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az adott munka szervezeti formáinak kérdését. Ilyen szervezeti formává
válhatna például a történettudomány módszertani problémáinak kutatócsoportja a SzTA Történettudományi Intézetének keretében, vagy ugyancsak a SzTA Történettudományi Osztályának Irodája keretében működő
tudományos tanács. Ez a javaslat egyáltalán nem kisebbíti azoknak a kutatásoknak jelentőségét, amelyeket a filozófusok a történelmi materializmus
terén végeznek. A javaslatot az a törekvés diktálja, hogy közelítsük egymáshoz a történészek és a filozófusok munkáját, teremtsünk egy olyan szervezeti sejtet, amely a történettudomány elméleti-módszertani kérdéseivel
foglalkozó tudósok számára összefogó központot képezhetne.
Ennek a csoportnak (tanácsnak) a m u n k á j á t — azt hisszük — a történeti kutatások gyakorlati érdekeinek kellene alárendelni és mindenekelőtt a szovjet történészek által már elvégzett konkrét kutatómunka eredményeinek módszertani elemzése és eredményeinek általánosítása ú t j á n
lehetne mégvalósítani. Helyes lenne, ha a javasolt csoport (tanács) tevékenységében az akadémiai intézmények és az egész ország egyetemei tudományos dolgozóinak széles aktívájára támaszkodnék. Aligha szükséges említeni, hogy ezt a tevékenységet már eleve diszkreditálná, ha bármily mértékben is az elvont filozófiai-történeti spekuláció bélyegét viselné. A csoportnak (tanácsnak) feladata lenne, hogy aktív támadó harcot folytasson a mai
burzsoá történetírás ellen.

Külföldi vendégeink
Intézetünket m á r ez év első felében több ségéről. Felmerült egy közös kiadvány terMagyarországon tartózkodó külföldi tör- ve is, melynek középpontjában a magyar
ténész kereste fel. Vu К Lieu, a Vietnami és török nép társadalmi kapcsolatainak
Tudományos Akadémia társadalomtudo- eddig kevéssé feldolgozott anyaga állana.
mányi osztályának vezetője, aki ez év első A szóbakerült javaslatokkal a Magyar Tunegyedében nagyobb körutat tett a népi dományos Akadémia tovább foglalkozik.
demokráciákban, huzamosabb ideig tartózMájus 31-én az Intézet vendégül látta Kim
kodott Magyarországon is. Tanulmányútja elvtársat, a Szovjetunió Tudományos Akaalkalmával a tudományos szervezés probdémiája levelező tagját. A magánemberlémáival foglalkozott, ezenkívül tanulmá- ként Magyarországon tartózkodó szovjet
nyozta a feudalizmusból a kapitalizmusba történész-professzor baráti beszélgetésen
való átmenet európai és ázsiai sajátosságait. vett részt, az Intézet vezetőségével. Victor
Április 7-i látogatása alkalmával beható Cheresteçiu ós Elena Gheran román történébeszélgetést folytatott az Intézet osztály- szek június hónapban f o l y t a t t a k kutatásovezetőivel. Tajib Gökbilgin isztambuli egye- kat Budapesten. Cherestesiu professzor az
temi t a n á r ez év áprilisában járt hazánk1848-as erdélyi forradalomra vonatkozó
ban s a XVI—XVÛI. századi török—malevéltári anyagot nézte át, Elena Gheran a
gyar kapcsolatokról szóló tanulmányához tudományos szocializmus eszméinek az
gyűjtött anyagot. Gökbilgin professzor ta- erdélyi munkásmozgalomba való behatolása
nulmányai egy részét Magyarországon vé- témakörében végzett anyaggyűjtést. I t t gezte, jól beszéli nyelvünket. Ittartózko- tartózkodásuk alatt többször is felkeresték
dása alatt több előadást tartott s április az Intézetet és a munkatársakkal folyta23-án Intézetünket is felkereste, ahol meg- t o t t szakmai és baráti beszélgetések során
beszélést folytatott a magyar—török tör- kifejezték a román—magyar történészténész-kapcsolatok elmélyítésének lehető- kapcsolatokerősödése felett érzett örömüket .

