
STÍLUSLAP A TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOKBA KÜLDÖTT TANULMÁNYOKHOZ 

 

A cikkeket a tako.ferenc@btk.elte.hu címre várjuk. 

A cikk beküldése előtt fontos a kézirat szövegének nyelvi és helyesírási szempontú átnézése, 

illetve a bibliográfiai adatok és a hivatkozások ellenőrzése. 

A szerkesztőségbe doc(x)- és pdf-formátumban kell beküldeni a tanulmányokat.  

A tanulmányokhoz egy min. 6–8 soros angol nyelvű absztraktot is csatolni kell. 

 

I. ÁLTALÁNOS ELVEK 

- A/4-es oldal, 2,5-ös margó, 1,5-es sortávolság, 12-es betűméret a főszövegben, 10-es a 

lábjegyzetben 

- A tanulmányok hosszúsága: 12–25 oldal (ettől eltérő esetben a szerkesztővel való 

egyeztetés szükséges) 

- Oldalszámok a kéziratban: oldal alján középen 

 

II. A FŐSZÖVEGRE ALKALMAZANDÓ ELVEK 

1. Címek 

i. Főcím:  

12-es betűméret, félkövér, középre zárt 

ii. Alcím: 

12-es betűméret, félkövér, balra zárt (más nem szükséges) 

iii. Második szintű alcím: 

Dőlt, nem félkövér, balra zárt (más nem szükséges)  

iv. Számozás: lehetőleg ne legyen. Ha feltétlenül szükséges, akkor 

a. első szint: római számok (I, II, III stb.) 

b. második szint: arab számok (1, 2, 3 stb.) 

c. harmadik szint: kisbetűk (a, b, c stb.) 

2. Szöveg 

i. Formázás: Sorkizárt, beljebb kezdve 1,25-tel. Cím alatti bekezdést nem kell 

beljebb kezdeni. 

ii. Ábrák, illusztrációk: pontos hivatkozással, copyright tisztázásával használhatók. 

iii. Kiemelés: kizárólag dőlt betűvel. Minden egyéb kiemelést (aláhúzást, félkövér 

szót, kiskapitálist stb.) dőlt betűre javítunk. 

iv. Idegen szavak, műcímek 

a. minden műcímet és idegen nyelvű fogalmat kurziválni kell minden 

előforduláskor, mást (személy- és helyneveket) nem; 

b. a műcímek és fogalmak toldalékolása esetén a toldalék nem kurzív. 

v. Írásjelek, évszámok, rövidítések 

a. Fontos a kötőjel és a nagykötőjel megkülönböztetése (nagykötőjel minden 

tartamjelölésre, pl. 1990–2000, többszerzős művek szerzőinek vezetékneve 

között, népek, ill. nyelvek összekapcsolására, pl. kínai–magyar szótár). 

b. Az évszázadot, évezredet mindig római szám jelöli. 

vi. Rövidítéseket a főszövegben lehetőleg ritkán használjunk. 

a. A „lásd” rövidítése kizárólag „ld.” (nem „l.”, nem „lsd.”)  
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b. A „stb.” kizárólag felsorolás végén álljon, egyéb esetben „és így tovább”. A 

„pl.” használata kerülendő. 

c. A „című”-t ne rövidítsük c.-re, a „század”-ot ne rövidítsük sz.-re. 

d. A rövidítések magyar nyelven szerepeljenek (nem „etc.”, nem „ibid.”). 

e. Mindenütt i. e. és i. sz. használandó (nem Kr. e., Kr. u.). 

vii. Minden történeti személy után legyen születési és halálozási évszám 

(uralkodóknál uralkodási időszak „uralk.”), ha nem biztos, akkor a bizonytalan 

évszám elé „kb.” 

3. Idézetek 

i. Kiemelt idézet:  

minden két sornál hosszabb idézetet kérünk kiemelni a főszövegből: betűméret 11 pt, 

bekezdés: előtte és utána 12 pt, jobb és bal oldalon 1 cm, semmilyen egyéb 

megkülönböztetés (dőlt betű, aláhúzás stb.) nem szükséges. 

ii. Idézetben használt jelek 

a. Idézeten belüli idézet: „….»…«…” (nem ’  ’ stb.) 

b. Idézetbe való beszúrás: [   ] között 

c. Idézeten tett módosítások: „[k]is kezdőbetűvé alakított mondatkezdet” 

d. Kihagyás: […] 

e. Eredeti nyelven való beszúrás fordításban közölt idézetben: [like this] 

4. Lábjegyzetszám beszúrása 

i. A lábjegyzetszámot mindig oda szúrjuk be, ahová a jegyzet vonatkozik, de ha 

írásjegy következik az adott szó után, akkor az írásjegy után. 

ii. A lábjegyzetszám akkor sem kurzív, ha az előtte álló szó az. 

 

III. KÍNAI, JAPÁN, KOREAI SZAVAK, NEVEK 

1. Az első előforduláskor fel kell tüntetni az eredeti írásjegyet az átírás mögött. 

Zárójel használata csak akkor szükséges, ha az átírás is zárójelben áll, tehát: 

i. „…a hagyományos japán kabuki 歌舞伎 előadások…” – nincs zárójel; 

ii. „…a tradicionális japán virágrendezés (ikebana 生け花)…” – van zárójel. 

2. Kínai és japán szavak esetében javasolt betűtípus: MingLiu 

i. FONTOS:  

a. mindig szükséges az átírás és az írásjegy az első előforduláskor; 

b. az írásjegy mindig az átírás után szerepel; 

c. az írásjegy előtt és után space; 

d. az írásjegy utáni írásjel már nem MingLiu, hanem Times. 

3. Kínai, japán, koreai szavak esetében a magyar ragok közvetlenül kapcsolódnak 

az idegen szavakhoz, ha annak utolsó betűjét kiejtjük, és az ejtésnek 

megfelelően írjuk, a hivatalos helyesírással összhangban kitesszük az ékezetet a 

szóvégi magánhangzókra, pl.: „daóval”, „katakanát”; ha a hangot nem vagy eltérően 

ejtjük, a toldalék kötőjellel kapcsolódik, pl.: „junzi-vel”, „Lunyu-ben” 

 



IV. A LÁBJEGYZETRE ALKALMAZANDÓ ELVEK 

1. Mindenhol lábjegyzet (nem végjegyzet). 

2. Formátum: A lábjegyzet szövege előtt mindig space van. Minden lábjegyzet 

kezdőbetűje nagy, a vége valamilyen írásjel. (Akkor is, ha a lábjegyzet „Ld.” vagy 

„Vö.” kezdetű.) 

3. Kerülendő a lábjegyzetben a külön bekezdések használata és a kiemelt idézet. 

  

V.  HIVATKOZÁSOK LÁBJEGYZETBEN 

1. A főszövegben nincs hivatkozás 

2. Hivatkozástípusok lábjegyzetben: 

i. egy szerző, hivatkozás oldalszámra: Kovács 2004: 45. 

ii. egy szerző, hivatkozás oldalszámra és jegyzetre: Kovács 2004: 45. 4. jegyzet 

iii. két szerző: Kumar–Rohde 1995: 134. 

iv. sok szerző: Sanjit et al. 2012: 96. 

v. egy szerző több írása ugyanabból az évből: Joshi 1986a: 34, Joshi 1986b: 317.  

3. Hivatkozás az előző jegyzetre: Uo. („ugyanott”), utána pont, de csak akkor 

használatos, ha ugyanaz az oldal is, mint az előző jegyzetben és az pontosan az 

előzőben. Minden egyéb esetben újra kiírandó. 

4. Ha lehetséges, mindig pontos oldalszámmal hivatkozzunk, „sk.”, „skk.” kerülendő. 

 

VI. FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. Elsődleges források külön, elsőként szerepeljenek, „Elsődleges források” 

címmel. 

2. Ezt követi a másodlagos szakirodalom „Felhasznált másodlagos szakirodalom” 

címmel. 

3. A sorrend családnév szerinti ábécésorrend. 

4. Csak a főszövegben hivatkozott művek szerepeljenek a felhasznált 

irodalomban. 

5. A szerkesztők neve esetében is elöl van a vezetéknév, utána mindig (ed.) vagy (eds.) 

kettőspont nélkül, csak magyar művek esetén (szerk.). 

6. A vessző kitétele nem a szerző anyanyelvéhez, hanem a mű megjelenési nyelvéhez 

igazodik (vagyis kínai, koreai és japán nyelvű cikk esetén a szerzőknél nem kell 

vessző a családnév és az adott név közé, de kell, ha a cikk, tanulmány, könyv nem 

kínai, koreai vagy japán nyelvű). 

7. A tételek típusai: 

i. Könyv 

Gethin, Rupert 1998. Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University 

Press.  

ii. Tanulmány tanulmánykötetben  

Sørensen, Henrik H. 2011. „Central Divinities in the Esoteric Buddhist Pantheon 

in China.” In: Orzech, Charles B. – Sørensen, Henrik H. – Payne, Richard K. 

(eds.) Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia. Leiden: Brill, 90–132. 

iii. Tanulmány folyóiratban 



Kossak, Steven 1994. „The Arts of South and Southeast Asia.” The 

Metropolitan Museum of Art Bulletin 51.4: 17–88. 

iv. Ki nem adott MA-szakdolgozat, PhD-disszertáció esetén a cím kurzív, mint a 

könyveknél, de zárójelben szerepel utána, hogy szakdolgozat/disszertáció, 

valamint vesszővel az egyetem megnevezése: 

Gimello, Robert M. 1976. Chih-yen and the Foundation of Hua-yen Buddhism. 

(Ph.D. diss., Columbia University) 

v. Internetes hivatkozásnál lehetőség szerint használjunk jól azonosítható címet, a 

tétel végén az elérési úttal és a letöltés dátumával: 

Tucker, John. 2018. „Japanese Confucian Philosophy.” Stanford Encyclopedia 

of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/japanese-confucian/ (utolsó 

letöltés: 2019.06.30.) 

8. Sorozatcímek szögletes zárójelben legyenek a bibliográfiában a cím után: 

Lippiello, Tiziana 2001. Auspicious Omens and Miracles in Ancient China: Han, 

Three Kingdoms and Six Dynasties. [Monumenta Serica Monograph Series 39.] 

Sankt Augustin, Germany: Institut Monumenta Serica; Nettetal: Steyler Verlag. 

9. Több szerző, szerkesztő vagy egy kiadóhoz tartozó több kiadási hely esetében 

nagykötőjel, ha ez több többtagú, akkor előtte és utána thin space, ha egytagú 

nevekről van szó, akkor a nagykötőjel tapad: 

Lengyel Zoltán – Szegedi Mónika (szerk.) 1999. A bölcs és a balga. Budapest: 

Palatinus Kiadó. 

Beer, Robert 2004. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. Chicago–

London: Serindia Publications. 

10. Magyar, angol, német, francia, olasz, spanyol nyelveken kívüli egyéb nyelven 

megadott cikkek, tanulmányok és könyvek címét szögletes zárójelben meg kell 

adni magyarul is, de a folyóiratok címét és a kiadók nevét nem kell lefordítani: 

Norowsambū, G. 1975. Mongolīn arxiw-alban xereg, tǖnī bičgīn xew. [Mongólia 

archív, hivatalos ügyei, s azok írásos anyaga]. Ulānbātar: Ulsīn Xewlelīn Gajar. 

11. Mivel a bibliográfiában minden könyvcím kurzív, az eredeti címben szereplő kurzív 

rész álló betűvel írandó: 

Mair, Victor H. 1993. The Linguistic and Textual Antecedents of The Sutra of the 

Wise and the Foolish. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania. 

[A tanulmányok címei nem kurzívak, tehát ezeknél ez irreleváns.] 

12. A bibliográfiában minden kínai és japán szerző, cikk, tanulmány, folyóiratcím és 

könyvcím után space-szel elválasztva kell hanzi/kanji-kana, csak a kiadási hely és a 

kiadó után nem. 

13. Kínai kiadók neveinél csak az első tag nagybetű, a többi csak akkor, ha név: 

Zhongguo ditu chubanshe (nem: Zhongguo Ditu Chubanshe). 

14. Kínai, japán, koreai, mongol, tibeti szakirodalom esetén a címekben először átírás, 

utána írásjegyek, majd szögletes zárójelben a magyar fordítás, pl.: 

Ebine Toshiro 海老根聡郎 1986. „Kin Shoshi fude jūō zu 金処士筆十王図 [Jin 

Chushi Tíz Király festményei].” Kokka 国華 1986.10: 20−29. 
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VII. AZ IDEGEN SZAVAK ÁTÍRÁSA 

japán: Hyōjunshiki/Hepburn 

kínai: pinyin 

koreai: McCune-Reischauer 

szanszkrit: IAST 

tibeti: Wylie 

 

A szerkesztőség minden egyéb kérdésben örömmel áll rendelkezésre! 


