
Pályázati felhívás! 

A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya, az MSZMP KB Párt
történeti Intézete és a Történettudományi Intézet pályázatot hirdet a Ta
nácsköztársaság 40. évfordulójára ikészítendő következő munkákra: 

1. A Tanácsköztársaság történetének, hadtörténetének vagy valamely 
eddig kellően fel nem tárt részkérdésének önálló kutatáson alapuló 
feldolgozása. 

2. A Tanácsköztársaság helytörténeti feldolgozása. 
3. A Tanácsköztársaság helytörténete valamely részkérdésének (párt, 

munkástanács, Vörös Hadsereg, vörös őrség, forradalmi törvény
szék, termelőszövetkezet, ifjúság, gazdasági, kulturális kérdései
nek stb.) feldolgozása. 

4. Helyi anyagok — dokumentumok, újsiágok, visszaemlékezések — 
összegyűjtése, feldolgozás nélkül. 

A legjobb munkát, önálló tanulmányiként, vagy gyűjteményes kötet
ben megjelentetjük, illetve a Hadtörténelmi Közlemények, a Századok, 
a Párttörténeti Közlemények című folyóiratokban közze'tesszük. Az össze
gyűjtött dokumentumokból a Párttörténeti Intéze': megvásárolja a szá
mára fontosakat. 

Pályázati díjak: 

önálló, legalább 5 íves monográfia I. díj 
(a kiadói honoráriumon kívül) II. díj 

III. díj 
Kisebb tanulmány, (2—5 íves) I. díj 

(a kiadói honoráriumon kívül) II. díj 
III. díj 

A legértékesebb dokumentumok össze
gyűjtéséért (a vételáron kívül) I. díj 

II. díj 
III. díj 
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Felhívjuk a pályázaton való részvételre a Tanácsköztársaság harco
sait, a történelemszakos tanárokat, pártpropagandistákat, egyetemi hall
gatókat, a középiskolás diákokat. Ez utóbbiak tanáruk vezetésével ve
gyenek részt egykorú dokumentumok, visszaemlékezések gyűjtésében, 
állítsák össze a Tanácsköztársaság helyi szerveiben résztvették névsorát, 
adatait. 

A pályázaton résztvenni kívánóknak az itt felsorolt témákat javasol
juk, de ezéken kívül más, a Tanácsiköztársasággal kaipcsolatcs témát is 
kidolgozhatnak. Mónikájukban tanácsért a Párttörténeti Intézethez for
dulhatnak. 

A pályázat határideje: 1958. december 31. A pályamunkák a Párt-
történeti Intézet címére (Budapest, V., Alkotmány utca 2.) küldendők be. 

I. 

Javasolt tematika 

A Magyar Tanácsköztársaság állama. 
A Magyar Tanácsiköztársaság alkotmánya. 
A Magyar Tanácsköztársaság törvény kezese. 
A Magyar Tanácsköztársaság fegyveres erői. 
Demokrácia és diktatúra alkalmazása a Tanácsköztársaság idején. 
A magyar ellenforradalmi erők a Tanácsköztársaság ellen. 
A Magyar Tanácsköztársaság a statisztika tükrében. 
A Magyar Tanácsiköztársaság „tiszti címtára". 
A vörös őrség. 
A Vörös Hadsereg (egyes alakulatai, fegyvernemei, nemzetközi ezre

dek, egyes harcok, szervezési kérdései, összetétele, gazdasági ellátása, 
politikai munka a hadseregben stb.). 

A forradalmi törvényszék. 
A külső és belső ellenforradalom. 
A Tanácsiköztársaság történetére vonatkozó forrásanyagok általában, 

egy-egy miegyében. 
A külföldi dolgozók részvétele a Tanácsköztársaság harcaiban. 
A szomszédos országok dolgozói és a Magyar Tanácsköztársaság. 

II 

A párt a Magyar Tanácsköztársaság idején 
Milyen ideológiai áramlatok érvényesülték és ütköztek össze az egye

sült pártban? 
Az egyesült párt szerepe a Tanácsköztársaság idején. 
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Az egyesült párt és a kommunisták. 
Az egyesült párt és a szociáldemokraták. 
A pártikongresszus. 
Vita a pártprogram revíziójáról, 1919 május—június. 
A pártszervezetek működése a Tanácsköztársaság idejiín. 

III. 

A Magyar Tanácsköztársaság gazdasági és pénzügyi politikája 

A Tanácsiköztársaság gazdaságpolitiikai szervezeti rendszere és mű
ködése. 

Az ipar államosításának történelmi feltárása. Az ipar irányításénak 
szervezeti formái, módszerei. A termelés megszervezése, irányítása. 

A bankok államosításának történelmi feltárása. Az Osztrák—Magyar 
Bank megszűnése és a Magyar Nemzeti Bank megalakítása. 

A Tanácsiköztársaság pénze. 
A kereskedelem, az áruéiosztás megszervezése. 
A munkabér alakulása. 
Az élelmezési helyzet és az élelmezés megszervezése. 
A Tanácsköztársaság költségvetése. 
A Tanácsköztársaság kísérlete a tervgazdálkodásra. 
A hadikommunizmus és a Magyar Tanácsköztársaság. 
A gazdasági blokád hatása. 
A termelés alakulása. 

IV. 
A Magyar Tanácsköztársaság agrárpolitikája 

Termelőszövetikezetek a Tanácsköztársaság idején. 
A parasztság egyes rétegeinek viszonya a Tanácsköztársaságban. 
A város és falu kapcsolata a Tanácsköztársaság idején. 
Földosztás a Tanácsköztársaság idején. 
A mezőgazdaság árutermelése a Tanácsköztársaság idején. 
A Tanácsköztársaság agrárvonafikozású intézkedései és hatásuk. 

V. 

A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája 

Munkások (üzemi szociálpolitika). 
Anyák, gyermekek. , 
Ifjúmunkások. 
Szociálpolitikai tervek és intézkedéseik. 
Egészségügy. 
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VI. 

A Magyar Tanácsköztársaság kultúrpolitikája 

Az irodalom és a művészet (egyes ágai). 
Az iskolai oktatás (különböző fokon). 
Az iskolán kívüli oktatás. 
Üj kulturális intézményeik. 
A Tanácsiköztársaság színháztörténete. 
A könyvkiadás. 
A könyvtárügy. 
Az ifjúság nevelése. 
Az ifjúság nevelése, szakiképzése. 
A Tanácsköztársaság kul turf orr adakna. 
Agitáció, politikai nevelés. 
Pedagógusok. 
írók, művészek, tudósok és a Tanácsköztársaság. 
Üjsógok, folyóiratok. 

VII. 
A Magyar Tanácsköztársaság és az ifjúság 

Az ifjúmunkások, a tanulóifjúság a Tanácsköztársaság támogatásáért. 
Az ifjúmunkások részvétele a termelőmunkában. 
A kommunista ifjúsági mozgalom a Tanácsköztársaság alatt. 
A KIMSZ harca a belső ellenség eilen a proletárdiktatúra meg

szilárdításáért. 
Az ifjúság részvétele a Vörös Hadsereg honvédő harcaiban. 

VIII. 

A Magyar Tanácsköztársasággal foglalkozó művek historiográfiája 

Szociáldemokrata emlékiratok. 
A Horthy-korszak 25 éve a Tanácsköztársaságról. 
A Tanácsköztársaságról szóló felszabadulás utáni művek. 
Az emigrációs kommunista sajtó a Magyar Tanácsköztársaságról. 
Kommunista írások a Tanácsköztársaságról. 
A nemzetközi munkásmozgalom a Tanácsköztársaságról. 




