Formai követelmények
a Deliberationes című folyóirat szerzői számára

Kérjük

tisztelt

szerzőinket,

hogy

kézirataikat

az

alábbi

formában

jutassák

el

szerkesztőségünkhöz:
Kiterjesztés: .doc; docx
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12-es
Sorköz: 1,5
Igazítás: Sorkizárt
A hosszabb idézeteket (több mint öt sor) külön a szöveg többi részétől elkülönített bekezdésben
jelöljük, dőlttel szedve. Amennyiben idegen nyelvű szöveget idézünk, akkor a főszövegben a
szöveg magyar nyelvű fordítása szerepeljen és lábjegyzetben közöljük az eredeti szöveget.
Lábjegyzetek:
Lábjegyzetek esetén az egyszerűsített formát használjuk, ezért a tanulmány végén minden esetben
kérjük a bibliográfiai adatok pontos megadását. (Ennek formai követelményeit l. a megfelelő
pontnál.)
pl.: Eco 1992, 12.

A szerkesztő nevével hivatkozott könyveknél a szerkesztőre hivatkozzunk:
pl.: Boros 2007, 34.
Többszerzős művek esetén:
pl.: Iker – Szendrő 2004, 32.
Többkötetes művek esetén írjuk ki a kötetszámot is:
pl.: Grétsy – Kovalovszky 1983, 2:30.
Ha az egész műre hivatkozunk, akkor az alábbi formát válaszzuk:
pl.: Grétsy – Kovalovszky 1983.
Ebben az esetben a bibliográfiában tüntessük fel, hogy az adott mű hány kötetből áll!
Ha tanulmányunkban egy szerzőnek több művére is hivatkozunk, akkor a következő formát
alkalmazzuk:
pl.: Barth 1962a
pl.: Barth 1962b, 23-29.
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Ilyen esetekben ugyanezeket a betűket használjuk a bibliográfiai tételek felsorolásánál is!
Bibliográfia
Kérjük, hogy tanulmányuk mellé minden esetben mellékejelnek bibligráfiát is. A bibliográfia
összeállítása során először jelöljük a forráskiadásokat (Felhasznált források, szövegkiadások), majd
a hivatkozott szakirodalmat (Felhasznált szakirodalom.)
Önálló kötet:

Deferrari, Roy J.: Saint Cyprian, Treatises, New York, Fathers of the Church, 1958.
Burkert, Walter: Greek Religion, Cambridge, Harvrad University Press, 1985.
Ha a hivatkozott mű, fordítás, adjuk meg a fordító nevét is:
Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban, ford., Bugár M. István, Budapest, Osiris,
2002.
Többszerzős kötet:
Nock, Arthur Darby – Festugière, André-Jean: Corpus Hermeticum I-IV. Texte établi par A. D.
Nock et traduit par A.-J. Festugière, Paris, Les Belles Lettres, 1946-1954.
Többkötetes mű:
Festugière, André-Jean: La révélation d’Hermès Trismégiste, Paris, Gabalda, 1950-1954. 4
kötet.
Tanulmány gyűjteményes kötetben:

Damian, Theodor: The Theology of St. Cyprian of Carthage: The Unity of the Church and the
Role of the Bishop, in: Soumakis – Fevronia K. (eds.), Power and Authority in the Eastern
Christian Experience: Papers of the Sophia Institute Academic Conference, New York,
Theotokos Press, 2010, 90-102.
Folyóiratcikk:
Butler, Rex: Sacramentum: Baptismal Practice & Theology of Tertullian & Cyprian, The

Journal for Baptist Theology & Ministry, 6/1 (2009), 8-24.
Elektronikus könyv:
Babits

Mihály:

Amor

sanctus,

Budapest,

Magyar

Szemle

Társaság,

1933,

http://mek.oszk.hu/11100/11171/11171.pdf
Elektronikus folyóiratok esetében ugyanezt a módszert alkalmazzuk; vagyis miután megadtuk az
adott tétel pontos bibliográfiai adatait, vesszővel elválasztva közöljük elektronikus elérhetőségét.
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Hivatkozás a Bibliára:
A bibliai könyvek címének rövidítése esetén használjuk a Szent Jeromos Bibliatársulat által kiadott
Neovulgáta kötetben található rövidítésjegyzéket.
A bibliai hivatkozásokat a következőképpen adjuk meg:
1Kor 4,11; 5,2–5
Mt 2,3.5.7; Lk 12,6
Rövidítések:
c. n. cím nélkül
é. n. év nélkül
évf. évfolyam
ford. fordította
i. h. idézett hely
ill. 1. illetve, illetőleg
2. illusztrált, illusztrálta
in -ban/-ben
l. lásd
s. a. rend. sajtó alá rendezte, sajtó alá rendezés
sk. és a következő
s. k. saját kezével, saját kezűleg
skk. és a következők
szerk. szerkesztő, szerkesztette
ua. ugyanaz
ui. ugyanis
úm. úgymint
ún. úgynevezett
uo. ugyanott
uő. ugyanő
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