A Matrikula szerzőinek figyelmébe
A szerkesztőség család- és helytörténeti tárgyú tanulmányokat, interjúkat, forrás- és könyvismertetéseket,
nekrológokat vár az egyesület tagságától és az érdeklődő olvasóközönségtől egyaránt. A lap megjelenését
továbbra is elektronikus formában tervezzük (PDF), esetenként korlátozott számú, ajándéknak szánt
példány kinyomtatásával.
Ajánlások régi és leendő szerzőink számára:
-

-

-

-

-

Terjedelmi korlát nincs, de legyünk tekintettel az olvasó feltételezett érdeklődésére, figyelmére! Tehát
nem ajánlatos több tíz oldalas, mások számára érdektelen családtörténeti levezetésekkel jelentkezni,
inkább a kikutatott érdekességekre, különleges, esetenként helytörténeti jelentőségű eseményekre,
mások számára is hasznos módszerekre érdemes az írást korlátozni.
Az anyag leadását Word formátumban kérjük (doc, docx). A formázásra nincs kitétel, azt a
későbbiekben a tördelő szerkesztő egységesíti: oldalméret, margók, betűk típusa és mérete, stb.
A beillesztésre szánt illusztrációknak csak a helyét kell jelölni a szövegben, azokat külön mellékelve a
beazonosításra alkalmas megjelöléssel, képaláírással együtt kérjük beküldeni! A képek mérete
lehetőleg 300-500 kB legyen (felbontás 300 dpi). Igény esetén az átméretezésben segítünk.
A forrásokat, jegyzeteket, megjegyzéseket kérjük lábjegyzetben megadni arab számozással, a
szövegben felső indexbe téve vagy zárójelben, a lábjegyzetben pedig kisebb betűmérettel írva. Külön
forrásjegyzéket nem szükséges készíteni. A hivatkozásokra többféle elfogadott formátum is létezik, mi
a következőképpen kérjük:
o Amennyiben egy weboldal anyaga a forrás (tehát nem papíron megjelent mű vagy levéltári
dokumentum), akkor a hivatkozásnál a szerzőt és a címet az elengedhetetlen elérési útvonal
"URL:" követi, majd kerek zárójelben jelezni kell az utolsó letöltés vagy megtekintés dátumát.
Pl.: Arcanum: Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek XIX. század.
URL: https://mapire.eu/hu/map/cadastral (2020.09.05.)
o Levéltári forrásoknál a pontos jelzet után megadjuk a fond címét. Esetenként szükséges az
iratcsoport rövidítésének feloldása is, ami megelőzi a címet. Ebben szívesen segítenek a levéltárak
munkatársai.
Pl.: MNL BaML, V.182.b. Vásárosdombói Körjegyzőség iratai
o Könyvek, folyóiratok hivatkozása:
▪ szerzők neve gondolatjellel elválasztva, háromnál több szerző esetén elég az első név és
utána: et al. (lat.: et alii - és mások);
▪ a mű címe dőlt betűkkel;
▪ kiadás helye és éve, ha nem ismert: h. n. és/vagy é. n. (hely nélkül, évszám nélkül);
▪ amennyiben egy szerkesztett kötetben jelent meg a tanulmány, azt is jelezzük: „In:”;
▪ végül az oldalszám(ok), ahol a hivatkozott írásban szerepel.
Pl.: Garadnai Zoltán–Berkes József–Viszket Zoltán: A „mormon” mikrofilmezés története a
Magyar Országos Levéltár filmtárában, 1956–1963. In: Levéltári Közlemények 79. Budapest,
2008., 2. 5–63
o Jogszabályokra való hivatkozás: 1868. évi XL. törvénycikk a véderőről, 16. § (4) bek. b) pont
o A fényképek forrását, feltalálási helyét és készítőjének nevét is meg kell jeleníteni - ha ismert.
Pl.: A szerző magángyűjteménye
o Ismételt hivatkozásnál elegendő a szerző rövid neve, a megjelenés évszáma és az oldalszám.
Pl.: Garadnai et al. 2008: 20 - ha a hivatkozás az előzővel megegyezik: Uo. 25
Az új bekezdéseket 6 pontos térközzel kérjük jelezni.
A dátumok formátuma: 1632. július 23. Lábjegyzetben a hónap rövidítése lehetséges: 1632. júl. 23.
Az évszázadok arab számmal legyenek: 18-19. század. Kivéve, ha az a hivatkozás címében másként
szerepel.
Ha a helyesírásnál kétely merül fel, érdemes utánanézni. A helyesírás-ellenőrző futtatása segít
megtalálni pl. az elütéseket. Persze átnézzük a szöveget, szükség esetén javaslatot teszünk a
módosításra. Ajánlott nyelvi oldal: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras

Az előzőekben leírtak az igényes megjelenéshez általánosan elfogadottak. Senkit ne riasszanak vissza,
mindenben segítünk!

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy válogasson a beadott írások (és a mellékelt illusztrációk)
közül, esetleg későbbi számra halassza megjelentetésüket vagy el is állhat attól. A terjedelmesebb írások a
szerzővel egyeztetve több részre bontva is közölhetők. A szakirodalmi összefoglalásokat és az egyesületünk
tevékenységéhez nem kapcsolódó témákat lehetőleg mellőzzük. Előnyben részesülnek az elsődleges
forrásokat felhasználó, egyéni kutatómunkán alapuló cikkek. A korábban máshol már megjelent írásokat
lehetőség szerint átdolgozva kérjük, az eredeti megjelenés jelzésével (hely, időpont).
Az írásokat a matrikula@macse.hu címre várjuk. Köszönjük leendő szerzőink munkáját, fáradozását!
A szerkesztőség

