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keztetésre jut, hogy azok gyakran az államok eszközéül szolgáltak ahhoz, hogy a népességet szorosabban a 
hatalomhoz kössék, a más nemzetiségűeket pedig eltávolítsák. Éppen ezért az ortodoxia a Balkán-háborúk 
alatt és után sem hatott nyugtatóan a feszültségekre, ellenkezőleg, további konfliktusokat okozott. A fejezet 
további részei az 1914-es szerb konkordátum jelentőségét és a makedón bolgár egyház Vatikánnal kapcso-
latos törekvéseit ismerteti. 

A nyolcadik, etnikai kérdésekkel foglalkozó fejezet a makedón nemzeti mozgalommal, valamint a 
térség két kicsiny, hátországként szolgáló nemzetállammal nem rendelkező, de a török gazdaságban fontos 
szerepet játszó nép, a makedorománok és a zsidók sorsával foglalkozik. Az utolsó fejezet a balkáni hábo-
rúk során elkövetett kegyetlenségek kivizsgálásának problémáit és eredményeit tál ja elénk. 

Katrin Boeckh-nek sikerült az egész témát érzelmek és elfogultságok nélkül, a kívülről figyelő, füg-
getlen tudós szemszögéből feldolgozni, és nem esett abba a hibába, hogy nyugati történészként a nagyha-
talmak balkáni érdekeit és diplomáciai akcióit tolja előtérbe. A mozgalmas történelmi események közé 
ékelve a szerző valójában egy pillanatfelvételt mutat be, aminek az az előnye, hogy a szűk téma, az állókép 
minden lényeges elemét mélyebben és aprólékosabban meg lehet vizsgálni. Ezt a feladatot maradéktalanul 
teljesíti is, a rengeteg adattal, szövegközi táblázattal, valamint a térképekkel sokoldalú elemzési lehetőséget 
kínál az érdeklődő kutatóknak. 

Korábban hiányoltam olyan összehasonlító fejezet beiktatását, amely bemutatta volna a párhuzamos 
fejlődést, kiemelve ugyanakkor az egyes országok közötti különbségeket. Az igen szűk téma talán azt is 
megengedte volna, hogy a nagyon rövid első, a függetlenségi harcokat vázlatosan említő fejezet kibővült 
volna, és a jobb eligazodás érdekében egy szélesebb történelmi-gazdasági hátteret rajzolt volna. Ugyancsak 
a szűk téma kínálja a folytatás lehetőségét, aminek az lehetne a tárgya, hogyan dolgozták fel ezek az álla-
mok a háborúk és békék tanulságait, hogyan alakult a továbbiakban belső fejlődésük és egymáshoz, illetve 
a környezetükhöz való viszonyuk. 

Mivel a térség ismételten egy háború utáni állapotban van, nem erőltetett dolog a könyvet időszerű-
nek nevezni. Annál is inkább, mert maga a szerző is említi, hogy a történész számára rendkívüli körülmé-
nyek között írta a művet: miközben a 80 évvel korábbi háborús eseményekről szóló iratokat tanulmá-
nyozta, kapta a szomorú hírt, hogy az általa kutatott térségben ismét harcok dúlnak. Mégis tudatosan 
lemondott a párhuzamok állításáról és az aktualizálásról, azért, hogy a jelenlegi események ne változtassák 
meg a történelmi tényeket. 
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A kolozsvári egyetem történetében - mint cseppben a tenger - ott tükröződik Erdély, Kelet-Közép-Európa 
20. századi története. 1872-ben megalapítják Kolozsvárott Magyarország második tudományegyetemét, 
amely 1919 után Szegedre települ, és helyén megszervezik a kolozsvári román egyetemet. 1940-ben a 
magyar egyetem visszatér Kolozsvárra, a román egyetem Nagyszebenbe költözik. 1945-től két egyetem 
működik Kolozsvárott: a Nagyszebenből áttelepített román egyetem és a külpolitikai okok miatt királyi 
rendelettel Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem néven létesített magyar előadási nyelvű állami egyetem. 
A Bolyai Tudományegyetemet 1959-ben beolvasztották a V. Babes román egyetembe. 

E kötet tanulmányai, írásai a kolozsvári egyetem történetéből az 1945-59 közötti másfél évtizedet 
mutatják be a Bolyai Tudományegyetem megszervezésétől, tevékenységének kibontakozásán át a kény-
szeregyesítéssel történt felszámolásig. A kötet szerzői: kortársak, részt vevő tanárok, egykori hallgatók, 
későbbi tanárok. 

Az egyetem történetét több tanulmány, visszaemlékezés ismerteti. Az előzményeket Faragó József 
foglalta össze „A Ferenc József Tudományegyetemtől a Bolyai Tudományegyetemig" címmel. A z alapítás 
körülményeit, az egyetem megszervezését Csőgör Lajos, az egyetem első rektora tárja az olvasó elé. Ta-
nulmányában felsorolja azokat a tényezőket, amelyeknek köszönhető, hogy nem ismétlődött meg 1945-ben 
a magyar egyetem megszüntetése úgy, ahogyan az 1919-ben történt. Meghatározó jelentőségűnek tekinti 
azt a körülményt, hogy az egyetemi tanács, a professzorok egy része elhatározta, a helyén marad és a 
katonai megszállás idején is folytatja működését. Lényeges volt az egyetem fennmaradása szempontjából 
az is, hogy a kolozsvári magyar és román tényezők, az erdélyi magyarságot átfogó politikai szervezet 
ragaszkodott az önálló magyar egyetemhez. A helyzet kialakulásában fontos szerepe volt a román vezetés 
magatartásának is. A román politikai erők taktikai meggondolásból - a béketárgyalásokra való tekintettel — 
elfogadták az önálló magyar egyetem létezését, hogy bizonyítsák a nemzetiségi jogegyenlőség megvalósu-
lását. És volt még egy tényező, amely nélkül nem bontakozhatott volna ki a magyar egyetem eredményes 
működése: a magyar társadalom segítőkészsége és a szervezést vállaló szakemberek áldozatkész munkája . 
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Mivel az egye tem épületeit e lvet ték , ez tette lehetővé, hogy a Bolyai Tudományegyetem - j ó fo rmán a 
semmiből - létrejöhessen. 

Gagyi Balla István tanulmányában az 1956-os magyarországi forradalom hatásával foglalkozik és 
azokkal a megtor ló intézkedésekkel, amelyekkel a hatalom válaszolt a magyar forradalom mellett megnyi l -
vánuló együttérzésre. A zaklatások, letartóztatások előkészítői voltak a negyven évvel ezelőtt kikényszerí-
tett egyetemegyesítésnek, amelynek eseményeit Bodor András ismerteti. A Bolyai Egyetem felszámolásá-
nak ideológiai előkészítését Balázs Sándor mutatja be „Ürügyek a Bolyai Tudományegyetem megszünteté-
sére" című tanulmányában, amit a szerző többek között azért is tart hasznosnak, mert az önálló magyar 
egyetem felállításának mai ellenzői „szinte szóról szóra ugyanilyen ürügyeket emlegetnek". 

Az egyes karok, tanszékek megszervezését, tevékenységét 16 tanulmány foglalja össze. Ezekből az 
írásokból kitűnik, hogy a Bolyai Egye tem működésének első három évében - nehéz körülmények k ö z ö t t - , 
szakmailag m a g a s színvonalú tanári testülettel eredményesen oldotta meg feladatát. Ebben jelentős szere-
pet já tszot t az a 33 magyar ál lampolgárságú tanár - legtöbbjük nemzetközileg is elismert szakember - akik 
szerződéssel oktattak a Bolyai Egye temen. Szerződésüket 1948-49-ben nem hosszabbították meg. M a j d 
következett az egyetemi reform, amelynek alapján átszervezték a karokat, egyeseket megszüntettek, és 
végrehajtották a kommunista ha ta lom által megkívánt személycseréket. Kiváló tudósokat távolítottak el az 
egyetemről, többeket letartóztattak. Bodor András foglalja össze írásban a Történettudományi Kar történe-
tét, Incze Miklós, aki szerződéses tanárként működött az egyetemen, az 1945—49 között folytatott történet-
tudományi, szociológiai, filozófiai, közgazdaság- és jogtudományi tudományos munkásságot ismerteti, míg 
Sebestyén Kálmán az 1949-59 között i időszak történészeinek eredményeit muta t ja be. Antal Árpád tanul-
mányából a magyar nyelv- és irodalomtudomány eredményeiről , a tanszék küzdelmeiről kapunk képet . 
Engel-Köllő Károly a román nyelv és irodalom oktatásáról, Faragó József a népra jz oktatásának helyzeté-
ről, Farkas Cs. Magda a lélektani tanszék oktatási és kutatási tevékenységéről, Kerekes Jenő a Jog- és 
Közgazdaságtudományi Kar, Obál Ferenc a Marosvásárhelyen létrehozott Orvostudományi Kar működésé-
ről, Maurer I. Gyula a Matematikai Intézet kiemelkedő munkásságáról, Gálos Zoltán a fizika helyzetéről, 
Vargha Jenő és Várhelyi Csaba a kémiai tanszékekről, Nagy Tóth Ferenc és Fodorpataki László p e d i g a 
növénytan és növénybiológia oktatásáról , Szabó Zsigmond az állattani tanszék működéséről, Molnár Jenő 
a földrajz művelőiről tájékoztatja az olvasót. Faragó József ismerteti az Erdélyi Tudományos Intézet tudo-
mánytörténetileg is figyelemre mél tó tevékenységét és fokozatos elsorvasztását. 

Katona Szabó István a népi kollégiumok életét mutat ja be, Banner Zoltán pedig az egyetem k ö z m ű -
velődési tevékenységét vázolja fel. A kötet tanulmányait Sebestyén Kálmán a Bolyai Egyetem évről évre 
gazdagodó válogatott bibliográfiája zá t ja . 

A kötet nagy segítséget n y ú j t azok számára, akik meg akarják ismerni a Bolyai Egyetem történtetét, 
és meggyőzően hívja fel a f igyelmet az önálló magyar egyetem visszaállításának fontosságára. 

Kónya Sándor 
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(A baloldaliak Oroszországban. A mérsékeltektol a szélsőségesekig) 
Moszkva, Izdatyelsztvo „Ekszperimentalnoj szociologii", 1997. 232 p. 

Oroszország mindig is „rejtélyes" ország volt és maradt a magyar közvélemény számára Jókai idejétől 
napjainkig. Az 1980-90-es évekről sokan és sokat írtak, magyar történetírók és ú jságírók is - de azt a l igha 
állíthatná bárki is, hogy a sokoldalú folyamatokat kimerítően feltárták volna. Ez a kötet a maga 230 nagy 
formátumú oldalával és hihetetlenül takarékos, sokszor szinte lexikonszerűen tömör információival való-
sággal ontja az adatokat a baloldal iak utolsó két évtizedes tevékenysége és megosztottsága vonatkozásá-
ban. Számomra úgy tűnik, hogy va lóban „megkerülhetetlen" kiadvánnyal van dolgunk. S ezt annak elle-
nére mondom, hogy a könyv szel lemisége az új orosz liberális irányzat felfogását tükrözi. Ám újra hangsú-
lyozom, a kötet anyaggazdagsága és pontos adatközlése ténylegesen pótolhatatlan érték. 

A kötet „ A z olvasókhoz" szóló egyoldalas bevezetőjét a kötetet gondozó (és feltehetően f inanszí-
rozó) Moszkvai Antifasiszta Cen t rum elnöke, a Moszkva Városi Duma tagja, Jevgenyi j Prosecskin írta -
nagyon is a jelzet t liberális szel lemben. Mindjárt első mondataiban leszögezte, „elmúltak már azok az idők, 
amikor a mi baloldal iaink" baloldali eszméket, a marxizmust vagy a marxizmust -leninizmust képviselték. 
Prosecskin szerint a mai baloldaliak elsősorban nacionalisták, Nyugat-ellenesek, s ez képezi Prosecskin 
szerint annak alapját , hogy ismételten létrejöhetett az a b izonyos „vörös-bama" szövetség a kommunis ták 
és a jobboldali nacionalisták, Z j u g a n o v és Zsirinovszkij között . Erről a liberálisok oly sokszor és sokat írtak 
(furcsa, hogy ez a szövetség sem a két politikus, sem a két csoportosulás között a valóságban nem jött létre 
- bár az kétségtelen, hogy a baloldal iak táborán belül kimutathatók ilyen tendenciák és erősen ilyen szem-
léletű polit ikusok is). 


