TÁJÉKOZTATÓ

SZERZİINK FIGYELMÉBE
1. Kérjük szerzıinket, hogy a Névtani Értesítıbe szánt írásaikat elektronikus formában: .rtf vagy .doc formátumban juttassák el szerkesztıségünk címére. Tanulmányaikhoz rövid, magyar nyelvő tartalmi összefoglalót is illesszenek (az angol nyelvő kivonatok számára). A beérkezett tanulmányokat lektoráltatjuk. A további kapcsolattartás
megkönnyítésére tüntessék fel elérhetıségüket: postai és e-mail címüket, telefonszámukat. – Folyóiratunk egységes arculatának érdekében kérjük, hogy kézirataik megformálásában kövessék az alábbiakban megfogalmazott fıbb szerkesztési elveket.
2. A tanulmányok és az ábrák szövegében egyaránt Times New Roman betőtípust
alkalmazunk. A cikkek szövegének betőmérete 10 pontos; a táblázatok és a különféle
ábrák (valamint az esetleges lábjegyzetek és az irodalomjegyzék) esetében 9 pontos.
Kérjük, hogy a dolgozat elkészítése során kerüljék azokat a technikai eljárásokat, amelyek késıbb zavart okozhatnak a szöveg végleges megformázásában (pl. tabulátorok és
betőközök alkalmazása a térközök kialakításában: helyettük a behúzás, illetve a táblázatok használatát ajánljuk). A táblázatok szerkesztésekor vegyék figyelembe kiadványunk eddigi gyakorlatát, mintáit és a rendelkezésre álló laptükör méretét is.
A szövegben alkalmazandó kiemelések a következık. A tartalmi kiemelés eszköze a
félkövér szedés, ezt használjuk a címekben is. A nyelvi adatokat dılt betős szedéssel
közöljük (mást viszont nem), s a toldalékot kötıjellel kapcsoljuk hozzájuk (Pentelé-bıl,
az aszó-nak stb.). A szaktudományi szerzık nevét minden esetben és alkalommal
(szövegbeli említéskor, hivatkozásként, bibliográfiában is) KISKAPITÁLIS betőtípussal
szedjük (BÁRCZI GÉZA szerk., GYÖRFFYnél stb.). Ritkítást, csupa nagybetős szedést,
aláhúzást nem alkalmazunk. – Végjegyzeteket egyáltalán ne, és lábjegyzeteket is csak
indokolt esetben használjunk.
A mondanivaló tagolásának leggyakoribb eszköze a szakaszt nyitó bekezdés elejére illesztett félkövér arab szám: 1., 2. stb. A legfıbb gondolati egységeket emellett
üres sorok választhatják el egymástól. A további tagolás eszközeként megfelelı mértékkel alkalmazhatjuk a decimális rendszert: 1.2., 1.2.1., 1.2.2. stb. Különösen a rendszerezések során használhatók az egyéb, hagyományos megoldások, mint a római és
arab számok, betőjelek. Ezeket az eszközöket fejezetcímekkel is kombinálhatjuk; ezek
csupán félkövér szedésükben térnek el a szokásos betőtípustól. – A szöveg megformálása során általában törekedjünk az áttekinthetıségre, a helykímélésre és a tipográfiai
visszafogottságra.
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3. A felhasznált irodalomra szövegközben, zárójelben hivatkozunk; a teljes leírást
a tanulmány végén közölt irodalomjegyzék tartalmazza. – A szövegközi hivatkozások
formája a következıképpen alakul. Teljes mő esetén: (KIVINIEMI 1971), (KÁZMÉR–VÉGH
szerk. 1970). Annak egy részlete esetén: (MELICH 1914: 11–3). Többkötetes mő esetén:
(GYÖRFFY 1: 37–159). Adott szerzıtıl felhasznált több, azonos évbıl származó mő
esetén: (BENKİ 1997a), (BENKİ 1997b: 62–3) stb. – A hivatkozásokban a közismert,
illtetve a szerzı által gyakran használt s itt bevezetett rövidítések is használhatók:
(FNESz.4), (Gy. 4: 290), (MGr. 344) stb. Ezek közül a fontosabbak olvashatók a kiadványunk végén található „Fontosabb rövidítések” alatt, a többi az irodalomjegyzékben
feloldandó. – A „tóligos” oldalak megadásában a számok elején ismétlıdı számjegyeket
egyszerősítésképpen elhagyjuk (121–233, de 121–33 és 121–4). – A folyó szövegben
említett önálló mővek címét idézıjelben közöljük, s nem kurziváljuk (A „Magyar utónévkönyv” új kiadásában, Az „Egri csillagok”-ban stb.).
A tanulmány végén megadott irodalomjegyzék szorítkozzon a fontosabb, illetve hivatkozott szakirodalom megadására. Az alábbiakban adunk mintát a folyóiratcikként, tanulmánykötetben, önálló kötetként vagy sorozatban megjelent; hazai vagy külföldi, egy
vagy több szerzı által alkotott; többkötetes és több kiadást megért munkák feltüntetésére.
Az egyes szakirodalmi tételek betőrend, azonos szerzı munkáin belül pedig idırend szerint
követik egymást. A feloldandó rövidítéseket is betőrend szerint soroljuk be, azok feloldása
az általános leírásnak felel meg. Pl.:
Bm. ÁFI. = Belügyminisztérium Állampolgársági Fıosztály Irattára.
MGr. = KESZLER BORBÁLA szerk. 2000. Magyar grammatika. Budapest.
ZMFN. = PAPP LÁSZLÓ – VÉGH JÓZSEF szerk. 1964. Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg.

Elsı helyen a szerzı(k) teljes neve áll, kiskapitálissal. Több szerzı esetén a neveket
nagykötıjellel kapcsoljuk egymáshoz. Külföldi szerzı esetén a családnév után vesszıvel
elválasztva adjuk meg a keresztnevet. Pl.:
KÁZMÉR MIKLÓS – VÉGH JÓZSEF szerk. 1970. Névtudományi elıadások. II. névtudományi konferencia. Budapest, 1969. NytudÉrt. 70. Budapest.
KISS LAJOS 1999. Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba.
KIVINIEMI, EERO 1971. Suomen partisiippinimistöä. Helsinki.

A szerzı(k) nevét követi a megjelenés éve. A kettı között nincs írásjel, az évszám
után pont áll. Egy szerzıtıl ugyanazon évben megjelent több munka megkülönböztetésére az évszámot a hivatkozások kapcsán már említett módon, a latin ábécé kisbetőivel
egészítjük ki. Pl.:
BENKİ LORÁND 1997a. Anonymus beszélı személynevei. Magyar Nyelv 93: 144–54.
BENKİ LORÁND 1997b. Megjegyzések a Begej névhez. In: KISS GÁBOR – ZAICZ GÁBOR szerk.,
Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest. 62–70.

A szerzı(k) nevét és az évszám megadását követi a cím, melyet ponttal zárunk le.
A több részbıl álló címek egyes részei között ugyancsak pont áll. Pl.:
BENKİ LORÁND 1998. Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest.

A cím után adjuk meg a megjelenés helyét. Folyóiratban, periodikában megjelent
tanulmány esetében tehát a folyóirat, periodika nevét (dılt betővel). Az évfolyamot is
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jelöljük, az adott számot pedig az éven belül nem folyamatos lapszámozású kiadványoknál
szintén feltüntetjük. Így járunk el a Névtani Értesítı esetében is. Pl.:
F[ÁBIÁN] P[ÁL] 1957. Külföldi városok nevének használatáról. Magyar Nyelvır 81: 504–5.
HAJDÚ MIHÁLY – MEZİ ANDRÁS 1979. Köszöntjük az olvasót! Névtani Értesítı 1: 3–5.
MÁTRAHÁZI ZSUZSANNA 1997. Vissza a nemesi elınevekkel? Magyar Nemzet szept. 17: 4.

Tanulmánykötetben megjelent írás esetében a tanulmány címét követı „In:” után a
szerkesztı(k) nevét, a kötet címét (dılt betővel) és a kiadás helyét adjuk meg. Az egy
szerzı győjteményes kötetébıl hivatkozott tanulmány is megfelelıen jelölhetı. Pl.:
KÁLMÁN BÉLA 1970. Amerikai magyar helynevek. In: KÁZMÉR MIKLÓS – VÉGH JÓZSEF szerk.,
Névtudományi elıadások. NytudÉrt. 70. Budapest. 42–5.
SZABÓ T. ATTILA 1971/1980. A marosvásárhelyi személynév-anyag becejellegő elemei a
XVII. század elsı felében. In: Uİ: Nép és nyelv. Bukarest. 73–101.

Önálló kötetek címleírása az említett példákhoz hasonlóan alakul. Sorozatban megjelent kiadvány esetében a (dılt betővel szedett) cím után a sorozat címét és a kiadvány
sorszámát adjuk meg, továbbá a kiadás helyét. A kiadót az egyszerőség kedvéért általában nem tüntetjük fel. Kéziratok esetében a lelıhelyet közöljük. Pl.:
MELICH JÁNOS 1914. Keresztneveinkrıl. MNyTK. 15. Budapest.
HOFFMANN ISTVÁN ed. 2001. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages.
Onomastica Uralica 1a–b. Debrecen–Helsinki.
ÖRDÖG FERENC 1981. Zala megye helységneveinek rendszere. MND. 12. Budapest.
J. SOLTÉSZ KATALIN 1979. A tulajdonnév funkciója és jelentése. Budapest.
TAKÁCS TERÉZ 1989. Névmagyarosítások Bánhidán 1895–1947. Szakdolgozat, ELTE BTK.

4. Az itt nem tárgyalt, egyéb kérdésekben (amennyiben nem állnak ellentétben a jelen
tájékoztatóval) hasznos tanácsokkal szolgálhatnak a következı munkák: BENKİ LORÁND:
Tudnivalók a Magyar Nyelv közleményeinek alakításmódjához (MNyTK. 129. Budapest,
1972) és GYURGYÁK JÁNOS: Szerzık és szerkesztık kézikönyve (Budapest, 20052). Egyebekben (pl. írásjelhasználat) az AkH.11, azaz a helyesírási szabályzat elvei a mérvadóak.
A SZERKESZTİ
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FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK1
ÁrpSzt. = FEHÉRTÓI KATALIN 2004. Árpád-kori személynévtár (1000–1301). Budapest.
CzF. = CZUCZOR GERGELY – FOGARASI JÁNOS 1862–74. A magyar nyelv szótára 1–6. Pest.
CS. = CSÁNKI DEZSİ 1890–1913. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 1–3, 5.
Budapest.
CSÁNKI = CSÁNKI DEZSİ 1890–1913. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 1–3, 5.
Budapest.
CSÁNKI-index = ÖRDÖG FERENC 2002. Helynévmutató Csánki Dezsı történelmi földrajzához. Budapest.
CsnSz. = KÁZMÉR MIKLÓS 1993. Régi magyar családnevek szótára. XIV–XVII. század. Budapest.
ÉKsz. = JUHÁSZ J. – SZİKE I. – O. NAGY G. – KOVALOVSZKY M. szerk. 1978. Magyar értelmezı kéziszótár. Budapest.
ÉKsz.2 = PUSZTAI FERENC fıszerk. 2003. Magyar értelmezı kéziszótár. 2., átdolgozott kiadás. Budapest.
ÉrtSz. = BÁRCZI GÉZA – ORSZÁGH LÁSZLÓ fıszerk. 1959–62. A magyar nyelv értelmezı szótára 1–7.
Budapest.
EtSz. = GOMBOCZ ZOLTÁN – MELICH JÁNOS 1914–44. Magyar etymologiai szótár. Budapest.
EWUng. = BENKİ LORÁND fıszerk. 1993–97. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1–3.
Budapest.
FNESZ.4 = KISS LAJOS 1998. Földrajzi nevek etimológiai szótára 1–2. 4., bıvített és javított kiadás.
Budapest.
Gy. = GYÖRFFY GYÖRGY 1963–98. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1–4. Budapest.
GYÖRFFY = GYÖRFFY GYÖRGY 1963–98. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1–4. Budapest.
HT. = Helynévtörténeti tanulmányok. Sorozat. Debrecen.
KMHSz. = HOFFMANN ISTVÁN szerk. 2005–. Korai magyar helynévszótár (1000–1350) 1–. Debrecen.
MND. = Magyar Névtani Dolgozatok. Sorozat. ELTE, Budapest.
MNy. = Magyar Nyelv. Folyóirat. Budapest.
MNyj. = Magyar Nyelvjárások. Évkönyv. DE, Debrecen.
MNyTK. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. Sorozat. Budapest.
MSzA. = Magyar Személynévi Adattárak. Sorozat. ELTE, Budapest.
MTsz. = SZINNYEI JÓZSEF szerk. 1893–1901/2003. Magyar tájszótár. Budapest.
NévtÉrt. = Névtani Értesítı. Budapest.
Nyr. = Magyar Nyelvır. Folyóirat. Budapest.
NySz. = SZARVAS GÁBOR – SIMONYI ZSIGMOND 1890–3. Magyar nyelvtörténeti szótár 1–3. Budapest.
NytudÉrt. = Nyelvtudományi Értekezések. Sorozat. Budapest.
OklSz. = SZAMOTA ISTVÁN – ZOLNAI GYULA 1902–6. Magyar oklevél-szótár. Budapest.
OU. = Onomastica Uralica. Sorozat. Debrecen.
SzófSz. = BÁRCZI GÉZA 1941/1994. Magyar szófejtı szótár. Budapest.
SzT. = SZABÓ T. ATTILA szerk. (ill. VÁMSZER MÁRTA, majd KÓSA FERENC fıszerk.) 1975–[2005].
Erdélyi magyar szótörténeti tár 1–[12]. Bukarest, ill. Budapest.
TESz. = BENKİ LORÁND fıszerk. 1967–84. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4. Budapest.
ÚMTsz. = B. LİRINCZY ÉVA fıszerk. 1979–[2002]. Új magyar tájszótár 1–[4]. Budapest.
1

Az itt fel nem sorolt, a névtani, nyelvészeti munkákban rövidítve elıforduló szakirodalmi és forráshivatkozásokra az egyes tanulmányok mellett l. az említett szótárak irodalom-, illetve rövidítésjegyzékét.

