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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A MAGYAR ELLENÁLLÁSI MOZGALOM TÖRTÉNETÉVEL KAPCSOLATOS 

PÁLYAMUNKÁKRA 

A Magyar Történelmi Társulat ha
zánk felszabadulásának közelgő 30. év
fordulója alkalmából a Magyar Parti
zán Szövetség, a Művelődésügyi Minisz
térium, a Honvédelmi Minisztérium, 
valamint a Magyar Rádió és Televízió 
által felajánlott pályadíjakra pályázatot 
hirdet. 

Pályázni lehet minden, a pályázat ki
írása után megjelent, vagy kiadatlan, 
egyéni, vagy kollektív, új tudományos 
eredményeket felmutató, összegező, for
rásközlő, helytörténeti, vagy egyéb jel
legű monográfiával, a témára vonatko
zó historiográfiai feldolgozással, törté
nelmi tanulmánnyal, tanulmány-gyűjte
ménnyel, tudományos értékű króniká
val, annotált bibliográfiával, amely a 
magyar antifasiszta ellenállási moz
galom körébe tartozó kérdésekkel, az 
ellenállási mozgalom fegyveres, vagy 
egyéb formáival, egyes ellenállási cso
portok történetével, magyarok részvé
telével más országok antifasiszta ellen
állási mozgalmában, ideértve a spanyol 
polgárháborút is, egyes szervezetekben, 
közigazgatási terület egységekben, vagy 
üzemekben folytatott ellenállási tevé
kenységgel, az ellenállási mozgalomban 
jelentősebb szerepet betöltő egyének 
élettörténetével foglalkozik. 

Pályadíjak a következők: 

I. díj 15.000,— Ft 
II. „ (2 db) 8.000,— Ft 

III. „ (4 db) 5.000,— Ft 

Pályázni lehet továbbá a pályázat ki
írása után megírt, megjelent, vagy kéz

irat formában beküldött, az ellenállási 
mozgalomban kifejtett saját, vagy cso
portos tevékenységet tartalmazó egyéni, 
vagy kollektív visszaemlékezéssel. 

A visszaemlékezések pályadíjai: 

I. díj 6.000,— Ft 
II. „ (2 db) 4.000,— Ft 

III. „ (4 db) 3.000,— Ft 
IV. „ (10 db) 1.500,— Ft 

A pályázatokon mindenki részt ve
het. A pályamunkákat a Magyar Tör
ténelmi Társulat és a Magyar Partizán 
Szövetség által alakított bíráló bizott
ságok fogják elbírálni. 

A pályaműveket 1974. június hó 30-ig 
kell beküldeni a Magyar Történelmi 
Társulat címére (Budapest I., Uri u. 
51—53). Eredményhirdetés: 1975. már
cius) hó 31. 

A részletes pályázati feltételek és a 
téma kutatásának helyzetéről szóló út
mutató tanulmány levélben, vagy sze
mélyesen a Magyar Történelmi Társu
latnál, vagy a Magyar Partizán Szövet
ségnél (Budapest, V., Szabadság tér 16.) 
igényelhető, illetve átvehető. A pályá
zatot kiíró szervek a pályázók figyel
mét felhívják dr. Gazsi József: Az el
lenállási és partizánmozgalom kutatá
sának helyzete" c. tanulmányára, mely 
a Hadtörténelmi Közlemények 1972. évi 
4. számában jelenik meg. 

A pályázatot kiíró szervek a kiemel
kedő pályamunkák megjelentetésében 
közreműködnek. 

— 587 — 



A HARMADIK NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

PAVEL ANDREJEVICS ZSILIN al
tábornagy, a Szovjetunió Honvédelmi 
Minisztériuma Hadtörténelmi Intézeté
nek parancsnoka 1972. szeptember 4—9. 
között a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum vendége volt. Látogatása során 
megbeszélések folytak a két testvér
intézmény kapcsolatának tapasztalatai
ról, illetve az alkotó együttműködés el
mélyítésének további lehetőségeiről. P. 
A. Zsilin altábornagy a Hadtörténelmi 
Intézet és Múzeum tudományos munka
társainak, a Zrínyi Miklós Katonai Aka
démia, valamint a katonai főiskolák 
meghívott tanárainak előadást és kon
zultációt tartott a szovjet Hadörténelmi 
Intézetben folyó tudományos munka 
eredményeiről, tudományos és módszer
tani problémákról, feladatokról. 

A VII. NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI 
KONGRESSZUST 1972. augusztus 21—25. 
között Moszkvában rendezték meg. Az 
ötnapos, magas szintű tanácskozás részt
vevői mgvitatták a levéltárak és irat
tárak kapcsolatának tapasztalatait és 
feladatait; a levéltárak technikai fejlesz
tésének problémáit. Sokoldalúan foglal
koztak a levéltárak tudományos infor
mációs tevékenységével, valamint a fej

lődő országok levéltáraival és támogatá
suk lehetőségeivel. A budapesti Hadtör
ténelmi Levéltárat dr. Papp Tibor al
ezredes, levéltárvezető, dr. Böhm Jakab 
levéltárvezető-helyettes és dr. Spáczai 
Hedvig levéltáros, a Hadtörténelmi Le
véltár bécsi kirendeltségét pedig dr. Kun 
József alezredes képviselte. 

CSENDES LÁSZLÓ alezredes, a Had
történelmi Térképtár vezetője 1972. jú
lius 26—július 9. között a bécsi Hadile
véltár térképtárában kutatást folytatott. 
Az 1848—1849-es magyar szabadságharc 
korabeli térképeiről (csaták, ütközetek, 
felvonulási tervek stb.), hadműveleti 
vázlatokról készített feljegyzések, fotó-
és xeroxmásolatok a Hadtörténelmi 
Térképtár anyagát gazdagítják. 

KEREKES ZOLTÁN alezredes, a Had
történeti Múzeum osztályvezetője 1972. 
június 19-től 24-ig a Román Szocialista 
Köztársaság több múzeumában kutató
munkát végzett. Ennek során felvétele
ket készített és adatokat gyűjtött az 
1848—1849-es magyar szabadságharcos 
hadi zászlókról, illetve zászlóemlékekről. 

Molnár Pál 


