
Graesse, Orbis Latinus
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.htmi
A középkori Európa történeti földrajzához nélkülözhetetlen segédkönyv on-line 

változata, amelyben a településnevek középkorban használatos formáját és ezek 
modern megfelelőjét lehet megtalálni.

Kiegészítéseket, korrekciókat a nagvb@isis.elte.hu címre várunk.
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Szerkesztőségi közlemények

A Sic ltur ad Astra szerkesztői a folyóiratban publikálni szándékozó szerzőktől a 
következőket kérik;

1 . A publikálni kívánt tanulmány, recenzió, könyvismertetés stb. két kinyomtatott 
példányát jutassák el a szerkesztőkhöz.

2 .  A szerkesztőkkel való egyeztetés után egy floppy lemezen küldjék el az anya
got, figyelembe véve az alábbiakat;

-  a dolgozatot lehetőség szerint ne vagy csak nagyon kis mértékben szerkesz- 
szék meg,

-  a dolgozatban Times New Román CE (vagy HTimes New Román) betűtípust 
használjanak,

-  a keresztneveket ne rövidítsék, kivéve azoknál a szerzőknél (például E. H. 
Carr), akik maguk sem tüntetik fel munkáikban,

-  folyamatos számozással készítsék el a dolgozat végére kerülő jegyzeteket,
-  egységes végjegyzetelési rendszert kövessenek, a szerkesztők által megadott 

sablon alapján.

3 .  A Sic ltur ad Astra által támogatott végjegyzetelési rendszer:

a) hivatkozás oldalszámra (a kiadvány egy részére) egy szerző munkájában
Szerzőm könyveimé [kurziválva]. Kötet száma. Kiadás száma. Kiadás helye, kiadó, 

kiadási év. Oldalszám.
pl.: Körösényj András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Századvég, 1993.46- 

47.
K o s á r y  Domokos; A Gorgey-kérdés története. 2. köt. Budapest, Osiris-Század- 
vég, 1994.190-191.

megjegyzés: A címet kurziválni kell, az oldalszám után nem szükséges „o.” vagy 
„p.” betűt tenni.

b) hivatkozás oldalszámra egy szerkesztő által összeállított munkában
A könyveimé [kurziválva]. Szerk.: A szerkesztő neve. Kiadás helye, kiadó, kiadási 

év, Oldalszám.
pl.: Ellenzéki Kerekasztal -  portrévázlatok -. Szerk.: Richter Anna. H. n., Ötlet, 

1990.51.
Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna. 2. kiad. Budapest, Osiris,
1996. 125-129.

Sic I t u r  a d  A s t r a  1999. 2-4. sz. 321-323.



megjegyzés: Amennyiben egy adat nincs feltüntetve a könyvben, a szerzők 
használják a h. n. {helymegjelölés nélkül), é. n. (év nélkül), k. n. (kiadó nélkül) 
stb. rövidítéseket a hiány jelzésére.

c) hivatkozás oldalszámra (a kiadvány egy részére) egy tanulmánykötetben
A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet címe [kurziválva]. 

Szerk.: A szerkesztő neve. Kiadás helye, kiadó, kiadási év. Oldalszám. 
pl.: O wen, Bemard: A szavazási mód hatásai és a kelet-európai választások. In: 

A többpártrendszerek kialakulása Kelet-Közép-Európában 1989-1992. Szerk.: 
B ihari Mihály. [Budapest] Kossuth, 1993.43-15.
L o m a x , Bili: A tranzitológia válsága. A kelet-európai változások és a tranzi- 
tológia elmélet. In: Rendszerváltás és társadalomkntka. Tanulmányok a kelet
európai átalakulás történetéből. Szerk.: Krausz Tamás, Budapest, Napvilág, 
1998. 307-308.

megjegyzés: Amennyiben egy, a könyvben fel nem tüntetett adatot ki lehet 
deríteni máshonnan, akkor [szögletes zárójellel] célszerű aztjelezni.

d) hivatkozás folyóiratban megjelenő tanulmányra
Szerző: A tanulmány címe. In: A folyóirat címe, évfolyam. {Megjelenési év) 

Megjelenési szám. Oldalszám.
pl.: S z i i á c y i  Domokos: Az önismeret iskolája. In: Korunk, 37. (1978) 2. sz. 116- 

117.
Aczéi, Endre: Ahárom (párt)vezér. In: Mozgó Világ, 24. (1998) 4. sz. 45-48.

e) hivatkozás napilapban m egjelenő cikkre
Szerző: A cikk címe. In: A napilap címe, évfolyam. (Megjelenési dátum) Meg

jelenési szám. Oldalszám.
pl.: Kun Miklós: Sztálin árnyékában, „Pártutasításra nősültem...” In: Magyar 

Nemzet, 61. (1998. november 28.) 279. sz, 16.
C s a p ü d y  Tamás: Alezredes fegyelmi bírák előtt. In: Magyar Hírlap, 32.(1999, 
január 28.) 23. sz. 7.

4 . A bibliográfia, irodalomjegyzék stb. elkészítése.
-  Kérjük szerzőinket, hogy-bármelyik módszert követik is -  az irodalomjegyzék, 

a bibliográfia, a rövidítésjegyzék (stb.) elkészítésekor mindig figyeljenek azok 
összehangoltságára!
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