HÍREK - RÖVIDEN
Greksza Attila kivált az "AETAS" szerkesztőségéből. Indoklásul egyéb
elfoglaltságaira hivatkozott. Az "AETAS"-KÖNYVEK
sorozatban megjelenő
"Válogatás az Annales történészeinek munkáiból" c. kötetet továbbra is
szerkeszti. Az eddigi munkáját köszönjük.
Megjelent a KLTE Közművelődési Bizottsága kiadványának, a Határnak a 4. száma. A szerkesztőség ebben a számban közli az "Egyetemi és főiskolai folyóiratok szerkesztői találkozójának" az anyagát. Az 1987. április 16-17.
lezajlott találkozón a szegedi Harmadkor és "AETAS" szerkesztői közül is jelen
voltak, és hozzászóltak az btt felvetett témákhoz. Takács József {Harmadkor)
"A nyolcvanas évek művészeti szituációja", Bárdi Nándor pedig a történészképzés helyzetéről, történetírásunk néhány problémájáról tartott előadást.
Huszti József születésének századik évfordulója alkalmából 1987. október 22-én tudományos ülésszakot rendeztek a JATE Bölcsészettudományi
Karán. Az ülésszak elnöke, Szádeczky Kardoss Samu professzor volt. Az
elhangzott tizennégy előadást a JATE Klasszika-Filológiai, Ókortörténeti,
Régi Magyar Irodalom és a Középkori Magyar Történeti tanszékek munkatársai tartották.
A JATE Társadalomtudományi Köre szervezésében 1987. őszén több
előadásra került sor. Az elhangzott előadások: Király Zoltán: Parlamentarizmus-Magyarország 1987 (beszélgetés), Uő.: Parlamentarizmus és reform egy
képviselő szemével, Somogyi Ferenc: Mennyit ér egy diplomás(Az értelmiségi
tőke értéke a társadalmunkban), Körösényi András: A magyar értelmiség szellemi-politikai tagoltsága. Az cláadássorozat 1988. tavaszán több új témában
tovább folytatódik.
November 10-11-én rendezték meg Szegeden a Móra Ferenc Múzeum
Kezdeményezésére és szervezésében "A magyarországi értelmiség a XVIXVII. században c. konferenciát. Az eláadók között voltak Benda Kálmán,
Bitskey István, Kubinyi András, Makkai László, Püspöki Nagy Péter
(Pozsony), Péter Katalin, Szakály Ferenc és R. Várkonyi Ágnes is. A
következő számunkban részletesen beszámolunk a konferenciáról.

Szerkesztőségünk meghívására 1987. október 22-én és 23-án Szegedre
látogatott a Münchenben élő Bogyay Tamás professzor, aki a középkori
művészettörténet nemzetközileg is elismert szakembere. A Szegeden töltött
kettő nap során találkozott Kristó Gyula professzorral és a Középkori Magyar
Történeti Tanszék munkatársaival. A Móra Ferenc Múzeum vezetői bemutatták Bogyay professzornak a múzeumot és annak történelemmel, régészettel
foglalkozó munkatársait. Szerkesztőségünk külön is köszönetet mond a múzeum igazgatójának, dr. Trogmayer Ottónak és a történelmi osztály vezetőjének,
dr. Zombori Istvánnak, akik segítettek szerkesztőségünknek Bogyay Tamás
programjának kialakításában. A professzor a két nap allatt kettő előadást
tartott: "A domonkosfai kőoroszlántól a szegedi kőbárányig"és "Nyugati és keleti
hatások a magyar koraközépkor művészetében". Bogyay Tamás életútjáról,
tudományos munkásságáról hosszabb interjút közöltünk az"AETAS" 5-ös
számában. Itt megtalálható a professzor tudományos publicisztikájának
bibliográfiája is.
Megjelent az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkolégiuma kiadványának, a Századvégnek a 3. száma. A közölt tizenegy tanulmány között
szerepel L. Nagy Zsuzsa régóta íróasztalfiókban heverő Trianon és a magyar
társadalom c. esszéje. Komoróczy Géza és Litván György írásai Polányi Károly
történeti utópiáját, másrészt viszonyát a magyar politikához vizsgálják. Révész
Sándor a NÉKOSZ-ról, Miszlivctz Ferenc az európai integráció esélyeiről,
Fellegi Tamás László és Orbán Viktor pedig az 1980-82 közötti lengyelországi ellenzéki mozgalmakról írtak tanulmányt. A Századvég 3. számát
- i m m á r hagyományteremtőén- hosszab szövegválogatás zárja, amelyben a
manapság kevesek által ismert, a Horthy-korszak kiemelkedő szociáldemokrata teoretikusának, Mónus Illésnek a publicisztikájából közölnek 22
írást. Szerkesztőségünk ezúton is felhívja a Századvég szerkesztőinek
figyelmét, hogy a kiadványhoz Szegeden nem lehet hozzájutni.
1987. nyarán védte meg a szegedi egyetem Bölcsészettudományi Karán
Béres Mária "Régészeti adatok Csongrád megye Árpádkori településtörténetéhez"
c. bölcsészdoktori értekezését. A bíráló bizottság elnöke Kristó Gyula professzor volt.
Az "AETAS" 7-cs száma már számítógépes fényszedő rendszerrel
készült. Ez lehetővé tette lapunk tipográfiájának javítását. Szerkesztőségünk
köszönetet mond dr. CSAPÓ BALÁZSNAK és GONDA ISTVÁNNAK, az
A D A T R E N D Kisszövetkezet munkatársáinak, akik segítsége nélkül ezt a
változást nem tudtuk volna végrehajtani.

