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TÁjéKoZTaTó

Kérjük szerzőinket, hogy a Létünkbe szánt írásaikat elektronikus formában: 
doc. formátumban juttassák el szerkesztőségünk (letunk@forumliber.rs) vagy a 
főszerkesztő címére (erikazambo@eunet.rs); mágneslemezen vagy e-mailben, 
csatolt fájlként. Tanulmányaikhoz rövid, magyar nyelvű tartalmi összefoglalót, 
illetve legalább öt kulcsszót illesszenek.

a beérkezett tanulmányokat lektoráltatjuk. a további kapcsolattartás meg-
könnyítése érdekében (külön mellékletben) tüntessék fel elérhetőségüket: postai 
és e-mail címüket, telefonszámukat és (a szerzői névsorba) személyes adatai-
kat: akadémiai fokozat(ok), család- és utónév, beosztás(ok), munkahely(ek), 
helység(ek).

A tanulmányok és az ábrák szövegében egyaránt Times New Roman betűtí-
pust alkalmazunk. A cikkek szövegének betűmérete 12 pontos; a táblázatok és 
a különféle ábrák (valamint az esetleges lábjegyzetek és az irodalomjegyzék) 
esetében 10 pontos. Az ideális karakterszám 34 000 (körülbelül 12 oldal). Kér-
jük, hogy a szövegszerkesztés során kerüljék a felesleges technikai eljárásokat 
(pl. tabulátorok és betűközök alkalmazása a térközök kialakításában: helyettük 
a behúzás, illetve a táblázatok használatát ajánljuk). a táblázatok szerkesztése-
kor vegyék figyelembe kiadványunk eddigi gyakorlatát, mintáit és a rendelke-
zésre álló laptükör méretét. Kérjük a szerzőket, hogy az ábrákat, diagramokat 
ne illesszék a szövegtestbe, hanem mellékletként, a beillesztés helyének pontos 
jelölésével küldjék el.

A sorok száma másfeles sorközzel oldalanként legfeljebb harminc. A szö-
vegben ne szerepeljenek indokolatlan sorkihagyások. A szerző neve (normál 
betűtípus) és a dolgozat címe (félkövér nagybetű) a szöveg elején 
áll középzárt helyzetben. A dolgozatnak a tudományos jelzet, illetve az angol 
nyelvű cím beillesztése miatt nem lehet egysorosnál hosszabb főcíme, s kér-
jük szerzőinket, hogy mellőzzék az alcímeket. A közcímek írásmódja: NAGy-
BETű. A szövegeket – indokolt esetben – a decimális rendszer segítségével 
tagolhatják (a szakaszt nyitó bekezdés elejére illesztett arab számokkal: 1., 
2., 1.1., 1.2. etc.). a Szemle rovatban közölt recenziókhoz és ismertetőkhöz 
nem járul összefoglaló és kulcsszavak sem. Könyvrecenzióknál az ismertetett 
könyv adatait az első bekezdésben közöljük. A konferenciabeszámolók eseté-
ben a szövegegész tájékoztat a rendezvény jellegéről, adatairól. A szövegen 
belül a könyv- és kiadványcímeket dőlt (italic) betűvel emeljük ki. Semmilyen 
más kiemelést nem alkalmazunk. A szövegközi hivatkozásokat zárójelbe tesz-
szük (a teljes leírást a tanulmány végén közölt irodalomjegyzék tartalmazza). 



228209

A szövegközi hivatkozások formája a következőképp alakul; teljes mű esetén: 
(IMRE 1996), annak egy részlete esetén: (IMRE 1996: 33–40). Többkötetes 
mű esetében: (GyőRFFy 1.: 37–159). Adott szerzőtől felhasznált több, azo-
nos évből származó mű esetén: (SZEGEDy-MASZÁK 1980a), (SZEGEDy-
masZÁK 1980b: 30).

a tanulmány végén megadott irodalomjegyzék szorítkozzon a hivatkozott 
szakirodalomra a következő lehetséges formákban:

ImrE László 1996. Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. debrecen
HANSÁGI Ágnes 2007. Tévelygések az irónia irányába. 1845 Eötvös József: A falu 

jegyzője = Szegedy-Maszák Mihály–Veres András (szerk.): A magyar irodalom tör-
ténetei II. 1800-tól 1919-ig. budapest, 258–272. 

CSÁKy S. Piroska 2008. Humanista könyvtárakról, olvasási szokásokról = Létünk 4. 
29–41.

KÁZmér miklós–végh józsef szerk. 1970. Névtudományi előadások. II. Névtudo-
mányi konferencia. Budapest, 1969. nytudért. 70. budapest

A közismert és a szerző által gyakran hivatkozott kiadványoknak széles kör-
ben elterjedt rövidítéseit is használhatják: ÚMIL (Új Magyar Irodalmi Lexikon), 
MNy (Magyar Nyelv), ItK (Irodalomtörténeti Közlemények), ÉKsz. (Magyar 
értelmező kéziszótár) etc. Az egyes szakirodalmi tételek betűrend, azonos szer-
ző munkáin belül pedig időrend szerint követik egymást.

Kérjük a szerzőket, hogy végjegyzeteket egyáltalán ne, lábjegyzeteket is 
csak indokolt esetekben alkalmazzanak. a lábjegyzetek ne tartalmazzanak szak-
irodalmi hivatkozásokat!

A szerkesztőség 
 
 


