
Bevezető 

A mai egyetemi oktatás kevés lehetőséget biztosít az egyéni hang megtalálására, 
a tudományos igényű munkák megmérettetésére. Egyrészt, mert kevés alkalom 
nyílik az igazán színvonalas szeminárium-dolgozatok elkészítésére, másrészt mert 
túl sokat kell egy-egy félévben megírni - és ez bizony nem teszi lehetővé az elmé-
lyült kutatómunkát! 

Most induló lapunkkal ezen az állapoton kívánunk javítani. Fórumot szeretnénk 
biztosítani azon hallgatók számára, akik egy-egy témában alaposan elmélyülve, a 
szemináriumi dolgozatok szintjén túllépnek, kutatási eredményeiket és gondolatai-
kat összefoglalják, és azt - nem félve a megmérettetéstől, a kritikától - tanulmány-
ként közzétenni óhajtják. Nem gyakorlott, már-már rutinból fogalmazó tudósok 
tökéletesre csiszolt cikkeinek közlésére vállalkozunk. Egyetemisták és pályakez-
dők számára igyekszünk igényes gyakorlópályát biztosítani, olyat, melyre évti-
zedek múlva is büszkék lehetnek. Elsősorban saját kutatáson alapuló, levéltári 
anyagok alapján, illetve a történeti segédtudományok témakörében készült dol-
gozatok megjelentetését tervezzük. Bízunk abban, hogy ez a publikációs lehetőség 
tovább ösztönzi a hallgatói kutatásokat. E kettős cél - az „írás" kipróbálása és az 
egyetemi tanulmányok eredményesebbé tétele - vezérli szerkesztőségünket. Re-
méljük, hogy a címválasztástól a lábjegyzetelésig mindent elsajátítanak szerzőink, 
és az alapismeretekkel és írásbeli fortélyokkal felvértezetten kapcsolódhatnak majd 
be más folyóiratok munkájába. 

Címválasztásunkban igyekeztünk a levéltári kutatómunkát kifejező fogalmat 
találni. FONS, vagyis forrás (régiesen: kútfő) a levéltári iratok összessége, amelyek 
alapján e lap tanulmányai, dokumentumközlései készülnek. De titkolt célunk az is, 
hogy egykor lapunk is forrás legyen a későbbi kutatók számára (főleg forrásköz-
léseinkkel...). 

A FONS tervei között szerepel, hogy a tanulmányok, a közlemények és az elő-
adások mellett műhelymunkákról is beszámoljon, könyv- és levéltár-ismertetése-
ket is bemutasson. A FONS évente három alkalommal jelenik majd meg. 



Az ország minden tudományos intézetébe (levéltárak, könyvtárak, egyetemek 

és főiskolák) igyekszünk eljuttatni a FONS ingyenes példányát, amit anyagi támo-

gatóink segítsége tesz lehetővé, akiknek ezért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 

Külön köszönet illeti dr. Varga Lászlót, a Budapest Főváros Levéltára igaz-

gatóját, akinek előzékeny támogatása biztosította e kézben tartott kiadvány létre-

jöttét, csakúgy Pesti Lászlónét, e levéltár reprográfiai vezetőjét és nem utolsó sor-

ban Márityné Demeter Györgyit, aki angyali türelemmel javítgatta szerkesztési hi-

báinkat, és a lap végső képét megteremtette. Támogatásuk és munkájuk nélkül ez 

a lap nem jelenhetett volna meg olyan színvonalasan, amelyre most büszkén tekint 

az alapító, a Levéltáros Hallgatók Egyesülete, és az ELTE BTK Történelem Segéd-

tudományai Tanszéken működő Szentpétery Imre Tudományos Diákkör. 

A Szerkesztőség 


