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Történettudományi Intézet ; erősen kiterjedt a kutatómunka. A személyi kultusz dogmatikus 
torzításainak, — majd a MSzDP „rehabilitálására" irányuló törekvések leküzdése után a Párt 
tudománypolitikai elveinek alkalmazásával sikerült elérni a tudományos, marxista—leninista 
álláspont kialakítását, vagy megközelítését. Az 1957-tel kezdődő ú j korszakban a történetírás 
a szociáldemokráciát nem burzsoá ügynökségként, hanem mint munkásmozgalmat értékelte. 
Ebből a szempontból vizsgálják a megjelent tanulmányok és monográfiák a MSzDP ellentmon-
dásos történelmi szerepét, a párt belső viszonyait, szövetségi politikáját, a szakszervezeti moz-
galmat, a párt ideológiáját, az agrár- és nemzeti kérdéssel kapcsolatos állásfoglalásait, az 1905/6. 
évi politikai válsággal kapcsolatosan az orosz forradalom magyarországi hatását. A bekövet-
kezett fejlődés eredményeként megállapítható, hogy a legújabb munkák, így az egyetemi tan-
könyv IV. kötete is, a szocialista mozgalom történetét az ország történetének egészével szerves 
összhangban ábrázolják, így a iorszak munkásmozgalmáról kiegyensúlyozott, hiteles képet 
nyerhetünk. Ennek ellenére további felderítésre és megvalósításra szorul a szocializmus és 
agrárszocializmus kapcsolata, az ausztromarxizmus magyarországi vonatkozásai, a MSzDP 
szövetségi politikája, a vezetőségén belüli helyzet feltárása, Lenin korai tevékenysége magyar-
országi hatásának vizsgálata. A jelentősebb feladatok elvégzése főleg a századforduló utáni 
időszakra esik. 

Az értekezletet Hanák Péter tudományos osztályvezető bevezető előadása nyitotta meg, 
amely tematikai összefüggésükben elemezte az egyes tanulmányokat, s mutatot t rá azok proble-
matikus részeire. Megállapította, hogy nézetazonosság mutatkozik a nyugati — főleg osztrák — 
történetírásról szóló kritikai véleményekben és a marxista történetírás fő eredményeinek mél-
tatásában. A referátumok nem foglalkoztak a jelenkori osztrák történetírással. Ki sem tértek 
más szocialista országok marxista történészeinek etárgyú munkásságára, nem vetették fel a 
köztük levő nézetkülönbségeket. Csak két referátum tárgyalta a mai magyar történeti irodalmat, 
és amint a mai feldolgozások vitára kerülnek, kitűnik, hogy milyen sok még a tisztázatlan kér-
dés. így pl. az egyik referátum nagy eredménynek értékeli Magyarország Monarchián belüli 
helyének reális felismerését, a másik referátum kétségbevonja e felmérés eredményeinek reali-
tását. Éppen a jelenkori történeti irodalmat kell alaposabban tanulmányoznunk. Enélkül nem 
juthatunk előre a marxista álláspont jobb megalapozása felé. 

A kialakult vita az elért eredmények mellett szükségesnek tar tot ta a kor historiográfiájá-
nak elmélyült tanulmányozását. Egyöntetűnek tekinthető a felszólalók azon álláspontja, hogy 
a további munka során az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani a szovjet történetírás 
álláspontja mellett a környező szocialista államok történetíróinak munkásságára, s el kell kerülni 
az egykori dualista Monarchia bármiféle apologetikáját, valamint a nacionalizmustól és a dogma-
tizmustól örökölt egyszerűsítő sematikus túlzásokat. 

Sarlós Béla 

Beszámoló a Magyarország története VII. kötetének vitájáról 

1976. január 12-én a MTA Történettudományi Intézetében került sor a 10 kötetes Magyar-
ország története VII. kötetének nyilvános vi tá jára . A megbeszélésen Pach Zsigmond Pál igaz-
gató, a sorozat főszerkesztője és Kovács Endre osztályvezető a VI. kötet főszerkesztője elnökölt. 

Elsőként a vitára tűzöt t munka felkért lektorai, Berend T. Iván és Tokody Gyula mondták 
el észrevételeiket a mintegy 60 ív terjedelmű, Magyarország 1890—1918 közötti történetét 
tárgyaló kéziratról. 

Berend T. Iván hozzászólását teljes egészében a gazdaságtörténeti fejezeteknek szentelte 
és kiemelte, hogy bár az elmúlt évtizedben a gazdaságtörténetírás szemléletben, módszerben és 
tényanyagában egyaránt jelentőset produkált — éppen a kötet szerzői, Katus László, Vörös 
Antal kutatásai eredményeképpen —, mégis ez az összefoglalás nem egyszerűen összegezése a 
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korábbiaknak, hanem számos ponton ú j eredményekkel gazdagítja ismereteinket. Ilyenekként 
jelölte meg az országon belüli, regionális különbségek bemutatását , olyan modern közgazdasági 
szempontok figyelembevételét mint pl. az emberi munkaerő mennyiségi alakulását, a szakkép-
zettség változásait. Űj szempontokat vet fel a kézirat a Monarchia és Magyarország gazdasági 
viszonyának vizsgálatában is. Berend hangsúlyozta, hogy a feldolgozás egészét kiemelkedő 
jelentőségűnek ta r t j a , kritikai megjegyzései a munka alapkoncepciójának megerősítését céloz-
zák. Így kérdésesnek tekinti, helyes-e az a világgazdasági kép, amely csak a gyorsan és lassan 
fejlődő országok típusát különíti el, hiszen így nagyon eltérő fejlődéstípust képviselő országok 
kerülnek egy csoportba: pl. a skandináv és a keleteurópai országok. Kiemelte, hogy a kézirat 
még a Monarchia és Magyarország viszonyának vonatkozásában is tud érdemlegesen újat mon-
dani, de e téren bizonyos egyoldalúságokra hívta fel a szerzők figyelmét: a XIX. század még nem a 
kölcsönös függések korszaka (ez nagyon is modern kategória), a Monarchia és Magyarország 
viszonyát az egyoldalú függés jellemezte. Vitatta Katus László azon tételét, hogy az állami ipar-
támogatás helyettesítette az önálló vámterületet , s hogy a Monarchia közös piacán érvényesülő 
állami ipartámogatás kedvezőbb feltételeket biztosított az ipari fejlődés számára, mint amit 
az önálló vámterület megengedett volna. 

A bíráló az ipari forradalom fogalmát szélesebb értelemben használja, mint a kézirat: 
(amely az ipar fejlődésén belüli technikai és szerkezeti változásokat tekinti ipari forradalom-
nak), a gazdasági rendszer egészének meghatározott átalakulását tekinti ipari forradalomnak. 
Ezt az értelmezést azért látja szerencsésebbnek, mert ebben nyilvánvalóvá válik, hogy Kelet-
Európában valójában nem beszélhetünk az ipari forradalom „kiteljesedéséről", minthogy a régió 
országai nem vál tak ipari államokká. 

Tokody Gyula is a munka szemléletének helyességét hangsúlyozta s azokat az újszerű 
törekvéseket, amelyek a kötet egészét á tha t j ák : igényt a politikai események társadalomtörté-
neti megalapozására, a mindennapi életforma—életmód bemutatására. Kiemelte a nemzetiség-
történeti fejezetek magas színvonalát is. Elismerte, hogy a nemzetközi összefüggések bemuta-
tása, a nemzetközi összehasonlítás szempontjai minden korábbi összefoglalásnál sokkal jobban 
érvényesülnek a könyvben, mégis e téren további javításokat látott indokoltnak. A társadalom-
történet, a politikai szisztéma (parlamentarizmus stb.), politikai irányzatok vizsgálata nagyobb 
lehetőséget kínál a nemzetközi viszonyításra. Tokody a továbbiakban kifogásolta, hogy az 1906 
utáni fejezetekben a parlamenti politikai küzdelmek egyértelműen dominálnak, anélkül, hogy 
világos lenne, milyen erők álltak a parlamenti pártok mögött. E kérdésekre a későbbi vita során 
többen kitértek. Vörös Károly utalt arra, hogy э parlamenti harcokban a társadalom elenyészően 
kis részének politikai törekvései ju to t t ak kifejezésre, s hogy a dualista berendezkedés nem ren-
delkezett további politikai tartalékkal, jórészt ezért nem volt bővíthető a választójogosultak 
köre. 

Megemlítve, hogy e kérdésben nem alakult ki történetírásunkban konszenzus, a bíráló 
vitat ta a kötetben használt munkásosztály értelmezést. Ő maga az agrárproletariátust a munkás-
osztály részének tekinti. Ez az értelmezés megváltoztatja a munkásosztály számáról, szervezett-
ségéről, politikai irányzatokhoz tartozásáról alkotott képünket. Hiányolta végül az egyház, 
oktatásügy és a hadügy bővebb tárgyalását . 

A felkért bírálók után tizenheten kértek szót a késő estébe nyúló vi tán. 
Szabad Györgij örömmel nyugtázta , hogy a különféle közelítési módok ellenére az ismere-

tek egy magas szintjén a tudományos álláspontok közelednek egymáshoz — ennek bizonyítéka 
a 10 köteles Magyarország története vitára tűzött 7. kötete. Mindenekelőtt a könyv struktúrá-
jával foglalkozott: az ismeretes szerkesztési problémával, hogy elsődlegesen praktikus okokból 
a történetileg egy egységet képező 1848—1918 közti korszakot két kötetre kellett bontani. 
Л kéziratnak a századvégről szóló kitűnően sikerült mérlege sokat segít a mesterséges törés 
áthidalásán, de az indító összegezést, amely fejlődésünk legsajátabb problémáit ragadja meg 
mesteri fokon (helyes arányba állítva 48 és 67 értelmét és jelentőségét), nem követi egy hasonló 
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mélységű zárófejezet: a dualizmus kora, annak problémái a kötetben lezáratlanok maradnak, 
a kor összegezését tartalmazó mérleg elmarad. Szükség van egy záró fejezetre, amely egyben 
bázisa lehet az ellenforradalmi rendszer tör téneté t tárgyaló 8. kötetnek. 

Szabad a továbbiakban gazdaságtörténeti és hatalompolitikai kérdésekről szólott; többek 
között arról, hogy a dualizmuskori gyors gazdasági növekedés ütemének mérésére különösen 
a nemzeti jövedelem számítására, az 1880-as évek előtti statisztikai adatainkat alkalmatlannak 
tar t ja , s így megalapozatlanoknak az e számításokra építő nemzetközi összehasonlításokat. 
A hatalompolitika tárgyalásánál a dinasztia nagy súlyára hívta fel a figyelmet. 

Kolossá Tibor észrevételei is főként a gazdaságtörténeti kérdésekre vonatkoztak. Ügy 
látta, a kötetben viszonylag kis terjedelem ju to t t a gazdaságtörténetnek, azon belül viszont a 
bőséges ismeret-és számanyag az olvashatatlanságig megterheli a szöveget. Ezért javasolta a 
szöveg olvasmányosabbá alakítását, részint a terjedelem növelésével, részint azzal, hogy a szá-
mításokat a szöveghez csatolt külön mellékletekbe foglalják a szerzők. Nem értett egyet Szabad 
Györggyel, aki tagadta a nemzeti jövedelem számításának lehetőségét. A nemzeti jövedelem 
számítása általában becslésen alapul (a mai harmadik világ hasonló számításai sem építenek meg-
bízhatóbb statisztikai adatokra), de becslés volta hangsúlyozása mellett sem mondhatunk le 
a nemzeti jövedelem számításáról, mint gazdasági fejlődésünk fontos tájékoztató ér tékű mutató-
járól. Puskás Júlia а mezőgazdasági növekedés vizsgálatának egyes konkrét problémáiról szólt 
és hiányolta a gazdaság- és társadalomtörténeti fejezetek jobb összehangolását. 

Niederhauser Emil felhívta a figyelmet arra, hogy kötetben érvényesülő terjedelmi 
arányok nem tükrözik a nemzetiségi probléma valóságos arányát a kor történetében. (Hasonló 
nézetet képviselt Szász Zoltán is.) A továbbiakban szerkesztési kérdésekre tért át, s nemcsak a 
már korábban javasolt zárófejezet szükségességét indokolta fontos szempontokkal, hanem fog-
lalkozott azzal a lehetőséggel, liogy a 7. kötet foglalja össze az egész 48-cal kezdődő korszak gaz-
daság- és társadalomtörténetét. 

Vincze Edit a munkásmozgalom-történeti fejezetekhez fűzöt t észrevételeket. Nem értett 
egyet azzal a felfogással, amely a munkásmozgalom történetének korai szakaszában (1868—72) 
az Általános Munkásegylet hegemón szerepét hangsúlyozza és nem foglalkozik kellőképpen a 
Farkas Károly képviselte radikális osztályharcos internacionalista irányzattal, amely nem a 
hazai kispolgárságra és haladó értelmiségre építet t , hanem elsősorban a világ proletariátusának 
forradalmiságára. A hozzászóló fontosnak ta r to t ta annak pontos meghatározását, mit jelent a 
munkásosztály számára a nemzeti gondolat, mit jelentenek az ilyen kifejezések: „a munkás-
osztály hazafias érzése." 

Az 1890-es évek agrárszocialista mozgalmában élesebb ha tá r t vonna az első szociál-
demokrata és a második népi fogantatású (a Várkonyi-féle) szakasz között. Úgy lát ja , a fejezet 
szerzője nem bírálja kellőképpen a Várkonyi-féle mozgalmat, s úgy tünteti fel, mintha az kép-
viselte volna a parasztság körében a leghaladóbb törekvéseket. A missianizmus az indokoltnál 
nagyobb szerepet kap a szövegben. Nem t a r t j a a témához adequátnak a szerző helyenként 
már-már művészi szövegformálását sem. A vita során Szász Zoltán mutatot t rá arra, hogy az 
agrárszocialista*volt az egyetlen magyar politikai mozgalom a korban, amely nem a kapitaliz-
mus talaján állt, amely nem épült bele az adot t társadalmi-politikai struktúrába. 

Jemnitz János eltúlzottnak ítélte a szociáldemokrata pártot ért bírálatot az agiár- és a 
nemzeti kérdés vonatkozásában. A birtokos parasztságot nemcsak Magyarországon, másut t sem 
sikerült a szocialista munkásmozgalomhoz kapcsolni. S abban sem álltak egyedül a magyar-
országi szociáldemokraták, hogy nem ismerték fel a nemzeti kérdés súlyát. Hiszen más országok-
ban akik felismerték, rendszerint kiváltak a szociáldemokrata mozgalomból, és a „nemzeti 
politika" irányába tájékozódtak. Nem lehetett az adott időszakban a nemzeti törekvéseket a 
proletár internacionalizmussal összhangba hozni, s ezt jelezni kell. 

Litván György főként a századelő politikai történetének néhány jelentős problémáját 
hiáryolta a kötetből. így többek között annak a kérdésnek vizsgálatát, milyen szerepet játszott 



3 9 2 SZEMLE 

a polgári progresszióban a liazai zsidóság, s szerepük hogyan befolyásolta e mozgalmak helyét 
a magyar társadalomban. Nem tar to t ta kielégítőnek a kötet Ady-képét, amely a költő fejlődését 
túlzottan is a napi politikához kapcsolja; s finomítható a Szabó Ervin-kép is. Szükségesnek tar-
t aná annak hangsúlyozását, hogy 1910 tá ján határozott cezúra mutatkozott a magyar polgári 
progresszió történetében. Ekkortá j t ismerte fel, hogy a demokratikus cezarizmusba vetett hit 
illúzió volt s indult el a nemzeti és progresszív törekvések összekapcsolásának lehetőségét kereső 
úton. 

llajdú Tibor mint valamennyi előtte szóló, méltatta a kötet pozitív vonásait, és kiemelte, 
hogy a szintézis a néhány éve megjelent tankönyvhöz viszonyítva tényanyagát és szemléletét 
tekintve egyaránt határozott előrelépést mutat . De ebben a kéziratban sem sikerült mindenütt 
leküzdeni a politikatörténet parlamentcentrikusságát. Hiányolta, hogy az 1910-es évek politikai 
cselekvéseit és hangulatát nem lengi át a ténylegesen voltnak megfelelően, a közelgő háború 
árnyéka. Hangsúlyozta, hogy helyenként túlzott a „megértés", nem domborodik ki eléggé a 
bíráló mozzanat. Megelégedéssel jelezte, hogy a világháborúval foglalkozó fejezet előrelépés a 
korábbi munkákhoz képest. 

Szabó Miklós főként Tokody Gyula egyik tételét vi ta tva kifejtette: korántsem áll, hogy a 
politikai erők másut t , Magyarországtól eltérően mind megtalálták volna helyüket a parlament-
ben. Németországban is jelentős tényezők szorultak ki onnan. A kötet nagy érdeme, hogy (leg-
alábbis az 1905-ig terjedő fejezetekben) a „kívülrekedt" törekvéseket is sikerült ábrázolnia. 
Az első világháborút megelőző évedben azonban a polgári radikalizmus csak annyiban kap helyet 
a kötet lapjain, amennyiben a munkásmozgalomhoz kapcsolódik, s amennyiben résztvesz a 
parlamenti harcokban. A megújult konzervativizmus is bővebb kifejtést igényel, az nem 
azonos a parlamenti pártokban képviselt konzervatív törekvésekkel; az antiszemitizmus a 
századfordulón a politikai katolicizmus domináns elemévé válik, de még nem szerepel a hiva-
talos politikában, a kötetből azonban nem maradhat ki, mint ahogy a szabadkőművességgel 
is foglalkoznia kell. 

Nagyon szerencsésnek s a koalíciós kormány bukásáig feltétlenül érvényesnek ta r t ja 
azt a meghatározást, hogy nálunk a pártrendszer bipoláris volt, de nem jött létre szabályszerű 
parlamenti váltógazdaság. A koalíciós korszak után azonban átalakult a magyar pártstruktúra: 
fokozatosan létrejött a nagy kormányzó párt, amellyel szemben az ellenzék egyre jelentéktele-
nebbé vált — e vonatkozásban is előrevetítve az ellenforradalmi rendszer politikai struktúrájá-
nak egy sajátosságát. L. Nagy Zsuzsa is a 8. kötet jobb előkészítését kívánta a 7. kötet szerző-
kollektívájától, egyben kiemelte a századvég ábrázolásának magas szakmai színvonalát. Kritikai 
megjegyzései az első világháborúval foglalkozó fejezetre vonatkoztak. 

Farkas Márton és Gonda Imre a világháború kérdéseivel foglalkoztak. Farkas Márton 
hiányolta a hadtörténeti események pontosabb ábrázolását, továbbá annak vizsgálatát, hogy a 
birodalom hadserege és hadvezetése hogyan látta el védelmi feladatait, hogyan szolgálta az 
imperialista Monarchia katonai céljait, milyen volt felszereltsége. Gonda Imre a politikatörténet, 
az összmonarchiai összefüggések mélyebb ábrázolását javasolta a szerzőnek, külön hangsúlyozva 
a cseh vonatkozások kidolgozását. 

Jeszenszky Géza főként Magyarország angol megítélésének kérdéseivel foglalkozott a 
századforduló éveiben, Mérei Klára elsősorban a nyelvi megformálás problémáira, Varga László 
néhány kisebb társadalomtörténeti kérdésre tért ki felszólalásában. 

A szerzők megköszönve az elismerő véleményeket, a hasznos kritikai megjegyzéseket és 
javaslatokat, válaszukban csak néhány, a vita előterében álló kérdésre tértek ki részletesen. 

Katus László azért látja indokoltnak, hogy az ipari forradalom fogalmát szűkebb értelem-
ben használja, mer t a Monarchiában a nyugatitól eltérő az ipari forradalom szektorális megosz-
lása, s a Berend T. Iván javasolta szélesebb értelmezésben „Az ipari forradalom kezdetei" c. 
fejezet csak a mezőgazdaság átalakulásával és az infrastruktúra kiépítésével foglalkoznék. A nem-
zeti jövedelem számítással kapcsolatos aggályokat megfontolandónak tar t ja , de az általa használt 
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nemzeti jövedelem számítás csak akkor lenne tudományosan alkalmazhatatlan, ha az összeha-
sonlított területeken az ilyen számítások nem a mienkhez hasonlóan becslésen alapulnának. 

Dolmányos István az Ady-vitához szólt, arról a problémáról, hogy Ady és a korabeli 
polgári progresszió megbecsülését hogyan lehet összekapcsolni az Ady-kritikával. E záró felszó-
lalásakor megjegyzéseket t e t t más fejezetekkel kapcsolatban: így bírálta, hogy a munkásmoz-
galom története sokhelyütt töredékes, nem szerves része a kor köztörténetének, s a világháborús 
években nem kap a valóságosnak megfelelő súlyt. A polgári pár tok kritikája nem elég követ-
kezetes, nem kapcsolódik kellőképpen konkrét politikai lépéseikhez. 

A kötet szerkesztője, Hanák Péter a további munkálatok, a végleges szöveg kialakítása, 
a szerkesztés szempontjából roppant nagy jelentőséget tu la jdoní tot t a lefolytatott vitának, 
az elhangzott vélemények mindegyikét hasznosíthatónak t a r to t t a . A vita tanúsága alapján 
is úgy lát ta , hogy a kötet egészében véve magas színvonalú szintézise az 1890—1918 közti kor-
szak történetének. Szemléletükben a gazdaság- és társadalomtörténeti részek a legkorszerűbbek, 
módszerükben és eredményeikben e részeknek sikerült a legtöbb ú ja t nyújtani. A politikatör-
ténet arányai nem mindenüt t kielégítőek. I t t érvényesült leginkább a múlt, a politikatörténet 
parlamentcentrikus szemlélete, a korábban megírt munkák hatása. 

A .továbbiakban az egyes felmerült vitakérdésekben foglalt állást: ezek közül kiemelnénk 
a nemzeti jövedelem számításának problémáját. Indokoltnak ta r to t ta Szabad György fenn-
tartásait , főként a bázis vonatkozásában, de azt mondotta, vannak megbízható, a növekedés 
egészére jellemző adatsorok: így a lóerőszám emelkedése, a külkereskedelmi arányok változása, 
az infrastrukturális beruházások emelkedése stb. — s ezek egybeesnek a Katus László által 
számolt nemzeti jövedelem emelkedési arányokkal. 

Egyetértett azzal, hogy az egyetemestörténeti szemlélet fokozott érvényesítésére van 
szükség, s rövidíteni lehet a parlament- illetve párttörténet leírását. Célszerűnek látja a vissza-
térést az óliberalizmus fogalmára, mely az ideológiájában liberális, funkciójában állagmegőrző 
konzervativizmus megjelölésére szolgálna. Maga is indokoltnak ta r t ja egy zárófejezet be-
iktatását. 

Pach Zsigmond Pál zárszavában leszögezte, hogy a kötet egészében jó, nyitányában 
kiváló, zárórészeiben még nem elég magas színvonalú munka. A vita, amely szinte minden részlet-
re kitért, igen hasznos volt. Kifejtette, hogy a kötetek jobb összekapcsolása érdekében a szom-
szédos kötetek szerzőit és szerkesztőit meg kell hívni a vitákra. Rámuta to t t arra, hogy az össze-
hasonlító módszer, az egyetemes szemlélet fokozott érvényesítésére is gondot kell fordítani. 
Kitért Közép- és Kelet-Európa történeti-földrajzi meghatározására; a napi események és a hosz-
szútávú folyamatok összekapcsolásának kérdésére, hangsúlyozva, hogy az eseményekből kell 
kibontani a mélyebb történeti összefüggéseket, lehetőleg úgy, hogy az olvasó egyben a történet 
drámai izgalmát is érzékelje. A zárófejezetnek érzékeltetni kell az elkövetkező fejleményeket is. 
A periodizáció kapcsán leszögezte: olyan korszakhatár legyen 1890, hogy az olvasó ne akarja 
azt 1848-cal, vagy 1918-cal párhuzamba állítani. 

Az egészében kiegyensúlyozott munkán belül egyoldalúságok is vannak. A dualizmus 
kritikájánál helyesebb arányokat kell kidolgozni, mind a „kölcsönös függőség", mind az SzDP 
vonatkozásában. A gazdasági fejlődésben a porosz út, amerikai típusú tendenciák megfelelő 
szerepeltetése szükséges, s a modern módszereket kritikailag kell adaptálni. A minőségi elemzés 
és a kvanti tat ív analízis egybekapcsolására van szükség. A továbbiakban fontosnak tar tot ta , 
hogy az ú j konzervatív irányok kifejlődésének elemzésénél nagyobb súlyt kapjon a majdani 
forradalom erőinek megjelenése. 

Végül leszögezte: jó, egyes részeiben a magas átlagszínvonalat még el nem érő szöveg 
készült el, melynek javításához a mai vita határozottan segítséget nyújtot t . A vita egyben 
előmozdította azt az örvendetes folyamatot is, amelyben a magyar marxista történettudomány 
képviselői mind közelebb kerülnek egymáshoz. 

Somogyi Éva—Szász Zoltán 
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