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ILLUSZTRÁCIÓK

Portrék: Zelenyiánszki Zoltán
Mi a pálya?: urikozmo

1. Szerkesztôségünk szívesen látja a számítógé-
pes szövegszerkesztôvel (lehetôleg IBM PC kom-
patibilis Word 6.0 vagy Word for Windows) készí-
tett és lemezen leadott cikkeket. A kéziratot
azonban ebben az esetben is kérjük – jól olvas-
ható formában kinyomtatva – a szerkesztôségbe
eljuttatni. Kérjük szerzôinket, közöljék lakcímüket,
adóazonosító számukat, telefonszámukat, továb-
bá – az „E számunk szerzôi” rovat, olvasóink szá-
mára – munkahelyüket és foglalkozásukat.

2. A szerkesztôség a „Bírálat” és a „Probléma”
rovatba szánt cikkek esetében a 0,75–1 íves,
egyébként a 0,25–0,4 íves kéziratokat tekinti op-
timális terjedelmûnek. (Egy ív 40 000 n, azaz 26,
kettes sorközzel írott oldalból áll, egy oldal 26
sorból, soronként 60 leütéssel.)

3. Kérjük szerzôinket, hogy a „Bírálat” rovatba
szánt bírálatuknak adjanak – rövid – címet (ún.
fantáziacímet); cikküket, ha azt a terjedelem indo-
kolja, tagolják – ugyancsak rövid alcímmel (és ne
számmal) jelölt – fejezetekre.

4. Kérjük, az ismertetett könyvek címét részle-
tes formában írják le. Ez a következôket tartal-
mazza, az alábbi sorrendben: a szerzô(k) (több-
szerzôs kötet esetében a szerkesztô) neve, a
könyv címe, alcíme, a fordítónak, az elôszó, illet-
ve az utószó szerzôjének a neve, a kiadó(k) neve,
a megjelenés helye és éve, a könyv oldalszáma
és ára, az esetleges sorozatcím. A címleírásban
alkalmazott központozást illetôleg folyóiratunk a

magyar – és nem az angolszász – gyakorlatot kö-
veti.

5. Kérjük, a szöveget balra zárva írják, s azt a
kurziválás, illetve a jegyzetszám emelése kivételé-
vel ne formázzák.

6. Kérjük, kiemelést – egyszeri aláhúzással
vagy kurziválással – csak feltétlenül szükséges
esetben alkalmazzanak. Ne emeljük ki egészük-
ben a szövegben szereplô idézeteket sem, csak
saját kiemelést alkalmazzunk (külön jelezve), az
eredetiben szereplô kiemelést természetesen
tartsuk meg (és ezt külön jelezzük is). Rövidítése-
ket csak indokolt esetben alkalmazzunk, kérjük
viszont a folyóiratunknál divatozó – magyar (tehát
nem latin) – rövidítések (old., i. m., uô., uo., ford.,
vö. stb.) elfogadását és érvényesítését.

7. Folyóiratunk az évszázadokat római – és
nem arab – számmal jelöli.

8. Kérjük, csak lapalji, illetve szövegközi jegy-
zetet alkalmazzanak, és kerüljék az ún. sorszá-
mozott bibliográfiai, illetve a zárójeles jegyzetek
alkalmazását. A lapalji jegyzetek (lábjegyzetek)
számozása folyamatosan, arab számmal történ-
jék. A jegyzeteket kérjük a kézirat végére helyez-
ni. Lapalji jegyzet a „Bírálat”, a „Tiszteletkör”, a
„Probléma” és a „Vita” rovatba szánt cikkhez tar-
tozhat, a szemlecikkben szövegközi jegyzetet al-
kalmazzunk. Bírálatoknál a bírált könyv (vagy

könyvek) hivatkozott helyét mindig a fôszövegben
adjuk meg (…old.), minden más, a problémacikk-
nél pedig minden hivatkozás kerüljön lapalji jegy-
zetbe. Idegen nyelvû könyvbôl is magyarul idéz-
zünk, az eredeti szöveget csak indokolt esetben
adjuk meg, jegyzetben.

9. A jegyzetben a hivatkozott munkák címét, a
tanulmánykötet, gyûjtemény, illetve periodika cí-
mét kurziváljuk. Az „In:” jelölést folyóirat, heti- és
napilap esetén ne alkalmazzuk. Ismételt elôfordu-
lás esetén rövidítve hivatkozzunk; a rövid alak a
szerzô vezetéknevébôl és az i. m. rövidítésbôl áll.
Ha egy szerzô több munkájára is hivatkozunk, a
rövidített címet adjuk meg. Periodikumoknál az
évfolyamot, kötetet (Vol., Jg., Bd.) csak folyóirat
esetén jelöljük, a megjelenés évszámát viszont
mindig.

10. Szerkesztôségünk szívesen veszi, ha szer-
zôink bírálat-, illetve problémacikkükhöz az is-
mertetett szerzô munkásságát vagy a szóban
forgó témakör legfontosabb irodalmát stb. – le-
hetôleg a megjelenés idôrendjében – ismertetô
ún. „dobozt” mellékelnek. A címleírás elveire lásd
a 4. pontban mondottakat.

11. Szerkesztôségünk valamennyi tisztelt szer-
zônk szíves figyelmébe ajánlja Gyurgyák János
Szerkesztôk és szerzôk kézikönyve c. könyvét
(Osiris, Bp., 1996), amely nagy segítséget nyújt a
kézirat elkészítésével kapcsolatban felmerülô va-
lamennyi probléma megoldásában.

Szerzôinknek
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II/1. kötet: 1914–1916

Sigmund Freud – Ferenczi Sándor 

Levelezés
8

Sigmund Freud és
Ferenczi Sándor levele-

zése második kötetének
elsô része az 1914 júliusától

1916 végéig tartó idôszak le-
véltermését tartalmazza. Ez az

az idôszak, amikor a történelem
drasztikusan beleszólt a levelezô-
partnerek életébe. Freud katonafi-
aiért aggódik, Ferenczi pedig ka-
tonaorvosként vonul be a pápai
huszárokhoz. A világháború bi-
zonytalanná tette a pszichoanalí-
zis jövôjét, beszûkültek a nemzet-
közi kapcsolatok, szünetelnek a
kongresszusok. A pszichoanalí-
zisrôl  szóló dialógus azonban

nem szûnik meg Freud és Fe-
renczi között; éppen ellenke-

zôleg, a világháború idô-
szakában mindkettôjük-

nek további jelentôs mûvei szület-
nek a lélekelemzés technikájával és
metapszichológiájával kapcsolat-
ban. Ez idô tájt formálódnak Fe-
renczi késôbbi írásaiban kikristá-

lyosodó elképzelései
az „aktív technikáról”
és a szexualitás filogené-
zisérôl is. A levelek – csak-
úgy, mint a már korábban
megjelentek – páratlan bete-
kintetést nyújtanak a pszicho-
analitikus gondolatok születésé-
nek szellemi mûhelyébe. Ugyanak-
kor továbbra is nyomon követhet-
jük a magánéleti viszonyok alaku-
lását, elsôsorban a Ferenczi „belsô
hadszínterén” folytatódó drámát,
a két asszony, Elma és Gizella kö-
zötti vívódásait. A kötetben olvas-
ható leveleknek ugyancsak fon-
tos témája a személyes analí-
zis: erre az idôszakra esik Fe-
renczi három rövid analiti-
kus kezelése, „analízis-sze-
lete” Freudnál.
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