
SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A Keresztény Magvető szerkesztősége tisztelettel kéri Szerzőit a kéziratok publi-
kálásra való előkészítése során az alábbiak tekintetbe vételére: 

2009-től kezdődően a tanulmányokhoz rövid, 10-20 sornyi idegen nyelvű 
kivonatokat (absztraktokat) is kérünk a szerzőktől. Ajánlott nyelvek: angol, fran-
cia, német. Jó néven vesszük, ha a szerzőről is közzétehetünk 5 sornál nem ter-
jedelmesebb, magyar nyelvű szakmai összefoglalót (szak, tudományos fokozat, 
kutatási terület, jelentősebb publikációk stb.) 

Elvárások a folyóiratunkhoz beküldendő tanulmány-kéziratok 
megformálásával kapcsolatban 

- Szerkesztőségünk kizárólag digitális (számítógépbe bevitt) kéziratokat fo-
gad el. A magyar nyelvű kéziratokat csak megfelelő magyar ékezetes formában 
fogadjuk. (Figyelem! A beküldendő kéziratok állományneve [fájlneve] ne tartal-
mazzon magyar ékezetes betűket!) 

- A kéziratok ajánlott betűmérete 14 pont, betűtípusa: Times New Roman. 
Sortávolság: szimpla. Szükségtelen a címet, alcímet vagy szövegközi alcímeket 
nagyobb betűmérettel kiemelni. Szükségtelen tabulátorral vagy egyszerű szókö-
zökkel jelölni a bekezdéseket. 

- Kérjük, a bekezdések előtt és után ne alkalmazzanak bekezdés-attribú-
tumként megadott térközöket. Az alcímek előtti (és utáni) térközöket mindig 
egy-egy üres sor jelölje. 

- Amennyiben a kézirat a magyar ábécétől eltérő karaktereket is tartalmaz 
(görögöt, hébert, cirillt, románt stb.), a szerkesztő számára nagy segítség, ha a 
szerző a tanulmány elején erre figyelmeztető mondatot ír a szerkesztő számára. 

(szerző, fordító, cím, alcím) 
- A Keresztény Magvető tanulmányainak szerzőjét/szerzőit a címfelületben, 

a főcím fölött nevezzük meg, a fordító, összeállító, közzétevő nevét a tanulmány 
végén tüntetjük fel. 

- Ajánljuk szerzőinknek a rövid főcím-adást. Inkább legyen a tanulmány-
szövegnek hosszabb, pontosító alcíme! 
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(főszöveg, szövegközi alcímek) 
- Szerkesztőségünk előnyben részesíti a szabatos, összefüggő, a magyar be-

széd természetes logikáját visszaadó szövegezést. Ezért csak kivételes és jól in-
dokolható esetben teszünk közzé vázlatszerű, felsorolásszerű, pontokba szedett 
szövegeket. Kivételt képeznek ez alól a táblázatok vagy más adatsorok. 

- Folyóiratunkban kerül jük a szövegközi alcímek és bekezdések túlbonyo-
lító vagy fontoskodó számozását! Csak nagyon indokolt esetben fogadjuk el a 
számozást. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy 
a szövegbelseji számozás múlhatatlanul szükséges-e. 

- A Keresztény Magvető-tanulmányok főszövegében egyetlen kiemelési mó-
dot alkalmazunk: a kurzív (dőlt betűs, italic) kiemelést. Kövér (bold) karaktere-
ket kizárólag a szövegközi alcímeknél alkalmazunk. Az aláhúzást teljesen mel-
lőzzük. 

- Az idézetek megjelenítésére kizárólag az idézőjelet („ - ") használjuk - a 
kurzív kiemelést nem! Az idézeten belüli idézetet » (kezdő) és « (záró) idézőjellel 
határoljuk. Címeket nem teszünk idézőjelbe, hanem kurzívval emeljük ki. 

(táblázatok, grafikonok) 
Amennyiben a tanulmány több táblázatot vagy grafikont tartalmaz, aján-

latos azokat számozni. Például: 1. ábra; vagy b. táblázat. Hasznos ugyanakkor a 
számozás után a táblázat, grafikon, egyéb ábra pontos, de nem túlbeszélt címét is 
feltüntetni. Például: 4. ábra: Az iskolai vallásóra dinamikája 

(jegyzetek, könyvészet, ajánlott irodalom) 
- A Keresztény Magvető ben a lábjegyzetelést (lapalji jegyzeteket) alkalmaz-

zuk. Kérjük szerzőinket, hogy a Word szövegszerkesztő programok [beszúrás-
hivatkozás-lábjegyzet] menüjében felkínált módon formálják meg a jegyzeteket 
és a rájuk való hivatkozást. 

- A lábjegyzetekben gyakran előforduló bibliográfiai hivatkozásoknál az ún. 
egyszerűsített bibliográfiai leírást részesítjük előnyben. Ennek kötelezően tartal-
maznia kell öt elemet: a hivatkozott mű 1. szerzőjét, 2. címét, 3. kiadásának he-
lyét, 4. kiadásának évét és 5. a kiadó nevét. Ezeken felül természetesen a hivatko-
zásban szereplő oldalszámo(ka)t is fel lehet tüntetni. 

- Az egyszerűsített bibliográfiai hivatkozás megformálása: 
szerző családneve (nem csupa nagybetűvel és nem kiskapitálissal) [vessző] a szerző 
keresztneve vagy betűjeles rövidítése (magyar szerzők esetében értelemszerűen 
nem kell vesszővel elválasztani a neveket) [kettőspont] a mű címe kurzív betűkkel 
[pont] többkötetes mű esetén a hivatkozott kötet száma [pont] kiadás helyének 
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neve (vagy helyeinek neve nagy kötőjellel elválasztva) [vessző] kiadás éve [vessző] 
kiadó(k) neve. Ha a hivatkozott mű nem az első kiadás, azt a kiadási év előtti felső 
indexben lehet feltüntetni. Fiktív példával: 

Lebreton, Maurice: Történelmi alternatívák. 2. köt. Budapest, 21997, 
HistOral Kiadó. 34-39. 

- Amennyiben egy gyűjteményes tanulmánykötetből egyetlen tanulmányra 
hivatkozunk, használjuk az „In" utalást! Ilyenkor első helyen a hivatkozott tanul-
mány szerzője, címe áll, majd az In jelzést követően a gyűjteményes kötet szer-
kesztőjének/-inek neve, a kötet címe stb. Például: 

Hajnal István: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. 
In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. 
századi Magyarországon. 1. köt. Budapest, 1986, Magvető, 624-645. 

- Amennyiben a hivatkozott tanulmány időszaki kiadványban (szakperio-
dikumban) jelent meg, a kiadás földrajzi helye és a kiadó neve helyett természe-
tesen a folyóirat neve szerepel, emellett a megjelenési év (évfolyam), (lapszám), 
oldalszám. Például: 

Káldos János: Enyedi György prédikációja 1594 nyarán. Keresztény 

Magvető 114. évf. (2008). 477-482. 

vagy 

Káldos János: Enyedi György prédikációja 1594 nyarán. Keresztény 
Magvető 2008/4. 477-482. 

- A lábjegyzetekben elhelyezett bibliográfiai hivatkozásokat próbáljuk minél 
egyszerűbben megformázni. Használjuk ezért azi. m. (idézett mű), uő. (ugyanő), 
uo. (ugyanott) vö. (vesd össze) rövidítéseket - egyetlen esetben sem kurzívval! 
A bibliográfiai hivatkozást azonban mondatnak tekintjük, ezért minden lábjegy-
zet, minden jegyzetként szereplő bibliográfiai hivatkozás nagybetűvel kezdődik 
és ponttal végződik. Például: 

2 Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialaku-
lásának története. Budapest, 1925. Enciklopédia. 67-69. o. 
3 Uo. 107. o. 
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- A bibliográfiai felsorolást a szerzők családnevének betűrendjében kérjük! 
Ha egy forrásműnek nincs biztosan megnevezhető szerzője, akkor a mű címének 
kezdőbetűje szerint soroljuk be a könyvészeti mutatóba. 

- A Keresztény Magvető ben a „Felhasznált irodalom" és „Ajánlott irodalom" 
címeket részesítjük előnyben a „Bibliográfia" stb. helyett. 





\ 

Belföldön 

egyes szám ára: 7,50 lej. Előfizetés egy évre: 30 lej 

Külföldi előfizetőknek: 

évtes előfizetés: 2000 Ft ( + 1 6 0 0 Ft postaköltség Magyarországra) 
éves előfizetés: 8 EUR (+ 6 EUR postaköltség általánosan) 

Előfizetési szándék jelezhető a Kiadványterjesztő hivatalban 
(Szabó Zoltán nevére): 

postacím: 400105 Cluj, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 9. 
elektronikus cím: tamas.jakabffy@unitarius.com 
telefon: +40-364-405.557 

Külföldről az előfizetés összegét kérjük az alábbi bankszámla-számok 
valamelyikére küldeni: 

forintban: R038 BTRL 0131 2205 9343 72XX 
euróban: R077 BTRL 0130 4205 9343 72XX 

Banca Transilvania Cluj, SWIFT: B T R L R 0 2 2 
Számlatulajdonos: Epíscopia Unitarians, 

Cluj, Románia, B-dul, 21 Decembrie 1989 nr. 9. 




