
Díjat alapított a Sic Itur ad Astra Egyesület

A Sic Itur ad Astra Egyesület az Alapszabályában foglalt célkitűzésnek megfelelő
en díjat alapított 2005 márciusában. Az Egyesület a 30 ezer forintos díjat első 
ízben a közelmúltban elhunyt elnökére, a Sic Itur ad Astra folyóirat alapítójára, 
Sahin-Tóth Péterre emlékezve ítélte oda a XXVII. Országos Tudományos Di
ákköri Konferencián. Sahin-Tóth Péter oktatási és kutatási szakterületét a kora 
újkori történelem képezte, ezért az Egyesület által felkért bírálók a 16-18. szá
zadi történeti tanulmányok szerzői közül választották ki a díj nyertesét az 
ÖTDK-n.

A bírálók figyelembe vették a tanulmányok forráskezelését, a tárgyalt kérdés 
precíz kifejtését és a feldolgozás színvonalát, és egyhangú döntéssel Mlakár 
Zsófiának ítélték a díjat. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
hallgatója Adatok Verancsics Antal udvarához című tanulmányával nemcsak a 
Sic Itur ad Astra Egyesület díját nyerte el, hanem első helyezést szerzett a 
szekciójában is. Mlakár Zsófia 2002-ben kezdett foglalkozni Verancsics Antal 
életművével, 2003 óta kutatta a tudós, humanista főpap udvarának történetét, 
és kutatási eredményeit már 2004-ben bemutatta a Verancsics születésének 
500. évfordulójára rendezett konferencián. A győztes a konferencia után vála
szolt kérdéseinkre.

-  Hogyan és mikor bukkantál erre a témára? Miéit találtad érdekesnek?

-  Verancsics Antallal a témavezetőm, Dr. Bessenyei József ösztönzésére 
kezdtem el foglalkozni, de Verancsics udvarának kérdésével a művelődéstör
téneti érdeklődésem és Klaniczay Tibor munkáinak elolvasása nyomán kerültem 
kapcsolatba. Ezen kívül a levéltári kutatások nyomán felbukkant források is 
adták a témát, melyet egyrészt azért tartok érdekesnek, mert főpapi udvarokkal 
Magyarországon átfogóan és részletekbe menően senki nem foglalkozott, 
még ha érintőlegesen Pázmány Péter vagy Estei Hyppolit udvartartásával fog
lalkoztak is. Minthogy olasz, angolszász és német területeken nagy hagyománya 
van az udvarkutatásnak, érezve a hazai hiányosságokat olyan új és nagy forrás
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értékkel bíró témának tekintem az udvarkutatást, melynek a hazai művelődés- 
történeti és politikatörténeti viszonyok értelmezésében nagy szerepe lehet.

-  Kutató egyetemi hallgatóként érdekel a korszak egyetemes történelme is?

-  Természetesen az egyetemes történeti oldala is érdekel a témának, hiszen 
nem lehet elvitatni ezek hatását a magyarországi eseményekre és a művelő
déstörténetre, ám elsősorban a téma magyar vonatkozásait szeretném kutatni.

-  Mi a távlati teived. ? Az egyetem elvégzése után mit fogsz kezdeni a történész diplo
máddal?

-  Mindenképpen kutatói-tanári pályára szeretnék lépni, de elsőként vala
mely doktori iskolába szeretnék felvételt nyerni és tovább kutatni. Távlati tervem, 
hogy egy hazai egyetemen elhelyezkedve tanítsak -  ezt kifejezetten hivatásom
nak érzem.

A Sic Itur ad Astra Egyesület minden második esztendőben, az OTDK-n 
tervezi kiadni a díját, legközelebb 2007-ben. Időközben megalakult a Sahin- 
Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány (az Alapítvány felhívását 
lásd a kötet 333. oldalán), amelynek célja, hogy a Sahin-Tóth Péter Díj odaíté
lésével támogassa azokat a fiatal történészeket, akiknek doktori disszertációja 
méltó az alapítvány névadójának életművéhez és munkásságának tudományos 
színvonalához. Az Alapítvány pályázati kiírását és az Egyesület felhívását a Sic 
Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata az elkövetkező esztendőkben is közzé 
fogja tenni.
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