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elszakítását megakadályozni igyekvõ (kü-
lönbözõ nemzetiségû) diákösszeesküvõk,
miként látták szûkebb pátriájukat és hazá-
jukat, városukat és benne önmagukat, nem
kerülhetjük meg azt a kényelmetlen kérdést:
vajon hogyan tették azt? Milyen nyelven
beszéltek, vitatkoztak és álmodoztak. Más
szóval: mennyire volt magyar a »Bánság fõ-
városa« a századfordulón s a világháború
elõestéjén?”

Nem zárhatjuk beszámolónkat Borsi
Kálmán Béla könyvérõl anélkül, hogy leg-
alább futólag szót ne ejtenénk a kötetbe fog-
lalt Nacionalizmus és magyar értelmiség
1989-1997 között, avagy a „népi(es)-urbá-
nus” vita – mai olvasatban címû tanulmá-
nyáról. Ebben olyan idõszerû és érdekfeszítõ
problémákat boncolgat, mint a magyar na-
cionalizmus veszélye, a magyar társadalmi
fejlõdés nemesi jellege, a magyar nemzettu-
dat mentális szerkezetének arisztokratikus
tendenciájú és historizálásra hajlamos típu-
sa, vagyis a magyar nemzetfejlõdés sajátos-
ságai és megkülönböztethetõ vonásai, tör-
ténelmi ideje, és végül: miért is kényes kér-
dés a nacionalizmus a mai Magyarországon.

Joggal állapítja meg, hogy „a magyar nacio-
nalizmus általában s egészében véve immár
meghaladta fejlõdésének virulens szaka-
szát”, ám mégis riadalmat válthat ki a szom-
szédos népek „bizonyos értelmiségi rétegei-
nek tudatában és reflexeiben”. A magunk
részérõl ezt megtoldanánk azzal, hogy pél-
dául a romániai politikai elit továbbra is haté-
konyan használja fel a belsõ nehézségekrõl
való figyelemeltérítésre a „magyar veszély”
hangoztatását. Borsi Kálmán Béla rámutat a
zsidó eredetû magyarországi értelmiség
kebelében zajló „ádáz vita” történelmi, szo-
ciográfiai és értelmi/érzelmi összetevõire.
Fejtegetései összecsengenek Kertész Imre
Nobel-díjas regényének eszmei és érzelmi
mozgatóival a magyarországi holokauszt bor-
zalmairól. A „kibeszélés” hiánya még mindig
a tudati hasadást táplálja, vagy éppenséggel
gerjeszti azt. Bibó István õszinte és mélyen-
szántó eszmefuttatása ismert körülmények
között és okokból kifolyólag félbeszakadt,
aminek máig ható következményei voltak/
vannak. (Jelenkor, Pécs, 2002. 192 o.)

Demény Lajos
az MTA külsõ tagja

Kniezsa István: Helynév-
és családnév-vizsgálatok

Kniezsa István akadémikus a 20. század dere-
kán a magyar szlavisztika vezetõ egyénisége
volt, nemzetközileg is jól ismert szakember.
Ez a kötet néhány korábban megjelent tanul-
mányát gyûjti egybe: az esztergomi káptalan
1156. évi dézsmajegyzékeinek a helyneveit,
az Ecsedi-láp környékének szláv nyelvû
helységneveit. Már ezekben világosan látszott
tudományos munkásságának fõ vonulata, a
nevek etimológiája és az ebbõl levont követ-
keztetések a történeti Magyarország etnikai
összetételérõl különbözõ korszakokban. E két
tanulmány 1939-ben, illetve 1943-ban jelent
meg, ilyen jellegû az 1949-es tanulmány is, a

zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei-
nek a névanyaga. Klasszikusnak tekinthetõ,
mindmáig nélkülözhetetlen 1944-es tanulmá-
nya a párhuzamos helynévadásról. Ebben
mutatta ki magyar és szlovák anyagon, hogyan
keletkezik egy-egy földrajzi név, amikor az
egyik nyelvrõl lefordítják a másikra, tehát for-
ma szerint nem is hasonlítanak egymásra. Az
utolsó, a legterjedelmesebb írás itt jelenik meg
elõször nyomtatásban (csak litografált anyag-
ként maradt fenn), ebben a magyar és a
szlovák családneveket foglalja rendszerbe, a
nyelvtani formák és tartalom szerint (foglalko-
zást jelentõ családnevek stb.). A két nyelv
persze ebben a vonatkozásban is alapvetõen
különbözik, de bizonyos közös vonásokat itt
is meg lehet állapítani. A kötet anyagát Kiss
Lajos akadémikus állította össze, õ írt hozzá
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bevezetõt is, amelyben Kniezsa tevékeny-
ségét foglalta össze. A kötet megjelenését
Kiss Lajos már nem érte meg. Kniezsa õt sze-
rette volna utódjának a budapesti szláv tan-
széken, ez nem sikerült, de Kiss Lajos élet-
mûve valamilyen formában csakugyan Knie-
zsa nyomán bontakozott ki, az õ ösztönzéseit

vitte tovább. A kötet így voltaképpen a
magyar nyelvészet, ezen belül a szlavisztika
történetének egyik fontos forrása. (Kniezsa
István: Helynév- és családnév-vizsgálatok.
Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó,
Budapest, 2003. 349 p.)

(–r. –l.)

Gergely Jenõ:
A Mindszenty-per
A 20. századi magyar történelem kitûnõ
ismerõje egy „klasszikus” – ahogy õ nevezi
– koncepciós per anyagáról ad áttekintést.
Nem Mindszenty életrajza ez, csak magának
a pernek, elõzményeinek a felvázolása és
utána a legfontosabb dokumentumok, a per
jegyzõkönyve, az ítéletek stb. közlése. Ger-
gely részletesen mutatja be a per elõkészíté-
sét, lefolytatását, az állandó kitekintést a per
nemzetközi (persze nyugati) hatására. A be-
vezetõben Gergely rámutat arra, hogy Mind-
szenty ellen csak közéleti szerepe, politikai
igényei, távolabbi politikai elképzelései
együttesen képezték a vád tárgyát. Elõzete-
sen húsz fõt tartóztattak le, papokat és vilá-

giakat vegyesen, kínozták is õket. Az 1949.
február 3-8-án zajló perrõl a legtöbbet a kötet
jóformán felét kitevõ vádiratból és a per jegy-
zõkönyvébõl lehet tudni. Akkorra a vádlottak
már megtörtek.

A per szinte elõképe volt a nem sokkal
késõbb sorrakerülõ Rajk-pernek. A késõbbi-
ekben a rendszer már nem rendezett ilyen
kirakatpereket, mert ezek befelé nem érték
el céljukat, az elrettentést, kifelé viszont csak
rontották a rendszer imázsát. Egyszerûbb volt
a további pereket titkos eljárásban lefolytatni.

Gergely könyve rövid és tanulságos ké-
pet ad a koncepciós perek lényegérõl. Me-
mentóként sem haszontalan a kötet. (Ger-
gely Jenõ: A Mindszenty-per. Híres politikai
perek, Kossuth Kiadó, Bp., 2001, 201 p.)

(–r. –l.)

Botlik József: Gát

A magyar állam millenniumára Száz magyar
falu címmel elindult egy sorozat. Ennek egyik
kötetét mutatjuk be mintegy a többi száz he-
lyett is, azokhoz hasonló a felépítése.

A szerzõ rövid természetföldrajzi beveze-
tést ad a szinte a vízzel szimbiózisban élõ, írott
forrásokban elõször 1374-ben megjelenõ
faluról, történetérõl, a 19-20. századi fejlemé-
nyekkel az elõtérben. A nevezetes munkácsi
uradalom is birtokos volt a faluban. A köztör-
ténet mellett szerzõ az egyháztörténetet, az
iskolák fejlõdését, a mûvelõdési viszonyokat
(e vonatkozásban a szovjet korszakot is, a
maga kultúrbrigádjaival) mutatja be, képet ad
a társadalmi struktúráról; még névsort is közöl
arról az ötvenegy magyarról, akiket 1944 no-

vemberében hurcoltak el. Néprajzi fejezetek-
kel is találkozunk. A könyvet számos fény-
kép illusztrálja. Az átlagolvasót csak zavaró
lábjegyzetek helyett hátul található egy tízla-
pos jegyzék a felhasznált forrásokról.

Nagyon jó gondolat, hogy a Kárpátalján
lévõ, egykor Bereg megyei falu történetérõl
orosz, angol és német nyelvû összefoglaló is
készült. A kötetet a kárpátaljai jeles magyar
történész, Soós Kálmán szerkesztette, a soro-
zathoz Kosáry Domokos akadémikus írt elõ-
szót. Ha nem is jut el minden kötet mindenki-
hez, a sorozat a megfelelõ területek egészsé-
ges lokálpatriotizmusát és – kisebbségek
esetében – a nemzeti öntudat megõrzését is
szolgálja. (Botlik József: Gát. Száz magyar
falu könyvesháza Kht., Bp., 2001, 233 p.)

(–r. –l.)


