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A Magyar Sion (Új folyam)
cikkeinek metodológiája

A Magyar Sionba szánt cikkeket a következő módszertani szabá-
lyok szerint kérjük megírni. A szószerinti idézeteket idézőjellel jelöljük.
A nem szószerinti idézet esetében a lábjegyzet a vö. jelzéssel kezdődik.

- Könyvek idézése:
TAKÁCS J., Dogmatika (Bátonyterenye 2005) 118.

- Folyóirat, gyűjteményes kötet, ill. lexikon cikk idézése:
CADOUX, C. J., The visits of Jesus in Jerusalem, in The Expository Times
9 (1925) 175-192.
GESE, H., Natus ex virgine, in Probleme biblischer Theologie (FS. G. von
Rad; ed. H. W. Roloff) (München-Köln 1971) 132.
WRIGHT, C. J. H., Family, in The Anchor Bible Dictonary VI (ed. D. N.
Freedman; New York 1992) 761-769.

- sorozatok idézése:
GALCSIK Zs., A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében 1950
(METEM-könyvek 14) (Budapest 1996) 123.

- Biblikus helyek, klasszikus és patrisztikus művek:
1 Kor 3,18-21.25; 4,28.
HOMÉROS, Iliász 24,200.
EUSÉBIUSZ, Historia ecclesiastica 3,3.21.
Ha a klasszikus műből szövegszerűen idézünk, akkor a szövegkiadást is
megjelöljük.

- kéziratok, levéltári iratok idézése:
Gerhard Cornelius Driesch levélfogalmazványai, Országos Széchenyi
Könyvtár, Kézirattár, Oct. Lat. 681. 16. köteg, f. 420.

A fenti példákon látható, hogy a szerző neve kiskapitális betűtí-
pusban áll, és mindig a vezetéknév áll elől. Ha a keresztnevet is kiírjuk,
az nem kiskapitális betűtípusban szerepel. A könyv esetében a cím, cikk
esetében mind a cikk címe, mind a folyóirat (gyűjteményes kötet, lexikon)
címe dőlt betűben áll, a kettő között ’in’ jelölést használunk.

Ugyanannak a műnek többedszeri idézésekor alkalmazhatunk
rövidített idézési formát (pl. TAKÁCS 102). Ne használjunk kövér betűt a
cikkekben. A kiadó feltüntethető, de nem kötelező ezt megtenni.

A rövidítéseket illetően ajánlatos a Theologische Realenzyk-
lopädie (Berlin 1976) Abkürzungsverzeichnis c. két kötetét alapul venni.
A magyarban már bevetté vált neveket idézzük magyarul (pl. Szent Ágos-
ton, Aranyszájú Szent János). A Biblica folyóirat 70 (1989) számában
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(577-594. o.) találjuk meg a héber és a görög szavak latin betűs átírásának
szabályait.

A Magyar Sionban közölt cikkek hossza lehetőleg 10-20 A/5-ös
oldal legyen. A 30 oldal feletti cikkeket esetleg részekre bontva közöljük.

A folyóirat csak a cikkhez feltétlenül szükséges és nyomtatásban
jól érvényesülő fekete-fehér képet, ill. ábrát közöl.
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