
Ephemeris Hungarologica
követelmények

1.
Az Ephemeris Hungarologica tanulmányokat,  anyagközléseket,  recenziókat,  rövidebb közlemé-
nyeket és vitacikkeket is közöl az alábbi tárgykörökben:

– a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténete,

– a honfoglalás és a magyar középkor története és az ahhoz kapcsolódó interdiszciplináris
kutatások,

– az V–IX. századi sztyeppeközösségek, a kelet-európai térség VIII–X. századi történeti-föld-
rajzi tájrekonstrukciója,

– a magyarság történelméhez kapcsolódó forráskutatás,

– a magyarságra vonatkozó történelmi, vallástörténeti, néprajzi, népzenei, archeogenetikai
kutatások,

– a magyar önazonosság-tudat, és abban a korai magyar történelem helye,

– a magyar nyelvstratégia, nyelvfejlesztés, nyelvművelés és terminológia időszerű kérdései,

– a magyar nyelvtörténet kutatása, ehhez kapcsolódó tudományos anyagközlés, a magyar
nyelv belső szerkezete, működése, a magyar kultúra egészével való összefüggése,

– a magyar szórványok, nyelvi változatok vizsgálata,

– a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával kapcsolatos kutatások.

Az Ephemeris  Hungarologica  kizárólag tudományos  jellegű írásokat  közöl,  ismeretterjesztő és
népszerűsítő írásokat nem vállal. Írásokat angol és magyar nyelven adunk ki, minden év 1. számá-
ban magyar nyelven, 2. számában angol nyelven. Kérjük, az írást feltétlenül azon a nyelven küldje
be, amely nyelven megjelentetni kívánja. Tanulmányok lefordítása nem áll módunkban; a megje-
lentetendő írások nyelvi ellenőrzésen mennek keresztül, melynek során kisebb hibák kiigazítását
vállaljuk, nagyobb (a mű 20%-át elérő) javítás szükségessége esetén azonban a megjelentetéstől el-
tekintünk.

2.
A beküldött írásoktól az alábbi terjedelmi követelményeket várjuk el:

– a tanulmányok és anyagközlés maximális terjedelme általában 1 szerzői ív (40 000 leütés,
jegyzetapparátust és szóközöket beleszámítva), különös esetben ezt a szerkesztőbizottság
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döntése alapján túl lehet lépni max. 2 szerzői ív terjedelméig; a tanulmányokhoz és anyag-
közléshez képanyagot is szívesen látunk, általában írásonként 4–5 nyomtatott oldal terje-
delemig, különösen méltánylandó esetben azonban a szerkesztőbizottság döntése alapján
ezt is túl lehet lépni; általában fekete-fehér képeket közlünk, színes képeket csak akkor, ha
a mondanivaló tudományos alátámasztása szempontjából ez elkerülhetetlen;

– rövid közleményeket maximálisan 0,5 szerzői ív (20 000 leütés) terjedelemig;

– recenziókat, vita- és véleménycikkeket 6–10 ezer leütés terjedelemben.

Az angol nyelvű tanulmányokhoz magyar, a magyar nyelvű tanulmányokhoz angol nyelvű, a cikk
tartalmát informatívan összefoglaló absztrakt és mindkét nyelven 8–10 kulcsszó megadását kérjük
a cikk beküldésével  egyidejűleg,  2–3000 leütés,  rövid közlemények és  anyagközlések esetében
mintegy 1000 leütés terjedelemben.

A kézirathoz kérjük mellékelni a szerző vagy szerzők nevét, tudományos fokozatát, munkahelyét,
beosztását, állandó lakcímét, telefonszámát, email-címét. Neve, munkahelye, beosztása és hozzájá-
rulása esetén email-címe az írással meg fog jelenni.

3.
A beküldött írásoktól az alábbi etikai követelményeket várjuk el:

– az írás a szerző(k) kizárólagos szellemi tulajdona, amit szerzői nyilatkozattal igazol(nak);

– amennyiben a szerzők használják mások munkáját és/vagy szavait, akkor azt megfelelően
hivatkozva és idézve teszik (a hivatkozások formáját ld. 4. c–d);

– máshol ebben a formájában még nem jelent meg;

– az írás szerzősége, társszerzősége azokra és csak azokra terjed ki, akik jelentős mértékben
hozzájárultak a tanulmány elkészültéhez; társszerzőség esetén valamennyi szerző egyetért
a publikálásra beküldött végső verzióval.

A  beküldött írások lektori  véleményét,  a  szerkesztési  folyamat  eredményét  (korrektúra)  vala-
mennyi szerzőtárssal egyformán megismertetjük. Amennyiben a szerző(k) jelentős hibát észlel(-
nek) a már elfogadott kéziratban, ezt kötelesek azonnal jelezni a szerkesztőségnek.

Az írások képanyaga csak ismert eredetű, jogtiszta lehet. Erről minden esetben kérjük a szerző nyi-
latkozatát (több kép esetén képenként, a képek jegyzékével együtt), illetve a kép (ábra, vázlat, tér-
kép, diagram, egyéb melléklet) forrásának pontos megjelölését; jogdíjfizetéshez kötött képek fel-
használásáról a szerkesztőbizottság dönt.

4.
a)

A beküldött írásokat elektronikus formában (.doc, .docx, .odt formátumban), folyó szövegként, a le-
hető legkevesebb formázással kérjük. Képeket külön fájlokban, jól azonosítható módon, lehetőség
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szerint nagy felbontásban várunk; címmel és sorszámmal ellátva. Máshonnan átvett képek címe tar-
talmazza a kép forrását is. A fájlnév kezdődjék a kép számával.

b)
A beküldött írásoktól az alábbi formai követelményeket várjuk el:

– a bekezdések előtt és után ne legyenek szóközök, tabulátorok, üres sorok;

– a szöveget egyedi formázás helyett a szövegszerkesztő stílusaival kérjük tagolni szöveg-
törzsre és különböző szintű címsorokra; amennyiben az idézetet tipográfiailag el kell külö-
níteni a főszövegtől, erre is külön stílust kérünk alkalmazni;

– semmiképp ne tartalmazzon az alapbetűtípussal le nem írható, különleges betűkészletet
igénylő jeleket, az ezekhez szükséges betűkészletek mellőzését kérjük; ha a jelek közlése
feltétlenül szükséges, akkor képformában kérjük a cikkhez csatolni (javasoljuk ugyanezt
arab és szír betűs idézeteknél is);

– feliratközlésnél kérjük a leideni rendszer alkalmazását, szintén csak az alapbetűtípus jelei-
vel;

– idegen nyelvű (latin betűs) nevek és szavak pontos eredeti karakterekkel legyenek írva;
nem latin betűs szavak általában az elfogadott akadémiai átírással, ennek hiányában lehe-
tőleg tudományos átírással; görög neveknél és szavaknál a szerző döntése szerint akadémi-
ai vagy tudományos átírást várunk, de egy tanulmányon belül következetesen;

– a betűszókat első előfordulásukkor kérjük feloldani, idegen kifejezéseket tartalmazó rövi-
dítéseket lábjegyzetben magyarul és eredeti idegen nyelven is feloldani;

– táblázatokat szerkeszthető formában kérünk, nem képként; a táblázatokhoz címet és folya-
matos sorszámozást várunk;

– az írásjelek és jegyzetszámok tapadjanak mindig a szóhoz;

– idézetbeli kihagyást szögletes zárójellel […], ne tapadó … jelekkel jelöljenek;

– kérjük a kötőjel és nagykötőjel pontos és következetes elkülönítését; személynevek közt a
nagykötőjelet betűközzel, városok közt szorosan helyezzék el;

– kiemelésre a főszövegben általában kurziválás szolgál, kivételesen a félkövér szedés, ezt az
egyes szaktudományok nemzetközi standardjai módosíthatják; aláhúzást, ritkítást ne hasz-
náljanak. Általában kurzívval emeljék ki a műcímeket, az idegen nyelvű terminus techni-
cusokat, a folyóiratok elnevezését.

c)
A beküldött írások hivatkozásait általánosságban a következő rendszer szerint kérjük:

– a megjelentetendő írásokhoz bibliográfiát  és szükség esetén rövidítésjegyzéket kérünk az
írás végén;
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– az idézett műveket rövidítve, a szerző (szerkesztő) vezetéknevével és megjelenés évszámá-
val, kérjük megadni, amit az írás végén levő bibliográfiában kell feloldani; a mű idézését
szükség esetén közvetlen kövesse az idézett oldalszám;

– az adott szakterületen mérvadó, általánosan ismert lexikonoknál, enciklopédiáknál, szótárak-
nál ehelyett az általánosan bevett rövidítésük használata is elfogadható;

– klasszikus irodalmi forrás (auktor) idézésénél a szerző nevét, műcímet és a mű mérvadó ki-
adásaiban használt belső beosztást kell megadni, a felhasznált kiadás idézésére csak kivéte-
les esetben van szükség;

– a művek idézését a szakterület hazai és nemzetközi standardjainak megfelelően lábjegyzet-
ben, vagy pedig (pl. természettudományok, nyelvészet területén) a folyó szövegben zárójel-
ben kérjük;

– lehetőleg kérjük az i. m./op. cit. hivatkozási forma mellőzését; kereszthivatkozások ne le-
gyenek.

Minta a jegyzetbéli hivatkozásokhoz:

egyszerzős mű esetén: Nagy 2012, 25.

többszerzős mű esetén: Kovács–Szabó 2010, 44.

mérvadó lexikon, enciklopédia esetén: PWRE XII, 1324–1325.

klasszikus irodalmi forrás esetén: Homérosz, Odüsszeia XXIV, 33.

d)
A bibliográfiában a műveket a következő minta szerint idézzük:

Könyv:

Bangha 1990. → Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Európa Kiadó, Budapest,
1990.

Bonhardt–Sárhidai–Winkler 1992. → Bonhardt Attila – Sárhidai Gyula – Winkler László:  A Ma-
gyar Királyi Honvédség fegyverzete. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992.

Könyvfejezet:

Vizi 2016. → Vizi László Tamás: A magyar békedelegációk vezetőinek párizsi beszédei 1920-ban
és 1946-ban. In: Koller Boglárka – Marsai Vikor (szerk.): Magyarország Európában, Európa a vi-
lágban:  Tanulmánykötet  Gazdag  Ferenc  70.  születésnapjára. Dialóg  Campus  Kiadó,  Budapest,
2016. 45–56.

Folyóiratcikk:

Farkas 2012. → Farkas Katalin: Perczel Mór az emigrációban.  Hadtörténelmi Közlemények, 125.
(2012) 1. sz. 41–90.

– Levéltári forrásoknál a legtöbb forrásadatot kérjük feltüntetni, a fond és doboz megjelölésé-
vel;
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– napilapoknál a lehető legtöbb bibliográfiai adatot, de legalább a következőket: szerző, cikk
címe, lap neve, megjelenés dátuma, oldalszám;

– internetes anyagoknál (ha nincs más bibliográfiai leírás) a honlap pontos címét és a letöltés
dátumát.

Recenziók beküldésénél kérjük, hogy a szemlézett könyv teljes címleírását közöljék (szerző, cím,
sorozatcím, ha van, megjelenés helye, kiadó, megjelenés éve, oldalszám, ISBN-szám).
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