Hírek-Röviden
Az Egyetemi Tanács kimagasló tudományos munkájának elismeréséül Kristó Gyula egyetemi tanárnak ítélte oda a Ligeti
Lajos által alapított Kuun Géza-díjat. Gratulálunk a kitüntetéshe z.

Szeged

visszafoglalásának 300-ik évfordulója al-

kalmából 1986.október 20-án délelőtt tudományos emlékülest
tartottak a szegedi városi tanács tanácstermében. Az emlékülést Müller Józsefné, Szeged Város Tanácsának elnökhelyettese
nyitotta

meg, majd Kristó Gyula elnökletével előadások hang-

zottak el a nevezetes eseménnyel kapcsolatban. Szakály Ferenc:
Szeged visszavételének jelentősége címmel tartott előadást,
amelyben új megvilágításba helyezte Szeged ostromát, illetve
a vár feladását megelőző zentai csatát. Vass Előd turkológiai
oldalról közelítette meg a kérdést, s Szeged török uralom alatti
utolsó két évtizedét vizsgálta a források tükrében. Az előadások
után elnangzó és azokhoz csatlakozó korreferátumokban Szeged
visszafoglalásának egy-egy érdekes momentumával foglalkoztak
az előadók. Géczi Lajos a szegedi ferencesek tevékenységét
elemezte, akik fontos információkat juttattak el a császári
parancsnokoknak a török sereggel kapcsolatban. Bárt,a László a
simancasi levéltárban talált spanyol követjelentést vizsgalta,
amely hírt adott, a magyarországi harcokról, s benne Szeged

visszavételéről. Zombori István Szeged visszafoglalásának nemzetközi visszhangjával foglalkozott, s elemezte azokat az okokat, amelyek egy-egy európai ország reagálását meghatározták a
magyarországi törökellenes harcok vonatkozásában.
Ugyancsak 1986. október 20-án, este 6 órakor az Irodalmi
Kávéház a Royalban c. sorozat keretén belül
érdeklődő, szép számmal összegyűlt

a történelem iránt

hallgatóság előtt a török

korj Szegedről, Valamint a város visszafoglalásának körülményeiről, annak jelentőségéről, visszhangjáról beszélgettek a meghívott történészek. A beszélgetést Rákos István vezette, résztvevői voltak Szakály Ferenc, Szántó Imre, Tóth Sándor és Zombori
István.

A pécsi JanusPannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara
"Krónika" címmel történész diáklap kiadását tervezi. A pécsi
történész TDK vezetője jelezte, hogy kapcsolatot kívánnak kiépíteni az "Aetas" szerkesztőségével. Szerkesztőségünk az ajánlatot szívesen fogadta. Egyenlőre a kiadványok és írások cseréjében látjuk az együttműködés lehetőségét.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának gondozásában "A történelem

segédtudományai" c. segédtudományi kézikönyv jelent meg.

A Kállay István szerkesztette kötet 20 történeti segédtudomány
fogalmát, kutatástörténetét, módszereit és forrásait mutatja be.
Különösen
vábbi

dicséretes, hogy a szerzők nagy hangsúlyt adtak a to-

vizsgálódást elősegítő bibliográfiák

A könyv sajnos az

összeállítására.

alacsony példányszám miatt nem került a köny-

vesboltokba, kizárólag a Magister könyvesboltban vásárolható
meg Budapesten.

"Határ" címmel a debreceni KLTE Közművelődési Bizottsága
új kiadványt jelentetett meg. A lapban mind az irodalom, mind
a társadalomtudomány tárgykörébe tartozó írások helyet .kapnak.
Az első számban tanulmányrészlet olvasható a Rajk-per külpolitikai és belpolitikai hátteréről és a. moldovai

csángómagyarok-

ról. A kiadvány 500 példányban jelenik meg.

A JATE BTK-n több éves szünet után újjáalakult a "Filozófia TDK". Működését ebben az évben egy előadássorozat megszervezésével kezdi, "Képek a középkori filozófia történetéből"
címmel. A cím kb. 5-6 előadást t a kar - a keresztény bölcselet
kialakulása, - latin és görög egyházatyák, - skolasztika kezdetei, - universale viták a XII-XIII. században - tárgykörökből. /Az előadók az MTA Filozófiai Intézetének munkatársai./
A TDK programja közt szerepel továbbá néhány módszertani
jellegű előadás /beszélgetés/ megtartása. Fontos feladatának
tekinti a diákkör, hogy vitafórumnak is nelyt adjon, legyen.az
diákköri dolgozat megvitatása vagy akár néhány újonnan megjelent szakkönyv megbeszélése, értékelése. Az első, kísérleti év
után a diákkör szeretné lehetőségeit tovább tágítani, ezért is
nyitott minden érdeklődő és igény előtt.

Fodor Istváíi, egyetemünk docensét, a Nemzeti Múzeum Középkori Osztályának vezetőjét a múzeum főigazgatójává nevezték ki.
bok sikert kívánunk az új munkakörben.

A Középkori Egyetemes Történeti TDK szeretettel vár minden hallgatót, kinek tervei között szerepel világtörténelemből
TDK

vagy szakdolgozat készítése. Idegen nyelvű' szakcikkek for-

dításával nyelvszakos hallgatók is bekapcsolódhatnak a munkába. Terveik között szerepel egy átfogó, a legfontosabb európai
történészlapokat

felölelő repertórium készítése. Jelentkezni

a TDK ülésen való megjelenéssel lehet.

A közelmúltban megrendezett bécsi Hungarológiai Kongreszszuson bejelentették, hogy a következő, 1991-ben esedékes kongresszus rendezési jogát a szegedi egyetem kapta meg.

Megjelent a szegedi "HARMADKOR"

/a JATE Közművelődési

Titkárságának irodalmi-kritikai kiadványa/ 5. száma. Versek
és versfordítások mellett részletek olvashatók Richárd Brautigan kisprózáiból.

A Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg Engel Pál-Kristó
Gyula: Magyarország története 1301-1457 c. egyetemi jegyzete
220 példányban. Karunkon 20 perc alatt fogyott el a kiadvány.

A Középkori Magyar Történeti Tanszék új tudományos segédmunkatársa Sebők Ferenc, aki 1986-ban végzett karunkon, angoltörténelem-latin speciális képzés keretében. Kutatási területe
a Jagelló-kori politika története.

1986. október 5-én az egyetem mintegy 80 fős küldöttsége,
oktatók és hallgatók, megkoszorúzták az aradi vértanúk emlékoszlopát. így emlékezve meg az 1849- október 6-án kivégzett tábornokokra. A kirándulást és a koszorúzást a József Attila Kollégium és a JATE

KISZ Egyetemi Bizottsága szervezte.

Az idei kari Diákköri Konferenciára december 4.-én kerül
sor a JATE Bölcsészettudományi Karán. A dolgozatok tartalmi kivonatát november 20-ig le kell adni a TDK vezetőségnek. A végső
változat beadásának határideje december 13. Az áprilisi pécsi
Országos Tudományos Konferencián csak a megjelölt határidő letelte előtt leadott és a kari konferencián elfogadott dolgozatok szerepelhetnek.

A Középkori Egyetemes Történelem és Latin-Amerika Története
Tanszék kutatócsoportja szeptember 9-10-én tudományos konferenciát

szervezett. A nemzetközi konferencián

- "A fegyveres erők

szerepe a fejlődő országok életében, múlt és jelen" - szovjet,
NDK-beli, csehszlovák és bolgár kutatók vettek részt.
A fórum meghívott vendége volt Marcello Carmagnari, a Latin-Amerika kutatók társaságának elnöke.

A Történeti Segédtudományi Tanszék új munkatársa Hajnóczi
Gábor művészettörténész, aki 1967-ben végzett egyetemünkön olasztörténelem szakon. 1973-ig a zirci gimnáziumban tanított, majd
a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti

Tanszékén dolgozott

az elmúlt tanévig. Érdeklődési területe a reneszánsz építészetelmélet. Ebben a félévben a másodéves hallgatóknak vezet egyetemes történeti szemináriumot a középkori városeszményről.
"Az antikvitás újjáéledése az európai művészetekben" címmel indított speciális kollégiumot. Jelentős előrelépésnek tekinti a
tantárgyi reformon belül azt, hogy két év múlva /ez először a jelerlegi
3. éveseket érinti/ az 5. év első félévében heti 2 óra művészettörténeti előadás lesz, kollokviummal bezárólag.

Az "Aetas" főszerkesztője Koszta László az MTA Tudományos Minősítő Bizottságától hároméves ösztöndíjat kapott a
"Székes- és Társkáptalanok a pécsi és bács-kalocsai egynázmegyében 1353-ig"
egyetemi tanár.

kutatási témára. A témavezető Kristó Gyula

