Útmutató szerzőinknek
A Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica c. folyóirat szerkesztősége publikálásra elfogad a teológia vagy a vallásoktatáshoz és egyházi segítő
foglalkozáshoz kapcsolódó tudományágak tárgykörében írott tudományos dolgozatokat,
tanulmányokat.
A szerkesztőségnek jelenleg nem áll módjában szerzői díjat fizetni a beküldött cikkekért, a
szerzők tiszteletpéldányt kapnak abból a számból, amelyben írásuk megjelent.
A Studia évente kétszer jelenik meg (júniusban és decemberben), leadási határidő nincs, de a
február 1. előtt leadott cikkek az első, a szeptember 1. előtt leadottak pedig a második számban
jelennek meg.
A cikkeket elektronikus formában (RTF formátumú állományban) kérjük elküldeni a
következő email címre: studia@rt.ubbcluj.ro. Kérjük szerzőinket, hogy a cikkben ne tüntessék
fel nevüket, a szövegen végezzenek helyesírás-ellenőrzést, és a következő formai és tartalmi
követelmények szerint készítsék el azt:
a. A szöveghez legalább tízsoros angol nyelvű kivonatot kell csatolni, mely tartalmazza a
cikk angol címét, és legalább öt kulcsszót. Amennyiben először közöl lapunkban, a
kivonat mellé írjon egy egysoros leírást önmagáról (akadémiai cím, munkahely,
foglalkozás) és egy email címet.
b. A szöveg tagolása áttekinthető legyen. A címeket úgy kell feltüntetni, hogy abból
logikusan következtetni lehessen azok rangjára (javasoljuk, hogy a címeket arab számokkal
lássák el: 1., 1.1., 1.2.1. stb., de a számozás nem fog megjelenni a lapban).
c. Kerüljék az alapszöveg túlzott formázását (lehetőleg csak a szükséges kiemelések
legyenek, dőlt betűvel). A címeket nem kell formázni, rangjukra a számozásból következtetni lehet.
d. A magyar főszövegben mindig magyar nyelvű idézetek szerepeljenek, az idézet eredeti
változatát lábjegyzetben közöljék. Használják a magyar idézőjeleket: „ ”. Az öt sornál
hosszabb idézeteket kérjük külön bekezdésben, jobb-és baloldali behúzással kiemelve
közölni. Az idézeteken belüli idézetek jelölése » « jelekkel történik.
e. A cikk végén az irodalomjegyzék csak azokat a műveket tartalmazza, amelyekre a szerző
az írásában valóban hivatkozott. A bibliográfiában a művek a szerzők vezetéknevének
magyar ábécé szerinti betűrendjében követik egymást. Ugyanannak a szerzőnek a nevét
valamennyi írása előtt ki kell írni, az egyes művek a publikálásuk éve sorrendjében
követik egymást, és az ugyanabban az évben megjelent műveket az ábécé betűivel jelzik
(pl. 2008a, 2008b stb.). Az egyes műveket a következőképpen kell jegyezni:
A szerzők vezetékneve áll az első helyen KISKAPITÁLIS betűkkel1, majd a keresztneve, amelyet
nem magyar szerzők esetén vessző választ el egymástól. Több szerző közös publikációja esetén a
szerzők nevét nagykötőjellel kapcsoljuk2 egymáshoz, amit szóköz előz meg és szóköz követ (pl.:
TÖRÖK István – KOCSIS Elemér – SZŰCS Ferenc). Ezt követi a mű első közlésének éve
zárójelben.
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A név és zárójel után kettőspont áll, majd a mű címe és esetleges alcíme dőlt betűszedéssel, amit
pont követ. Jön a kiadás helye, ettől vesszővel elválasztva a kiadó neve. A hivatkozást ponttal
zárjuk. Általános mintaként szolgál a következő példa, ahol az írásjelek és egyes szavak
szerkesztése pontosan tükrözi a leírtakat: CSALÁDNÉV Keresztnév (évszám): Cím, Alcím, Kiadás
Helye, Kiadó Neve.
– Önálló kötet esetén CSALÁDNÉV Keresztnév (évszám): Cím, Alcím. Kiadás Helye, Kiadó
Neve. Oldalszámok. pl.: BARTH, Karl (1924): Wort Gottes und die Theologie. München,
Kaiser Verlag.
– Önálló kötet esetén, ha reprint kiadvány, akkor a fenti módon tüntetjük fel az eredeti
kiadás adatait, és zárójelben a reprint: formula bevezetésével az új kiadás adatait kiemelés
nélkül pl.: HALAS-NAGY József (1944): A Filozófia, Budapest, Pantheon (reprint:
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.)
– Önálló kötet esetén, ha nem első kiadás, a használt kiadás számát a megjelenés éve előtt
kisebb, megemelt arab számmal kell jelezni. Az első kiadás évszámát nem kell feltüntetni
pl.: NAGY Barna (21999): A teológiai módszer problémája az úgynevezett dialektika
teológiában. Budapest, Kálvin Kiadó.
– Önálló kötet esetén, ha az fordítás, a cím után zárójelben az eredeti címet, a szerző után a
megjelenés évét, és lehetőleg azt is feltüntetjük az előzőek szerint, hogy hányadik kiadás,
pl.: SOGGIN, J. Alberto (41987): Bevezetés az Ószövetségbe (Eredeti címe: Inroduzione
all’Antico Testamento). Budapest, Kálvin János Kiadó, 1999. 155.
– Folyóiratban megjelent tanulmányból való idézés esetén nem az idézett közlemény, hanem
a folyóirat címét írjuk dőlt betűkkel, amelyet az „In” szóval vezetünk fel, és közöljük a
folyóirat fontosabb adatait (évfolyam, kötet), valamint az idézett közlemény teljes
terjedelmének pontos oldalszámát. Pl.: MOLNÁR János (2008): A Tízparancsolat, In:
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. 54. 1–2.
– Tanulmánykötetben szereplő írás esetén, vagy közös kötetben megjelent fejezet esetén a
folyóiratban megjelent közleményhez hasonlóan jegyezzük, ezúttal a szerkesztő/k
feltüntetésével. A szerzők vezetéknevét kiskapitálissal írjuk, a szerkesztőkét viszont nem.
pl.: PÜSÖK Sarolta (2019): Interplay of Tradition and Innovation in the Transylvanian
Reformed Church after 1989, In: Lukács Olga – Nagy Alpár – Péter István (szerk.): From
Movement to Inherritance – Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation,
(Refo500 Academic Studies, Volume 59, Edited by Herman J. Selderhuis). Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht. 185–192.
– Lexikonban szereplő szócikk esetén: PÉTER Katalin (1999): Francisc David (szócikk), In:
Owen Chadwick (szerk.): Oxford Encyclopedia of Reformation. New York – London,
Oxford University Press, I., 148.
– Levéltári forrásokra való hivatkozás esetén az idézett dokumentum azonosításához
szükséges adatokat az illető lelőhely (levéltár és irattár) saját hivatkozási módja szerint
kell feltüntetni. Egy levéltári hivatkozásnak mindenképp tartalmaznia kell a hivatkozott
irat szerzőjét, címét vagy legalább rövid leírását (pl. XY jelentése), a levéltár nevét, a
levéltári fond számát, azon belöl a tétel és a doboz vagy köteg számát, illetve a kötegen

belüli oldalszámot. Pl.: NAGY Ferenc: Helyzetkép a Dél-Erdélyben maradt Református
Anyaszentegyház életéről a II. bécsi döntéstől 1943. május 5-ig. Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára (MNL OL), K 610 (Sajtó levéltár), 91. cs. (Dél-Erdélyi Adattár),
VI/11. 11.
– Elektronikus forrásokra való hivatkozás esetén a kiadványra vonatkozó előzőekben
megadott összes elérhető adatot követően fel kell tüntetni a honlap adatait és az utolsó
letöltés időpontját: BENKŐ Levente: Magyar nemzetiségpolitika Észak-Erdélyben, 1940–
1944,
http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/korrajz_2002_konyv-bemutato/
benko_levente_eloadasa.html (utolsó megtekintés dátuma: 2009. július 31.).
Az esetleges hiányzó, az adott publikációban fel nem tüntetett bibliográfiai adatot a
megfelelő helyen [szögletes] zárójelben kell jelölni teljes kiírással vagy rövidítve, pl. [hely
nélkül/ h.n.], [kiadó nélkül/ k.n.], [évszám nélkül/ é.n.].
f. A lábjegyzetek a következő minták szerint készüljenek:
10 pont betűméret, normál sortávolság, sorkizárt. Minden lábjegyzetet egy mondatvégi
írásjel zár le.
A lábjegyzet-szám és az utána következő szöveg közé egy nem törhető szóköz kerül.3
Az első hivatkozás alkalmával közöljük az irodalomjegyzékben szereplő teljes adatot,
végül az idézet, hivatkozás pontos oldalszáma következik. Ha az idézet szövege a
forrásmunkának nem egyetlen oldalán olvasható, akkor az idézet kezdő és záró
oldalszámát is meg kell adni, mindig teljesen kiírva, a két oldalszám között szóközök
nélkül nagykötőjel áll. (pl. 237–238.)
A második és következő hivatkozás alkalmával elég vesszővel elválasztva jegyezni a
szerző vezetéknevét kiskapitálissal, zárójelben az első közlés évét, majd az oldalszámot.
Egymást követő lábjegyzetekben ugyanannak a szerzőnek ugyanazon munkája esetében
megengedett az i.m. (idézett mű) rövidítés és oldalszám, amennyiben az oldalszám is
azonos, egyszerűen uo. (ugyanott) jegyezhető.
g. A bibliai idézetek helyét nem lábjegyzetben, hanem a főszövegben, egyszerű zárójelben
kell jelölni. A bibliai könyveket a protestáns új fordítású Biblia függelékében (első kiadás:
1975, legfrissebb kiadás: 2014) felsoroltak szerint rövidítjük.
A számozott bibliai könyvek esetében az arab könyvszám és a rövidítés között nincs
szóköz, a bibliai könyv nevének rövidítése után nem áll pont (2Móz). A fejezet- és
versszámok arab számok, a kettő között szóköz nélkül vessző áll, a versszám mögött
nincsen pont (Ézs 1,9). Több, nem ugyanabból a fejezetből származó igehelyet
pontosvessző és mögötte szóköz választ el (Lk 3,12; 12,11). Egy fejezeten belül több vers
számát szóköz nélküli pont választja el, a fejezetszámot ekkor csak egyszer írjuk ki (Lk
2,2.4.11; ApCsel 2,3.8). Hosszabb szakaszok kezdő és záró versszáma között nagykötőjel
áll, sem a nagykötőjel előtt, sem mögötte nem áll szóköz (Róma 8,1–12; Jel 2,2–14).
h. A közölni kívánt cikkek legkevesebb 10, legtöbb 20 oldalasak lehetnek (1 oldalt A4-es
papírmérettel, mindenütt 2,5 cm margóval, 12 pontos betűmérettel és másfeles sorközzel
kell számítani).
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i. Amennyiben a szöveg héber és görög betűs szöveget is tartalmaz, csatolják a betűtípusokat
is. Ha a szövegben képek, ábrák szerepelnek, azokat külön, nagy felbontású (javasolt érték
600 dpi, de legalább 150 dpi) JPEG képként csatolják.
j. Ha a szövegben táblázatot vagy ábrát szeretnének közölni, ezeket szerkeszthető formában,
külön is szíveskedjenek csatolni. A táblázatokhoz és / vagy ábrákhoz leírást kell csatolni a
következő minták szerint:
1. táblázat: A táblázat adataira vonatkozó rövid elnevezés.
1. ábra: Az ábra megnevezése.
k. A folyóiratban recenziók is publikálhatók, ezek terjedelme nem haladhatja meg az öt
oldalt. Köszönettel fogadjuk az új, nem ismert, a teológia, vallásoktatás vagy lelkigondozás
terén áttörő eredményeket ismertető munkák bemutatását. A recenzió elején közölni kell a
méltatott könyv összes adatait (szerzők, szerkesztők, cím, kiadó, helység, évszám,
oldalszám), és mellékelni kell a könyv borítóképét.
A szerkesztőségbe való beérkezésük után a cikkeket elküldjük a szaklektoroknak. (Ezek
listáját lásd a borító második oldalán.) A lektorálás névtelenül történik (blind review), egy cikket
két szaklektor lektorál. Előfordulhat, hogy a lektorok bizonyos jobbításokhoz kössék egy-egy
cikk megjelenését, javaslataikat a szerkesztőség megküldi a szerzőknek, a javított változatnak 14
napon belül kell visszaérkeznie. Amennyiben a szerző túllépi a megengedett határidőt, a cikk
már csak a következő számban jelenhet meg.
A lektorálás után a cikkeket betördeljük és korrektúrázzuk, a nyomtatás előtt a szerzők PDF
formátumban kefelenyomatot kapnak írásaikról, majd 48 órán belül emailen közölniük kell, hogy
az a megadott formában megjelenhet. A szerző jóváhagyása nélkül a cikk nem jelenhet meg a
folyóiratban.
A folyóirat megjelenése után a szerzők postán kapják meg, vagy személyesen vehetik át
tiszteletpéldányaikat. A lap online változatban is megjelenik, ez már nyomtatás előtt elérhető a
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php címen.

