett, de a nyelv dallama, valamint az, hogy 
a hangsúlyt az első szótagra helyezik, megegyezik a magyarral. A hangok kiejtése is nagyon 
hasonlít; azt írta, hogy a gy, ny és ty hangok, amelyek nem léteznek más nyelvben (ő legalább-
is úgy tudta), a lappban szintén előfordulnak. Olyan tökéletesen tudta kiejteni a lapp szava- 
kat, hogy mások azt hitték, tud lappul. Amikor visszatért Koppenhágába, buzdították, hogy ha-
toljon mélyebbre az esetleges nyelvrokonság kérdésében, de nehezen tudott a lapp nyelvről 
szóló irodalomhoz jutni, mert ami volt, azt dánul írták, és azt nem értette. Végül is valaki le-
fordított neki latinra egy lapp nyelvtant. Akkor látta, hogy a nyelv szerkezete, a ragozás módja 
is nagyon hasonlít a magyarhoz, amit komoly szakértelemmel és részletesen elemzett. Amel-
lett talált néhány szót, amelyek majdnem egyformák a lapp, a finn és a magyar nyelvben. 

Most már tudjuk, hogy a finnek és az észtek genetikailag nem állnak rokonságban sem 
a magyarokkal, sem a lappokkal, de kétségkívül fennáll egy finnugor nyelvi rokonság. Mind- 
ez nem újdonság a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagjai számára, de én úgy látom, 
hogy ez a magyar nyelv életerejét bizonyítja. 5-6000 évvel ezelőtt különváltak az uráli 
nyelvcsaládhoz tartozó nomád népek, a vándorlásuk folyamán annyi idegen szót vettek át 
különböző forrásokból, hogy a nyelvi hasonlóság gyakorlatilag eltűnt. De ezeket a befoga-


