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SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A KÉZIRATOT kérjük, hogy e-mailben, legalább Word 6.0 formátumban jut-
tassák el a szerkesztőség vagy a szerkesztők egyikének címére.  

A szerkesztőség másfél ívnél (60 000 „n”) nagyobb terjedelmű kéziratot 
nem fogad el! A szerkesztőség a tanulmányok esetében a 20–30 ezer, míg a 
recenziók esetében a 10–12 ezer „n” terjedelmű kéziratokat tekinti ideális hosz-
szúságúaknak.  

Szövegközi illusztrációként a kézirathoz fényképet, grafikont, ábrát stb. lehet 
mellékelni. Ez esetben kérjük, hogy a képaláírás pontos szövegét is szívesked-
jenek megfogalmazni.  

A kiemeléseket a szerző a kéziratban kurziválva jelezze, a jegyzeteket lábjegy-
zet formájában helyezze el, a kézirat lapjait folyamatosan, arab számokkal szá-
mozza.  

A jegyzetapparátusban a szerző csak a hivatkozott mű szerzőjét 
KISKAPITÁLIS-sal, a kiadás évszámát, és a pontos oldalszámát adja meg. A ta-
nulmányok végén kérjük megadni a források és a szakirodalom teljes bibliográ-
fiai adatait. KISKAPITÁLISSAL kérjük megadni a felhasznált mű szerzőjének tel-
jes nevét, a mű címét (folyóirat, tanulmánykötet esetén annak a címét) kurzivál-
va emelje ki, és pontosan tüntesse fel a hivatkozott bibliográfiai és levéltári ada-
tokat.  

A recenziók fejszövegében pontosan kérjük megadni a címen kívül a többi 
bibliográfiai adatot is: a szerző(k), a szerkesztő, a kiadó nevét, a megjelenés he-
lyét és évét, továbbá a terjedelmet (oldalszámban). 
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