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ES z e r z ő i n k

jurdi leila

1989-ben született Szegeden. Az ELTE BTK szabad böl-
csészet alapszakán, filmelmélet és filmtörténet szakirá-
nyon végzett, majd az Színház- és Filmművészeti Egyete-
men folytatta tanulmányait, ahol jelenleg végzős filmren-
dező mesterszakon.
Filmes tárgyú publikációi a Metropolisban jelentek meg.

seBő gáBor

1982-ben született Szegeden. 2007-ben a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem (Savaria Egyetemi Központ) nemzetkö-
zi tanulmányok szakán, 2008-ben a Corvinus Egyetem 
angol nyelvű nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakán 
szerzett mesterfokozatot. Doktori tanulmányait Dél-Ko-
reában a Korea University Észak-Koreai Tanulmányok 
Tanszékén végezte, ahol 2018-ban védte meg doktori 
disszertációját. Jelenleg a University of Edinburgh Koreai 
Tanszékének posztdoktori kutatója a Korea Foundation 
támogatásával. 
Főbb kutatási területe az észak-koreai filmművészet, illetve 
annak összehasonlítása a magyar szocialista realista film-
művészet stílusjegyeivel. Filmes tárgyú írása a Metropolis-
ban jelent meg.

teszár dávid

1986-ban született Szolnokon. A Filmvilág 2004-es kri-
tikaíró pályázatának harmadik helyezettje, filmes tárgyú 
publikációi 2005 óta jelennek meg a Filmvilágban. A bu-
dapesti Koreai Kulturális Központ egykori munkatársa, a 
Metropolis Kortárs dél-koreai film című számának (2011) 
társszerkesztője, valamint a Korea közelről című koreai 
kulturális magazin első számának (2016) szerkesztője. 
2012 és 2015 között koreai állami ösztöndíjjal tanult Dél-
Koreában. 

varró attila

1970-ben született Szolnokon. 1994-ben végzett Szegeden 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola angol szakán. 1998 
óta a Filmvilág munkatársa. 2006-ig filmtörténetet tanított 
az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán, és mű-
faji filmes kurzusokat tartott az ELTE filmelmélet és film-
történet szakán, valamint kortárs filmtörténetet oktatott a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen.
Filmes tárgyú írásai a Filmvilágban, a Metropolisban, 
a Café Bábelben, az Enigmában, a Médiamixben, a Mozi-
netben, a Filmtettben, illetve tanulmánykötetekben jelen-
tek meg. Önálló könyvét Kult-comics – Válogatott képregé-
nyes írások címmel 2007-ben adták ki.

vinCze teréz

1971-ben született Tiszaföldváron. Jelenleg az ELTE BTK 
Filmtudomány Tanszékének adjunktusa, 1999 óta a Met-
ropolis szerkesztője. Az ELTE magyar–esztétika szakán, 
valamint mozgóképelmélet és -pedagógia programján 
szerzett diplomát, majd ugyanitt védte meg doktori disz-
szertációját 2009-ben. Kutatási területe többek között a fil-
mi önreflexió, a szerzőiség, a filmi korporealitás kérdése, 
valamint a kelet-ázsiai művészfilm történeti és elméleti 
vonatkozásai. 
Írásai számos folyóiratban, illetve tanulmánykötetekben 
jelentek meg angol, német, olasz, cseh, szlovák és koreai 
nyelven. 2013-ban jelent meg első önálló kötete Szerző 
a tükörben: Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben cím-
mel.
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Kérjük minden szerzônket és fordítónkat e hivatkozási rend betartására. 

1. BI B L I O G R Á F I A I A DAT O K

A. Folyóirat esetén: 

Szerzô: Cím. Folyóiratcím évfolyam (év) Szám. Oldalszám.

Pl. Polan, Dana: Cinéma 1: L ’ Image-mouvement. Film Quaterly 18 (1984) no. 1. pp. 50—52.

Külföldi szerzõ esetén a vezetéknév áll elöl: Deleuze, Gilles. 

Összevont számok esetén a no. 1. helyett nos. 1—2. áll. 

Ha az évfolyamból és a számból nem derül ki egyértelmûen a megjelenés idôpontja (hónap, évszak), akkor azt a záróje-

len belül kell jelezni: Reader, Keith: The Scene of Action is Different. Screen 28 (Summer 1987) no. 3. pp. 98—102. 

Ha a folyóirat nem jelöli meg az évfolyamot, hanem folytonosan számozza az egyes számokat, akkor az évfolyam értelem-

szerûen kimarad: Deleuze, Gilles: Fragment d’un texte inédit. Cahiers du cinéma (Déc. 1995) no. 497. p. 28. 

Napilap esetén az évfolyam és a szám megjelölése nem szükséges, a kiadás dátuma a zárójelben szerepel: Daney, Serge:

Nos amies les images. Libération (1983. 10. 03.) p. 31. 

B. Könyv esetén:

Szerzô: Cím. Város: Kiadó, évszám.

Pl. Buydens, M.: Sahara, l’esthétique de Gilles Deleuze. Paris: Vrin, 1990. 

Külföldi szerzõ esetén a vezetéknév áll elõl: Deleuze, Gilles.

Többkötetes mû esetén a köteteket római számokkal jelöljük, a kötet szó vagy annak bármilyen nyelvû rövidítése (Vol,

Tom) nélkül. Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods. II. Berkeley: University of California Press, 1985.

C. Tanulmánykötet esetén:

Szerzô: Cím. In: Szerkesztô (ed.): Kötetcím. Város: Kiadó, évszám. Oldalszám. 

Pl.: Bogue, Ronald: Wird, Image and Sound. In: Bogue (ed.): Mimesis in Contemporary Theory. Philadelphia: John

Benjamins, 1991. pp. 77—97. 

Külföldi szerzõ, fordító vagy szerkesztõ esetén a vezetéknév áll elöl: Deleuze, Gilles. 

Ha egy kötetnek több szerkesztõje van, akkor (ed.) helyett (eds.) áll. Pl. May, Todd: Difference and Unity in Gilles

Deleuze. In: Boundas, Constantin — Olkowski, Dorothea (eds.): Deleuze and the Theater of Philosophy. New

York—London: Routledge, 1994. pp. 33—50.

2. SZ Ö V E G K Ö Z I H I VAT KO Z Á S O K

Az idézett szövegek idézôjel között, kurziválva jelennek meg, a fôszöveggel folytatólagosan (tehát nincs új sor és szûkebb

margó). A címeket (filmcímek, könyvek) idézôjel nélkül kérjük kurziválni. Az idézett szövegek helyét minden eset-

ben lábjegyzetben (nem a fôszövegben) kérjük megjelölni, feltüntetve az idézet oldalszámát, valamint a fordítót. 

Pl. Godard, Jean-Luc: Introduction à une (véritable) histoire du cinéma. Paris: Albatros, 1980. Magyarul ld. Bevezetés egy (való-

di) filmtörténetbe. (ford. Pacskovszky Zsolt) Metropolis 1(1997) no. 1. pp. 38—44. id. h. p. 38. 

A szövegben korábban már hivatkozott könyvészeti adatoknál az újbóli hivatkozás esetében csak a szerzõ vezetéknevét,

a fõcímet, illetve az oldalszámot kell feltüntetni. 

A rövidítések mindig kisbetûvel állnak: cf., ibid., pp. stb. Kivétel: In:. Az oldalszámokat és a korábban feltüntetett

könyvekre a hivatkozást a bevett latin rövidítésekkel jelöljük: ibid., több oldal esetén pp. 45—46., egy oldal esetén p. 4.

Ha egy szöveg korábban megjelent magyarul, akkor azt a magyar szöveget kell idézni, kivéve ha a szerzõ nyomós okkal

használja a saját fordítását. A magyar kiadás adatait ebben az esetben is kérjük a fordító nevével együtt feltüntetni. 

A hiányos hivatkozásokat kénytelenek vagyunk kihagyni.

A  M e t r o p o l i s  h i v a t k o z á s i  r e n d j e
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