
LECTORISALUTEM!

Ugyanezzel az üdvözléssel kezdődött -  Kreutzer Andrea tollából -  1987 őszén 
a Sic Itur ad Astra, a fiatal történészek folyóiratának első száma. Akkor néhány 
történelem szakos egyetemi hallgató elhatározta, hogy létrehozza ezt a lapot, 
anélkül, hogy akár anyagi háttérrel, akár az akkor még szükséges hivatalos, 
politikai engedélyekkel rendelkeztek volna.

Azóta, túljutva a kezdeti nehézségeken, folyamatosan megjelent a lap egészen 
az 1997. év végéig. A szerkesztők mindig az egyetem hallgatói közül kerültek ki; 
sem ők, sem a lap szerzői nem kaptak semminemű juttatást munkájukért. Ennek 
ellenére a Sic itur... létezett és működött. Az 1997 és 1999 közötti szünet -  
reményeink szerint -  csak átmeneti volt, s mostantól fogva az évi négy szám 
több-kevesebb rendszerességgel ismét jelentkezik.

Az időközben megalapított Sic Itur ad Astra Egyesületet az egykori szerkesztő- 
bizottsági tagok hozták létre. Az újjáalakult szerkesztőség célja az, hogy tovább
ra is publikálási lehetőséget biztosítson a graduális és posztgraduális képzésben 
résztvevő hallgatók, illetve a fiatal kutatók számára.

„Terveink szerint -  ismét Kreutzer Andrea szavait idézve -  a lap a következőket 
tartalmazza majd: hosszabb-rövidebb tanulmányok, dolgozatok, forrásközlés, szakkritika, 
időről-időre beszámolók, tudósítások, közlemények, a lehető legtágabban értelmezett történet
tudomány bármely területéről. Az, hogy mely rovatok’ szerepelnek egy-egy számban, az a 
kéziratoktól függ -  tehát változik”. A jelenlegi szerkesztőknek sem áll szándékukban, 
hogy a hagyományoktól eltérjenek. A fenti tárgykörökhöz tartozó színvonalas 
munkákat az ország minden felsőoktatási intézményéből szívesen látjuk. Szerző
inknek elsősorban továbbra is azokat a jobbára történelem szakos egyetemi 
hallgatókat tekintjük, akik történésznek, kutatónak készülnek, illetve a poszt
graduális képzésben résztvevőket. Reményeink szerint a szakmai színvonalat az 
fogja jelezni, ha az itt megjelent írások -  amint azt már Szilágyi Márton, egykori 
szerkesztő a Történelmi Szemlében (1996/2-3. 321-330.) közzétett írásában 
megfogalmazta -, „beépülnek majd a szaktanulmányok és -monográfiák hivatkozásaiba, 
a bibliográfiákba, illetve ha szerzőink későbbi pályája igazolni fogja az első publikáció 
közzétételének jogosságát. ”

Kérjük, hogy a lapban publikálni szándékozók munkáikat egy rövid tanári 
ajánlással együtt juttassák el az ELTE BTK Egyetemes Középkori és Koraújkori 
Történeti Tanszék Titkárságára (1364 Budapest V., Pesti Barnabás utca 1. II. 
em. 2/Avagy Postafiók: 107.).

A szerkesztőbizottság




