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Lectori salutem!

Az 1956-os Intézet és a Sic Itur ad Astra Egyesület 2000 õszén pályázatot hirdetett
graduális és posztgraduális képzésben résztvevõ egyetemi és fõiskolai hallgatók
részére. Az ország több felsõoktatási intézményébõl összesen 12 pályamunka
érkezett a felhívásra, amelyek közül a bírálók öt tanulmányt találtak kiemelkedõ
színvonalúnak. A tanulmányok szerzõi meghívást kaptak a 2001. május 18-án
megrendezett konferenciára, ahol Rainer M. János, az 1956-os Intézet fõigazgatója
értékelte a pályamunkákat, majd a hallgatók összegezték kutatási eredményeiket.

Elsõ díjat kapott a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója, Szentesi
Renáta, aki az 1956-os forradalom ausztriai fogadtatását dolgozta fel. A beszolgál-
tatási rendszer felszámolásáról írt tanulmányával az ELTE diákja, Papp István
nyerte el a második díjat. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemrõl Szabó Vilmos
harmadik díjat kapott, aki kutatása során a korabeli román napilapok híranya-
gát vette górcsõ alá.

Nem részesült pénzjutalomban két további tanulmány, de tudományos igé-
nyessége és színvonala alapján a bírálók publikálásra javasolták Görgõy Rita, il-
letve Apor Balázs és Fülöp Tamás munkáját is. A Debreceni Egyetem doktorandusz
szerzõpárosa Buda Ernõ életútján keresztül a forradalom és megtorlás szolnoki
vonatkozásait elemezte. A kötet zárótanulmányával pedig a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen végzett Görgõy Rita Nagy Imre írásainak, beszédeinek, vala-
mint snagovi naplójának beható elemzésével a miniszterelnök történelmi sze-
repének tisztázásához kívánt hozzájárulni. Ebben a tematikus kötetben tehát az
öt legjobbnak ítélt pályamunka jelenik meg.

A kiadvány szerkesztõi ezúton fejezik ki köszönetüket minden pályázónak és
támogatónak. Megkülönböztetett köszönet illeti Rainer M. Jánost és az ELTE
Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének oktatóját, Kövér György tanár
urat. Mindketten pártolták az elképzelést, és ezen felül vállalták, hogy bírálóként
közremûködnek a pályázat lebonyolításában. A 80 ezer forintos összpályadíjat
az 1956-os Intézet ajánlotta fel. A kiadvány megjelenéséhez a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Levéltári Szakkollégiuma és az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának
Közmûvelõdési Kuratóriuma nyújtott nélkülözhetetlen támogatást.

 A Sic Itur ad Astra Egyesület célkitûzéseinek megfelelõen a továbbiakban is pá-
lyázati lehetõségekkel és konferenciák szervezésével kívánja egyetemi hallgatók
és fiatal történészek kutatásait elõsegíteni. Ennek jegyében ajánljuk a Tisztelt
Olvasó figyelmébe azt a hadtörténeti pályázatot, amelynek részletes felhívása e
kötet végén olvasható.

A Sic Itur ad Astra szerkesztõi


