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Viták a Történettudományi Intézetben 

1963 júniusában az Intézet középkori 
magyar osztálya megvitatta Perjés Géza 
„Mezőgazdasági termelés, népesség, hadse-
regélelmezés és stratégia a XVII. század 
második l'elcben" c. munkáját. A vitaindító 
referátumot Danyi Dezső és N. Kiss 
István tartotta. 

Az újkori magyar osztály 1963 januárjá-
ban vitát rendezett Horváth Zoltán „Teleki 
László életrajza" c. tanulmányáról; 1963 
márciusában Mucsi Ferenc készülő kandi-
dátusi disszertációjának egy részletéről, 
amely a magyarországi munkásmozgalom 
1905. évi történetét lárgyalja; ugyancsak 
márciusban megvitatta Szász Zoltán „A mai 
magyar történetírás a dualizmus kérdései-
ről" c. dolgozatát. 

A legújabbkori magyar osztály 1963 feb-
ruárjában megvitatta Tilkovszky Lóránt 
„Magyarok és csehszlovákok a délszlová-
kiai magyar uralom első éveiben" c. kézira-
tá t . Júniusban az osztály az MTA Filozófiai 
Intézetével közös vitát rendezett Sipos 
János „A népi demokratikus forradalom 
magyarországi sajátosságaihoz" c. tanul-
mányáról. 

Az Intézet egyetemes történeti osztálya 
1962 októberében megvitatta A. J. P. 
Taylor angol történész ,,A második világ-
háború eredete" c. könyvét; Jemnitz János 
„A II. Internacionálé és az első világhá-
ború" c. munkáját , s 1963 márciusában 
Gonda Imre ,,A német kérdés tanulságai" 
c. tanulmányát. 

1962 novemberében az Intézet munka-
társai kibővített osztályvezetői értekezle-
ten vitatták meg Molnár Erik „Történet-
szemléletünk nacionalista maradványairól" 
c., az Űj Írásban megjelent cikkét. (A vitá-
ról szóló beszámolót ld. Történelmi Szemle, 
1963. 1. sz.) 

Ideológiai továbbképzés a Történettudományi 
Intézetben 

1962—63 folyamán az Intézet tudomá-
nyos munkatársainak ideológiai továbbkép-
zése három tanfolyam keretében folyt. 
Az egyik tanfolyam résztvevői a gyarmati 
kérdés történeti és jelenkori problémáival fog-
lalkoztak; a második tanfolyam a marxista 

szociológia kérdéseit, a harmadik pedig« inai 
nyugati polgári történetírás néhány jellegze-
tes irányzatát (az Annales és köre, Jaspers 
és az egzisztencializmus történetfelfogása. 
a Kostow-féle gazdaságtörténeti irányzat) 
vizsgálta. A többségükben élénk és tartal-
mas ideológiai konferenciák — a fenti három 
témakörben — 1963 őszén tovább folytatód-
nak. 

Intézet i munkatársak doktori és kandidátusi 
vitái 

1962 ősze és 1963 nyara között a követ-
kező intézeti munkatársak védték meg 
disszertációjukat: 

Ránki György, az Intézet igazgatóhelyet-
tese. (Doktori disszertáció: „Magyarország 
gazdasága a 3 éves terv időszakában".) 

Kővágó László : ..A magyarországi dél-
szlávok 1918-ban". 

Csatári Dániel: „Magyar—román viszony 
a második világháború éveiben". 

Juhász Gyula : „Magyarország külpoli-
tikája a második világháború első szaka-
szában". 

Katus László : „A horvát kérdés törté-
nete a kapitalizmus korában(1849—1903)". 

H. Haraszti Eva : ,.A chartista mozgalom 
kialakulása és első forradalmi időszaka". 

Puskás Júlia : „A földbérletek elterje-
dése és szerepe a magyar mezőgazdaság 
tőkés fejlődésében a XIX. század végéig". 

Az intézet i munkatársak 1 9 6 2 július — 1963 
jú l ius között önál ló kötetben megjelent 
m u n k á i 

Rozsnyói Agnes : A Szálasi-puccs. Bpest, 
Kossuth K. 1962. 

Kovács Endre : A mai polgári történet-
írás. Bpesl. Gondolat. 1962. 

Újkori egvetemes történelem dokumen-
tumokban (1870—1918). Szerk. Szamuely 
Tibor. Bpest. Tankönyvkiadó. 1962. 

Györffy György: Az Arpádkori Magyaror-
szág történeti földrajza. A—Cs. Bpest. 
Akad. Kiadó. 1963. 

Kővágó—Pintér : Mukássors — munkás-
gond. 1919—1944. Bpesl. M. Tört. Társulat 
— Hazafias Népfront. 1962. 

Pápay János törökországi naplója. 
Bpest. Szépirod. Kiadó. 1963. Szerk. Benda 
Kálmán. 


