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Nyolcvanadik életévét tölti be ma
Murádin Jenő. AzAranyosgyéresmellet-
tiHarasztosonszületett,1937.november
23-án,aholédesapja,Murádin Lukács ta-
nító, édesanyja,Diószeghy Anna tisztvi-
selővolt.Testvérbátyja,Murádin László, 
neveserdélyinyelvész,akolozsvárinapi-
lapunknyelvművelésirovatánaksok
évtizedes,köztiszteletnekés-megbe-
csülésnekörvendőszerzője.
Murádin Jenő művészettörténész-

nek készült a kolozsvári Babeș-
BolyaiTudományegyetemen,aztkö-
vetőenazonbanaszakmájábanmun-
kátnemtalált,így1966és1988kö-
zött, 22 esztendőn keresztül, a ko-
lozsvári Igazság című, a Román
Kommunista Párt tartományi, majd
megyei bizottsága által kiadott na-
pilap újságírójaként és szerkesztő-
jeként dolgozott. 1988 és 1990 kö-
zött a Napsugár című gyermeklap
főszerkesztőjevolt,1991-tőlpediga Ion
AndreescuKépzőművészetiFőiskolaok-
tatója, egyetemi docensi minőségben.
Munkásságának oroszlánrészét azonban
nem szerkesztői és oktatói, hanem mű-
vészettörténészi tevékenysége jelentette.
Műkritikái, tárlatnyitó beszédei, képző-
művészeticikkei,tanulmányaiésetárgy-
körbenírtköteteiazerdélyiképzőművé-
szeti szakirodalom és szakmamegkerül-
hetetlen,rendkívültájékozottésigenter-
mékenyszemélyiségévéavatták.
Amikor egyetemi tanulmányait köve-

tőenaszerkesztőimunkátvoltkénytelen
elfogadni, ez nem is a legrosszabb lehe-
tőséget nyújtotta arra, hogy az ember a
képzőművészettel közelebbi kapcsolatba

A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, 
születésnapjára

kerülhessen,ésarrólnéhaírhassonis.Ne-
héz évek voltak, magyar értelmiséginek
nemajánlottákfelnapontaajobbnáljobb
kolozsvári–egyetemi,múzeumivagyku-
tatóintézeti–stallumokat,hogyaztánott
aszaktudásátkényelmes,kellemesésrá-
érős körülmények között megcsillogtat-

hassa.Azembernekazzalkellettmegelé-
gednie,amivolt,amitegyáltalánfelkínál-
takésmegengedtek,hiszenaláthatárona
kitörésipontoktávolrólsemhemzsegtek.
A kihívás óriási volt.Aki tudja, hogy

milyen megállíthatatlan és idegőrlő ta-
posómalom a napilap, az rögtön megér-
ti, hogy szakszerű, következetes, aprólé-
kos, odafigyelő kutatómunkát bármilyen
környezetbenellehetképzelni,denapilap
szerkesztőségében,aszerkesztőségiőrült
munkatempóbana legkevésbé.Pedigép-
penezvoltazaközeg,amelybenMurádin
Jenőnekifogottaképzőművészetiszakte-
rületegyik legnagyobbhorderejűésszá-
máralegégetőbbneklátszófeladatánakaz
elvégzéséhez.
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Murádin ilyen körülmények között
kezdteelugyanisazerdélyiképzőművé-
szetmúltjátkutatni,ésilyen–barátságos-
nakésnyugodtnakegyáltalánnemmond-
ható–közegbenkezdtelassanfelküzdeni
magátazerdélyimagyarképzőművészet-
történeti kutatás élvonalába. Idejekorán
rájött arra, hogy az erdélyi képzőművé-
szetszínterénkorábbancsupánegyik-má-
sikművészrőlvagyművészcsoportrólje-
lentek meg jó esetben kisebb tanulmá-
nyok,többnyireazonbancsakújságokban
vagy folyóiratokban közölt cikkek. Al-
kotóművészeti szakterületen következe-
teskönyvtárivagy levéltárikutatást sen-
kinemfolytatott,ésemiattazerdélyikép-
zőművészetikutatásnaksemvoltakletéve
azon alapjai, amelyekre biztonsággal és
szakszerűenépítenilehetettvolna.
Addigsenkinemmértefel,hogyazidők

folyamán az egyes művészekről, művé-
szeti irányzatokról, iskolákról és csopor-
tokrólkikésmitírtak,hogyanrögzítették
akorábbinemzedékekmindazokatazin-
formációkat,amelyekajelentősebbvagy
akkoribanéppenjelentéktelenebbnektet-
szőképzőművészetieseményekről,kiállí-
tásokról,nagyobblélegzetűmunkákelké-
szültéről aközösségnekhírt adtak, és az
egyesművészeti eseményeket rövid idő-
reaközbeszédtárgyáváemelték.Murádin
Jenőaztishamarfelismerte,hogymind-
eközben naponta felbecsülhetetlen érté-
kek és pótolhatatlan emlékek vesznek el 
– végérvényesen.
Jóljöttneki,hogyaszerkesztőségtőlöt-

perces sétára állt az egyetemi könyvtár,
amelynekpolcainottsorakoztakazonsaj-
tókiadványok kollekciói, amelyek lapja-
inmindenszükségesinformációtmegtu-
dotttalálni.Éselkezdteezeketolvasni,s
amintolvastaa tömérdekadatot,megfo-
gamzottbenneanagykutatásgondolata:

kivonatolni a releváns információkat va-
lamennyisajtótermékből,cédulákra,ame-
lyeknek a rendszerezésével és visszake-
resési szisztémába történő foglalásával
majdegyszeranagyperspektívaismeg-
tekinthetővéválik.
Ezekben az években Murádin Jenő

szerkesztőségiíróasztaláncsakazüresak-
tatáskájahevert,nyitottzárral,arrapedig
atáskatulajdonosaszemüvegénekatok-
ja volt hanyagul rádobva. Ha valaki ke-
reste,láthatta,hogyetárgyakgazdájaott
vanaszerkesztőségben,taláncsaknéhány
percrelépettkiazíróasztalamögül,talán
csakátugrottaszomszédirodába,netána
kiadóhivatalba vagy a fotólaborbament,
esetlegaklubhelyiségbenlehet,vagyép-
pena tördelőtitkáriszobábanbeszélgeta
másnapilapról.Azismegeshet,hogyép-
pencsakjókatderülazottdolgozókollé-
gákkifogyhatatlantörténetein.
Murádintazonbanezekbenazórákban

megtalálniaszerkesztőségegyetlenhelyi-
ségébensemlehetett,mertőakkormára
könyvtárbanült,ésottfolytattaamunkát,
ahol azt előzőnaponabbahagyta.Akol-
légák pedig kedvesen-cinkosan falaztak
neki,hiszenérezték,hogyfontosgyűjtést
végez,bárarról,hogymekkorafábavágta
afejszéjét,igazábólegyikükneksemvolt
sejtelme.AztánJenődélutánelőkerült,el-
láttaasoronkövetkezőszerkesztőségifel-
adatait,éshanemvoltéppenszolgálatos,
hazament.
Atáskájában,persze,ott lapultakazok

acédulákis,amelyekreaznapkerültekrá
azértékesinformációk.Kérvénylapokne-
gyedénekegyikésmásikoldaláratöltőtol-
lal írtbibliográfiaiadatok,tények,idéze-
tekésérdekes részletekkerültek-gyűltek
nap,mintnapacédularendszerbe.Amely
pedigvégül,teljességretörekedve,felölel-
teaz1867–1918közöttierdélyi,illetveaz
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1918–1989közöttiromániaimagyarmű-
vészetiirodalomrólnyomtatásbanmegje-
lenthíreket,cikkeket,esszéket, tanulmá-
nyokatésmásjellegűírásokatis.
Ezekacédulákképeztékaztánazalapját

azoknak a köteteknek, amelyeket 1977-
tőlkezdődően,egy-kétévenkéntMurádin
Jenőletettazerdélyimagyarolvasóaszta-
lára.Összesen hét ilyen képzőművészeti
monográfiájahagytaelanyomdátaz1989
decemberirendszerváltásig,sezekközül
mindegyikegy-egyalkotóéletétésmun-
kásságát vette górcső alá: Klein József 
(1977), A Barabás Miklós Céh (1978), 
Gy. Szabó Béla (1980),A Ferenczy mű-
vészcsalád Erdélyben(1981), Nagy István 
(1984), Maticska Jenő(1985),A tél festő-
je[valójábanGruzda János](1989).
Márezekbőlamunkákbólisjóllátszott,

hogy a szerző két nagy művészeti köz-
pont alkotóira összpontosít, Nagybányá-
raésKolozsvárra,sezektörténetéhezké-
szít résztanulmányokat. Rájöhetett azon-
banerrearejtettszándékraahatalomis.
Azutolsókötetremáraművésznevétsem
voltmód ráírni,mert az autokrata rend-
szerakkorramárodáigjutott,hogyadik-
tátornevénkívülsenkimásétnemlehetett
könyvcímkéntszerepeltetni.Aztán,amire
akötetnyomdábakerülhetett,azidőkany-
nyiraelvadultak,hogyakötetbenszereplő
valamennyihelységnevetisrománrakel-
lett változtatni, ami nem csupán a szer-
zőnek, hanem az olvasónak ismérhetet-
lenbosszúságotokozott.Sovány,demég-
isvigaszvolt,persze,hogylegalábbakö-
tet tartalma megmenekült. 
Arendszerváltás,mintannyimásember

számára,MurádinJenőnekisfellélegzést
hozott.Feloldódtakatiltások,kinyíltaka
határok,tanulmányutakraadódtaklehető-
ségekésakadálymenteskapcsolattartásra
azanyaországgal,azottanikutatókkalés

műhelyekkel,ésugyanakkoreljöttanagy
összegezésekidejeis.MurádinJenőpedig
nemvesztegetteazidőt,folyamatosanés
kegyetlentempóbanvallattaacéduláit,és
szinteéventetetteleazasztalunkraaso-
ronkövetkezőalkotóimonográfiájátvagy
pedigösszegezőkötetét.
Csupán néhányat említenék meg az

1990 után megjelent legfontosabb kép-
zőművészeti monográfiáiból: Nagy Osz-
kár (KishonthyZsolttal,1993;2.kiadás:
2008),Nagybánya – a festőtelep művészei 
(1994),Dömötör Gizella – Mund Hugó 
(Bajkay Évával, 1996), Nagybánya 100 
éve (Szücs Györggyel, 1996), Thorma 
(BayMiklóssal ésBoros Judittal, 1997),
Erdélyi festőiskolák (1997),Kovács Zol-
tán (1998),Fadrusz: két szobor száz éve 
(2002),Tóth Gyula(2002),Gyergyó mű-
vészeti topográfiája (2003), Szathmáry 
Pap Károly(2003),Az aradi Szabadság-
szobor (2003), Katz Márton – Agricola 
Lídia (2004), Kádár Géza. Offenbächer 
József emlékére (VidaGyörggyel,2005),
A felsőbányai művésztelep(2006),Szopos 
Sándor (2006, ugyanabban az évben ro-
mánul is), Izsák Márton (2007), A Má-
tyás-szobor és alkotója, Fadrusz János 
(2008),Pittner Olivér(SzücsGyörggyel,
2009),Márton Ferenc (SümegiGyörgy-
gyelésZomboriIstvánnal,2009),A szob-
rász Köllő Miklós, 1861–1900 (2010),A 
szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művé-
szetében(SzakálAuréllal,2010),Székely-
földi ösztöndíjasok, 1941–1943 (2012),
Udvardy Ignác (2013),Felvinczi Takács 
Zoltán erdélyi évei és kolozsvári taná-
ri működése (Murádin János Kristóffal,
2014) és A szobrász Kolozsvári-Szeszák 
Ferenc, 1881–1919(2015).Sajtóaláren-
dezte és bevezető tanulmánnyal ellátva
kiadtatovábbáaSzervátiusz Jenő Életem, 
emlékeimcíműkötetet(2010).
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Éspersze, eljött az ideje azösszegező
műveknekis.Álljonittezekközülishá-
rom: Erdélyi magyar metszetművészet a 
20. században (2004),A megsebzett szo-
bor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi ma-
gyar emlékművek repertóriuma(2008),il-
letve Fegyverek és múzsák. Erdély művé-
szete az első világháború idején (2016).
Továbbá az egyik legnagyobb lélegze-
tű és nagy horderejű munkája, amelyik
kétségtelenül a Kolozsvár képzőművésze-
te. Alkotói örökségünk a 19–20. század-
bólcíműkötet(2011),amelyneksúlyátés
fontosságát, vallom teljesmeggyőződés-
sel,majdajövőművészettörténésznem-
zedékekfogjákcsakigazánérezniésérté-
kelni,samelybenErdélyfővárosakétleg-
utóbbi évszázadának képzőművészete és
képzőművészeielevenednekmeg.
Amikor ugyanitt, ennek a napilapnak

ahasábjain, tíz évvel ezelőtt, a70. szü-
letésnapján köszöntöttem, az írás megje-
lenésétkövetőbarátibeszélgetésünkso-
ránelmondtamneki,hogyszerényvéle-
ményemszerintmilyen fő feladataima-
radtakhátra:1.Kiadniaműkritikáinakés
képzőművészetitanulmányainakalegja-
vábólegyreprezentatívválogatást;2.Ki-
adniazáltalasokmunkávalösszeszedett
erdélyi/romániaimagyarképzőművésze-
tibibliográfiát;3.Leírniéskiadniazer-
délyi képzőművészet alkotóinak és mű-
helyeinekhumorostörténeteitésanekdo-
takincsét.
Komolyan vette azt, amit félig komo-

lyan, félig viccelődve mondtam, s ezt
nagyörömmelnyugtáztam.2013-ban le-
tetteugyanisazíróasztalomraaFüggőhi-
dak. Válogatott művészettörténeti írások 
többszázoldalaskötetet,amellyelazelső
pontbanmegfogalmazott vágyamnak tett
eleget.Sokanéssokszorfogjákhaszonnal
forgatnieztamunkájátis.

Aztánatavalymegkaptamtőleaztakét
kötetét, amelyekbe a könyvtárakban el-
töltött fél életét és az annak során feltárt 
mintegy tizenötezer képzőművészeti írás
bibliográfiai adatait sűrítette, a könyvei-
nekakönyveit:Erdélyi magyar művészeti 
irodalom, 1867–1918 (2016)ésRomániai 
magyar művészeti irodalom, 1919–1989 
(2016).
Nyilván,cseppetsemkönnyűmegmér-

niazolyangazdagéletműveket,mintami-
lyenaMurádinJenőé,amelyekhezhason-
lítható aligha van a szűkebb erdélyi ha-
zánkban, de amilyennel szélesebb, ke-
let-közép-európai régiónkban sem gyak-
ran találkozunk. Azt a szakmai pályát,
amelyet művészettörténész barátunk vé-
gigjárt – s itt talán jóval találóbb lenne
a végiggürcölt –, azt a kihíváshalmazt,
amellyelszembekellettnéznie,aztazal-
kotóimunkát,amelyetkifejtettésazan-
nak nyomán létrejött produkciót, szin-
temindenrészletébenamikelet-európai,
folyamatosanateljesbezártsággalésaki-
sebbnyitásokkalfémjelzettsorsunkhatá-
rozta meg.
MurádinJenőnekmégrengetegfeladata

van,hiszenezenazévfordulónújabbakat
találtam,amelyeketmajdnekiszemélye-
senfogokelmondani.Ittésmost,nyilvá-
nosan,miközbenazelőtteállófeladatok-
hoznekisokerőtésegészséget,megelé-
gedettésgondtalanéletetkívánok,gyön-
gédenemlékeztetnémarra,hogyazévti-
zeddel ezelőtti kívánságlistáról az anek-
dotakötetteltovábbraisadósunk...
Ismeremőtjól,vanannyihumora,hogy

eztaráolvasástelviselje.Sőt!
Istenéltessen,Jenő!
(Kép: Rohonyi D. Iván felvétele)

(Megjelent a Szabadsag.ro online újság-
ban)


