
H Í R E K 

I960, április 7-én Széchenyi Is tván 
halálának 100. évfordulója alkalmából a 
Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülést rendezett. Az ünnepi ülés elnökségé-
ben helyet foglalt Szerényi Sándor, az 
MSZMP Központi Bizottságának tagja, a 
K B tudományos és kulturális osztályának 
helyettes vezetője, Rusznyák István, az 
MTA elnöke, Ligeti Lajos, Novobátzky 
Károly, az MTA alelnökei, Erdei Ferenc, 
az MTA főt i tkára, Bognár Géza, Jánossy 
Lajos és Szigeti György, az MTA titkárai. 
Résztvettek az ülésen társadalmi és kul-
turális életünk, valamint a budapesti dip-
lomáciai kar képviselői. 

Rusznyák István elnöki megnyitójában 
rámutatot t arra : „Méltó és kegyeletes fela-
dat , hogy az az intézmény emlékezzék meg 
elsőnek Széchenyiről, amely létrejöttét 
neki köszönheti." Hangoztat ta , hogy „a 
marxista tör ténet tudománynak a 100 éves 
évforduló alkalmat szolgáltat arra, hogy 
világosan meghatározza helyét népünk 
történetében". Ennek alapján mi azt a 
Széchenyit, s benne azt tiszteljük, „amivel 
a magyar feudalizmus forradalmi úton való 
megdöntéséhez hozzájárult" . 

Ezt követően Ortutay Gyula akadé-
mikus „Az élő Széchenyi" címmel tar to t ta 
meg előadását. Feladatának - mint mon-
dot ta -— azt tekintet te, hogy Széchenyi 
nagyságát és t ragikumát , azokat a mozza-
natokat mutassa be, amelyek élővé teszik, 
hozzánk kapcsolják. Áttekintve a kor-
társak, majd az utókor Széchenyi-portréit, 
ismertette Széchenyi pályájának, politikai 
állásfoglalásainak egyes etapjai t . Ezzel 
kapcsolatban Toldy nyomán megállapí-
tot ta , hogy „a reform és a forradalom 
határvonalán ingott meg Széchenyi, nem 
tud ta követni nemzetét, nem tud ta meg-
érteni Kossuth igazát" . Hosszasan időzött 
a döblingi esztendőknél, azok problémái-
nál. „Széchenyi politikai nagyságát, sze-
r intünk — mondot t a összefoglalóan — 
mindennél inkább az bizonyítja, hogy a 

döblingi magány nemcsak politikai me-
nedék, betegségének gyógyítása, lianem 
önmaga politikai nézeteinek, a magyar 
szabadságharcnak, forradalomnak is ha-
talmas kritikai vizsgálata. S ez a vizsgálat 
nem az aulikus főúri világot, hanem ön-
maga kételyeit, ingadozásait, nem a ré-
gebben annyira félt és tisztelt Habsburg-
monarchiát igazolja, hanem Kossuth poli-
t ika já t , a fel támadt nép jogos önvédelmét, 
s a jogait cl nem nyerő nemzet forradal-
m á t . " S így „Széchenyi nagyságát végül is 
al jban lá t juk, s halálának századik évfor-
dulóján arra emlékezzünk — mondot ta 
záró szavaiban —, hogy megtalálta har-
coló, szenvedő nemzetét, azonosulni k ívánt , 
azonosulni tudot t véle". 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia 
1960. évi, és immáron 118. nagygyűlését 
április 10—14-e között ta r to t ta meg. „A 
nagygyűlés központi gondolata — mint 
az t az Akadémia elnöksége korábban meg-
ál lapí tot ta — az Akadémia 10 éves tevé-
kenységének értékelése népi demokráciánk 
15 éves fejlődése keretében, a szocialista 
építés tudományos és ezen belül akadémiai 
feladatai a második ötéves terv irányelvei, 
a távla t i tudományos kutatási te rv és 
ál talában az MSZMP VII. Kongresszusa 
ú tmuta tása a lapján." 

A nagygyűlés ünnepélyes megnyitására 
és egyben együttes ülésére 1960. április 
10-én, vasárnap délelőtt került sor az 
MTA dísztermében. A megnyitó ülésen 
jelen volt Kiss Károly, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Központi Bizottság 
t i tkára , Orbán László, a Központi Bizott-
ság tagja , a Központi Bizottság tudomá-
nyos és kulturális osztályának vezetője, 
Szerényi Sándor, a Központi Bizottság 
tagja , a tudományos és kulturális osztály 
helyettes vezetője, Rusznyák István, az 
MTA elnöke, Ligeti Lajos és Novobátzky 
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Károly, az AIT A alelnökei, Erdei Ferenc, 
az MTA főti tkára, Bognár Géza, Hevesi 
Gyula, Jánossy Lajos és Szigeti György, 
az MTA titkárai, az Akadémia elnökségé-
nek tagjai , akadémikusok, tudományos és 
kulturális életünk sok más kiválósága. 

Rusznyák István, az ülés elnöke beveze-
tőjében hangsúlyozta a ket tős évforduló, 
ti. hazánk felszabadulásának 15. és az 
Akadémia újjászervezése 10. évfordulójá-
nak jelentőségét. Foglalkozott az újjászer-
vezett Akadémia, valamint intézetei előtt 
állott újszerű tudományos és módszertani 
feladatokkal, végül hangsúlyozta annak a 
támogatásnak és bizalomnak jelentőségét, 
amelyben az Akadémia a pár t , a kormány, 
valamint a dolgozó nép részéről mindvégig 
részesült. 

Az ünnepi ülés egyetlen napirendi 
pont ja Nemes Dezső akadémiai levelező tag 
„Népi demokráciánk tizenöt éves fejlő-
dése" c. előadása* volt. 

* 

Április 11-én, a nagygyűlés második 
napján az Akadémia egyes osztályai tar-
to t ták meg külön üléseiket. A társadalmi-
történeti tudományok osztályának ülésén 
Szabó Imre akadémikus, osztálytitkár ter-
jesztette elő a vezetőség beszámolóját. 
Ismertette a filozófia és a társadalom-
tudományok terén az idealista-reakciós 
felfogás leküzdéséért és a marxis ta filozófia 
és társadalomtudományok megalapozásáért 
fo ly ta to t t küzdelmet és annak eredmé-
nyei t . Ennek során kitért az egyes inté-
zetek tevékenységére, kiemelve munkájuk 
pozitív és negatív oldalait. Az osztálytitkári 
beszámolót számos hozzászólás követte. 

* 

Részletes tárgyalásra kerül t a történet-
tudomány problematikája az április 12-i 
ülésen, ahol Molnár Erik akadémikus „A 
magyar történetírás tíz éve" címmel tar-
tot t összefoglaló, értékelő előadást.•"'Hozzá-
szóltak az előadáshoz Székely György, az 
ELTE rektorhelyettese, Ember Győző, 
akadémiai levelezőtag, az Országos Levél-
tár főigazgatója, Ságvári Ágnes, az MSZMP 
KB Pár t tör ténet i Intézetének h. igazga-
tója, Horváth Miklós, a Hadtörténet i Le-
véltár és Múzeum helyettes vezetője és 
Szabolcs Ottó, a Művelődésügyi Miniszté-
rium középiskolai osztályának történész 

* Az előadást a Századok I960, évi 1—3. 
száma közli teljes terjedelmében. 

** Az előadást és a hozzászólásokat a 
Századok 1960. évi 1—3. száma közli. 

főelőadója. Zárszót Nemes Dezső akadé-
miai 1. tag, az ülés elnöke mondott . 

* 

Az .MTA Történettudományi Intézete, 
az MSZMP K B Párt tör ténet i Intézete 
és a Hadtör ténet i Levéltár és Múzeum 
1960. április 20-án hazánk felszabadulásá-
nak 15. évfordulója tiszteletére tudomá-
nyos ülést rendezett. Mód Aladár, a töi-
ténet tudományok doktora „Bevezetés a 
felszabadulás történetének elméleti forrá-
sa iba" c. előadásához a kérdés egyes moz-
zanatai t megvilágító következő korrefe-
rá tumok csatlakoztak: Ránki György: A 
német imperializmus és Magyarország a 
második vi lágháborúban ; Lackó Miklós : 
Népmzgalmak és pártharcok 1946 őszén; 
Ságvári Ágnes : A Magyar Kommunis ta 
P á r t a dolgozó nép élén; Szabó Bálint : 
A felszabadulás u tán i forradalmi átalaku-
lás jellegéről; Mucs Sándor : Néphadsere-
günk megalakulása. 

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI 
INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 
RÉSZVÉTELE A TÁRSULATI 

R E N D E Z V É N Y E K E N 

Az MTA Történettudományi Intézeté-
nek munkatársai előadások, korreferátu-
mok és konzultációk tartásával, valamint 
hozzászólásaikkal élénken kivették részü-
ke t a, Magyar Történelmi Társulat 1960 első 
félévi rendezvényeiből. így az 1960. már-
cius 31-én—április 1-én megrendezett bor-
sodi történésznapok felszabadulási ülésének 
főelőadását „Pár tharcok és tömegmozgal-
mak a felszabadult Magyarországon 1946 
őszén" címmel az Intézet munkatársa , 
Lackó Miklós t a r to t t a . Az előadást követő 
korreferátumok során M. Somlyai Magda, 
az Intézet munkatársa az 1944 őszén fel-
szabadult országrészek nemzeti bizottsá-
gainak létrejöttét és tevékenységét ismer-
te t te . A „borsodi történésznapok" további 
programjában megvitatásra került az In-
tézet munkatársai —- Adám Magda, 
Juháss Gyula és Kerekes Lajos •— által 
összeállított „Magyarország és a második 
világháború" című kiadvány. A Juhász 
Gyula által t a r to t t bevezető előadás u tán 
a vi ta során az Intézet munkatársai közül 
Ránki György kandidátus Hor thy Miklós 
második világháborús szerepének bemuta-
tásával egészítette ki a kötet anyagát . 
Az' ankét tanulságait Zsigmond László 
kandidátus, a Történettudományi Intézet 
h. igazgatója foglalta össze. Á borsodi 
történésznapok során megrendezett bányá-
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szat- ós kohászat történet i vitaülésen az 
Intézet képviseletében Paulinyi Oszkár 
kandidátus elnökölt. Az Intézet munka-
társai közül Heckenast Gusztáv kandidátus 
a magyarországi vaskohászat feudális-
kori írott forrásairól t a r to t t korreferá-
tumot. 

Az 1960. május 4—6-i soproni országos 
történész-vándorgyűlés keretében a Széche-
nyi-emlékülés főelőadását „Széchenyi Ist-
ván és a magyar polgári reformmozgalom 
kibontakozása" címmel Bartalstván kandi-
dátus ta r to t ta . Az ugyancsak Sopronban 
megrendezett várostörténeti ankét vita-
indító referátumát Mályusz Elemér, a tör-
ténet tudományok doktora t a r to t t a „A vá-
rostörténeti ku ta tás helyzete és feladatai" 
címmel. A vita során az Intézet munka-
társai közül Makkai László osztályvezető 
és Bartlia Antal szólallak fel. 

Az 1960. május 19—21-én megrende-
zett pécsi történésznapok felszabadulási 
ülésének főelőadását »Adalékok népi de-
mokráciánk történetéhez« cimmel Lackó 
Miklós t a r to t t a . Az Intézet munkatársai 
közül korreferátumot t a r t o t t Orbán Sán-
dor »A földreform tör ténet i fonásaihoz« 
címmel. 

A Magyar Történelmi Társulat tanári 
tagozatának rendezvényein a Történet-
tudományi Intézet munkatársai az Inté-
zetben folyó tudományos munka legújabb 
eredményeiről ad tak tájékoztatást a törté-
nészpedagógusoknak. 1960. március 1-én 
Д. Várkonyi Agnes kandidátus „Poziti-
vista történetszemlélet a X I X . századi 
magyar tör ténet í rásban" címmel a buda-
pesti történelem-szakfelügyelőknek, már-
cius 9-én Hanák Péter kandidátus az 1867. 
évi kiegyezésről a budapesti történelem-
tanároknak t a r to t t konzultációval egybe-
kötöt t előadást. A szakkör-patronáló moz-
galom keretében március 14-én Varga 
János kandidátus a székesfehérvári Teleki 
Blanka gimnázium történelem-szakköré-
ben „Görgey és a Görgey-kérdós tör ténete" 
címmel adott elő. A Széchenyi-évforduló 
alkalmából április 13-án Bart a István 
kandidátus a fővárosi történelemtanárok-
nak „A Széchenyi-kérdésről" t a r to t t elő-
adást és konzultációt. Május 13-án Kerekes 
Lajos tudományos munkatárs „Magyar-
ország külpolitikája a második világháború 
idején" címmel a vidéki történelem-
szakfelügyelők számára tar to t t konzultá-
ciót. 


