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ILLUSZTRÁCIÓK
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Mi a pálya?: urikozmo

1. Szerkesztôségünk szívesen látja a számítógé-
pes szövegszerkesztôvel (lehetôleg IBM PC kom-
patíbilis 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.

Szerzôinknek



V o l u m e  1 4   N u m b e r  4 W i n t e r  2 0 0 2

B U D A P E S T I  K Ö N Y V S Z E M L E

Editor-in-chief: Anna Wessely
György Berkovits (editor), Margó Csomor (editorial secretary), Tamás Harsányi (design), Katalin Sebes (copy editor)

Editorial Board: Chairman: Mihály Laki. Members: István M. Bodnár, Ágnes Erdélyi, Ferenc Erôs, Gábor Gyáni, Gábor Klaniczay, 
Judit Lakner, Aladár Madarász, László Majtényi, Gábor Pajkossy, István Rév, Endre Szécsényi, György F. Széphelyi

311A letter from Attila Márton Farkas with Benedek Láng’s rejoinder. A letter from Gábor Pajkossy

CORRESPONDENCE

322István Deák: 

Essays on Hitler’s Europe

Omer Bartov:
Who perpetrated the Holocaust?

334Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel: Marienthal

William Foote Whyte: Street Corner Society

Michael Young, Peter Willmott: Family and Kinship in East London

Paul Willis: Learning to Labour

Judit Takács:
History & Society

342Imre Tóth: From Vienna to Temesvár: 

János Bolyai’s Progress towards a Non-Euclidean Revolution

Imre Tóth: Palimpsest. Words in front of a Triangle

János Tanács:
The triangle filling the world

356Gábor Forrai: Reference, Truth and Conceptual 

Schemes: A Defense of Internal Realism

Ferenc Huoranszki:
The world as concept and scheme

366Sociolinguistics and Literary HistoryJózsef Takáts

REVIEW ARTICLES

PROBLEMS

375Tamás Gyôrfi: The Political Character of Constitutional Jurisprudence

The first ten years of the Hungarian Constitutional Court

Pál Sonnevend

377Odo Marquard: Universal History and Other StoriesTibor Bárány

384Kata Jávor: Life Style and Life Style Strategy in the History 

of the Zsolnay Family of Pécs

Ádám Erdész

387Mariann Gergely: Béla KádárÉva Forgács

391Éva Várhegyi: The Banking World in HungaryPéter Pete

394Csaba Dupcsik: Reflexivity in the Sociology of Scientific KnowledgePéter Faragó

396András Kertész: Linguistics and the Philosophy of ScienceIstván M. Bodnár, László Kálmán

REVIEWS

400Clifford Geertz:
The last humanist

E. H. Gombrich: A Preference for the Primitive

Episodes in the History of Western Taste and Art

HORIZONS

405András Lakatos (comp.) Important Books. The BUKSZ Selected Bibliography Autumn 2002

BIBLIOGRAPHY


