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Pető László–Izing Marcell

Beszámoló a losonczi Péter-emlékkonferenciáról

A Károli Gáspár Református Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kö-
zös szervezésében jött létre a Losonczi Péter (1970–2015) emlékére rendezett két-
napos konferencia, amely június 29-én és 30-án került megrendezésre. Az emlék-
konferencia Vassányi Miklós Losonczi Péterről  írott megemlékezésével kezdődött, 
amelyet a tavaly elhunyt filozófus édesanyjának köszöntő szavai követtek.

Losonczi Péter szakmai pályája az ELTE Bölcsészettudományi Karán kezdő-
dött, ahol filozófia diplomát szerzett. A fenomenológia iránt érdeklődve Losonczi a 
Leuveni Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 2004-ben doktori címet 
szerzett. Tanulmányai befejeztével visszatért Magyarországra, és több egyetemen 
is oktatott, köztük a Pannon Egyetemen mint adjunktus, és a Károlin Gáspár Re-
formátus Egyetemen is mint óraadó tanár. Családalapítás után azonban hamarosan 
visszatért Belgiumba, ahol élete hátralevő részének zömét töltötte.

A megemlékezések után a rendezvény első szekciója Kendeffy Gábor habilitált 
egyetemi docens moderálásával kezdődött. Az elhunytat jól ismerő előadók igye-
keztek diszkurzív előadásokkal emlékezni Losonczi munkásságára, gyakran mint-
egy folytatva régebbi szakmai vitájukat.

Schmal Dániel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és a konferencia 
első előadója külön felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy előadásának a témája 
Losonczival folytatott vitáinak eredménye, címe: „Az észlelés kérdése és a mechani-
kai filozófia határai”. Fejtegetése a tudatos és tudattalan cselekvés karteziánus meg-
közelítésének problematikájával foglalkozott a cambridge-i platonisták érveit is fel-
hozva, s bemutatva a korai modern kor egyik legismertebb filozófiai problémáját.

A következő előadást a Szegedi Tudományegyetem docense, Pavlovits Tamás 
tartotta Descartes harmadik elmélkedésével kapcsolatban. Ez az előadás is szo-
rosan kapcsolódott Losonczi Péter életművéhez, mint az előadás elején kiderült. 
Losonczi és Schmal is behatóan foglalkozott a harmadik elmélkedéssel, amelyhez 
Pavlovits értelmezése is több gondolatébresztő megjegyzést fűzött hozzá. Des-
cartes harmadik elmélkedése azért is érdekes, mert nem követi az azt megelőző 
elmélkedések gondolatmenetét. Pavlovits ennek okait feszegette előadásában.

A harmadik előadó, Szabó Imre Losonczi Péter évfolyamtársa volt az ELTE Böl-
csészettudományi Karán, most pedig a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola oktatója. 
Habár Szabó előadása a descartes-i elmefogalomról nem kapcsolódott közvetlenül 
Losonczi kutatásaihoz, a karteziánus diskurzus Losonczi szakterületéhez tartozott. 
Szabó az elme és a testi világ kapcsolatát mutatta be egy logikai párhuzam segítsé-
gével, amely a híres „cogito”-hoz vezetett.

Az első szekció utolsó előadója Erdei Ildikó, a KRE Hittudományi Karának 
doktorandája volt. „Csoda-e a gravitáció?” című előadása Newton gravitációelmé-
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letének publikáció utáni visszhangjával foglalkozott. Leibniz például élesen bírálta 
Newton gondolatait, míg mások okkultista tanokra gyanakodtak. Végül a gravitá-
ciós erőt először csodának, később pedig már természeti erőnek fogadták el. Az 
előadó bemutatta Newton saját felfogását is a csodákról.

Az ebédszünetet követően Boros Gábor egyetemi tanár elnöklete alatt kezdő-
dött meg az emlékkonferencia első napjának második szekciója. A második szekció 
előadásai politikaelméleti kérdéseket feszegettek többnyire idegen nyelven. Itt első 
előadó a KRE docense, Kendeffy Gábor volt, aki a spirituális kommunizmusról tar-
tott előadást. Előadása azt a folyamatot volt hivatott bemutatni, hogy miképp fejlő-
dött a communia és a privata kapcsolata a vallással és a filozófiával Szent Ágostontól 
kezdve Spinozán és Kanton keresztül Alasdair MacIntyre-ig.

Sárközy Miklós, a KRE Ókortörténeti és Történeti Segédtudományok Tanszé-
kének vezetője egy iszlám eszkatologikus verseskötet ránk maradt verseinek elem-
zésével mutatta be a középkori Nizari Ismaili állam kapcsolatát a környező államok-
kal és az etnikumokkal (mongolokkal és türkökkel). Az előadás a versek alapján 
bemutatott történelmi figurák és események legitimitását is megvizsgálta. Az elő-
adás érdekességei közé tartozott, hogy Sárközy eredeti nyelven olvasta fel a vers-
részleteket, melyeket később angolul értelmezett.

A szekció utolsó programpontja Hörcher Ferencnek, a PPKE tanárának „The 
Political Philosophy of the European Town: Althusius and Möser” című előadása 
volt. Hörcher – Losonczi Péterhez hasonlóan – maga is rendelkezik leuveni szakmai 
gyökerekkel, ezért azon felül, hogy értelmezte Althusius és Möser politikai állás-
foglalását a városok vezetéséről és az állam működéséről, Leuven városának egyes 
részeit is bemutatta a hallgatóságnak. Mind Althusius, mind Möser aktívan részt 
vettek saját városaik vezetésében, ezért az előadás e gondolkodók városait mint 
esettanulmányokat vette alapul, hogy politikafilozófiai gondolatokat szemléltessen.

Az emlékkonferencia második napját Boros Gábor emlékező beszéde nyitotta 
meg. A megnyitót követték a III. szekció előadásai, melynek elnöke Pavlovits Tamás 
volt.  

A szekció első előadása a lélek természetének kérdésével foglalkozott Arnobius 
munkásságában. Hamvas Endre előadását az Adversus nationes második könyvére 
építette, melynek segítségével részletesen kifejtette a lélek természetének arnobiusi 
jellemzőit. Arnobius művéből kiderül, hogy szerinte a lélek nem lehet Isten alkotá-
sa, hiszen az eredetileg egy semleges, köztes létező. Szintén kiemelte a lélek azon 
tulajdonságát, hogy az egyáltalán nem halhatatlan, de azzá válhat, ha megismeri Is-
tent. Az előadás során a lélek természete mellett a szerző életére is kitért az előadó, 
így felidézve a korszak számos nagy gondolkodóját, filozófiai-teológiai irányvona-
lát és Arnobiusra gyakorolt hatásukat is.

Scheffer Kevin KRE szabadbölcsész hallgató előadásának témája Platón és 
Alkinoosz teológiai rendszerének összehasonlítása volt. Ez ez előadás szintén az óko-
ri filozófiai iskolákat állította középpontba. Az előadó szerint Platón filozófiai gon-
dolatai óriási hatással voltak a filozófia fejlődésére, ennek egyik példája Alkinoosz 
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újplatonista rendszere, amely a platonista vonásokon kívül más irányzatok elméle-
teit is magába olvasztotta. A platonista filozófiai rendszerek egyik központi kérdése 
a világ keletkezése, működése, melyre azt a választ adják, hogy van egy alkotó, aki 
megformálta a világot, rendet teremtett a káoszból.  

A szekció harmadik előadása angol nyelven hangzott el: „The Interpretation of 
Divine Bounty in St. Denys’ Theology in De divinis nominibus 4.” Vassányi Miklós elő-
adásában a korai orthodox teológia egyik legérdekesebb alakjának, Ál-Areopagita 
Szent Dénesnek gondolati rendszerébe nyerhettünk bepillantást. Ál-Areopagita 
Szent Dénes valódi alakját a mai napig homály fedi, műveiről és gondolatairól azon-
ban sokat tudunk.

A szekció utolsó előadása „A másság nem intellektualista megközelítése a közép-
korban?” címet viselte, előadója pedig Bakos Gergely, a Sapientia Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola tanára volt. Az előadó Nicolaus Cusanus De pace fidei című művét 
használta fel előadásához. Az előadásban a mű szerzőjére és magára a műre is rész-
letesen kitért az előadó, így megtudhattuk, hogy Cusanus élete során volt Brixen 
püspöke, bíboros, egyházjogász, diplomata, valamint a pápa bizalmasa is. Cusanus 
művéből világosan kiderül, hogy a XV-XVI. században a religio szó jelentése gyö-
keresen átalakult. Ennek egyik oka az iszlám volt, amelyet a szerző vallásként, nem 
pedig szektaként ír le. Cusanus szándéka az volt, hogy választ, éspedig keresztény 
választ adjon az oszmán agresszióra. Ennek a válasznak szerinte a békét kell megcé-
loznia, amennyiben szerinte a béke Jézus Krisztus személyes valósága.

Az ebédszünetet követően kezdődött a IV. szekció, melynek elnöke Bakos Ger-
gely volt. A szekció első előadása Kant filozófiáját állította a középpontba, pontosab-
ban azt, ahogyan a politika és a teológia hatott benne egymásra. Ferczek Ákos „Kant, 
politika, teológia” című előadásában a kantiánus filozófia számos eleme helyett ka-
pott, így bepillantást nyerhettünk a híres német filozófus gondolataiba a vallásról és 
a politikáról. Kant szerint a vallás és az egyház hatással vannak egymásra, amely ha-
tás az emberre mint személyre is befolyást gyakorol. Az embernek mint személynek 
több szintjét különbözteti meg. Az első a személyi karakter szintje, amely jellemünk 
morális értékeiről tanúskodik. A második az emberi nem szintje, ez az, ami lehetővé 
teszi a személyi szintet, és aminek célja a társadalom előremozdítása. A népnek sze-
rinte három célja van: üdvözülés, a javak biztonsága, az élet élvezete.

,,A filozófus csak Jánossal tud közösséget vállalni.” Ezzel a mondattal lehet a 
legjobban megfogalmazni a következő előadás témáját, mely a páli és jánosi keresz-
ténység közötti különbséget vizsgálta Fichte gondolati rendszerében. Hankovszky 
Tamás (PPKE) előadása a Lét és a Létezés fogalmakat hasonlította össze, melyek 
hangzásuk hasonlósága ellenére egyáltalán nem azonosak egymással. A Lét az élet, 
az abszolútum, az Isten; a Létezés (Dasein) pedig a tudat, a képzet, a tudás, a lét ön-
tudata. Összefoglalva: a két fogalom olyan, mint egy olyan érme két oldala, amely-
nek csak az egyik oldalról nézve van két oldala.

A következő előadás címe „Felekezetiség és politika a dualizmus kori Magyar-
országon” volt. Borbély Tamás (PPKE BTK doktorandusz) előadása azt vizsgálta, 
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hogy milyen hatással volt a vallás a társadalmi változásokra hazánkban 1867 és 1918 
között. Miként XIX. századra, erre a korszakra is jellemző az egyre erősödő fele-
kezetiség, így az állam és a vallás viszonya megváltozott. Megjelent és elterjedt a 
polgári házasság és a szabad vallásgyakorlás; az emberek másként kezdenek viszo-
nyulni a valláshoz és az egyházhoz. A korszak fenti változásait leginkább a Római 
Katolikus Egyház sérelmezte, amely veszített a társadalomra gyakorolt hatásából.

A IV. szekció utolsó előadásának témája a predestináció, pontosabban annak 
mai aktualitása volt. Borsi Attila (KRE BTK) előadása részletesen fejtette ki a pre-
destináció múltbeli hatását és főbb jellemzőit. Üdvözülés vagy kárhozat? Talán 
ezzel az alternatívával lehet a legjobban szemléltetni az eleve elrendelés kérdését, 
amelyről a múltban éppúgy eltérő vélemények voltak, mint ma is. A predestináció 
elmélete Szent Páltól és Szent Ágostontól származik, akik szerint a kiválasztás alap-
jának semmi köze az emberi akarathoz vagy cselekedetekhez, csakis az üdvözül-
het, aki hisz Istenben, és akit Ő választott ki.

Az V. szekciót Horváth Orsolya elnökölte (KRE BTK). Az első előadó Boros 
Gábor professzor (ELTE BTK) volt, aki Spinoza életről és halálról vallott felfogását 
tárgyalta „Az élet mint halál Spinozánál” címmel. Előadása szerint a filozófus sokat 
foglalkozott az élet és a halál gondolatával és azok jellemzőivel. A filozófus szerint 
a halál maga egy fizikailag megragadható fenomén, amely akkor áll be, ha a testben 
a mozgás és a nyugalom aránya megváltozik. Az ember életében a halálnak is el kell 
jönnie egyszer, mégis a szabad ember nem a halálra, hanem az életre gondol, arról 
elmélkedik. Spinoza szerint a halál nemcsak a test halálát jelenti, hanem a gyökere-
sen megváltozott életet is.

Pokorni Anna Aliz (ELTE BTK doktoranda) előadása az orosz filozófia világába 
kalauzolt. Előadásának témája ,,A három kísértés” volt, amely az orosz filozófiát 
és a korabeli orosz világot is igyekezett bemutatni. Dosztojevszkij A nagy inkvizítor 
című szövege tökéletes példája annak, hogyan tükröződik vissza a művész társa-
dalma a művében. Ebben a Nagy inkvizítor testesíti meg a cári uralmat, amelynek 
egyik legfontosabb motívuma a népek feletti gyámkodás. A gyámság vagy gyámko-
dás itt azt jelenti, hogy az emberek lemondanak a szabadságukról a boldogságért. 
Teszik ezt úgy, hogy tudják, hogy a kettő nem zárja ki egymást, mind a kettő elér-
hető az ember számára.

Az emlékkonferencia utolsó előadója, Czeglédi András nem tudott jelen len-
ni, így előadását a szekció elnöke, Horváth Orsolya olvasta fel. Előadásának címe                                               
„A találkozás lehetősége és lehetetlensége: Buber és Kafka” volt, témája pedig e két 
személy egymásra gyakorolt hatása. Az előadást egyetlen kérdéskörre lehetne fel-
építeni: Mit jelentett Kafka számára a Buberrel való kapcsolata? Buber a bibliafor-
dításával, filozófiai munkásságával és közéleti szerepvállalássával vált híressé, de 
Kafka viszonyulása Buberhez mindvégig ellentmondásos maradt.

Konferenciabeszámolónk végén szeretnénk örömünket kifejezni afölött, hogy a 
KRE és az ELTE közös szervezésében valósulhatott meg a Losonczi Péterre emlé-
kező konferencia.
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International Conference 

National Identity and Modernity 1870-1945 
(Latin America – Southern Europe – Central Eastern Europe) 

- Call for Papers -  

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary is organising an international 
conference entitled National Identity and Modernity 1870-1945 (Latin America – Southern 
Europe – Central Eastern Europe). The Conference will be held in Budapest (Hungary) between 
5 and 7 April 2017.

The theme of the Conference encompasses certain countries of the fringe zones of history during 
the late modern period in the Latin American, Southern European and Central Eastern European 
regions including Mexico, Cuba, Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Peru, Chile, Spain, 
Romania, Slovakia, Serbia, Croatia and Hungary. The period between 1870 and 1945 exhibited 
decisive and complex characteristics in the formation of national identities in the above regions 
with respect to the issues of nationalism, ethnic diversity, modernisation of the economy, 
regionalism, falling behind and catching up with other countries as well as tradition and 
innovation.

The organisers of this international Conference welcome papers in the fields of history, social 
sciences, literary and cultural studies that explore and present this complex topic and the 
contradictions it offers in a novel way and with a view to international perspectives. The 
foreseen three thematic sections will provide a meeting place for the three regions above. These 
meeting places and the fact that English will be the working language of the Conference will 
present ample opportunities for participants to get to know and compare the above countries in 
the given time period concerning the above-described topics as well as to explore in which ways 
national identity seems to have been formed along certain processes and at historical turning 
points.

Plenary speakers: 
Széchényi, Ágnes literary historian (Hungarian Academy of Sciences, Institute for Literary 
Studies)

Otero, Hernán historian, demographic researcher (CONICET-UNCPBA, Member of the 
National Academy of History, Argentina) 

Dupcsik, Csaba sociologist (KRE, Hungary) 

Moreno Luzón, Javier historian (Complutense University of Madrid, Spain) 

Stancu, Eugen historian, political scientist, (University of Bucharest, Romania)  

Featured speaker: 
Bubnó, Tamás church musician, conductor (Liszt Ferenc Academy, Hungary – St. Atanáz 
Greek Catholic Theological Institute) 
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International Conference 

National Identity and Modernity 1870-1945 
(Latin America – Southern Europe – Central Eastern Europe) 

- Call for Papers -  

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary is organising an international 
conference entitled National Identity and Modernity 1870-1945 (Latin America – Southern 
Europe – Central Eastern Europe). The Conference will be held in Budapest (Hungary) between 
5 and 7 April 2017.

The theme of the Conference encompasses certain countries of the fringe zones of history during 
the late modern period in the Latin American, Southern European and Central Eastern European 
regions including Mexico, Cuba, Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Peru, Chile, Spain, 
Romania, Slovakia, Serbia, Croatia and Hungary. The period between 1870 and 1945 exhibited 
decisive and complex characteristics in the formation of national identities in the above regions 
with respect to the issues of nationalism, ethnic diversity, modernisation of the economy, 
regionalism, falling behind and catching up with other countries as well as tradition and 
innovation.

The organisers of this international Conference welcome papers in the fields of history, social 
sciences, literary and cultural studies that explore and present this complex topic and the 
contradictions it offers in a novel way and with a view to international perspectives. The 
foreseen three thematic sections will provide a meeting place for the three regions above. These 
meeting places and the fact that English will be the working language of the Conference will 
present ample opportunities for participants to get to know and compare the above countries in 
the given time period concerning the above-described topics as well as to explore in which ways 
national identity seems to have been formed along certain processes and at historical turning 
points.

Plenary speakers: 
Széchényi, Ágnes literary historian (Hungarian Academy of Sciences, Institute for Literary 
Studies)

Otero, Hernán historian, demographic researcher (CONICET-UNCPBA, Member of the 
National Academy of History, Argentina) 

Dupcsik, Csaba sociologist (KRE, Hungary) 

Moreno Luzón, Javier historian (Complutense University of Madrid, Spain) 

Stancu, Eugen historian, political scientist, (University of Bucharest, Romania)  

Featured speaker: 
Bubnó, Tamás church musician, conductor (Liszt Ferenc Academy, Hungary – St. Atanáz 
Greek Catholic Theological Institute) 

Organiser:
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary (KRE), Faculty of Humanities, 
Budapest (Hungary): Institute of History  

Organising committee: 
Semsey, Viktória, KRE, Institute of History
Dupcsik, Csaba, KRE, Institute of Social and Communication Sciences 
Makkai, Béla, KRE, Institute of History 
José Antonio Sánchez Roman, Complutense University, Faculty of Journalism, Department of 
History

Further information concerning participation at the Conference: 
- length of papers: max. 20 minutes; 
- conference language: English;
- 1-page-long abstract of the proposed papers (max. 350 words in length accompanied by a 

short /max. 150-word-long/ CV) 

We plan to publish plenary talks and papers in a conference proceedings volume. 

To express your intention to present at the Conference, please, send your CV and abstract to the 
following e-mail address not later than 31 October 2016: nationalidentity2017@kre.hu

Based on the abstract submitted, you will be notified about the acceptance of your paper by 15 
November 2016. 

Payment of registration fee: between 16 November and 31 December 2016. 

Registration fee: EUR 70 (excluding bank charges), or HUF 15,000 for Hungarian participants. 

Payment of the total amount in EUR via bank transfer should be made to: 

Beneficiary: Károli Gáspar University, H-1091 Budapest Kálvin tér 9. Hungary 
Bank: OTP Bank Hungary
IBAN: HU42 1170 5008 2043 6034 0000 0000 
Swift code: OTPVHUHB 
In the details of payment section, please mention: “National Identity” and full name of 
participant and code 20400B180

For payment in Hungarian Forints, the following bank account number should be used:  
11705008-20436034-00000000
Beneficiary: Károli Gáspar University, H-1091 Budapest Kálvin tér 9. Hungary 
Bank: OTP Bank Hungary
In the details of payment section, please mention: “National Identity” and full name of 
participant and code 20400B180

Orpheus Noster 2016.4. 09.08.indd   143 2016.09.22.   18:27:09



Orpheus Noster 2016.4. 09.08.indd   144 2016.09.22.   18:20:49



145

Formai kérések szerzőinkhez

Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget Word formátumban, docx vagy doc kiterjesztéssel kérjük elektronikus 
úton megküldeni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általá-
ban maximum 1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával 
együtt) terjedelmű 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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nagyobb méretben és felbontásban (min. 1000×1000 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 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 5000 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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A folyóirat a következő boltokban kapható

L’Harmattan Könyvesbolt
Írók Boltja
Gondolat Könyvesház
Párbeszéd Könyvesbolt
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.
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Következő számunk tartalmából

Balaton Petra 
A háziipar „felfedezése” és jelentősége Székelyföldön a 19–20. század fordulóján 

Varga Lujza 
Magyar csatlakozás a Nemzetek Szövetségéhez és a genfi magyar népszövetségi 
képviselet ebben vállalt szerepe

Kovács Dávid 
Jászi Oszkár és a „hazafiság újrakeresztelése”

Beretzky Ágnes 
Nemzet, nemzeti kisebbség és állam viszonya Csoóri Sándor írásaiban 

Kosztrabszky Réka 
„Szép asszonyban a kétszáz éves ritkaság...” – Kolozsvári Papp László Vénasszony-
történetei

Nádasdi Nóra 
A rituális színház vallásfilozófiai alapjai – A „vadász figyelmének” jelentősége nap-
jainkban

Orsolya Horváth 
Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 2)
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