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Esszépályázatunkról

Kockázatos és egyben optimista vállakozás is, ha egy folyóirat pályázatot ír ki. A Vilá-
gosság szerkesztősége is kockázatot vállalt, amikor 2005 tavaszán „Bölcsészet inter-
diszciplináris perspektívában” címmel meghirdette első pályázatát, kifejezetten fiatal 
kutatóknak, doktoranduszoknak. A kitűzött feladat szorosan illeszkedett a lap tartalmi 
koncepciójához, vagyis tudományközi bölcsészeti megközelítést követelt meg, előny-
ben részesítve az infokommunikációs változások bölcsészeti interpretációjának tema-
tikáját. Ezzel voltaképpen vizsgáztattuk szerkesztési stratégiánkat is: releváns-e a 
folyóirat arculatát jellemző kérdésfelvetésünk a fiatal bölcsészek számára? Nem kis 
örömünkre szolgált hát, hogy közel félszáz pályamunka érkezett be, s ezek harmada 
maradéktalanul megfelelt a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek, de 
ami még fontosabb: érdekes, értékes esszéket olvashattunk.

Amint az szokásos, a „zsűri nehéz helyzetben volt”. A szerkesztőbizottság tagjai-
nak véleményét összegezve alakult ki a sorrend: első helyre Danka István, a második-
ra Pogonyi Szabolcs, a harmadikra pedig Juhász Lilla és Bakcsi Botond írását sorol-
tuk, valamint tizenkét további pályaművet: András Ferenc, Andrejka Zoltán, Domonkos 
Péter, Golden Dániel, Hegyi Fatime Barbara, Hock Bea, Jakab Éva, Kaponya Zoltán, 
Kerékgyártó Ágnes, Pálvölgyi Kata, Sik Domonkos, Varga Zoltán tanulmányát érté-
keltük közlésre érdemesnek. A döntést kellően részletesen indokolják maguk az írá-
sok: lapunk mostani számában a díjazottakat, a következőkben pedig a publikálásra 
felkérteket olvashatják.

Egy versenyben természetesen nagyon lényeges a helyezés – gratulálunk a győz-
teseknek! Reméljük, pályázatuk sikere kellő biztatást jelent számukra a további kuta-
tásokhoz, erősíti érdeklődésüket a bölcsészeti diszciplínák széles körű kiterjesztése 
iránt. Abban is bízunk, hogy a tanulmányok közlése felhívja a szakmai közvélemény 
figyelmét munkájukra és a felvetett  problémák érdekességére, érvényességére.

A folyóirat és az olvasók legnagyobb nyeresége ugyanakkor mindig a megjelenő, 
olvasható anyag. Bízunk benne, hogy a Tisztelt Olvasó hozzánk hasonlóan igazolt-
nak látja majd optimizmusunkat: érdemes volt megszólítani a bölcsészet fiatal műve-
lőit, hiszen értékes írásokkal gazdagodott a Világosság, a bölcsészeti élet folyóiratá-
nak közönsége.
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