Beszámoló

Az NKA pályázatán Révay Ferenc nádori helytartó levéltárunkban őrzött
formuláskönyve megjelentetésének előkészítésére, a formuláré Sörös Pongrác által kiadásra
szánt latin nyelvű szövegének, illetve ahhoz kapcsolódó magyar bevezetőjének begépelésére,
digitalizálására igényeltünk és nyertünk támogatást. Az egy évszázada lappangó kézirat
begépelésén túl megtörtént a digitalizált szöveg és Sörös kéziratának összeolvasása, illetve az
eredeti 16. századi forrás és Sörös átírásának, valamint a digitalizált kéziratnak az összeolvasása
is. A feladattal megbízott külső szakember 164 szövegkritikai jegyzetben jelölte a munkája
során a két kézirattal kapcsolatos megjegyzéseit. Így megállapíthatjuk, hogy viszonylag pontos
szöveget tudtunk létrehozni.
A forráskiadvány tervezett struktúrája:
Szerkesztői előszó
Röviden ismertetjük Sörös kéziratának létrejöttét, illetve a megjelenés meghiúsulásának okait.
A szerző a bevezetővel ellátott formuláriumot a Pannonhalmi Főapátsági Főiskola
Évkönyvében jelentette volna meg. A periodika azonban éppen a kézirat befejezésekor szakadt
meg – az első világháborúnak és az azt követő viszontagságos éveknek köszönhetően. A tervbe
vett forráskiadványt egy másik ok, a sajtó alá rendező korai, a kézirat lezárása után néhány
hónappal bekövetkezett halála hiúsította meg. Elengedhetetlen Sörös Pongrác történetírói
munkásságának rövid ismertetése, illetve tevékenységének beillesztése a századfordulón
tevékenykedő híres bencés történészgeneráció munkájába, valamint a formuláskönyvek sovány
magyarországi historiográfiájának felvázolása.
A pannonhalmi levéltár formuláréja (Sörös Pongrác bevezetője)
Sörös Pongrác röviden összefoglalta a forrásból kiolvasható információkat. Fazekas István
szerint Sörös meglátásainál többet nehezen lehetne kihámozni a kézirat iratmintáiból.
Források (A Formularium oklevelei)
Az oklevelek és iratminták közzététele. Sörös Pongrác lábjegyzetei mellett természetesen
szövegkritikai megjegyzésekkel látjuk el a források problémás helyeit.

Forrás- és irodalomjegyzék
Itt a kötetben fellelhető források jegyzékét, illetve a bevezetőkben használt irodalmat gyűjtjük
össze, ezzel segítve a téma további kutatóit.
Mutatók
A kiadvány személy- és helynévmutatóit a kötet végén helyezzük el.
Idegen nyelvű összefoglaló
A kötet szerkesztői előszavának és Sörös bevezetőjének rövid angol nyelvű összefoglalója zárja
a kiadványt.

Köszönjük a munkánkhoz nyújtott támogatást és kérjük beszámolónk elfogadását.
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