
Bevezető 

A Fons harmadik számát tartja kezében a Tisztelt Olvasó, és ez azt jelenti, hogy 

sikeresen túljutottunk fennállásunk első évén. Ahogy a szerkesztőség egyik tagja 

találóan megjegyezte: ,,a szerkesztői tapasztalatlanság Szküllája és az anyagi ne-

hézségek Kharübdisze között mégiscsak áthajóztunk". Három számban összesen 

tizenegy tanulmány, közlemény, forrásközlés vagy könyvismertetés jelzi, hogy ez 

a nemzedék is érik-megérett a tudományos kutatómunkára és kutatási eredménye-

inek közzétételére. 

Az első és második szám kedvező fogadtatásban részesült a levéltárosok, törté-

nészek és történelemtanárok körében, több magánszemély és közintézmény kérte 

a számok visszamenőleges megküldését. Ismételten szeretnénk köszönetet mon-

dani minden támogató levélért, minden dicsérő és bíráló mondatért, melyeket to-

vábbra is várunk, hogy ezek segítségével tovább tökéletesíthessük lapunk szín-

vonalát. 

Kezdettől fogva felvállalt célunk volt és maradt, hogy megkülönböztetett tiszte-

lettel viseltessünk múlt századi és századeleji nagy formátumú hazai történészeink 

iránt, és ennek megfelelően - mintegy hagyományteremtő célzattal - e tekintélyes 

történészi kör kéziratban maradt hagyatékát feltárjuk és közzétegyük, megfelelő 

bevezető kíséretében. E számunkban Fejérpataky László paleográfiai értekezésé-

nek fennmaradt részével ismerkedhetnek meg Olvasóink. 

Témáját tekintve a hazai tudomány által marginális területnek vélt, és emiatt 

kissé elhanyagolt kérdéskörhöz, a hódoltsági hittérítő tevékenységhez kapcsolódik 

második közlemény-forrásközlésünk, melyben a szerző a témához kapcsolódó iro-

dalom minél bőségesebb felsorolását is célul tűzte ki. A bevezető közleményt köve-

tő forrásnál formai változtatást is alkalmaztunk, a sorok sűrítésével a publikációs 

terjedelmet növeltük meg. 



Az előző számunkban indított, az Anonymus-kérdés historiográfiáját tárgyaló 

többrészes tanulmány folytatása sajnos a terjedelmi korlátok szabta kereteket túl-

lépte volna, így azt a következő számban (1995/1.) tesszük majd közzé. 

Új rovatot indítunk azonban, mikor a segédtudományokhoz kapcsolódó szak-

könyveket ismertetjük, ezúttal egy heraldikai és egy térképtörténeti munka bemu-

tatására vállalkozunk. Reméljük, hogy az évente háromszor megjelenő Fons lépést 

tud majd tartani a lap érdeklődési körébe tartozó kötetek alapos ismertetésében. 

Következő számunkhoz kiemelhető mellékletként az 1994. évi összesített tar-

talomjegyzéket, hely- és névmutatót, valamint idegennyelvű összefoglalót csato-

lunk, ezzel téve teljessé az első évfolyamot. Célunk ezzel az, hogy szélesedő olva-

sótáborunk és az utókor számára megkönnyítsük a lapban való tájékozódást és 

kutatást, és hogy a külföldi olvasók és kutatók számára alapvető ismertetést nyújt-

sunk a FonsvóX. 

Gratia debita, köteles köszönet illeti a Budapest Főváros Levéltára vezetését és 

munkatársait, akik továbbra is támogatják és segítik lapunk elkészítését. Ugyan-

csak köszönet illeti azokat az intézményeket, akik anyagi támogatást biztosítottak 

a megjelenéshez. 

Budapest, 1994. december 
A Szerkesztőség 

E számunk címlapjához 

„Ezen ötödik kötet kezdőábrája az apostoli kancellária nagy üléstermét mutatja 
be. Ez a metszet azon szövegrajznak a másolata, amely abban a könyvben található, 
amit M. Ciampini adott ki 1697-ben ezen a címen: De Sanctae Romanae ecclesiae 
vicecancellario illiusque munere auctoritate et potestate. Az ülésterem felső részén 
A betű alatt látható az alkancellár-bíboros egy karosszékben ülve, baldachin alatt, 
miközben a kérvényeket íija alá. Jobbján, B-vel jelölve a kancellária helyettese az 
alkancellár kezéből kapja meg azokat. Az abbreviator-prelátusok C betűkkel vannak 
jelölve, az apostoli oklevelek kérvényezői pedig D-vel. Az üléstermet lezáró mell-
véd E-vel van feltüntetve." 
Nouveau Traité de Diplomatique. V. köt. Párizs, 1762. 334. p. 


