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arányú iparág maradt . Az elnök összefoglalása szerint a konferencia számos kérdést 
hagyott lezáratlanul. A legtöbb, amit elért: a jelenlevők megegyeztek abban, hogy az 
ipari forradalom nem játszódhatott le ez időben másutt , mint Angliában. Általában 
elfogadták annak a történésznek az álláspontját (К . Berrill, Cambridge), aki hangsú-
lyozta, hogy az ipari forradalom megfelelő analízisének figyelembe kell vennie az egész 
európai gazdasági élet kölcsönhatásait, amelyen belül egy nemzet gazdasági élete vitte 
a főszerepet. Nem törtónt lényeges előrehaladás a tőkeképződés kérdésében és abban a 
kérdésben sem, hogy a forradalom miért Angliában zajlott le először. 

Az ipari forradalom az egyik nagy kérdéskör, amely az angol történészek jelentős 
részét már jónéhány éve foglalkoztatja. Ilyen visszatérő és sok történészt foglalkoztató 
másik időszak az angol forradalom, ,,Á XVII. század általános válsága". E címen a neves 
marxista H. R. Trevor-Roper professzor írt nagy visszhangot kiváltó tanulmányt, amelyet 
a Past and Present 1959 novemberi száma közölt. A tanulmányra számos válasz érkezett, 
amelyekre Trevor-Roper viszontválaszolt. Ezt a polémiát közli teljes egészében a lap 
1960 novemberi száma. A hazai (angliai) kutatókon túl sorbonnei és washingtoni törté-
nész is hozzászólt a kérdéshez. A hozzászólók többsége megerősítette Trevor-Ropert 
eredeti tétele helyességében, miszerint a XVII. századi általános válságot több nyugat-
európai monarchia strukturális válsága egyik legerősebb szimptómájaként értékelte. 
Ebben a véleményében megerősítette — illetve véleménye kialakulását lehetővé te t te 
R. Mousnier, F. Chabod és V. Vives munkássága. 

XVII. századi témával foglalkozik С. B. Macpherson torontoi kuta tó tanulmánya 
is (Harrington's „Opportunity State", 1960 ápr.): Harrington-nal, a változó angol tár-
sadalom ideológusával, szélesebb, érdekesebb alapot adva írásának azáltal, hogy felveti 
a gentry társadalmi helyzetét s helyzetének tükröződését Harrington müveiben. A XVII. 
század elejére vonatkozó két ú jabb történeti munkát ismertett Ch. Hill a lap novemberi 
számában, kiemelve a forradalmi és udvari párt parlamenti tevékenysége részletes leírá-
sának hasznosságát. Metodikai tanácsot is nyúj t a statisztikai módszer alkalmazóinak: 
ez nem lehet öncélú, csak alávetett jelentőségű. A történész képzeletét ellenőrizheti ós 
fékentarthat ja , de nem helyettesítheti. 

Megemlítjük még a teljesség kedvéért M. E. Aston szép tanídmányát a lollardiz-
musról (Lollardy and Sedition 1381 — 1431, 1960 ápr.), amelyben számos gondolatot vet 
fel a mozgalom társadalmi, forradalmi oldaláról; a francia forradalom kutatói figyelmét 
felhívjuk R. B. Rose írására, amely új adalékokat nyú j t a francia forradalom angliai 
hatásáról (The Priestley Riots of 1791. 1960 nov.). „A Robin Hood balladák eredete ós 
közönsége" című tanulmány inkább irodalomtörténészeket érdekelhet (J. C. Holt : 
The Origins and Audience of the Ballads of Robin Hood, 1960 nov.). R. Thapar (aki 
egyébként most jelentetett meg Angliában nagy sikerrel egy igen szép indiai mesegyűj-
teményt) cikkében India történetéhez nyúlt: Az Asoka uralom időszakáról ad áttekintést. 
(Asoka 36 esztendeig uralkodott. Macedóniai Sándor kortársa volt. Asoka and Buddhism. 
1960, nov.). 

H. Haraszti Éva 

KÜLFÖLDI VENDÉGEINK 

Vladeseu-Räcoasä professzor, a Román 
Tudományos Akadémia Könyvtárának 
igazgatója, aki 1961 őszén Magyarországon 
tartózkodott, a Magyar Tudományos Aka-
démia könyvtára ós a hálózati könyvtárak 
rendszerének, munkájának tanulmányozá-
sa során október 6-án az Intézet két könyv-
t á rá t is felkereste és elismeréssel nyilat-
kozott az ott látottakról. 

Sirin Dib elvtárs, a Mongol Tudomá-
nyos Akadémia elnöke október 6-i látoga-
tása alkalmával az Intézet munkájával és 
szervezetével kívánt megismerkedni. Az 
igazgatósággal folytatott beszélgetés során 
értékes tájékoztatást adott a mongol tör-
ténészek és a társadalomtudományok egyéb 
művelőinek tevékenységéről, valamint a 

Mongol Tudományos Akadémia szerveze-
téről. 

G. Manacorda, a Gramsei-intézet mun-
katársa, a Studi Storici szerkesztője 1961 
októberében Magyarországon járt. I t t -
tartózkodása alatt az olasz kapitalizmus-
nak az egyesítés utáni fejlődéséről tar to t t 
előadást az Akadémián. Október 30-án 
Intézetünkbe is ellátogatott, s a két ország 
történészeinek munkájáról, problémáiról 
folyó beszélgetés során kifejezte reményét, 
hogy a kapcsolatok a jövőben még szoro-
sabbakká válnak. 

November hóban A. Guber elvtárs, a 
szovjet történészek Nemzeti Bizottságának 
elnöke kereste fel hazánkat, s nagy érdek-
lődéssel kísért előadást ta r to t t a délkelet-
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ázsiai népek 1945 utáni nemzeti felszaba-
dító mozgalmairól. November 24-én láto-
gatást t e t t az Intézetben is. 

E. Koszacsevszkaja egyetemi docens 
1961 végén Balugyánszky Mihály magyar-
országi tevékenységére ku ta to t t Buda-
pesten. K u t a t ó m u n k á j a mellett részt vet t 
az Intézet által rendezett, az abszolutizmus 

kérdéseiről szóló vitán is és értékes felszó-
lalásával gazdagította annak anyagát . 
December 15-i, intézeti látogatása alkal-
mával felmerült egy, a dekabristák és jako-
binusok műveiből készítendő közös kiad-
vány terve is, melyet Koszacsevszkaja elv-
társnő a maga részéről a legmelegebben 
támogatni kíván Leningrádban. 


