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Első kidolgozandó feladat

Néhány visszajelzés a beadott dolgozatokkal kapcsolatban:

• Címlap:

• Külön borítólap? (én pazarlásnak tartom, más oktató esetleg elvárja)

• Név (+ évfolyam? Neptun-kód? – szokás kérdése, én nem ragaszkodom hozzá)

• A dolgozat címe (+ a kurzus címe?) •  Oldalszámozás

• Kisérő email:

• Legyen! Pl.: „Mellékelten küldöm a 2. beadandót” + valami bla-bla.

• A megszólítás formája, pl. „Tisztelt Tanár úr!” (vagy „Kedves Tamás!”).

• Fájl formátuma: .doc(x) és/vagy pdf? Talán legjobb, ha mindkettő.

• Fájlnév: saját név + a feladatra utalás, pl. Biro_Vallastud_1.pdf



Első kidolgozandó feladat

Néhány visszajelzés a beadott dolgozatokkal kapcsolatban:

• Külsőségek:
• Központozás

• Héber szavak átírása

• Bekezdések, tördelés, helyesírás, stb.

• Tartalom:
• Logikus gondolatmenet, az egész dolgozatnak van íve, struktúrája:

(1) felvezetés (miről fogok írni) (2) kifejtés (miről írok)
(3) konklúzió (miről írtam, mire jutottam)

• Egymáshoz kapcsolódó mondatok

• Ne legyen töredezett: „közepes” hosszúságú bekezdések.

Javaslat: Osiris Helyesírás 
(Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila, 2006)



Második kidolgozandó feladat

• Második kidolgozandó feladat a honlapon (a honlap alján):

http://birot.web.elte.hu/courses/2017-valltud/valltud-hf2.pdf

• Határidő: november 30-i óra: email + papíron is.

• Kérdés? Valami nem világos? Keressenek (e-mailben) minél előbb!

• Pótóra!

http://birot.web.elte.hu/courses/2017-valltud/valltud-hf2.pdf


Félévvégi írásbeli vizsga

• Kérdés?

• Tartalma: ld. a kurzusleírásokat. Próbafeladatsor lesz (reklamáljanak!)

• Helyszín: t.b.a.

• Időpontok:

• Január 9, kedd, 10:00–12.00

• (Január 16, kedd, 10:00–12.00)

• Január 31, szerda, 10:00–12.00



A kép forrása: http://www.citisoft.com/web_images/blogs/Complex-System-Gut.jpg

• A vallás, mint „komplex rendszer”: pl.

• Történeti narratívák (pl. mítoszok) és a világkép

elemei (például istenek, démonok…) adják

egyes rítusok „értelmét”, magyarázatát.

• Etikai normák és vallási törvények 

eredetéről szóló narratívák.

• Szakrális tárgyak rítusokban betöltött szerepe.

• Szakrális művészetek a mitológiai narratívákból veszik a tárgyukat.

• A vallási specialisták (papok, sámánok, stb.) beavatási rítusai.

• A vallási specialisták, mint a normák és vallási törvények szakemberei.

A vallás mint rendszer (ismétlés)

http://www.citisoft.com/web_images/blogs/Complex-System-Gut.jpg


• Gondolati elemek, viselkedés, fizikai valóság, intézmények…

+ Külső környezet: adott társadalom, valamint az azt körülvevő más kultúrák, stb.

Rendszer: nem csak sok-sok elem összessége, 
hanem ezek az elemek egymással komplex kölcsönhatásban is vannak.

+ Mindez dinamikus rendszer: időben változik, fejlődik, átalakul, szakad...

Környezet (társadalmi környezet, biológiai környezet…), amelybe beágyazva

A vallás mint rendszer (ismétlés)



• Gondolati elemek, viselkedés, fizikai valóság, intézmények…

+ Külső környezet: adott társadalom, valamint az azt körülvevő más kultúrák, stb.

+ Mindez dinamikus rendszer:
időben változik, fejlődik, átalakul, szakad...

A rendszer leírása lehet: 

szinkrón: adott időpontra vonatkozik („itt és most”; „ott és akkor”).

diakrón: az időbeli változással foglalkozik.
V a l l á s t ö r t é n e t

A vallás mint rendszer (ismétlés)



A vallás részrendszerei (ismétlés)

• Gondolati elemek: fogalmak (pl. Isten, démon, messiás, megváltás, bűn...), 

narratívák (pl. mítoszok), előírások (pl. törvények), a világban zajló eseményeket 

értelmező világkép, etikai normák, várakozások (pl. jutalom és büntetés) stb.

• Viselkedés: rítusok, kötelező és tiltott tevékenységek, módosult tudatállapotok... 

• Fizikai valóság: szakrális tárgyak, szakrális épületek, zene, képzőművészet...

• Intézmények: egyházi szervezet, vallási specialisták (papok, sámánok, tanítók...)

+ Külső környezet: adott társadalom, valamint az azt körülvevő más kultúrák, stb., 

amelybe a vallás rendszere be van ágyazva.
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Szakrális tárgyak



Szakrális tárgyak

1. Természetfeletti képességekkel rendelkező tárgyak 
(vö. animizmus: lélekkel rendelkezik) 
bálványok, stb.

2. Speciális eredetű tárgyak, melyek adott rítusban alkalmazandók: 
▪ Szentek ereklyéi, rabbik/rebék sírjai.

▪ Tóra-tekercs, mezüze, tfillin.

▪ A mikve természetes eredetű vize.

3. Kegytárgy, amelyben nincs semmi különleges, de értékes 
iparművészeti alkotás.

4. Egyéb művészeti alkotások: zene, képzőművészeti alkotások, stb.

s
p

e
k

t
r

u
m



Szakrális tárgyak

1. Természetfeletti képességekkel rendelkező tárgyak 
(vö. animizmus: lélekkel rendelkezik) 
bálványok, stb.

115. zsoltár (RUF):

3. A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! 
4. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. 
5. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. 
6. Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. 
7. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, 

nem jön ki hang a torkukon. 
8. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. 
9. Izráel, az ÚRban bízzál! Segítséged és pajzsod ő. 



Szakrális tárgyak

1. Természetfeletti képességekkel rendelkező tárgyak 
(vö. animizmus: lélekkel rendelkezik) 
bálványok, stb.

2. Speciális eredetű tárgyak, melyek adott rítusban alkalmazandók: 
▪ Szentek ereklyéi, rabbik/rebék sírjai.

▪ Tóra-tekercs, mezüze, tfillin.

▪ A mikve természetes eredetű vize.

3. Kegytárgy, amelyben nincs semmi különleges, de értékes 
iparművészeti alkotás.

4. Egyéb művészeti alkotások: zene, képzőművészeti alkotások, stb.

1. Van-e 
éles határ 
e három 
kategória 
között? 
2. Adott 
tárgy hova 
tartozik a 
teológus 
vs. a laikus 
szerint?

Teológiailag korrekt értelmezés vs. intuitív értelmezés (bővebben: ld. kognitív vallástudománynál).

3,5. Műalkotás vallási térben (pl. Sixtus-kápolnában).

1,5. A tanulatlan hívő szerint 
természetfeletti képességgel rendelkezik. 
Számára bálvány. A teológus szerint nem.



Az „egyszerű hívő” és a „teológus”

• „Teológiailag korrekt” felfogás:

• A tanult, teológiailag / filozófiailag / halakhikusan képzett vallási specialista

hivatalos álláspontja, amely gyakran fogalmilag komplexebb, absztrakt, elvont…

• „Népi vallásosság”:

• A kevésbé tanult, inkább az intuíciójára építő laikus hívő véleménye, 

amely gyakran nem pontosan megfogalmazott, egzakt módon végiggondolt.

• Mindkét vélemény része a vallásnak, mindketten tagjai a közösségnek:

ezért mindkét vélemény – és az eltérés is – érdekes a valláskutató számára.

vallás ≠ kizárólag a szakképzett teológus „magas” vallásával
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Vallási specialisták



Milyen fogalmakat használjunk?

A vallástudomány 
(étikus) 

szakkifejezései

A kutató saját 
kultúrájából vett 
(étikus) fogalmak

A kutatott 
közösség saját 

(émikus) fogalmai
Például: rabbi, 
zsinagóga.

Például: pap, 
templom.

Például: 
vallási specialista, 
szent tér.



A vallástudomány 
(étikus) 

szakkifejezései

A kutató saját 
kultúrájából vett 
(étikus) fogalmak

A kutatott 
közösség saját 

(émikus) fogalmai

Elkerülhetetlen, hogy a kutató először a saját fogalmaiból induljon ki. De célja,
hogy megértse a vizsgált közösség perspektíváját, és ne a saját nézőpontját

erőltesse rá vizsgálata tárgyára.

Milyen fogalmakat használjunk?

Kultúráktól független szakkifejezések
megalkotása könnyebbé teszi az

egyes kultúrák jelenségeinek az
összehasonlítását.
Például mely vallásokban milyen vallási

specialisták vannak, milyen szerepeket
töltenekbe, mibenhasonlítanak/különböznek?

Például a rabbi nem
pontosan a keresztény
pap zsidó megfelelője.

Az egyes kultúrák megfigyelése 
és megértése révén alkotjuk meg, 
majd fokozatosan finomítjuk tovább 
tudományterületünk általános fogalomrendszerét.



Vallási specialisták

• A mágikus-vallási gyakorlatban járatos személyek csoportja.

• A „vallási törvények őrei”, sámánok, gyógyítók, látók stb. ― próféták. 

• Földművelés, állattenyésztés: megtermelt felesleg  specialisták, akik már 

nem élelemszerzéssel foglalkoznak (művészet, vallás, orvoslás, államvezetés). 

 papság: rész- vagy főfoglalkozásként a vallással foglalkozók csoportja.

• Papság: 

• vallással kapcsolatos ismeretek birtoklása és továbbadása: rítusok, 

mágia és korai tudomány (orvoslás, csillagászat), mítoszok („történelem”)…

• hierarchikus szervezet, politikai befolyással (pl. összefonódás az uralkodó 

réteggel), gazdasági súly (pl. papi földek, tized…).



Vallási specialisták

• A pap mint felkent, speciális képességekkel rendelkező, különleges 
funkciók betöltésére alkalmas személy (pl. eucharisztia: csak felszentelt áldozópap).

• A lelkész mint tanult, képzett szakember, de nem „különleges” személy.

• A zsidóságban: 

• kohaniták, leviták? 

• rabbik, kántorok, gabbék, hitoktatók?

• mohélok? sakterek?

➢Mi szükséges ahhoz, hogy valaki vallási specialistává váljon?

➢ Nem specialista elláthatja-e a specialista feladatát? Pl. szentélybeli 
áldozat, előimádkozás, tanítás, esketés, temetés, vágás, körülmetélés…

Ismét: teológiailag korrekt
értelmezés vs. intuitív értelmezés.

Mind a tanulatlan, mind a 
teológus része a közösségnek



Közösség



A közösség

A vallás mint társadalmi jelenség:

• A vallás mint kommunikáció ― amihez több személy kell:
• A rítusok mint kommunikáció.

• A vallási szimbólumok mint jelek, azaz mint a kommunikáció eszközei.

• A vallási narratívák mint elbeszélések, 
amelyek elbeszélőt és hallgatóságot is feltételeznek.

• Egyes vallások csak közösségben gyakorolható aspektusai
• Elvileg is kell a közösség: pl. minjan

• Gyakorlatban kell a közösség: pl. kasrut

• Vallási intézmények („egyházak”) köré szerveződő vallások

L e h e t s é g e s - e  e g y s z e m é l y e s  v a l l á s ,
p é l d á u l  l a ka t l a n  s z i g e t e n ?



A [zsidó] közösség jelentősége a vallásban

• „Isten fia mindenhol lehetsz, a folyóparton, a szabadban, a hegyen, 

Istenhez mindenütt lehet szólni. Istennel mindenütt találkozhat, 

aki akar találkozni vele. Isten fia mindenütt lehetsz, de ahhoz, hogy 

Te Izrael fia légy, gyülekezetben kell lenned, a közösségben.”

• Zwi Perez Chajes (1876-1927) bécsi főrabbit idézi Schweitzer József
(Kardos Péter. Nehéz zsidónak lenni. Ulpius-ház Könyvkiadó: Budapest, 20112, p. 192.)

• Megjegyzés: Ellenőrizni kell, pontosan mit mondott (hogyan, mikor, hol publikálva; ere-

detiben hogy hangzik) Chajes rabbi. Ilyen formában ez nem forrás Chajes rabbira nézve. 

Ettől függetlenül érdekes, fontos és releváns számunkra az, hogy Schweitzer rabbi 

(Chajes rabbinak tulajdonítva a gondolatot) ezt (így, ekkor, itt publikálva) mondja, 

méghozzá azonosulva a gondolattal, azt magáévá téve.



Társadalmi háló

• Gráf:

• Csomópontok: személyek

• Élek: kapcsolatok

• Különböző típusú kapcsolatok lehetségesek: család, munka, hobbi…

• Földrajzi adottságok (földrajzi távolságok, hegyek és tengerek, stb.)

Kulturális dinamika:

• Vallás (vagy bármely más eszme) terjedése ezen társadalmi hálózat:
• Mém: replikátordinamika (replikáció+kiválasztódás) révén terjedő kulturális termék 

(Richard Dawkins: Az önző gén, 1976).

• Kulturális epidemiológia, a kult. reprezentációk epidemiológiája (Dan Sperber, 1975).

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton#/media/
File:Social_Network_Diagram_(segment).svg



Intézmények és irányzatok



Intézmények 1.

A vallási specialisták közösségéből szervezett intézmény:

• A papság, mint vallási specialisták szervezett közössége  „egyház”.

• Ennek a szervezett közösségnek a társadalomban betöltött szerepe:

politikai szerep, gazdasági szerep, szociális-egészségügyi-oktatási szerepek, stb.

• A szentélybeli papság (kohaniták, leviták); 

• a rabbi fogalma az ókorban Izrael földjén („szemikhat zekenim”); 

a rabbi fogalma a késő közép- és újkorban („askenázi szemikha”).

• A rabbik mikor szerveződtek „rabbinátus”-ba?



Intézmények 2.

A hívők közösségéből szervezett intézmény:

• Ennek a szervezett közösségnek a társadalomban betöltött szerepe:

politikai szerep, gazdasági szerep, szociális-egészségügyi-oktatási szerepek, stb.

• Hitközség: város zsidó közössége (kehilla) ↔ szervezett intézmény (kahal)

• Intézmények, melyeket a szervezett közösség létrehoz:

• A vallásgyakorláshoz kapcsolódó intézmények: zsinagóga, mikve

• Oktatási intézmények: iskolák (ḥéder, jesiva, kolel)

• Szociális intézmények: pl. ḥevra kadisa (temetkezési egylet), bikkur ḥolim

(betegeket támogató egylet), hakhnaszat kalla (szegény lányok kiházasítása), stb.

• Stb.

rituális fürdő, 
gyakran a legelső, 
amit egy új zsidó 
közösség létesít

(keresztény kontextusban ezt is 
nevezik egyháznak)



Intézmények: mi kell a modern korban?

• A hagyományos, autonóm módon működő zsidó közösségek intézményei: 

• mikve, zsinagóga, ḥéder és jesiva, jótékonysági egyletek…

• 19. század: közösségekből hitközségek:

• hittan / „vasárnapi” iskola (az államilag szabályozott iskolarendszer kiegészítésére)

• nőegylet, kulturális intézmények, stb.

• …

• 21. század:

• kósersági felügyelet

• ifjúsági klub

• sajtó

• …

Új modell, amely a 20. század elején jelent meg
Amerikában: a zsinagóga mint közösségi központ
(community center), benne oktatási, kulturális és
sport-lehetőségekkel (vö. Bálint Zsidó Közösségi Ház) is.



Irányzatok

• Irányzat: adott papi közösség („egyház”) és annak társadalmi közege.

• Meghatározása:

(1) ideológia (mit gondolunk?) és vallásgyakorlat (mit teszünk?)

(2) politikai-hatalmi viszonyok (meddig tart az intézményünk hatalma?)

(3) társadalmi (kik a híveink?) 
Vö. gazdasági helyzet, iskolázottság, politikai érdekek, földrajzi adottságok.

• A szakadás aspektusai: 

(1) ideológia és vallásgyakorlat,

(2) politikai-hatalmi harcok, 

(3) társadalmi különbségek.



Irányzatok, szakadások, eretnekek

• A változás két dimenziója: 

• longitudinális: idővel változik az ideológia, a vallásgyakorlat, valamint

a politikai-gazdasági szerep, a társadalmi közeg, a földrajzi elhelyezkedés, stb.

• horizontális: egyszerre különböző változatok jelen (térben v. társadalmilag elkülönül; 

vagy nem)                  szakadáshoz vezet, vagy heterogenitás kezelhető belülről?

• Mi a „szekta”?

• Értékítéletet hordozó szóhasználat ― kerülendő, hacsak nincs rá definíciónk. Például:

• Max Weber (1864–1920): kisebb létszámú, önként csatlakoznak (nem beleszületnek) 

+ „deviáns”: eltávolodik a mainstream társadalom működésétől, nem részese 

a standard rítusoknak (pl. koronázás), gyakran megkérdőjelez alapértékeket is.



Szakadások és szekták a zsidóságban/-ból

A zsidóságból való kiszakadás okai/ürügyei:

• Kanonizált szövegek el nem fogadása: 
• Szamaritánusok: csak a Tóra, de nem a NaKh. Gerizim-hegy, nem Jeruzsálem.

• Karaiták: csak az írott tan (TaNaKh), de nem a szóbeli tan.

• (Reformzsidóság viszonya a hagyományos zsidóság kanonizált szövegeihez.)

• Messiás volt-e X? 
• Kereszténység. Sabbataianizmus (Sabbatai Cvi, 1626–1676). (Chabad?)

Kérdés: szakadáshoz vezet, 
vagy kezelhető belülről  

valamely heterogenitás?

Szakadás: (1) ideológia és vallásgyakorlat; 
(2) hatalmi-politikai kérdések; 

(3) társadalmi szempontok mentén.



Hogyan definiálunk egy irányzatot
(például) a zsidóságban? Mi a neológia?

• Ideológia szerint: egyes kérdésekben mit gondol  (a) a rabbi, (b) a közösség?

Neológia: a modernitáshoz való viszony (tudomány, emberi jogok, etikai értékek stb.)

+ ez miként nyilvánul meg (pl. öltözködésben, viselkedési mintázatokban)

• Vallásgyakorlat szerint 1 (esztétika): a zsinagóga elrendezése, építészete, a 

rabbi viselete, az istentisztelet esztétikai elemei (orgona, kórus...)

• Vallásgyakorlat szerint 2: tartják-e a szombatot, kasrutot, stb.

(a) a rabbik, (b) a hívek?

• Szociológiai, társadalmi, földrajzi... paraméterek: hol (pl. askenázi-szfaradi), 

milyen foglalkozási szerkezet, társ-i kapcsolatok, egyetemre v. jesivába küldi gyerekét…



Vallás, irányzat, egyéni vallásosság

• Gyakori kérdések: „Mit gondol az iszlám a terrorizmusról?”
„Mit gondol a kereszténység az egyház gazdagságáról?”

• Kijelölhető-e egy-egy vallás határa? Egy-egy irányzat határa?
Összevethető-e a mainstream felfogás az attól eltérő irányzat felfogásával?

• Vö. nyelvek: egy-egy beszélőközösség önmeghatározása ↔ nyelvész meghatározása.
Max Weinreich: „mi egy nyelv? olyan dialektus, amelynek van saját hadserege”.
Idiolektusok (egyéni nyelvek)  dialektusok, nyelvek: hasonló idiolektusok halmaza.
Sőt, egy személy több nyelvváltozattal is rendelkezhet (alkalomtól függő nyelvhasználat).

• Javaslatom, hasonlóképpen: 
• Egyének (változó) vallásossága: világnézet, ideológiai álláspontok, vallásgyakorlat…

• Ezekből állnak össze közösségek, irányzatok, vallások.

• Émikus meghatározása egy-egy vallásnak ↔ étikus körülhatárolása egy-egy csoportnak.



A vallás határai



A vallás mint rendszer (ismétlés)

• Gondolati elemek: fogalmak (pl. Isten, démon, messiás, megváltás, bűn...), 

narratívák (pl. mítoszok), előírások (pl. törvények), a világban zajló eseményeket 

értelmező világkép, etikai normák, várakozások (pl. jutalom és büntetés) stb.

• Viselkedés: rítusok, kötelező és tiltott tevékenységek, megváltozott tudatállapotok... 

• Fizikai valóság: szakrális tárgyak, szakrális épületek, zene, képzőművészet...

• Intézmények: egyházi szervezet, vallási specialisták (papok, sámánok, tanítók...)

+ Külső környezet: adott társadalom, valamint az azt körülvevő más kultúrák, stb., 

amelybe a vallás rendszere be van ágyazva. Valamint az adott társadalom
valláson kívüli aspektusai



A vallás és az élet más szféráinak az érintkezése

• Mágia és babona: része-e a vallásnak, 
kutassa-e egy valláskutató, avagy külön kezelendő terület?

• Vallás és tudomány viszonya.

• Vallás és erkölcs viszonya  (ld. korábban, a vallásjog kapcsán).

• Vallás és: művészet (szép-, ipar-), zene, irodalom, építészet (és belsőépítészet)…

• Vallási terek: a „szent tér”, építészet, a város (építészet + dinamikus társadalmi szövet)

• Vallás és test, szexualitás, társadalmi nemek.

• A vallások által deklarált ideális vs. 
a vallásos egyének és közösségek mindennapi gyakorlata, a valóság.

• Performatív aktusok, megközelítések.

Civil vallás: ld. az 
5. diasoron, rítusok kapcsán.



Hivatkozások

szemináriumi dolgozatban, 

szakdolgozatban, tudományos művekben



Hivatkozások

• Primer források: például bibliai, talmudi, stb. – amiről írunk.

• Szekunder források: szakirodalom – akik már korábban írtak ugyanerről.

• Hivatkozások a főszövegben (vagy lábjegyzetben szekunder források esetén).

• Bibliográfia: szekunder források (és esetleg primer források, külön).

• Formátum: sok lehetőség van, de legyen egységes!

• Javaslat: használjon egy standard, részletesen leírt rendszert 
• pl. SBL, MLA, Chicago Manual of Style, APA.

• http://hebraisztika.hu/attachments/00000330.pdf

• Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris: Budapest, 2005).

• Stb.

https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/pubs/SBLHSsupp2015-02.pdf
https://www.library.cornell.edu/research/citation/mla
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa
http://hebraisztika.hu/attachments/00000330.pdf


Hivatkozások

Egy példa: http://www.birot.hu/publications/Biro_Papirhid.pdf

Figyelje meg:

• Idézetek: Ha rövid, akkor bekezdésen belül, idézőjelben. 

Ha hosszú, akkor új bekezdésen, behúzva.

• Lábjegyzetek: Pontos hivatkozások (a hivatkozott hely oldalszámával).

• Bibliográfia: A hivatkozott művek, és csak azok.

• Formátum: A bibliográfiai adatok megadásának a rendszere egységes.

JAVASLAT: figyelje meg tudományos olvasmányainak a szerkezetét, hivatkozásait!

http://www.birot.hu/publications/Biro_Papirhid.pdf


Hivatkozások

• Bibliai hivatkozások:
• Ne „M5 6/4”, ne „Mózes V. könyve, VI. fejezet, 4. vers”.

• Hanem: 5Mózes 6:4 5Móz. 6:4 5Móz 6:4 Deut. 6:4 MTörv. 6:4

5Mózes 6,4 5Móz. 6,4 5Móz 6,4 Deut. 6,4 MTörv. 6,4.

• Ha „Genezis”, akkor „Exodus”, és ne „Kivonulás”, stb.

• Tól-ig: Deut. 4–6 (három fejezet), Deut. 6:5–9 (egy fejezet öt verse).

• Szakirodalom:
• Szerző, utána pont vagy vessző vagy kettőspont. Mű címe. Kiadó, kiadás helye, éve.

• Ha fejezet egy könyvben, cikk egy folyóiratban: bennfoglaló mű adatai is + pp.

• Könyv: cím tipikusan dőlt betűvel. Fejezetek és cikkek címe álló betűvel (+ idézőjel?)

• Idegen nyelvű művek esetén eltérhet a nagybetűhasználat szabályai.

hosszú kötőjel!

van-e pont?

dőlt betűvel?

kettőspont vagy 
vessző a fejezet 

és a vers 
sorszáma közt?

szóköz?

Szabadon választhat, 
de csak egyet!



Hivatkozások:

Egy bibliográfiai tétel típusa (gyakoribb típusok):

• Monográfia (összefüggő könyv egy vagy néhány szerzővel)

• Szakdolgozat, doktori disszertáció

• Cikk, tanulmány folyóiratban

• Cikk, tanulmány szerkesztett gyűjteményes kötetben

• Gyűjteményes kötet, tanulmánygyűjtemény (szerkesztő vagy szerkesztők)

• Lexikon (szócikkszerző + szerkesztő) • Weboldal

• Adatbázis, szoftver • Kiadatlan kézirat

Mielőtt összerakjuk
a bibliográfiai tétel 
leírását, döntsük el, 

melyik típusról van szó.



Hivatkozások:

Egy bibliográfiai tétel leírásának az elemei (a fontosabbak):

• Szerző (családnév, utónév) vagy szerzők 

• Cím és alcím

• Bennfoglaló mű: szerkesztő(k), cím (és alcím)

• Bennfoglaló művön belül a tanulmány oldalszáma (-tól, -ig)

• Folyóirat: cím, évfolyam (évszám és/vagy sorszám), szám

• Kiadó

• Kiadás helye és a kiadás éve

• Weboldal url-je, a letöltés ideje

A bibliográfiai tétel 
típusától függ, hogy mely 

elemekre van szükség.

Gyakori rövidítések:
p. = oldal pp. = oldalak
vol. = kötet ms. = kézirat
szerk. = szerkesztő(k)
ed. = editor eds. = editors



Hivatkozások:

Egy bibliográfiai tétel összeállítása:

1. Milyen típusú bibliográfiai tétel? Pl. könyv, folyóiratcikk, honlap…

Majd a választott bibliográfiai rendszer (stylesheet) függvényében:

2. Az adott típus mely elemeit tüntetjük fel? Pl. szerző, cím, év, kiadó…

3. Ezeket milyen sorrendben tüntetjük fel?

4. Milyen elválasztó elemeket teszünk a szomszédos elemek közé? 

Pl. pont, vessző, kettőspont, zárójel, kötőjel, „in”, „pp.”, „szerk.”/”ed.”/”Hrsg.”…

5. Hogyan szedjük az egyes elemeket? 

Pl. álló/dőlt karakterek, egyszeres vagy kétszer idézőjelek között…



Hivatkozások: http://hebraisztika.hu/attachments/00000330.pdf

Figyelje meg, hol van pont, 
vessző, idézőjel, dőlt betű, stb.



Hivatkozások: http://hebraisztika.hu/attachments/00000330.pdf

Figyelje meg, hol van pont, 
vessző, idézőjel, dőlt betű, stb.



A források lehivatkozásának a folyamata

1. Ha más forrásból merítek, eldönthetem, hogy

1. Szó szerint idézem hosszan (minimum 3-4 sor): külön bekezdés, 

balról behúzva, és üres sor mind előtte, mind utána.

2. Szó szerint idézem röviden, de egybefüggően: idézőjel.

3. Szó szerint idézett részletek, kifejezések, stb.: idézőjelek.

4. Az átvett gondolatot saját szavaimmal adom vissza:

nincs idézőjel, de a forrást akkor is meg kell adnom.

2. Lehivatkozom a forrást, akár szó szerint idézem, akár csak adatot, gondolatot veszek át.

3. A dolgozat végi alfabetikus bibliográfia tartalmazza (ismét) a forrásokat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit:

sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum „ipsum dolor sit amet,
adipisicing elit” sed do eiusmod.

Lorem ipsum „ipsum” dolor sit
„amet, adipisicing” elit „sed” do.

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed do…



A források lehivatkozásának a folyamata

1. Ha más forrásból merítek, eldönthetem, hogy szó szerint idézem-e 

(idézőjel, vagy ha túl hosszú, behúzott bekezdés), vagy a gondolatot adom-e vissza.

2. Lehivatkozom a forrásomat. A választott hivatkozási rendszer dönti el:

a. Lábjegyzet az idézet, ill. saját szavakkal visszaadott gondolat végén:

b. Zárójelben:

3. A dolgozat végi alfabetikus bibliográfia tartalmazza (ismét) a forrásokat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit:15

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. 16

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Lorem ipsum „ipsum dolor sit
amet, adipisicing elit” 1 sed do.

Lorem ipsum „ipsum” dolor sit
„amet, adipisicing” elit „sed” do. 2

Lorem ipsum (KISS 1988, p. 23).

+ a lábjegyzetben 
vagy rövid, vagy 

teljes bibliográfiai 
leírás.

+ a dolgozat végi bibliográfia megadja 
(KISS 1988)-hoz a teljes bibliográfiai leírást.



A források lehivatkozásának a folyamata

1. Ha más forrásból merítek, eldönthetem, hogy szó szerint idézem-e 
(idézőjel, vagy ha túl hosszú, behúzott bekezdés), vagy a gondolatot adom-e vissza.

2. Lehivatkozom a forrást, akár szó szerint idézem, akár csak adatot, gondolatot veszek át.

3. A dolgozat végi alfabetikus bibliográfia tartalmazza (ismét) a forrásokat:
a) Ha a dolgozatban rövidített hivatkozásokat (pl. csak szerző és évszám) használok, 

akkor a bibliográfiából a teljes könyvészeti (bibliográfiai) leírás visszakereshető.

b) Ábécésorrendben: a szerző vagy szerkesztő szerint (ha van).

c) Minden hivatkozott művet tartalmaz, amelyre hivatkoztam a dolgozatban
(de a konkrét információ forrását jelző oldalszámok megjelölése nélkül).

d) Általában: kizárólag hivatkozott műveket tartalmaz.
Speciális esetekben előírhatják a nem hivatkozott, de felhasznált művek felsorolását is.



Viszlát következő alkalommal!


