FORMAI KÉRÉSEINK SZERZŐINKHEZ
Formázás
A szöveget Word formátumban, doc vagy docx kiterjesztéssel kérjük elektronikus úton
megküldeni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általában maximum 1
szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel) terjedelmű cikkeket várunk, de ennél
rövidebb cikkek közlését is szívesen vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem
körülbelül 5–10 000 leütés.
A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt betűtípus 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 sorkizártan, szimpla sortávval.
Összefoglaló és angol absztrakt
A tanulmányokhoz kérünk kb. 8–10 soros magyar és angol nyelvű rezümét, valamint
kulcsszavakat magyarul és angolul a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Az angol nyelvű
absztrakt előtt angolul is szerepeljen a cikk címe, a szerző nevével együtt.
Képek
Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni. A képeket ne
ágyazzák a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető legnagyobb felbontásban (min.
1000x1000 pixel) küldjék, és a szövegben jelöljék meg, hová szerkesszük be azokat.
Hivatkozások
Hivatkozásokat lábjegyzetben kérünk. Az első alkalommal való idézést teljes formában
kérjük, utána pedig szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozással. Kérjük, az i. m.
hivatkozást csak akkor használják, ha az adott szerzőtől csak egy művet idéznek.
Kereszthivatkozások ne legyenek.
A szerző

VEZETÉKNEVÉT

kiskapitálissal (keresztnevét normál betűvel) kérjük, folyóiratcikk,

könyvfejezet címét idézőjelek között, normál betűvel, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.
Hivatkozások teljes lábjegyzetben:

– Könyvek, könyvfejezetek esetében
SZERZŐ (pl. KERÉNYI Károly vagy külföldi névnél: James HANKINS): Cím, Kötetszám, Kiadás
helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.
SZERZŐ: „Fejezetcím”. In Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám,
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. Hivatkozott
oldalak.
– Heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében
SZERZŐ: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldalszám.

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,
a kettő között gondolatjellel [–]. Kérjük, 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 ellenőrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e még, s kérjük a
hivatkozás, ill. az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.
Bibliográfia
A tanulmány végén bibliográfia szükséges a 2000 utáni, DOI-számmal rendelkező cikkeknél
vagy könyveknél a DOI-szám feltüntetésével. A sorrend a vezetéknevek abc-rendje szerint
legyen, a keresztneveket itt rövidítve kérjük: Eugenio GARIN helyett E. GARIN, SZEPESSY
Tibor helyett SZEPESSY T. Egyebekben a címleírás módja megegyezik a lábjegyzetekben kért
teljes címleírással.
Szerzői adatok
Kérjük, hogy szerzőink nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év;
tudományos fokozat; a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban
szeretnék magukat azonosítani; oktatási-kutatási hely; emailcím.
Recenziók
Recenziók esetében a recenzeált mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, ill.
alcímében megadni.
Korrektúra
A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a Módosítások
elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, ill. Elveti gombokkal az adott helyen
jelezve kérjük vissza.
Rövidítések, betűkészletek, átírások
Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Folyóiratok,
sorozatok, kézikönyvek címeinek rövidítése esetén 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 szövegeket is szívesen látunk
eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber stb. betűkészletet használjanak,
hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betűket 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 Akadémiai
Helyesírásnak megfelelő) átírásban, egy cikken belül következetesen kérjük. Kérjük, görög
neveket – latin auktor idézését kivéve – ne írjanak át latinosan (pl. Achilles, Homerus).
Az indológusokat, tibetistákat és iranistákat kérjük, hogy magyar nyelvű cikkeikben a magyar
kiejtést visszaadó írásmódot válasszák.

