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merényletekkoptáldozataimagyarkórház-
bankapnakellátást,Libanonbantemplom-
rekonstrukciósprojektetindítunk,aszírke-
resztényegyházakhumanitáriusfelhaszná-
lásraiskaptakMagyarországtóltöbbmillió
eurót.Szeptemberbenközelszázhitemiatt
diszkriminációt szenvedőfiatalkezdimeg
tanulmányaitMagyarországonegyösztön-
díjprogramkeretében.
A célkitűzésem, hogy bővítsük azokat

a programokat, amelyek hozzájárulnak, 
hogyazüldözöttkeresztényekőseikföld-
jén,biztonságban,szabadonésgyarapod-
va éljenek és gyakorolják vallásukat. Ez 
nem kegygyakorlás, ez felelősségünk és

kötelességünkalegősibbkereszténytest-
véreinkirányába.
Másik küldetésünk, hogy hangja le-

gyünk azoknak, akiknek a kiáltását nem
akarják meghallani.A több millió hívőt
érintőüldöztetéstényételhallgatjákavi-
lágon, annak felemlegetése tabudöntés-
nek számít, a „bűnös kereszténységgel”
kapcsolatos hazug, „polkorrekt tétel” ta-
gadásának.Azt szeretnénk, ha idővel el-
veszítenénk egyedi jellegünket, és egyre
többországfoglalkoznaezzelajelenség-
gelúgy,mintaMagyarKormányésaszo-
lidárismagyaremberek.

(kdnp.hu 2017. december 26.)

  

B. Balázs Bence
A„konspiráció”résztvevőités„áldozatát”
házigazdaként a régi barát,Tibori Szabó 
Zoltán,aMinervaMűvelődésiEgyesület

Részlet a Szabadság 2017. november 23.-i lapból
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára

Nyolcvanadik születésnapját tölti be ma Murádin Jenő. Az Aranyosgyéres mellet-
ti Harasztoson született, 1937. november 23-án, ahol édesapja, Murádin Lukács ta-
nító, édesanyja, Diószeghy Anna tisztviselő volt. Testvérbátyja, Murádin László, ne-
ves erdélyi nyelvész, a kolozsvári napilapunk nyelvművelési rovatának sok évtize-
des, köztiszteletnek és megbecsülésnek örvendő szerzője.

(A cikket folytatjuk a következő lapszámban)

Meglepetés Könyvbemutató a 80 éves Muradin Jenőnek
Nem mindennapi összejövetel helyszíne volt december 9-én délután a Minerva-ház 
Cs. Gyimesi Éva terme: a nemrég 80. életévét betöltő Murádin Jenő számára csa-
ládja, barátai szerveztek meglepetés könyvbemutatót. Ennél csak maga a könyv volt 
nagyobb meglepetés, hiszen az éppen az ünnepeltről szól: a neves művészettörténész 
régi barátja, kollégája - Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos fő-
igazgató-helyettese - a közös „esteli” beszélgetéseket rögzítette benne, amelyekhez il-
lusztrációként a család „cinkosságával” korabeli fényképeket használt fel.

elnökeköszöntötte,azigencsaládiashan-
gulatú, viccelődésektől, baráti élcelődé-
sektől és meglepetésektől sem mentes
rendezvényfelvezetőjébenkifejtve:acél



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. január-február

16

az,hogybarátikörben,anyilvánosságtól
kicsitelzárvaismegünnepeljükMurádin 
Jenő 80. születésnapját.Ami ugyanmár
elmúlt,„demiúgygondoljuk,hogytöb-
bet isérdemelannál,minthogycsakegy
napot ünnepeljük, mert Jenő olyan fon-
tos tevékenységetvittvégreamiközös-
ségünk számára, amelyet ma már talán el 
semlehetnevégezni”-magyarázta,hoz-
zátéve: aligha akadna ember,
aki az életét ilyenfajta tevé-
kenységretennérá,innen-on-
nanösszecsipegetett informá-
ciórészletekből összeállítva
a 19-20. századi erdélyi ma-
gyar képzőművészet történe-
tét.Mindezthetvenegynéhány
könyvben - ha azokat is szá-
moljuk az általa írt 55mellé,
amelyekbenszerepel.„Három
méterpolcMurádinJenő,egy
hatalmas életmű bizonyítja,
mennyire komolyan vette ezt
afeladatot”-összegzett.

Szűcs György akönyvelőz-
ményeibe, ismeretségük kez-
deteibe, közös munkáikba, a „soha be
nem fejezhető” baráti beszélgetéseikbe
avattabearésztvevőket.Ezutóbbiak„há-
rom korty bor mellett” kezdődve szak-
mai levelezésben rögzültek-folytatód-
tak,belőlüknemhiányozhatottnémiévő-
désvagyéppenavilágdolgainakironikus
felfogása. Amint felidézte, Murádin Je-
nőtazakkormégfeldolgozatlannagybá-
nyai festő JándiDávid életművét feltáró
kutatásaiközbenismertemeg1993táján.
„Akik kapcsolatba kerültekMurádin Je-
nővel, közvetlenül is megtapasztalhatták
azt a végtelen önzetlenséget, amellyel a 
művészettörténész kollégákat állandó-
ansegítette”- tettehozzá.MurádinJenő
váltig hangsúlyozta a történeti háttér és

atárgyilagoséletrajzfontosságát,ésvér-
belikutatókrajellemzőszívóssággalnyo-
mozott ki olyan adatokat, amelyeket év-
tizedekótasenkineksemsikerültkiderí-
tenie - folytatta az ünnepelt jellemzését.
SzűcsGyörgyszerintabeszélgetéseikből
nemhiányzottamárnemélőművésszel,
ismerőseivel,barátaivalvalótalálkozások
felelevenítése, a tanulmányokban, köny-

vekbenmegnemírtvagyapolitikaihely-
zetmiattnemközölhetőrészletekmegem-
lítése-ilyenkorcsakaztbánta,hogynem
mindentársalgásalattsurrogottamagnó
vagyvilágítottadigitálisfelvevőlámpája.
A folytatásban a „kedves csomagolás-

ba betett merénylet” célzottja, Murádin
Jenőszóltazegybegyűltekhez.Elmondta:
valóban nem tudott ameglepetésről, így
nemiskészültafelszólalásra,„deazértjut
elazember80évig,hogynetudjákzavar-
bahozni,ésmégiseltudjonmondaniva-
lami olyasmitmagáról, ami talán közér-
dekűnek tűnhet.” ígyaztánarrólbeszélt,
hogy ő tulajdonképpen történésznek ké-
szült, de Vátásanu professzor, aki kivá-
ló előadó volt, és aki művészettörténeti
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vetítőképes előadásokat tartott az egye-
temen,hatássalvolt rá.Hozzákerültvol-
na segédtanárnak, de közben elvitték ka-
tonánakZilahra, ésmire visszajött, a he-
lyetmárelfoglalták,ígymaradtállásnél-
kül.Akkorkezdettvilágossáválniszámá-
ra,hogymivelkellenefoglalkozni.„Lász-
ló V. Ferenccel, a zenetörténésszel voltunk 
munkanélküliek, együtt jártunk fel aKo-
runkhoz, amelynek szerkesztősége előtt
voltegykicsiszoba,kisablakkal,ottvolt
Deák Tamás, az Új Életszerkesztője,éső
mindigmegkérdeztetőlünk:ésnekünkmit
hoztatok?LászlóFerenccelbeszélgetve,ő
aztmondta:elkötelezimagát,ésrendetvág
Bartók-kutatásai mellett az erdélyi zene-
történetben, én pedig aztmondtam, hogy
akkorénbele fogokvágniaképzőművé-
szet-történetbe, ami sokkal kevésbé volt
feldolgozva,mintazerdélyizenetörténet.
Ígykezdődött...Nagysegítségetkaptunk,
erkölcsilegis,Gál Ernőtől, a Korunk akko-
ri főszerkesztőjétől,akiazaligélő folyó-
irat pénzalapjából kiszorított egy ösztön-
díjat,hogymenjekelNagybányára,üljek
ottkéthétig,ésjárjamvégigaműtermeket.
Mondtam,hogyakétháborúközöttikor-
szak teljesen ismeretlen, de abban renge-
teg olyanproblémavan,amikényes,ugye
a ’60-as években voltunk.Azt kell meg-
írni! -mondta -, úgy, ahogy tudod, a so-
rokközött!Ésebbőlaztánszülettekazoka
Nagybánya-tanulmányok,amelyekazéle-
temegyrészétvégigkísérték,sígyjutot-
tamoda,hogyaztánvégigjárjamakolozs-
váriműtermeket,seljussakaszékelység-
be, s kialakuljon a kép arról, hogy tulaj-
donképpenhogyisnézkiazerdélyikép-
zőművészet” - mesélte a tőle ismert, ér-
dekfeszítő, közvetlen stílusban Murádin
Jenő,akivalósággalmegérezteaközönség
felnemtettkérdését.„Hogymelyikköny-
vemetszeretemigazán?AzegyikaNagy

István-monográfia, ami történelmileg is
helyhez kötött. Történészi alapképzésem
mindenüttmeglátszik,néhanemalegjobb,
mertugyeaműbőlkellkiindulni,ezittaz
alapszabály, de mi olyan helyzetben va-
gyunk, hogy ha nem tárjuk fel a környe-
zetet, azokat a történelmikörülményeket,
amelyekamagyarkultúrátmeghatározták,
akkornemtudjukamagyarországimagyar
kultúráhozhozzákapcsolni.Amásikkönyv
Kolozsvár képzőművészete, ez egy vaskos 
kötet,kicsitKolozsvár-centrikus,deegész
Erdélyrekiterjedőösszegzés.VagyABa-
rabás Miklós Céh története.Ésamivelna-
gyon sokat dolgoztam - bő 50 évemvan
benne -, az a bibliográfia, az az erdélyi
könyvészet, amelyik 1867-től 1989-ig, e
kéttörténelmidátumközötticsaknem150
év erdélyi művészetét foglalja össze. Ez
mindenkinek hasznára válik,mertma el-
képzelhetetlen, hogy hozzám hasonlóan - 
mindennapelmentemakönyvtárba - az,
akimostkezdi,eltöltsönmondjuk20évet
a könyvtárban. Nem kell már eltöltenie,
megtalálja,amitkeres.Körülbelül15ezer
cím van benne, s azoknak a névmutatói.
Nagyon nagy segítségére van mindazok-
nak, akik ezzel a korszakkal foglalkozni
kívánnak. Nem éreztem soha tehernek ezt 
amunkát.Aztszoktammondani,hogyéle-
temfelekönyvtárbanéslevéltárbanteltel,
a feleségem, aztmondja, hogy háromne-
gyede...ebbenvalószínűlegigazavan.Hát
így születtek ezek a könyvek. Ez volt az én 
életem,ésaztkellmondanom,megelége-
désseléltemvégigezeketazéveket,amit
elsősorbanacsaládomnak,afeleségemnek
köszönhetekésolyankedvesbarátoknak,
mintSzűcsGyörgy, Tibori Szabó Zoltán s 
mégjónéhányan,akikittvannakaterem-
ben”-zártaszavaitazünnepelt.
SzűcsGyörgyekkorvetteelőamegle-

petéskönyvet. „Az elmúlt években, vagy
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inkább évtizedekben, időnként, amikor
Jenővelbeszélgettünk,benyomtukamag-
nót.Szerintemsokkal érdekesebbekvol-
tak azok a beszélgetések, amikor nem
nyomtukbe,ésnemháromkortybortit-
tunk,hanemtalánegypárpohárral,devé-
gülisszerencséreezeketaszemélyesél-
ményeket,aművészettörténészvisszaem-
lékezéseitegy-egytémára,azokkidolgo-
zására,ésnemutolsósorbanaszemélyes 
pályaképet rögzítiezanéhánybeszélge-
tésis,amitsikerültösszeszerkeszteni,ki-
adni.Murádin Kati áldásos »határcsem-
pészetének« köszönhetően nagyon ko-
molykoraiarchívfotókistalálhatókben-
ne,tehátilyenformánaszemélyespálya-
kép, az Erdély-történeti pályakép és ku-
tatói munkássága is tetten érhető. Szer-
zőtársam,Pál Antal Sándor, írt egy olyan 

utószót, hogy azt az életkori dimenziót,
amit Jenőmegélt az egyetemista korától
fogva,annakakoraieredőitfeltárja.Nagy 
Péter és az Exit Kiadó pedig összerak-
taeztabeszélgetéssorozatot,ésilyenfor-
mán ezt Jenőnek,mint az első példányt,
átisadom”-nyújtottaátaszépkidolgo-
zásúkönyvetSzűcsGyörgyaszületésna-
posnak.
AfolytatásbanfelszólaltMurádinJenő

néhány távolról érkezett pályatársa, egy-
benbarátja,ésakönyvetkiadóExitkép-
viseletébenNagyPéteris-talánőfogal-
maztamegalegérzékletesebbenasokak-
banmegfogalmazódottgondolatot:„...fel-
néztem,ésinnenarrafeléisfelfogoknéz-
ni Murádin Jenőre, és köszönöm, hogy
megismerhettem!

(Szabadság, 2017. december 15.)

  

1911. február 21-én született a Torontál
vármegyei Feketetó (Crna Bara) kis fa-
luban. Édesapja ebesfalvi Bogdánffy Ig-
nác katolikusiskolaitanítóvolt,édesany-
ja Welebny Aranka.
A temesvári Piarista Gimnáziumban

érettségizett, utána a nagyváradi Papne-
velő Intézetbe jelentkezett.Mager Antal 
apostolikormányzóabudapestiPázmány
Péter Katolikus Tudományegyetemre
küldte. A teológia doktorátusig mindig
színjeles osztályzattal abszolvált. 1934.
június29-én szenteltepappáFiedler Ist-
ván szatmár-nagyváradi püspök az újon-
nan épített és azon a napon megáldott
Várad-Őssi Lisieux-i Szent Teréz temp-
lomban. Pappá szentelése után az első

Boldog Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök 
65 éve halt mártírhalált

ünnepélye szentmiséjétTemesváronmu-
tattabe1934.július1-én.Mottójáulszent
Lukácsevangéliumánakelsőfejezetéből,
aSzűzanyaMagnificatjánakkezdőmon-
datátválasztotta,nevezetesena„Magasz-
talja az én lelkem az Urat”.
Teológiai és gimnáziumi tanárként

Nagyvárad magyar és román tannyel-
vű iskoláiban egyaránt tisztelve szere-
tettésnagyrabecsültnevelővolt.Neve-
lői munkája mellett gondos lelkipászto-
ri tevékenységet végzett és a város több
kórházában ellátta a kórházlelkészi ten-
nivalókat. 1947-ben Isten Szolgája Dr. 
Scheffler János szatmári püspök, váradi
apostolikormányzóáthelyezteSzatmárra,
hogy tanácsosi jogkörrel felruházva az


