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Bűvészinas a mesteréhez

■ Hogy tudományos kutatói munkája 
mellett hány nyelvművelő cik ket írt és kö-
zölt az Igazságból Szabadsággá változott 
kolozsvári napi lapban Murádin László, 
nem tudnám megmondani, de hogy ezrek 
többszöröséről, sőt nagyon sokszorosáról 
van szó, annyi bizonyos. Hiszen 1958 óta 
heti rendszerességgel jelentkezik egyegy 
nyelvi bű vészmutatvánnyal. S ez nem túl-
zás. Vajmi kevesen tudják ugyanis oly ma-
gas szinten megszólaltatni azt a fülünknek 
oly kellemes mu zsikát szolgáltató „hang-
szert”, anyanyelvünket, mint ahogyan Ő te
szi. Tudományos igényességgel, de ugyan-
akkor játszi könnyedséggel, eleganciával, 
ötletességgel, nem ritkán finom humorral 
is. Merthogy a magyar nyelvnek, anya-
nyelvünknek mestere, sőt bűvészmestere 
Ő. „Hókuszpókuszaim”  ezt a címet adta 
legutóbbi, több mint 450 ol dalas, gyűjtemé-
nyes kötetének  nemzedékek nőttek fel, ci-
zellálták nyelvtudásukat, beszédstílusukat, 
íráskészségüket.

    És elégítették ki kíváncsiságukat. Még-
hozzá élvezettel, hiszen kit ne érdekelne 
egyegy sajátos nyelvi fordulat, szállóige, 
szólás mondás története vagy akárcsak 
legegyszerűbb, állandóan haszná latos, hét-
köznapi szavaink eredete, kialakulásuknak, 
esetleg más nyelvekből való átvételüknek, 
meghonosodásuknak a módozata.

    A rövid és frappáns megfogalmazások, 
a tematikára és nyelvi megjelenítésre egy-
aránt vonatkozó színesség jellemzi immár 
több mint félévszázada Murádin László 
írásait, s biztosítja kortól, nemtől, szakmai 
végzettségtől függetlenül cikkeinek nép-
szerűségét. A visszajelzések nyomán költő 
és matematikus, festő és szakmunkás, mu
zsikus és vízvezeték szerelő olvassa élve-
zettel „hókuszpókuszait”.

S persze jómagam, aki idestova negyed 
évszázada élek „társbér letben” Murádin 
Lászlóval a Szabadság Művelődés oldalán, 
ame lyet felejthetetlen emlékű Krizsán Zoli 
kollégámtól örököltem meg annak idején. 
Békés együttlétünket csak nagy ritkán bo-
rította fel egyegy többékevésbé szükség-
szerűen túlméretezett cikk, hogy az tán ismét 
egymásra leljünk. S hogy még mindig talál-
jak tanulniva lót nyelvmesteremtől. Mert ha 
holtig tanul a jó pap, miért ne tehet né meg a jó 
újságíró is? (A jelzőt csupán az egybecsengés 
kedvéért biggyesztettem oda.) S hogy Goethe 
Bűvészinasával együtt elmond hassam: 
„Ellestem igéit s / Hókuszpókuszát,/ S bűv-
erővel én is/ Mű velek csodát”. Hátha egyszer 
sikerülni is fog. Mert a 85ig, ameddig te el-
jutottál, kedves Laci, még van néhány évem.

Isten éltessen sokáig, erőben, egész-
ségben,  ötletekben és kivi telezésekben, 

hogy a 100. születésnapodon már együtt 
bűvészked hessünk!

Németh Júlia

Hat évtizedes szakmai pálya

■ Murádin László élete és szakmai pá-
lyája ta lán leginkább abban kivételes, hogy 
a 20. század történelmi terelőfalai és akadá-
lyai ellenére szívó san haladt és megmaradt 
a maga által választott úton. Az pedig a sors 
és a történelem elégtétele, hogy a nagy 
munkái úgy valósultak meg az elmúlt ne-
gyedszázadban, ahogyan korábban elkép-
zelni sem lehetett volna, kisebb írásainak 
java része pe dig szintén gyűjteményes kö-
tetekbe kerülhetett.

Életének lexikális adatai: 1930. nov-
ember 29én született az aranyosszéki 
Harasztoson. Iskolá it szülőfalujában, majd 
a gyulafehérvári Majláth Gimnáziumban, 
a kolozsvári Piarista Főgimnázi umban 
és a marosvásárhelyi Bolyai Líceumban vé
gezte. A Bolyai Egyetemen szerzett magyar 
nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 
1954ben. Már egyetemi hallgatóként gya-
kornoka, rövid ideig ta nársegéde a Magyar 
Nyelvészeti Tanszéknek. 1957ben került 
át a Román Akadémia kolozsvári Nyelv
tudományi és Irodalomtörténeti Intézetébe.

Három területen végzett egészen kivéte-
les munkát. Az erdélyi magyar nyelvi tájak 
terep munkásaként 19591966 között gyűj-
tötte össze A romániai magyar nyelvjárá-
sok atlasza anyagát. A kutatásra kiválasztott 
falvak, a meglátogatott kutatópontok (136 
település) átfogják a romániai magyarság 
egész lakóterületét, a mintegy 3400 kérdés 
pedig kiterjedt a hagyományos falusi élet 
teljes fogalomkörére, a szókészlet legfonto-
sabb elemeire. A következő három évtized-
ben az anyag szerkesztésével foglalkozott 
(a kiadás reménye nélkül), és sorban közölte 

elemző tanulmányait, jórészt szintén az at-
lasz anyagából (ezekből utólag két kötete 
is megjelent: Nyelvjárási tanulmányok. 
Székelyudvarhely, 1996.; Erdélyi magyar 
nyelv földrajz. Nagyvárad, 2010.). Az atlasz 
kiadása vé gül a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság támoga tásával, Juhász Dezső bu-
dapesti professzor és munkacsoportja köz-
reműködésével vált lehetővé. A számítógé-
pes technika órákra, napokra rövidí tette le 
hónapok, évek munkáját. 1995ben jelent 
meg az I. kötet, 2010ben pedig az utol-
só, a XI. (minden kötetben háromszáznál 
több nyelvtér kép!). Most már elmondható, 
és ezt elsősorban Murádin László nyugtáz-
hatja nagy elégtétellel, hogy ez az atlasz 
egyedülálló a maga monumenta litásában, 
a kutatópontok számában, a nyelvi anyag 
egyöntetűségében és hitelességében. Méltó 
párja a 14 kötetes Erdélyi magyar szótörté-
neti tár nak. Nyelvjárástani munkásságáért 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1974
ben Csűry Bálint  emlékéremmel tüntette ki, 
a Román Akadémia 1996ban a P. Hasdeu-
díjjal jutalmazta.

Az előző erdélyi nyelvésznemzedék 
hagyo mányához hozzátartozik a névtan 
művelése is. Murádin László elsősorban 
szerkesztőként volt mentora a földrajzi ne-
vek és a személynevek gyűj tésének és fel-
dolgozásának. Számon tartotta a gyűjtőket 
és a gyűjteményeket, a Nyelv és Iroda
lomtudományi Közlemények Adattár rova-
tában rendszeresen közölte őket. Már ezen 
az alapon is a névtan szakértőjének számí-
tott. Figyelme aztán egyre inkább és határo-
zottabban fordult a névtu domány felé, több 
tanulmánykötetet, monográfi át is megje-
lentetett: A hely, ahol élünk. Barango lások 
Erdély helynevei között (Székelyudvarhely, 
1998); Egyházi településnevek Erdélyben 
(Székelyudvarhely, 2000); Utak és nevek. 
Telepü lésnevek erdélyi utakon (Budapest, 

85. születésnapján köszöntjük 
Murádin László nyelvészt
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2003); Erdélyi magyar családnevek (Nagy-
várad, 2005).

Kivételes Murádin László folyóirat
szerkesz tői tevékenysége is. A Nyelv- 
és Irodalomtudomá nyi Közlemények, 
a NylrK., amely 1990 előtt az egyetlen 
romániai magyar nyelvészeti és iroda
lomtörténeti szakfolyóirat volt, a Román 
Akadé mia égisze alatt jelenik meg 1957től 
a Nyelvtudo mányi és Irodalomtörténeti 
Intézetben. 1968tól Murádin László lett 
az örökös szerkesztőségi tit kár, jelentős 
részben most is ő végzi ezt a mun kát, mi-
közben  2007től  a főszerkesztői tisztsé
get is ő tölti be. Ez is egyedülálló a ma-
gyar szak mai életben, kivételes vállalása 
és  eljesítménye Murádin Lászlónak: élete, 
mindennapi munkája a folyóirat sorsával 
is összefonódik immár közel öt évtizede. 
Az előző nemzedék számára gyakorlati
lag az egyetlen publikációs lehetőséget 
biztosítot ta a folyóirat, háttérben a biztonsá-
got és rangot je lentő Román Akadémiával.

A harmadik terület Murádin László 
nyelv művelő tevékenysége. Akik kollégái 
lehettünk az elmúlt hosszú évtizedekben, 
akár némi irigy séggel is tapasztalhattuk, 
hogy őt olvassák a legtöbben, a nyelvé-
szek közül ő van jelen leginkább az er-
délyi és különösen a kolozsvári, Kolozs 
megyei nyilvánosságban. Ma úgy gondol-
juk, hogy nem a nyelvet, hanem a beszélő 
ember nyelvi tudását kell művelni, gazda-
gítani, és ezzel is bátorítani kell a nyelv-
használatot. Murádin László mintha ezt 
ösztönösen is tudná, érezné: az ő nyelv-
művelése anyanyelvi nevelés. Cikkeiben 
elsősorban szavak, szólások, nevek ere-
detét, je lentését elemzi, a nyelv rejtelme-
it tárja az olvasó elé. Ez Murádin László 
egyszemélyes nyelvi kö zönségszolgálata. 
Kétezernél is több nyelvműve lő írásá-
nak javarésze kötetekben is olvasható: 

A szavak titka (Kolozsvár, 1977); Szavak 
színevál tozása (Kolozsvár, 1983); Anya-
nyelvünk ösvényein. Nyelvművelő írások 
(Székelyudvarhely, 1996); Ki volt az a 
bizonyos Deákné? Rövid nyelvműve lő 
írások (Nagyvárad, 2003); Anyanyelvi 
mozaik. Nyelvművelő írások (Székelyud-
varhely, 2004); Babér és borostyán. Vá-
logatott nyelvművelő írá sok (Nagyvárad, 
2012); Hókuszpókusz. Nyelvművelő írá-
sok (Nagyvárad, 2014). Mindezekre való 
tekintettel, ennek elismeréseként kapta 
meg 2000-ben az Anyanyelvápolók Erdé-
lyi Szövetsége Nyelvőrzés-díját, 2002ben 
pedig Budapesten ) az Anyanyelvápolók 
Szövetsége Lőrincze-díját.

2000ben, amikor 70. születésnapján 
ünnepeltük, felsoroltam mindazokat az in-
tézményeket és helyeket, helységeket, 
amelyeknek okuk és joguk van arra, hogy 
köszöntsék Murádin Lászlót. Most sem 
tehetek mást, másfél évtizeddel később, 
hi szen az előző köszöntés jó ómennek 
és hatásosnak bizonyult: itt van közöttünk, 
munkáját napi rendszerességgel folytatja. 
2011ben egész munkássá ga elismerése-
ként kapta meg a Magyar Köztársaság 
Érdemrend Lovagkeresztjét. Közben azon-
ban tagtársunk lett az MTA Kolozsvári 
Területi Bizottsága Nyelvtudományi 
Szakbizottságában, így a Szakbizottság fel-
terjeszthette a KAB 2015. évi fődíjára, „a 
Tudomány Erdélyi Mestere” díjra, és ün-
nepeltünk ezt november 14én át is vehette 
Ma rosvásárhelyen.

A formák, a keretek változnak, de válto-
zatlan a tisztelet és az elismerés, a kollegiá-
lis és a baráti szeretet: Isten éltessen, kedves 
Barátunk!

Péntek János
 (A laudáció elhangzott 

a díjátadási ünnepségen)
Megjelent Szabadság 2015. nov. 28.

Arra gondolok, hogy az itt következő 
írás akár karácsonyi történetnek, aján-
déknak is beillik.  Ott kezdem, hogy az 
EÖGYKE szervezte idei „Barangoláson” 
(2015) különböző okok miatt nem vehet-
tem részt, és kedves kirándulótársamat, 
Blankát is elcsábítottam, hogy jöjjön in-
kább Kolozsvárra, az itteni Magyar Napo-
kat barangolja be. Augusztus 16án érke-
zett, a sok lehetőség közül ide mentünk: 
18.00 óra  Paraliturgia – hit és hiedelem-
élmény a Kárpátmedencében. Válogatás 
a magyar szakrális népköltészet legszebb 
alkotásaiból. Előadják: Nagy Noémi 
Kriszta népdalénekes, Laczkó Vass Róbert 
színművész, Szép András zongoraművész 
és Szép Bálint hegedűművész. Helyszín: 
Piarista templom.

Igyekeztünk jó helyet találni, tudtam, 
hogy sokan leszünk. Egyszer csak leül mel-
lénk egy szép hölgy, gyönyörű, dús fekete 
hajkoronával, és szebbnél szebb ragyogó 
szemú kislányokkal. Kis idő múlva…

Én: Ne haragudjék, hogy megkérdem: 
nincsenek örmény gyökerei?

Ő: De igen, nekem is vannak, és a fér-
jem Jeruzsálemi örmény.  Gajzágók az ör-
mény őseim. 

A beszélgetés megszakadt, kezdődött a 
koncert.

Hírét vettem, hogy a Keresztény Szó 
havilap gazdag anyagot közölt az örmény 
holokauszt 100. évfordulójára. Ráke-
restem a világhálón, és „véletlenül” (az 
Úr…) azt az interjút találtam, amiből 
most részleteket fogok közre adni, kará-
csonyi ajándék gyanánt, utólag. Fogadjá-
tok szeretettel.

Kiderült, hogy Gajzágó Aladárnak, 
a családfakutatónak a rokona, Aladár pe-
dig nálunk is lakott pár napig amikor Ko-
lozsváron kutatott.

Vakmerő szívek 
 

Kasabian (Ambrus) Éva és Harry Chi-
cagóban találtak egymásra és alapítottak 
családot közel tíz évvel ezelőtt. Éva ko-
lozsvári születésű, az állatorvosi egyetem 
elvégzése után dolgozni, nyelvet tanulni 
ment ki az „új világba”. Félig örmény 
származásúként Chicagóban is kereste 
az örmény közösségeket, programokat. 
Egy ilyen rendezvényen ismerkedett meg 
Harryvel, akinek szülei Jeruzsálemből 
és Jordániából kitelepült ortodox örmé-
nyek, ő már Chicagóban született. Közös 
életükben is központi helye van az isten-
hitnek. Isten áldásának tekintik eddig szü-
letett öt kislányukat is, Kamillát, Ágnest, 
Zselykét, Csillagot és Bíbort.

Ez év tavaszán merész lépésre szánta 
el magát a Kasabian család: Chicagóból 
egy Kolozsvártól 30 kilométerre lévő ta-
nyára költöztek, ahol egy kisebb farmot 
vezetnek. Az alábbi interjú az új ottho-
nukban tett látogatás alkalmával készült.

A mi utunk nem a világ útja

Ozsváth Judit: Jövő januárban tízéves 
házassági évfordulót ünnepeltek. Mit 
mondanátok erről az évtizedről?

Kasabian Éva: Én kicsit korábbról 
indítanék, megidézve az Amerikába köl-
tözés előtti itthoni időt. Egyetemi éveim 

Bálintné Kovács Júlia

Az Úr csodásan működik


