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Töretlen munkakedvét és elszántságát a testet és lelket próbáló betegség sem tudta
megtörni. Mizser Lajos emberi nagysága azon a szereteten és megbecsülésen is lemérhető,
amelyben kollégái és tanítványai részesítették. Személyében olyan tudós nyelvész és
névtanos távozott közülünk, aki nemcsak beszélte, hanem ismerte és használta, értette és
megértette a magyar nyelvet, s az iránta érzett szeretete és érdeklődése az utolsó pillanatban sem hagyta el. Önvallomása szerint öt könyv kéziratát rejti az íróasztala; az utókor feladata lesz ennek a hagyatéknak a méltó gondozása és közzététele.
SEBESTYÉN ZSOLT
Nyíregyházi Főiskola

In memoriam Bura László (1932–2014)
Életének 82. évében, Szatmárnémetiben elhunyt Bura László nyelvész, pedagógus,
néprajzkutató, művelődéstörténész, a magyar névtan jeles képviselője.
Szatmárnémetiben született 1932. március 31-én. Szülővárosában végezte a középiskolát, 1950-ben érettségizett az Állami Magyar Fiúlíceumban. A Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként (1950–1954) magyartanári oklevelet szerzett. Negyedéves korában
gyakornoknak nevezték ki az egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékére, az államvizsga
után ugyanott dolgozott főgyakornokként. 1955. március 26-án letartóztatták, majd a
Nagyváradi Katonai Törvényszék 6 év börtönbüntetésre ítélte államellenes szervezkedésért.
Miután kegyelmet kapott, 1956. szeptember 1-jétől előbb Mezőpetriben, majd Szatmárnémetiben általános iskolában tanított. Megnősült, és feleségével négy gyermeket nevelt fel.
A fafeldolgozó mesterségek Szatmár vidéki szakszókincséről írt dolgozatával 1972-ben
egyetemi doktori címet nyert. Értekezése megjelent a Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok
sorozatában A szatmári fafeldolgozó mesterségek szakszókincse (Bp., 1982) címen.
Az 1989. december 26-án megalakult RMDSZ alapító tagja, illetve négy éven át a
párt Szatmár megyei vezetőségének a tagja is volt. 1990 januárjában megválasztották az
akkor vegyes tannyelvű 5-ös számú Ipari Líceum igazgatójává.
Igazgatóként Bura László a kétnyelvű líceumból a második félévben tíz párhuzamos
magyar tannyelvű osztállyal és esti tagozattal működő intézményt szervezett, és 1990
őszétől visszaszerezte a Kölcsey Ferenc Líceum nevet. 1991-ben hozzájárult ahhoz, hogy
az iskola épületében annak tanáraival meginduljon az ún. Református Szemináriumi Líceum és a Római Katolikus Szemináriumi (későbbi nevén Hám János) Líceum.
1994. augusztus 31-én nyugdíjba ment, a megyei tanfelügyelőség azonban kinevezte
a Hám János Líceum igazgatójává, melyet a következő tanévtől hároméves egészségügyi
posztszekunder tagozattal kiegészítve Hám János Iskolaközponttá alakított. 65. életéve
betöltésekor, 1997. november 30-án végleg nyugdíjba ment.
A Babes–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara
1999. október 1-től Szatmárnémetibe kihelyezett Tanítóképző Főiskolai Tagozatot indított. Az egyetem Bura Lászlót adjunktusi beosztásban előadóvá, továbbá a főiskola
helyi tanulmányi igazgatójává nevezte ki; e hivatalát 2004-ig viselte.
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Bura László munkássága a nyelvészeti, nyelvjárási kutatásoktól a helytörténet, a néprajz, a művelődéstörténet és az egyháztörténet irányába is kiterebélyesedett. A Névtani
Értesítőben először a 21. számban jelentkezett Tanári ragadványnevek Szatmárnémeti
középiskoláiban (266–269), majd a 25. számban Szatmárnémeti neve, névelemeinek tanúságai (36–40) című dolgozatával, a 33. számban pedig Családnevek művelődéstörténeti és nyelvészeti tanúságtétele (49–58) című írása jelent meg. Több névtani dolgozata
önálló kötetekben látott napvilágot a Magyar Személynévi Adattárak sorozatában (83. sz.:
Mezőpetri ragadványnevei. Bp., 1988; 91. sz.: Bogdánfalva személynevei. Bp., 1989),
valamint a Magyar Névtani Dolgozatok sorozatában (77. sz.: Szatmárnémeti utcanevei. Bp.,
1987; 182. sz.: Szatmári helynevek. Bp., 2003; 189. sz.: Tövisháti helynevek. Bp., 2004).
Legmonumentálisabb műve a Csíkszeredában 2008-ban megjelent Szatmár megye helynevei (földrajzi nevei), amely a jelenkori (romániai) Szatmár megye helyneveit két kötetben,
131 helységre kiterjedően gyűjti össze és tárja elénk térképekkel. A kötetekbe azok a
helységek kerültek be, amelyek magyar helynevekkel rendelkeznek.
2013-ban, nyelvészeti pályafutásának 60. évfordulóján jelent meg tanulmányainak
válogatott összefoglaló kötete A többszólamúság ösvényein címmel (Csíkszereda), benne
személyi bibliográfiájával. E kötetben öt névtani tematikájú dolgozata szerepel a személynevek és a helynevek köréből.
Bura László életében számos díjat, elismerést kapott, többek között a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry-díját és 2008-ban szülővárosa, Szatmárnémeti díszpolgárságát.
Halálával egy tudós tanár gazdag életműve zárult le.
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