Sárospataki Füzetek – Stíluslap
Minden hivatkozást lábjegyzetben kell feltüntetni. Az idézett és hivatkozott művekre
így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett
oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett vagy hivatkozott szöveggel
azonos oldalon. A továbbiakban rövid lábjegyzet használatos (lásd a 2. pontot).
A bekezdéseket behúzással, nem pedig üres sor beszúrásával kell jelölni. A szöveg
közbeni idegen szavakat és címeket kurzívval kell szedni, de a szövegidézeteket nem
szedjük dőlttel.

A szöveg stílusa/formázás
A főszövegben:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12-es
Bekezdés: szimpla sorköz
Igazítás: Sorkizárt
A lábjegyzetben:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 10-es
Bekezdés: szimpla sorköz
Igazítás: Sorkizárt
Amennyiben az idézni kívánt szövegrész idegen nyelven van, az idézés eredeti nyelven
a lábjegyzetben történik, a főszövegben a kötet nyelve (általában magyar) használatos.

A periodika műfajai / rovatai
Szerkesztői előszó
Igei ráhangolódás (Oktass, hogy éljek! rovat)
Tanulmányok: az adott szám tematikusan összefüggő nagyobb lélegzetű írásai
(terjedelmük egy szerzői ív, azaz 40.000 n).
Ha mód van rá, teret engedünk egy Vita rovatnak (terjedelme 10–12.000
n), amelyben vagy egyetlen probléma több nézőpontú és hasonló terjedelmű
bemutatása történik, vagy egy vitaindító vezércikkre (terjedelme 10-12.000 n) érkező
korreferátumokat (terjedelmük 8000 n) közlünk.
Közreadunk kisebb Közleményeket (terjedelme 20–30.000 n): cikket,
konferenciabeszámolót, az SRTA aktuális hirdetéseit.
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Az Idővonal rovatban (terjedelme 1–2000 n) emlékezni és emlékeztetni szeretnénk
a pataki történelem, a protestáns iskolatörténet jeles eseményeire, személyeire és
alkalmaira, ünnepeinkre.
A Szemle rovat (terjedelme 4–6000 n) adja közre a recenziókat.

Hivatkozás
1. Hivatkozás teljes lábjegyzetben
A szerzők vezetéknevét Kiskapitális betűvel jelöljük. Külföldi szerzők esetében a
vezetéknevet a keresztnév előtt, vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Az idézett lapszámok után nincs semmiféle rövidítés (l., p., o., old. stb.). Ha több
egymást követő lapra hivatkozunk, közéjük nagykötőjelet szedünk, a lapszámokat
pedig nem rövidítjük, tehát nem 973–83 szerepel, hanem 973–983. Ha több
egymással nem érintkező lapszámot adunk meg, akkor ezek közt vessző áll: 33, 52,
97. Az utolsó lapszám után a címleírás lezárásaként pont áll.
A, Könyvek esetében
Szerző: Cím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldal.
Példa: Kertész Imre: Sorstalanság, Budapest, Magvető, 1975.
Szerző: Cím, Fordította, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldal.
Példa: Miller, Henry: Baktérítő, Ford. Bartos Tibor, Budapest, Európa, 1990.
Szerző: Cím, Kötetszám, Fordította, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott
oldal.
Példa: Tolkien, J. R. R.: A Gyűrűk Ura, 1–3. kötet, Ford. Göncz Árpád, Budapest,
Európa, 2002.
Szerző: Cím, Alcím, Kötetszám, Kötet Címe, Kiadás helye, Kiadó, Évszám,
Hivatkozott oldalak.
Példa: Móricz Zsigmond: Erdély, 1. kötet, Tündérkert, Budapest, Európa, 1992,
349–440.
Szerző: Cím, Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Sorozat, Évszám, Hivatkozott oldal.
Példa: Hankiss Elemér: Egy ország arcai, Válogatott szociológiai tanulmányok 1977–
2012, Budapest, L’Harmattan, Ars Sociologica, 2012.
B, Gyűjteményes kötetek esetében
Szerkesztő: Cím, Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Kiadás ideje, Hivatkozott oldal.
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Példa: Sepsi Enikő (szerk.): Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem
2011-es évkönyve, Európa, Budapest, L’Harmattan, 2012.
C, Gyűjteményes kötetekben megjelent írások esetében
Szerző: Cím, in Szerkesztő: Cím, Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott
oldalak.
Példa: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés abolíciója Európában, in Sepsi Enikő (szerk.):
Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve 2011-es évkönyve,
Európa, Budapest, L’Harmattan, 2012, 111–142.
D, Folyóiratok esetében
Szerző: Cím, Folyóirat neve, Évfolyam, Évszám/Lap sorszáma, Hivatkozott
oldalszám.
Példa: Mihályi Gábor: Költészet és valóság, Nagyvilág, XXXIII. évfolyam, 1988/7,
971–973.
E, Heti- és napilapok esetében
Szerző: Cím, Lap neve, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap., Oldalszám.
Példa: Váradi Ferenc: Hiteles példákra vágyva, Reformátusok Lapja, LVII. évfolyam,
35. szám, 2013. szeptember 1., 9.
Szerző: Cím, Alcím, Lap neve, Évfolyam, Lap száma, Kiadás helye, Évszám. Hónap.
Nap., A hét napja, Oldalszám.
Példa: P. Szabó Ernő: Madár repül át az ágak között, Ha minden ecsetvonás érdekel,
Tárlatvezetés gyerekeknek a Nemzeti Galériában, Magyar Nemzet, LXXVI. évfolyam,
240. szám, Budapesti kiadás, 2013. szeptember 3., kedd, 15.
F, Elektronikus források esetében
Elektronikus források esetén a hivatkozás logikája és formai megoldása azonos a
fentiekkel. Attól függően, hogy mi deríthető ki az egyes anyagokról, mindenképp kell
a szerző neve, a dokumentum címe, a megjelenés helye (amennyire azonosítható).
Ezt követően utána a teljes URL és az utolsó letöltés dátuma (év. hónap. nap.).
Pl.: egy többé-kevésbé rendszeresen publikáló blogbejegyzésére történő hivatkozás
esetén:
Köntös László: Ügynök voltál? reposzt.hu, 2017. 05. 14. URL: http://reposzt.hu/
blog/kontos-laszlo/2017-05-13/ugynok-voltal Utolsó letöltés: 2017. 05. 15.
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2. Hivatkozás rövid lábjegyzetben
Ha egy megelőző lábjegyzet már tartalmazta a teljes hivatkozást, rövid lábjegyzetet
használunk:
Szerző: i. m., hivatkozott oldalszám.
Ha a megelőző lábjegyzet ugyanerre a műre hivatkozott, akkor a következő jelölést
kérjük:
Uo., hivatkozott oldalszám.
Ha ugyanattól a szerzőtől korábban több kötetre/cikkre is hivatkoztunk, akkor az
alábbi módon pontosítsuk a rövidített jegyzetet:
Szerző: Cím egésze (hosszabb cím esetén annak első néhány jellemző szava),
hivatkozott oldalszám.
Pl. Móricz: Erdély, 26.
Pl.2. Mihályi: Költészet és valóság, 972.
3. Jelölések használata a hivatkozásban
•
•
•

•

Könyvek, gyűjteményes kötetek címének, folyóiratok, heti- és napilapok nevének
megkülönböztetésére dőlt betű használatos.
Szerkesztői megjegyzések/jelölések jegyzetbe történő beékelésére [szögletes
zárójel] használatos.
Idegen nyelvű kiadványok adatsorában az adott nyelven közöljük a szerkesztő/
szerkesztette, a kötet, és a fordította szavakat. A cím után és a kötet szerkesztőjének
neve előtt szerk. szócska áll, ha az idézett kötet magyar nyelvű; ed., ha angol,
olasz vagy latin; éd., ha francia; Hrsg. vagy Hg. (= Herausgeber), ill. hrsg. vagy
hg. (= herausgegeben), ha német nyelvű. Több szerkesztővel bíró angol könyvek
idézésekor az ed. helyett a többes számot jelző eds. szócska áll. Több szerkesztő
esetében azok neve között nagykötőjel van.
Az öt sornál hosszabb idézetek a margótól 1-1 cm-re behúzandóak, és idézőjel ez
esetben is szükséges. Idézeten belüli idézet jelölése a » « jelekkel történik.
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4. Rövidítések
c. n.		
é. n.		
évf.		
ford.		
i. h.		
ill. 		
		
i. m.		
in		
l.		
o.		
s. a. rend.
sk.		
s. k.		
skk.		
szerk.		
ua.		
ui.		
úm.		
ún.		
uo.		
uő.		

cím nélkül
év nélkül
évfolyam
fordította
idézett hely
1. illetve, illetőleg
2. illusztrált, illusztrálta
idézett mű
-ban/-ben
lásd
oldal
sajtó alá rendezte, sajtó alá rendezés
és a következő
saját kezével, saját kezűleg
és a következők
szerkesztő, szerkesztette
ugyanaz
ugyanis
úgymint
úgynevezett
ugyanott
ugyanő

5. Angol nyelvű rövidlet (abstract) készítése
Az angol rövidlet (abstract) minimum 10, maximum 15 soros. A cikk/tanulmány
főszövege után illesztendő be. A rövidlet tartalmazza a cikk címének fordítását és a
főbb tézisek összefoglalását.
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