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A forráskiadványok szerkezeti felépítésének problémái is igen lényeges kérdések. 
Vannak olyan kiadványok, amelyek az anyagokat kronológiai sorrendben hozzák, vannak 
amelyek tárgyi, földrajzi beosztásúak, de akadnak köztük olyanok is, amelyek a forrásokat 
levéltári elhelyezés szerint (azaz az eredeti levéltári rendben) közlik, valamint vegyes 
szerkezetűek. Le kellene szögeznünk, hogy a forráskiadványok felépítésénél a kronológiai 
vagy földrajzi-kronológiai sorrend a legmegfelelőbb. 

A tematikus szerkezetet csak igen kivételes esetekben kellene alkalmazni, csak ha 
azt a forrásanyag kutathatósága megköveteli. Lehetőleg csak a levéltári eredet szerint 
összeállított köteteknél alkalmazzuk ezt a módszert. A kronológiai struktúra általában 
objektivebb és életképesebb. Még akkor is, ha a problémák szerinti szerkezet indokoltnak 
látszik, helyesebb, ha tárgymutatót készítünk a kötethez, a dokumentumokat pedig 
kronológiai sorrendben hagyjuk. A kronológiai elv alkalmazásával elkerüljük a beso-
rolás következtében felmerülő nehézségeket és azt, hogy a különböző témákról szóló 
dokumentumokat felszabdaljuk. 

Feliks Tych 

Külföldi vendégeink 

A Thuróczy Krónika párhuzamos 
orosz—magyar kiadása problémáinak meg-
beszélése végett 1962. augusztus 18-án 
Magyarországra érkezett M. N. Tijihomirov 
szovjet akadémikus Susarin kandidátus 
kíséretében. Kétheti itt-tartózkodása alatt 
többször is felkereste az Intézetet. Molnár 
Erik, az Intézet igazgatója augusztus 21-én 
fogadást tar to t t a szovjet vendégek tiszte-
letére. II. Michel, a francia ellenállási moz-
galom elismerten legjobb szakértője 1962. 
szeptember 14-én járt az Intézetben, s láto-
gatása alkalmával előadást t a r to t t az Inté-
zet tagjai részére az ellenállási mozgalom 
történetírói problémáiról. Ugyancsak 1962 
szeptemberében érkezett Magyarországra 
D. S. Landes, a kaliforniai egyetem tanára 
és E. Stern professzor. Magánjellegű itt-
tartózkodásuk alkalmával többször láto-
gatták meg az Intézetet. Landes professzor 
egyébként magyar témával, a X I X . századi 
magyarországi tőkebehatolással, banktör-
ténettel, magyar államkölcsönnel foglalko-
zik. H. Helmert és 0. Hellmuth, a ber-
lini Történettudományi Intézet hadtör-
téneti szekciójának tagjai a Hadtörténelmi 
Intézet vendégeiként érkeztek Budapestre; 
1962. október 5-én az Intézetet is felkeres-
ték. Dr. A. Radenic, a belgrádi Isto-
riski Institut munkatársa Jugoszlávia meg-
alakulásának előzményeivel kapcsolatos 
kutatásokat végzett hazánkban; munkájá-
hoz az Intézet sok segítséget nyújtott, 
különösen a levéltári kutatások terén. Inté-
zeti látogatásai alkalmával a XIX—XX. 
századi történettel foglalkozó munkatársak-

kal folytatott megbeszélést. 1962. novem-
ber 16-án a Nemzetközi Gazdaságtörténeti 
Bizottság elnöke, F. Brodel professzor volt 
az Intézet vendége. Brodel professzor XV— 
XVIII. századi gazdaságtörténettel és az 
anyagi kultúra történetével foglalkozik, 
mostani látogatásának célja azonban első-
sorban az Intézettel való kapcsolatok kié-
pítésének megbeszélése volt. E. E. Boltyn, 
a moszkvai marxista—leninista Intézet 
igazgatója a Magyar Tudományos Akadé-
mián a Honvédő Háború történetkutatásá-
nak -problémái címmel tartott előadást, 
utána, 1963. január 28-án látogatást tett 
Intézetünkben, s a vezetőséggel folytatott 
baráti beszélgetés során tájékozódott annak 
most folyó munkálatairól. Dr. Z. Herkov, 
a zágrábi Historiski Institut tagja 
1963 januárjában három hétig tartózko-
dot t Magyarországon. Feudáliskori súlyok 
és mértékek c. monográfiájához folytatott 
levéltári anyaggyűjtést. Intézeti látogatásai 
alkalmával az egyetemes és az I. magyar 
osztály munkatársaival folytatott megbe-
szélést, főleg gazdaságtörténeti és város-
történeti kérdésekről. 1963. március 15-én 
egy európai tanulmányúton levő japán 
diák, Hagivara Tadasi volt az Intézet ven-
dége, március 29-én pedig F. L. Carsten, 
a londoni egyetem Szláv és Délekeleteuró-
pai Intézetének professzora, ki kéthetes 
magyarországi tanulmányútja során szakí-
to t t időt az Intézet meglátogatására. A sze-
gedi egyetem neves francia vendége, J. 
Droz professzor, aki Magyarország és 
Ausztria XIX.—XX. századi történetével 
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foglalkozik, 1963. május 13-án kereste fel 
az Intézetet. Ugyanezen a napon járt 
nálunk a Kiadói Főigazgatóság vendégeként 
érkezett L. Corlesi, az Editori Riuniti 
képviselője is. fí. Millik, a berlini 
Akadémia Könyvtárának igazgatónője a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtár-
hálózata felépítésének tanulmányozására 
érkezett hazánkba. Tanulmányútja során 
felkereste az Intézet könyvtárát is. Júniusi 
látogatása alkalmával részletesen tájéko-

zódott a könyvtár munkája, anyagi ellá-
tottsága, katalógusrendszere felől, s beszá-
molt a berlini Akadémiai Könyvtár prob-
lémáiról. ./. Le Riverend, a kubai Insti-
tuto de Historie igazgatója f. év július 
19-én folytatott megbeszélést az Intézet 
vezetőségével és néhány munkatársával 
a rokonintézmények munkájáról, feladatai-
ról, valamint a két intézet közötti kapcsolat 
kiépítésének kérdéseiről. 


