
Lectori salutem!

Folyóiratunk 2020. júniusi lapszáma rendhagyó módon – több örömteli tartami 
vonatkozása miatt is – főszerkesztői köszöntővel indul.

Elsőként kiemelendő, hogy az áprilisi beadási határidővel zárult Valóság cikkpályázat 
– 2020 mindkét témakörben eredményesnek értékelhető.

A „Trianon 100” kategóriával a nagy háborút lezáró – hazánkat csonkoló, nemzetün-
ket új országhatárokkal szétszakító – békediktátumról, a „30 éve szabadon” kategória 
meghirdetésével pedig a magyarországi békés társadalmi-politikai-gazdasági átalakulás 
folyamatáról emlékeztünk meg. Az előbbi kategóriához tizenhét, az utóbbihoz hat pá-
lyamű érkezett.

A beérkezett pályázatokat Papp Csillával, az Élet és Tudomány társadalomtudományi 
rovatvezetőjével és Cseresnyés Márkkal, a Valóság szerkesztőjével hárman bíráltuk.

A „Trianon 100” témakörben az első helyezést Tefner Zoltán: Az új Lengyelország és 
Trianon című tanulmánya (200 000 forintos pályadíj odaítélésével), a másodikat Lányi 
Gusztáv: TriaNon (történeti és politikai pszichológiai elemzés) cím alatt megjelenő 
írása (150 000 forintos pályadíj odaítélésével), a harmadikat D. Molnár István: Lengyel 
írók és a Trianon utáni Magyarország címen közlésre kerülő pályaműve (100 000 Ft-os 
pályadíj odaítélésével) kapta; szíves figyelmükbe ajánlom Tefner Zoltán mostani lap-
számunkban olvasható értekezését, a két másik pályaművet júliusban ismerhetik meg.

A „30 éve szabadon” témakörben a zsűri az első díjat nem osztotta ki, a másodikat 
– 150 000 forintos pályadíj odaítélésével – Gazdag László: 1989: Megint utat tévesz-
tettünk című, a harmadikat – 100 000 forintos pályadíj odaítélésével – Kiss Károly: 
Rendszerváltás, útkeresés, rálelés? címen beküldött írása kapta, ezeket a tanulmányokat 
a júliusi lapszámban közöljük.

A „Trianon 100” témakörben négy szerző: Arday Lajos – a témával kapcsolatos átfogó 
kitekintése – és Német Klaudió – egyetemi hallgatóként írt, a délvidéki vonatkozásokat 
bemutató írása – 60 000-60 000 forint, dr. Fazakas Zoltán József – a 19. században vi-
lágszinten előremutató magyar nemzetiségi törvényről szóló összefoglalása –, valamint 
Törő László Dávid – Burgenland témájú dolgozata – 40 000-40 000 forint különdíjban 
részesült; írásaikat az augusztusi lapszámban, illetve az azt követőkben publikáljuk.

A pályadíjak pénzügyi alapját – a Valóságot megjelentető Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (TIT), valamint a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) harmadik éve létező 
együttműködése keretei között – a művészeti köztestület biztosította, köszönet érte.

Lapszámunk Trianonra emlékező nyitó írását Kapronczay Károly – szerkesztőbi-
zottsági tagunk – adja; amelyet néhai Segesváry Viktor a Trianon-traumától az 1990-es 
évek rendszertranszformációjáig terjedő időszakot átfogan elemző tanulmányának első 
része követ, továbbá – kapcsolódóan – a korábbi főszerkesztőnk, néhai Tőkéczki László 
Segesváry Viktornak írt baráti-kollegális levele fotókópiáját is közreadjuk, köszönet 
mindezekért egykori rendszeres szerzőnk özvegyének; mindezeket sok további kiváló 
írás követi.
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Külön öröm – amelyért a szerkesztőség ezúton is köszönetét fejezi ki –, hogy ezt 
a lapszámot Jankovics Marcell, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia 
alelnöke megtisztelte az első világégés és az azt követő idők által ihletett grafikáival, ezek 
eredetijét, továbbá még sok más, a témától inspirált alkotást a 2020. június 4-én – az MMA 
székházában, a Pesti Vigadóban – megnyíló kiállítása mutatja meg a tisztelt közönségnek.

A lapszámunk – a már említett TIT–MMA együttműködésre alapozva – egy új so-
rozatot is útnak indít: a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézete által a korábbi években szervezett konferenciák írásba foglalt előadásait 
tesszük elsőként közzé, jelentetjük meg nyomtatásban, itt a Valóságban, hónapról hónapra.

A Valóság tisztelt Olvasóinak kellemes és hasznos időtöltést, derűt és egészséget kívánva:

Budapest, 2020 pünkösdjén

Dr. habil. Kucsera Tamás Gergely
főszerkesztő

Ez nem volt ok az örömre


