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Fehér Dorottya

„Két mondat közé zárja magát a világ”
Danyi Magdolna korai költészetének beszédmódozatai*

A kortárs vajdasági magyar líra kiemelkedő alkotója, Danyi Magdolna a hetvenes és 
kilencvenes évek között három kötetet jelentetett meg az újvidéki Forum Könyv-
kiadónál. Az elsőt Sötéttiszta1 címmel publikálta 1975-ben, ezt követte az 1988-as 
Rigólesen, majd 1995-ben napvilágot látott a Palicsi versek. Összegyűjtött verseit tar-
talmazó posztumusz kötete Enyhület és felröppenés címmel 2013-ban jelent meg.

Utasi Csaba úgy vélte, hogy Danyi Magdolna pályája „kedvezőtlen” időpontban 
indult a hatvanas évek végén: „az előtte járó Symposion-nemzedék költői akkorra 
már nemcsak hogy létjogosultságot szereztek felszabadulás utáni líránkat minden 
tekintetben megújító műveiknek, hanem termékeny jelenlétükkel erőteljesen be-
folyásolták az újonnan indulók ízlésének alakulását is.”2 Az Ifjúság című hetilap 
Symposion-rovatából 1965-ben kinövő Új Symposion művészeti-kritikai folyóirat 
létrejötte egy merőben új személetmódot magáénak tudó nemzedék megjelené-
sét eredményezte a vajdasági magyar irodalomban; olyan írókat, költőket, műfor-
dítókat, teoretikusokat tömörített, mint Bányai János, Domonkos István, Gerold 
László, Gion Nándor, Ladik Katalin, Tolnai Ottó, Várady Tibor és Végel László. 
A folyóirat a kezdetektől az avantgárd szellemiség követésére, a tapasztalatok ra-
dikális revíziójára, a nyelvi, vizuális és muzikális transzformációk érvényesítésére 
fektette a fő hangsúlyt. A délszláv térségben a symposionisták elképzelései nem 
számítottak innovatívnak, hanem szervesen illeszkedtek a hasonló célkitűzésekkel 
rendelkező szerb, horvát, szlovén és macedón folyóiratok hálózatába. Az is össze-
kapcsolta a térség irodalmait, hogy sokan egyidejűleg több területen – például a 
szépirodalom, a publicisztika és a kritika terén – is kiemelkedő alkotói teljesítményt 
értek el.3 A folyóirat következő nemzedékéhez tartozók vagy „túlfeszített szabad 
versekkel” jelentkeztek, vagy – s Danyi Magdolna ezek közé tartozott – „önnön 
introvertált egyéniségükben lelték meg egy autentikus költői világ ígéretét és lehe-

*  A cikk szerkesztésre való előkészítésében Bessenyei Balázs működött közre. Áldozatos munkáját ezúton 
köszönjük!

1 Danyi Magdolna: Sötéttiszta, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1975. A továbbiakban a zárójeles oldalszá-
mok erre a kötetre vonatkoznak.

2 Utasi Csaba: „Az értelem kerek nagy fáinál”. In Uő: Csak emberek. Ötven vers, ötven kommentár, Újvi-
dék, Forum Könyvkiadó, 2000, 137–138.

3 Vö. Virág Zoltán: „A margó vándorai. 1965: Az Új Symposion indulása”. In Szegedy-Maszák Mi-
hály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, Budapest, Gondolat, 
2007, 536–549.
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tőségeit.”4 A költő 1971-től tagja volt az Új Symposion szerkesztőségének, ezt köve-
tően hat éven át, 1980-ig a lap főszerkesztői teendőit látta el. Sötéttiszta című, első 
verseskötetének megjelenésekor már elmondható, hogy Danyi Magdolna is azon 
symposionista szerzők népes táborát gazdagította, akik költészetelméleti és kritikai 
tevékenységük mellett a szépirodalom terén is jelentős eredményeket mutattak fel. 
Bányai János a következőképp reflektál a kötetről szóló kritikájában Danyi több-
irányú érdeklődésére: „a költőnek is tudnia kell mindazt, amire a költészet tanít, és 
amit a költészetről tanítanak.”5

A Sötéttiszta verseinek értelmezésekor kiemelt fontossággal kezelem a felmerülő 
tematikus-motivikus összefüggéseket, illetve a hozzájuk rendelhető jelentéseket. 
Elsőként Bányai János6 és Juhász Erzsébet7 hívták fel a figyelmet bírálataikban a 
tárgyi világ alkotóelemeinek meghatározó szerepére; arra a jelentésvonatkozásra, 
amelyet A tárgyak dicsérete című vers kezdősora – „Mint elhagyott jelek, szabadok a 
tárgyak” (51.) – is erőteljesen sugall. Tanulmányában Bányai részletekbe menően 
foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan térnek ki e költészetben a tárgyak a hozzájuk 
rendelt jelentések elől. Jean Baudrillard alapvetése szerint mindaz, ami a tárggyal 
technológiai szinten történik, lényegi, ellenben minden lényegnélküli, ami a felhasz-
nálás pszichológiai vagy szociológiai síkján megy végbe – Danyi Magdolna versei-
ben pedig a tárgyak, ha nem is lényegnélküli, ám mindenképp újfajta jelentésekre 
tesznek szert. A versekben a tükör és az üveg, valamint ezek módosult változatai 
számítanak a leggyakrabban előforduló tárgyaknak, folyamatos jelenlétük mégsem 
hat terhelően a szövegvilágra. Annak ellenére, hogy két különböző tárgyi minő-
ségről van szó, leszögezhető, hogy Danyi korai költészetének kulcsszava az üveg; 
a tükör alapja is üvegfelület, melynek egyik felét fémbevonattal kezelik, így maga 
is az üveg egyik transzformációjának tekinthető. Anyaga természete szerint csil-
logó, a fényvisszaverődés, a reflexió pedig a „tükör-helyzet” elemi tulajdonsága. 
Figyelemre méltó gesztus, hogy a költő a tárgyak seregéből ezt a finom, kimunkált, 
törékeny matériát helyezi gondolatvilágának fókuszába, melynek „leglényegesebb 
– erkölcsi – erény[e]: tisztaság[a], megbízhatóság[a], objektivitás[a].”8 Beke László 
a tükör szerepéről írott művészettörténeti tanulmányában G. F. Hartlaubot idézve 
sorolja fel a tükör pragmatikai funkcióit: olyan képet hoz létre, amely a néző szem-
pontjából nem lenne megközelíthető, segíti az önmegismerést, kicsinyít és nagyít, 
koncentrálja a fénysugarakat. Juhász Erzsébet kritikájában rendszerezi az üveg és a 
tükör Sötéttisztabeli toposzait, ugyanakkor ő sem tér ki arra, hogy – az „üveggolyó” 
(20.) és a „kis üveg” (21.) kivételével – szinte az összes üvegfelületen valamilyen hiba 

4 Utasi Csaba: i. m. 137.
5 Bányai János: „Sötéttiszta versek”. In Uő: Könyv és kritika, II, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1977, 

194–195.
6 Bányai János: „Karcolás üveglapon. Danyi Magdolna első verseiről”. Híd, 2013/3. 9–12.
7 Juhász Erzsébet: „A kert visszfénye. Danyi Magdolna költészetének tájairól”. In Uő: Állomáskeresés-

ben, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1993, 100–105.
8 Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere, ford. Albert Sándor, Budapest, Gondolat, 1987, 49.
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mutatható ki, hiszen a „vak tükör” (7.), a „vak üveg” (47.) és a „lázasan kormozódó 
üveglap” (51.) szöveghelyek egyaránt az anyag vagy a felület sérülésére utalnak. A 
„két ág között hintázó üvegdarab” (39.) fragmentáltsága jelöli a törékenység prob-
lémáját, míg a feltételezésben, hogy „poharunk eltörhet” (26.), a forma  megszű-
nésének esélyével vet számot a költő. A bekormozódott üveglap – amennyiben az 
átfénylés és a tompítás képzeteit társítjuk hozzá – értelmezésemben megfeleltethe-
tő a vak tükörnek, együttesen bennfoglalva a sötétség és a tisztaság tulajdonságait, 
kibontva ezáltal a kötet címének értelmét is: a hibás, szennyezett anyagon megtörik 
a fény, megváltoznak, esetleg megszűnnek a visszaverődés feltételei. Véleményem 
szerint Danyi Magdolna verseiben a sérült felületek a (költői) önreflexió és megszó-
lalás megváltozott, problematikus voltát fejezik ki metaforikus módon (hozzátéve, 
hogy a metaforikusság itt csak a szemantika szintjén nyilvánul meg, hiszen a költő 
végletekig redukált versnyelvében a szóképek igen kevéssé érvényesülnek).

Egyetlen versben – mely a Féltő címet viseli – válik döntő fontosságúvá az ép tükör 
reflexiós képessége: „Egy vékony törzsű fát nézek a tükörből / már napok óta visz-
szafelé fordulva, / lombosan ideállt elém, zöld fogakkal / tördeli köröttem a levegőt. 
// Szorongva figyelem, ágát ne törje, / levele ne hulljon, rettegek érte, / a tükörben, 
csak sikerüljön, / mit konokan kigondolt magában.” (57.) A külvilág, egyszersmind a 
saját tudat, a belső életre való figyelés, a dolgok tisztaságának érzékelésére irányuló 
kísérlet ez. Ezen a ponton azonban újabb tárggyal/motívummal bővül az üveg kép-
zetköre, mely a tükörhöz hasonlóan szintén a látás és a láttatás lehetőségét kínálja a 
szemlélni vágyó számára. Beke László szerint „a transzparencia és az ablak egymással 
is természetszerűen összefüggő motívumai a tükör egyik legfontosabb művészeti 
oppozíciós lehetőségét nyújtják: ez a tükör/nem tükör [...] s olykor lehetetlen meg-
különböztetni, hogy a »kép a képben« szituációban mi tekinthető más térbe nyíló 
ablaknyílásnak, és mi más térből bevetített tükörképnek.”9 A Féltő esetében az ablak 
láthatatlan, de egyben elengedhetetlen komponense a tükör általi (ön)figyelésnek, 
vagy ahogyan az Emberek között sorai hangzanak: „kinyitható – becsukható / átlendü-
lés / ablak rögeszm[e]” (32.) ez. A tekintetet egyfelől a látványba immanensen tartozó 
ablakkeret, másfelől a tükör kiterjedésének végessége határolja, mégis a befelé való 
személődés válik uralkodó mozzanattá. A kinti világ a tükör által, az ablak transzpa-
renciájának köszönhetően az enteriőr részévé válik, a szemlélő pedig úgy pozícionál-
ja magát ebben a térben, hogy saját tükörképe ne érintkezzen a látvánnyal, ne sértse 
a kívülről érkező képet. E teljes kivonulás ellenére a hangsúly mégis a szorongva fi-
gyelésre, az átélt tapasztalat alig-megnyilvánulására helyeződik. Utasi Csaba ennek 
kapcsán jegyzi meg, hogy „élményeinek ez a tudatos alámerítése arra vall, hogy a 
világot, s benne önmagát egyaránt »kívülről«, »kozmikus« távlatból szemléli, kifi-
nomult kritikussággal tehát, minek következtében újra meg újra szembe kell néznie 
az alkotómunka alapvetően fontos és egyben rendkívül veszélyes kérdéseivel.”10

9 Beke László: „Megjegyzések a tükör szerepéről a művészetben”. Új Symposion, 1980, 188. sz. 457.
10 Utasi Csaba: „Okos fegyelem”. In Uő: Vonulni ha illőn, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1982, 106–107.
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A kötet kritikusai leginkább az intellektuális pontosság, a törvény és rend eléré-
sére irányuló törekvéseket emelték ki, kevésbé hangsúlyozták a versek nagyfokú 
szubjektivitását. Nemes Nagy Ágnes A költői kép című esszéjében az objektív líra 
kapcsán kifejti: „képei, tárgyai [...] nem díszítők vagy szemléltetők, nem is jelké-
pezők, hanem a másképp elmondhatatlan közlés eszközei. Olyan lelki tények jelei, 
amelyek más módszerrel ábrázolhatatlanok.”11 E kijelentés tükrében úgy vélem, 
hogy a tárgyak beépítése, a tárgyilagos leírásokra való törekvés Danyi Magdolna 
verseiben eszköz a szubjektum önmegértéséhez; az objektív tárgyias lírát teljessé-
gében egyedül talán A tárgyak dicsérete című versben érhetjük tetten. A sötétség oly-
kor erotikus tisztaságában pedig nem marad más, mint a magány és a formaadás 
örökös kényszere. A „kéreg alatti” a költészet régi és talán leggyakoribb kutatási 
területe – állítja sokat sejtetően Bányai János a kötet egyik legtöbbet elemzett ver-
se, az Egy vakmerő felszolgálólány mondta a bölcseknek kapcsán. A vak dió önmagába 
zártságának babitsi szituációját juttatják eszünkbe a versek térképzetei; a tengerfe-
néken, feltörhetetlen kagylók héja alatt rejtőzködő „pontos zárt csodák” (8.) egyre 
azokat a hallgatással, a hangzó szó hiányával is összefüggő képzeteket elevenítik 
fel, melyek az önelemzés hajlamát, a tartózkodás és az elzárkózás igényét erősítik 
fel ebben a lírai beszédben. A Bányai által klasszicizáló jellegűnek minősített Da-
nyi-verselés tágan értelmezhető toposza a zártság, ezen belül is a helyzetekbe való 
beszorítottság, az anyagba való belemerülés, mely jelenségek a következő szöveg-
helyeken érhetők tetten: a völgyben-lét (9.), a szikla rése és a résekbe szorulás (15.; 
50.), a forró homokba süppedés (19.), a sarokban-lét (24.), a vasrámába fogottság 
(31.), az „esőcseppen belüli esőcsepp” (33.), az anyaméhben megélt prenatális álla-
pot (37.) és maga a megnyilatkozások közé zárt világ (61.). Ezzel az enumerációval 
kívánom szemléltetni a lírai én autonómiára való törekvését, vágyát a szavakon túli 
világ minél egzaktabb megközelítésére, mely olykor csak az önkéntes csapdába esés 
vagy elvonulás árán valósítható meg.

Vizsgálatom tárgyát képezik e líra dialogikusságának megjelenési módozatai is, 
illetve az a kérdés, milyen értelemben kell számolni a versben keletkező szubjektum 
önmegosztó eljárásaival. Paul Celan alapvetéséből indultam ki, melyet a Meridián 
című, esztétikai elképzeléseit összefoglaló esszéjében olvashatunk: „a vers a másik 
felé törekszik. Szüksége van a másikra, akit megszólíthat. [...] A vers [...] egy még 
mindig érzékelhető, egy még mindig a megjelenő felé forduló, a megjelenőt fag-
gató és megszólító én verse; párbeszéd – nemegyszer kétségbeesett párbeszéd.”12 
Szávai Dorottya a „te” alakzatait tárgyaló könyvében kifejti, hogy a hermeneutika 
és a dekonstrukció paradigmaváltása óta előtérbe került a költői szöveg dialogikus 
jellege.13 A Danyi-költeményekben megjelenő vocativusban, azaz hívó, megszólító 

11 Nemes Nagy Ágnes: „A költői kép”. In Uő: Az élők mértana. Prózai írások, I, Budapest, Osiris Kiadó, 
2004, 106.

12 Paul Celan: „Meridián”, ford. Márton László. Átváltozások, 1995/3. 57–58. 
13 Szávai Dorottya: „A »te« alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában”. In Uő: A szó mint dialógus. 

Bahtyin dialóguselméletéről, Budapest, Kijárat Kiadó, 2009, 75.
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esetben álló alakok értelmezésemben két lehetséges módon jelennek meg: egyrészt 
a lírai én megszólítja a Másikat, az „én”-en kívüli „te”-t, hozzá intézi gondolatait, 
másrészt a párbeszéd az önmegszólítás alakzataként is realizálódhat.

Az „én” és a Másik viszonyának radikális esetét a Barátomnak című versben 
látom megvalósulni: „Nem vagy jelen. Mindig elragad valami. / Tengerfenéken, 
kagylókban tanyázol. [...] Bizonyosság vagy nekik. Vak tükör. / Szemekben por 
és füst, ha távozol, riadtan állnak. / Keskeny kezeddel érinted őket, így csende-
sülnek.” (7.) A vers tárgya a barát, akinek jelen-nem-léte indukálja az aposztrofét.  
A második személyű igealakok révén a megszólítottnak a világ „többségéhez” való 
viszonya artikulálódik, a „Másik” versbeszélővel való kapcsolatára egyedül a cím-
beli megszólítás familiáris jellegéből következtethetünk. A beszédhelyzet ezáltal 
válik egyidejűleg személyessé, mégis objektíven távolivá, az „én” és a „te” helyett a 
„te” és az „ők” kapcsolatára nyílik rálátás az elzárkózó, sötétből kiszóló versbeszélő 
megállapításain keresztül.

A dialogikusság Danyi Magdolna korai költészetében elsősorban az önmegszó-
lításban nyilvánul meg. Ezek a költemények magukon viselik a verstípus Németh 
G. Béla által meghatározott műfaji sajátosságait, mint például az önfelszólítást, 
mely „akkor következik be, midőn az intellektuális vívódás dialektikájában hirte-
len világossá válik nemcsak az eddigi magatartás, szerep tarthatatlansága, hanem 
bizonyossá az új [...] szerep lehetősége is.”14 Alapformája ugyan a dialógus, mely-
nek csak az egyik fele hallható, ám ennél is fontosabb tulajdonsága a belső dialek-
tikája. Az önmegszólító költemény reprezentatív példája a Zörejek: „Anyanyelved 
beszéled. Használod-e? / Míg ásni nem kezdtél, / a legtöbb dologról, fogalomról, 
benyomásról stb. / beszélni tudtál. // [...] // Jelekkel kell próbálkoznod. / Van-e 
kísérlet után idő? / Hallgatható-e jelekkel a jel? / Hallgatni jelben. / Tökéletesíteni 
a módszert!” (44.) A vers kifutása egyben a csúcspont, a felszólítás momentuma: 
végtelenül nehéz a megfelelő szavakat felkutatni, ezért folyamatosan pontosítani 
kell a tökéletlen kifejezést, így sűrítődhet az egész korai költészet problematikája 
egy, a saját személyétől is eltávolított, higgadtan kétségbeesett felszólító mondatba.

Danyi Magdolna 1988-ban adta közre az első magyar nyelvű, könyvnyi terje-
delmű elemzést Paul Celanról, illetve a verseiben előforduló metaforikus főnévi 
szóösszetételek értelmezési lehetőségeiről.15 Korai költészetének szempontjából 
azért is fontos ez a momentum, mert az 1970-es évek elején, vagyis a Sötéttiszta ver-
seinek keletkezésekor már ismerhette a Halálfúga írójának költői életművét. Bartók 
Imre Paul Celanról írott, 2009-es poétikai monográfiájában felhívja a figyelmet a 
fény-sötétség oppozíciójának a hagyományostól eltérő értelmezésére: „Celannál e 
viszonyok megfordulnak, és éppen a sötétség lesz az, amely egy sajátos értelemben 
láthatóvá, megtapasztalhatóvá teszi a dolgokat. A sötétség az a közeg, amelyben a 

14 Németh G. Béla: „Az önmegszólító verstípusról”. In Uő: Mű és személyiség, Budapest, Magvető, 1970, 
630.

15 Danyi Magdolna: Paul Celan (metaforikus) főnévi szóösszetételeinek értelmezéséhez, Újvidék, A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1988 (Irodalomtudományi dolgozatok 2).
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szavak eltalálnak értelmükhöz.”16 Danyinál némiképp hasonlóan alakul a sötétség 
és a szemantikailag hozzá kapcsolódó kifejezések – mint a „levegő még fekete posz-
tó” (59.), az éjszaka (58.) és a hegyek csúcsáról lekopott kékség (15.) –, valamint a 
szavak, illetve a megszólalás körülményeinek viszonya. A sötétség ebben a költé-
szetben a „szótartó csend” (59.) állapota, és ahogyan a kötet címadó versében ol-
vashatjuk, a kimondás által „minden szó embertelen[né]” (56.) válik. Ezért is törek-
szik Danyi Magdolna a minél tárgyilagosabb és pontosabb leírásokra, a gondolatok 
mértani igényű megformálására, s így válhat korai költészetének kulcsmozzanatává 
a szabatos és magabiztos kifejezésre való irányultság. A lírai szubjektum – miközben 
folyamatosan, látszólag szenvtelenül figyeli önmagát – minden erejével a kifejezés 
tisztasága után kutat. Az éjszaka csendjében született gondolat így lesz igazán más, 
igazán sötéttiszta. Hiszen amikor a gyereksírás „az egyetlen igazi, egyedül embe-
ri hang” (19.), amikor a beszéddel „Ezeregyéjszaka kincsét válto[d] aprópénzre”17 
(19.), amikor csak „egyszerű s áttetsző szavakat kerestél” (60.), akkor mindvégig 
a „Légy még pontosabb” (33.) ars poetica-szerű imperatívusza érvényesül. Ekkép-
pen zárhatja magát két mondat között támadt csendbe az egész világ. A Danyival 
egy évtizedben, nála mindössze négy évvel korábban induló Petri György – aki-
nek költészetszemléletében jelentős teret kaptak a líraelméleti megnyilatkozások 
– a következőket nyilatkozta egy interjúban: „[f]ellazultak a szakmai kritériumok, 
elfelejtődött, hogy az ars nemcsak művészetet, hanem mesterséget is jelent, pedig a 
locsogásnak egy dolog vethet gátat csupán, a forma.”18 Ez a kijelentés akkor is össz-
hangban van a Danyi Magdolna által hangsúlyozott pontos textualizálás igényével, 
ha Petri esetében elsősorban formai-kompozicionális zártságról van szó, míg Da-
nyinál mindez a szikár és jól átgondolt szűkszavúságban összpontosul.

Abstract
‘The world closes itself between two sentences’
Modes of Poetic Diction in Magdolna Danyi’s Early Poetry

The aim of this essay is to map the most prominent features of Magdolna Danyi’s early vol-
ume, Sötéttiszta (1975). I propose some possible interpretations which have not been put forth 
yet. I highlight thematic-motivic correspondences and the poet’s exploration of the objective 
world’s defining components. Further, I reflect on the ways in which the various modes of 
poetic diction exhibited in the volume might fit into contemporary Hungarian lyric poetry. 
Finally, I consider the dialogic nature of Danyi’s poetry, and try to address the problem of the 
subject’s self-divisive processes. If we are to create an accurate picture of Magdolna Danyi’s 
early approach to poetry, we have to study her special diction, which aspires to objectivity and 
subjectivity at the same time.

16 Bartók Imre: Paul Celan. A sérült élet poétikája, Budapest, L’Harmattan, 2009, 36.
17 Az eredetiben: „Ezeregyéjszaka kincsét váltom aprópénzre – ”.
18 Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia, Budapest, Ráció, 2012, 34.
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Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget Word formátumban, rtf kiterjesztéssel kérjük elektronikus úton megkül-
deni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általában maximum 
1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával együtt) ter-
jedelmű cikkeket várunk, de ennél jelentősen rövidebb cikk közlését is szívesen 
vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem körülbelül 5–10 000 leütés. 

A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt 
alapbetűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a lábjegyzetben 10 pontos 
Times New Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet is igényel, kérjük csatolni 
a fontkészletet, valamint a cikket pdf formátumban is. A főszöveget sorkizártan, 1,5-
es sortávolsággal, a bekezdések elején behúzás nélkül kérjük; a lábjegyzetet sorki-
zártan, szimpla sortávval.

Hivatkozásokat lábjegyzetben és nem végjegyzetben kérünk. Külön irodalom-
jegyzék, bibliográfia a tanulmány végén nem feltétlenül szükséges, de szívesen 
vesszük, különösen, ha egy szerzőtől több művet is idéznek. Ilyen esetben javasol-
juk a jegyzetekben a szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozást. Ha nincs 
külön irodalomjegyzék, az első alkalommal való idézést teljes formában kérjük, 
utána pedig szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozással. Kérjük, az i. m. 
hivatkozást csak abban az esetben használják, ha az adott szerzőtől csak egy művet 
idéznek. Kereszthivatkozások ne legyenek. 

A szerző vezetéknevét kiskapitálissal kérjük, folyóiratcikk, könyvfejezet címét 
idézőjelek között, normál betűvel, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

Hivatkozások teljes lábjegyzetben:

– könyvek, könyvfejezetek esetében
Szerző: Cím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.
Szerző: „Fejezetcím”. In Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Év-

szám, Hivatkozott oldalak.

– gyűjteményes kötetek és bennük megjelent írások esetében
Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám.
Szerző: „Cím”. In Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, 

Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.

– folyóiratcikkek esetében
Szerző: „Cím”. Folyóirat címe, Évfolyam római számmal, Évszám/Sorszám. Hi-

vatkozott oldalak. 
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– heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében
Szerző: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldal-

szám.

Hivatkozások rövid lábjegyzetben:

– egy szerző egy művének használata esetén
Szerző: i. m. Hivatkozott oldalak.

– egy szerző több művének használata esetén
Szerző (Évszám): Hivatkozott oldalak.

– az előző lábjegyzetben hivatkozott irodalom másik szövegrésze esetében
Uo. Hivatkozott oldalak.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk, megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot (tehát nem 230sqq. formában), a kettő között gondolatjellel [–]. Kér-
jük, az oldalszámot csak abban az esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűkkel, ha 
az idézett mű jellegéből (katalógus, képkötet) következően egyébként nem volna 
világos, hogy oldalszámról van szó. Internetes hivatkozások esetén kérjük ellen-
őrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e még, s kérjük a hivatkozás, ill. az ellenőrzés 
dátumát is feltüntetni.

Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Az auk-
torok nevét és műveik címét lehet a szakmában bevett rövidítésekkel külön magya-
rázat nélkül alkalmazni. Tudományos közéletünkben kevéssé ismert folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek címét vagy ne rövidítve írják, vagy az irodalomjegyzék (il-
letve ennek hiányában a cikk) végéhez csatoljanak rövidítésjegyzéket.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel 
szedni, a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szö-
vegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber 
stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betű-
ket az alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk)! 
Dőlt betűs idézet elején és végén nem szükséges idézőjelet használni. Ha az idézet 
zárójelen belül szerepel, a zárójel is legyen dőlt.

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros (az Aka-
démiai Helyesírásnak megfelelő) átírásban, egy cikken belül következetesen kér-
jük. Kérjük, görög neveket – latin auktor idézését kivéve – ne írjanak át latinosan 
(pl. Achilles, Homerus).

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni.  
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető leg-
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Formai kérések szerzőinkhez

nagyobb méretben és felbontásban (min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szöveg-
ben jelöljék meg, hová szerkesszük be azokat.

A tanulmányokhoz kérünk kb. 10–15 soros angol, német, francia, olasz vagy la-
tin nyelvű rezümét a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Kérjük, hogy szerzőink 
nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év; tudományos fo-
kozat; a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban szeret-
nék magukat azonosítani; oktatási-kutatási hely. Recenziók esetében a recenzeált 
mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, ill. alcímében megadni.

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a Módo-
sítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, ill. Elveti gombokkal az adott 
helyen jelezve kérjük vissza.
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Guidelines for Our Authors

Authors should submit Word or rich-text files (written in a recent version of 
MSWord) to the email address <orpheusnoster@googlegroups.com>. Articles and 
essays should not normally exceed 40 000 characters (including spaces, notes, and 
bibliography), however The Editorial Board welcomes much shorter manuscripts, 
too. Book reviews should be between 5 000 and 10 000 characters in length.

The following general rules should be followed: text alignment is left and right 
justified (centered text); non-indented paragraphs; use as little formatting as pos-
sible, and italics where appropriate; do not add extra space between paragraphs; 
if using special fonts and characters, font file(s) and a copy of the manuscript in 
PDF format should be sent to the given email address. Main text: Times New Ro-
man 12-point type; line spacing is 1.5. Footnotes: Times New Roman 10-point type; 
should not be separated by a full blank line; line spacing is single. 

Use footnotes, not endnotes (i. e. eliminate from the main text unnecessary 
bibliographical data or parenthetical references to sources). Give complete bib-
liographical information the first time a work is referenced (opening and closing 
pages of an article, then the specific pages referred to, using the bare number only, 
no „p.” or „pp.”) and also give an individual footnote for each detail to be docu-
mented. Subsequent citations should use a short reference; decide on a standard or 
clear abbreviation for use after the first occurrence, but avoid complicated or ugly 
acronyms. The title of an article in journal or collection should be in single quota-
tion marks. The title of a journal or book (including collections) should be in italics.

Cross-references should be avoided. References should not be necessarily gath-
ered into a bibliography at the end of the manuscript. In that case the author’s name 
and the year of publication should be given in the subsequent mentions (in foot-
notes only).    

Manuscript references include the location of documents, description and folio. 
Online references should include URL and followed by the date accessed in square 
brackets.

Quotations should be given within single quotes (use double quotes only inside 
single quotes). Longer ones of more than three lines should be indented as a sepa-
rate paragraph without quotes. Foreign-language texts in Roman type should be 
in italics. For non-Roman texts (Greek, Hebrew, Coptic, Syrian, etc.) use Unicode 
fonts. 

Figures (tables, illustrations, photos and other artworks) should not be embed-
ded in the text, but submitted separately in JP(E)G or TIF format; properly cropped 
line drawings should have a resolution of at least 600 dots per inch, greyscale and 
colour of at least 300 dots per inch at their final size. Colour figures should be sup-
plied in CMYK (not RGB) colours.
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Put placeholders into the text to show where the image should appear. Type 
these placeholders on their own line, flush left, and bracketed (e.g., [Table 1]). Fig-
ure captions (with source information) should be numbered, for easy reference, 
and listed at the end of the document.

The manuscript should be followed by an abstract of 15 lines maximum (i.e. in 
the same document) in one of the following languages: English, German, French, 
Italian, or Latin, and accompanied by the Author’s name, year of birth, academic 
degree, current or preferred discipline, and place of employment/research. In the 
case of book reviews the title should be followed by full bibliographic information.

Proofs will be sent via email to the Authors for checking. Changes to the text 
should be made by enabling Word’s change-tracking mode (under the ‘Review’ 
tab), and by accepting or rejecting the Editor’s modifications. Corrections should 
be returned to the Editorial email address.
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A folyóiratot a következő boltokban lehet kapni

L’Harmattan Könyvesbolt
Írók Boltja
Gondolat Könyvesház
Ráday Könyvesház
ELTE TTK-TÁTK Hallgatói Bolt
Budapesti Teleki Téka
Pécsi Antik Kft. Könyvesboltja (Szent István Könyvesbolt)
ELTE Eötvös Kiadó jegyzetboltjai
Nyitott Műhely.

Megrendelhető az orpheusnoster@googlegroups.com címen.

Orpheus Noster 2014 4.indd   96 2015.03.10.   22:20:07



VI. évf. 2014/4.

97

Következő számunk tartalmából

Havas László
A profán emberi és a szakrális környezet viszonya az ókortól a középkorig

Bugár István
Melitón filozófus beszédének eszmetörténeti kontextusa

Dobos Károly
Ki a főpap: Ábrahám vagy Jézus? Zsidó–keresztény polémia a papságról

Bányai Ferenc
A metaforák szerepe Eckhart mester misztikus nyelvében

Stéphane Kalla
Réduction phénoménologique et quête apophatique, aux racines de la temporalité

Dévény István (ford.)
Johannes Scottus Eriugena: A predesztinációról (részletek)
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