
Előszó 

Immár második alkalommal jelentkezik a történettudomány tárgykörében szü-
letett hallgatói munkákkal a Fons, a Levéltáros Hallgatók Egyesülete és az ELTE 
BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken működő Szentpétery Imre Tudo-
mányos Diákkör közös kiadványa. 

Első számunkat abban a reményben bocsátottuk a hazai történész- és levéltáros-
társadalom rendelkezésére, hogy ezáltal megmutassuk, milyen szakmai és mód-
szertani ismereteket sajátítottunk el egyetemi éveink során, illetve hogyan tudjuk 
ezt egy-egy dolgozatban kamatoztatni. 

Hála támogatóinknak, első és második számunkat is - eredeti célkitűzéseinknek 
megfelelően - ingyen juttathatjuk el a hazai (és esetenként határokon túli) tudomá-
nyos és oktatási intézményekhez, valamint az érdeklődő magánszemélyekhez. 
Örömmel vettük, hogy a címzettek közül már többen kifejezték jókívánságaikat az 
induló szám bevezetőjében megfogalmazott céljainkhoz. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a Somogy Megyei, a Bács-Kiskun Megyei, a Tolna Megyei és a 
Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárak vezetőinek üdvözlő sorait. Kü-
lön öröm volt, hogy a címlistánkon eredetileg nem szereplő intézmények (így pél-
dául az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Nógrád Megyei Múze-
umok Igazgatósága) is igényt tartottak a Fons számaira. 

„Nagykorúságunk" egyik elismerését jelentette, hogy a lap meghívást kapott az 
ezévi Levéltáros Vándorgyűlésre (1994. május 16-18. Balassagyarmat), ahol al-
kalmunk nyílott első kézből tájékoztatni kiadványunkról leendő kollégáinkat. 

Mostani számunkban - oldandó a hazai középkortudomány előttünk érthetetlen 
háttérbeszorítottságát - a magyar medievisztika egyik legnagyobb publicitást ka-
pott, és már-már áttekinthetetlenné váló problémájának, az Anonymus-kérdésnek 
historiográfiai áttekintését indítjuk meg, a Szilágyi Loránd által meghatározott, és 



az alábbi tanulmányban is elfogadott szempontok szerint; folytatását következő 
füzeteinkben tervezzük közzétenni. 

A várostörténészek érdeklődésére tarthat számot a kassai követjelentés forrás-
kiadásának folytatólagos megjelentetése, amely az ország úthálózatának rekon-
strukciójához is adalékokkal szolgál. 

A segédtudományok köre egyik kevésbé művelt ága, az újkori archontológiának 
részeként született meg az erdélyi fejedelmi testőrség tiszti rétegének levéltári for-
rások alapján összeállított jegyzéke, az ehhez készült bevezető gondolatait egy, a 
későbbiekben megjelenő tanulmány téziseinek is tekinthetjük. 

Ismételten köszönet illeti a Budapest Főváros Levéltára vezetőit és munkatár-
sait, akik lehetővé tették a folyóirat gyors és - bízunk benne - szép és igényes 
megjelenését. 

Budapest, 1994. május 

A Sic Itur ad Astra 1994/1-2. számának tartalmából 

- Barcsay Ábrahám egy levele. 

- II. József utazásai Magyarországon. 

- Borkereskedelem a XVI. század második felében, Mágocsy Gáspár 
és a felső-magyarországi városok konkurenciaharca. 

- „Szent Margittal Magyarországról jöttünk." Skót főúri családok eredet-
hagyománya a XVII. században. 

- Inteijú Edna Lemay-vel. 

- Recenziók. 
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