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A Bibó István Szellemi Mûhely
legfrissebb tanulmánykötetei

A Bibó István Szellemi Mûhely három tanulmánykötet (A hatalom humani-
zálása /1993/, A szabadság kis körei /1999/ és Megtalálni a szabadság rendjét /2001/,
valamennyi alcíme: Tanulmányok Bibó István életmûvérõl) és az elsõ Bibó monog-
ráfia után (Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh
Lászlóval és Szekfû Gyulával. /1999/). könyvsorozatot indított. Az Eszmetörténe-
ti könyvtár címû sorozat elsõ három kötete közül az elsõ tanulmánykötet, dok-
toranduszok egységes tematikai és módszertani keretbe foglalt munkája,
több éves egyéni és kollektív munka eredménye. A másik két könyv kimagas-
ló színvonalú doktori értekezés, monográfia, évtizedes kutatómunka gyü-
mölcse. Az egyik tematikus Bibó-monográfia, a másik az életmû monografi-
kus, problématörténeti feldolgozása.

A bûnbaktól a realista lényeglátóig.
A magyar tudományos és politikai diskurzusok Kossuth képei
1849–2002 (Szerk. Dénes Iván Zoltán).
Bibó István Szellemi Mûhely – Argumentum Kiadó: Budapest,
2004. (Eszmetörténeti Könyvtár, 1.) 199 lap + 20 kép. 2200 Ft.

A tanulmánykötet hat tanulmányt tartalmaz, amelyek a politikai és a tu-
dományos diskurzusok, a szimbolikus politizálás és a történettudomány Kos-
suth-képeit vázolják fel. A szerzõk közül hárman jogász, ketten pedig filozó-
fus Ph.D. hallgatók.

Tattay Szilárd (1977) rekonstruálta és összehasonlította egymással az
1849 és 1945 közötti konzervatív publicisztika és történettudomány Kos-
suth-képeit, Kemény Zsigmond, Asbóth János és Szekfû Gyula érzelmi-radiká-
lis és sérelmi-radikális politikus imázsát. Stágel Bence (1978) pedig a Szekfûvel-
vitatkozó Mályusz Elemér sikeres kisnemes politikus értelmezését mutatta be.
Azokat a sémákat, amelyek Kosáry Domokos – 1943-ban írt és 1946-ban pub-



likált, majd 2002-ben bõvített kiadásban ismét megjelentetett, komoly forrás-
kutatáson alapuló – Kossuth-könyvének értelmezési keretét képezték. Cser-
ne Péter (1976) feltárta, elemezte és értelmezte Szabó Ervin rendi kiváltságõrzõ
és Révai József következetlen forradalmár Kossuth-képét. Dinnyei Béla (1975)
pedig a magyar függetlenségi hagyományok Molnár Erik-féle értelmezését
mutatta be. Ezek az értelmezések – különbségeik ellenére – hasonlítanak a sé-
relmi politikus és a sikeres kisnemes politikus sémákhoz. Brunczel Balázs (1974)
arra vállalkozott, hogy tárgyilagosan értelmezze az 1945 után megjelent – a re-
formkorral, a magyar liberalizmussal és Kossuthtal foglalkozó – történettudo-
mányi feldolgozásokat, Barta István, Hajnal István, Kosáry Domokos, Szabad
György, Urbán Aladár és Varga János mûveit. Dénes Iván Zoltán (1946) – az
eszmetörténeti doktori szeminárium vezetõje és a kötet szerkesztõje – a tár-
gyalt Kossuth-képeket szélesebb összefüggésbe helyezte, azok kontextusát
rajzolta fel és értelmezte.

A kötet tehát Kossuth Lajos alakjának a 19–20. századi magyar politikai ide-
ológiában, történettudományban és Kossuth-kultuszban megmutatkozó
transzformációit vonta vizsgálat alá, az elmúlt másfél évszázad Kossuth-képei-
nek változásait követte nyomon. A „fõ vonalat” mutatta be, azokat a szerzõket
tárgyalta, akik a Kossuth-kép alakításának meghatározó személyiségei voltak.

A tárgyalt értelmezések Kossuth bûnbakká tételétõl, Kemény Zsigmond
Kossuth-képétõl, Bibó István Szabad György 1977-es Kossuth-könyvébõl le-
vont konklúziójáig, a realista lényeglátó értelmiségi politikusig ívelt. Az érzel-
mi és sérelmi politikus, a sikeres kisnemesi politikus, a kiváltságõrzõ közne-
mesi felkelõ és a következetlen forradalmár sémáin ugyanis a 60-as évektõl
már egyértelmûen túlmutattak a történész kutatók eredményei.

Mindez három különbözõ megközelítést is indokolttá tehetne: a politi-
kai ideológia változásai eszmetörténeti, a történettudományé historiográfiai,
a kultuszoké pedig kultusztörténeti vizsgálódás tárgyaként kínálkoznának.
A három szempont a tanulmányok szövegében valóban érvényesült, ám nem
egymás ellenében, hanem szerencsésen áthatva egymást. A kötet tanulmá-
nyai az átfogott idõtáv szélessége és a megközelítési szempontok különbözõ-
ségei ellenére szoros egységet alkotnak és kivétel nélkül színvonalas eszme-
történeti-historiográfiai-kultusztörténeti dolgozatok, a kötet egésze pedig
a hazai eszmetörténet, a historiográfia és a szimbolikus politizálás egymásra
vonatkoztatásának termékeny szellemi kísérlete, amelynek keretében alapos
bemutató-elemzõ tanulmányok születtek. Látszik róluk, hogy egy mûhelybõl
kerültek ki, mivel tárgyalásmódjuk, elemzésük nagyon is hasonló. A kötet
majdhogynem többszerzõs monográfia, s arra buzdít, hogy a Kossuth-histori-

204 KÖNYVISMERTETÉSEK



ográfiáról monográfia is szülessék. A kötetet irodalomjegyzék, névmutató
zárja és – sok esetben elsõ ízben itt közölt – képeket találunk benne.

Balog Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában.
Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról.
Bibó István Szellemi Mûhely – Argumentum Kiadó: Budapest, 2004.
(Eszmetörténeti Könyvtár, 2.) 289 lap. 2600 Ft.

A monográfia szerzõje arra vállalkozott, hogy feltárja Bibó István politikai
hisztéria-értelmezését, politikai pszichológiáját, társadalmi terapeuta szerepét,
munkásságának aktualitását. Egyúttal azt is vállalta, hogy elkülöníti egymástól
a hisztériaelemzések és a terapeuta-szerep érvényes és túlhaladott vonásait. Ez-
zel a szellemi mûvelettel, amely az oeuvre egészére kiterjedt, megteremtette an-
nak a feltételeit, hogy Bibó Zsidókérdés-tanulmányának szemléleti és módszer-
tani újdonságát viszonyítani lehessen az életmû egészéhez.

Balog Iván (1956) a Szegedi Tudományegyetem szociológia oktatója,
a Bibó István Szellemi Mûhely alapító tagja. Társadalomtudományi olvasottsága
széleskörû és alapos, és éppoly jól ismeri a hazai és a nemzetközi antiszemitiz-
mus-irodalmat, mint a Holocaust-túlélõk és utódaik terápiáinak pszichológi-
ai irodalmát. Témájának feldolgozása amellett, hogy szuverén tudományos
teljesítmény, egyúttal önterápia is.

A monográfia öt fejezetbõl áll, s a fejezeteken belül számos alfejezetre
oszlik, amelyeket a Szerzõ szükség szerint tovább tagolt.

Az elsõ fejezetben a szerzõ Bibó István jogbölcselet tanárának, mesteré-
nek, Horváth Barnának a szinoptikus módszerét – az egymással közvetlenül
összeegyeztethetetlen jelenségek szétválasztását és együttszemlélését – re-
konstruálta. Ennek jegyében mutatta be Horváth Barna és Bibó István legiti-
mitás-felfogásának – a politikai hisztéria pozitív ellenpontját, a politikai
egyensúlyt megalapozó és alkotó – alapfogalmait. Mindezt tematikus tagolás-
ban, Horváth és Bibó életmûvének alapos és értõ ismeretében, a szellemi ha-
tások (Guglielmo Ferrero, Hajnal István és Mannheim Károly) és párhuza-
mok teljes tudatában, a rájuk vonatkozó kommentárok kritikai feldolgozásá-
val, s az elméleti kérdések szélesebb irodalmának birtokában tette.

A második fejezetben Balog Iván tematikus tagolást követve vette sorra
Bibó István politikai pszichológiájának alapfogalmait, a hisztéria folyamatát,
annak feltételeit és szakaszait, a hamis helyzetet, a politikai skizofréniát és az ördö-
gi körforgást. Mindezt a szerzõ szuverén módon rekonstruálta, majd összeve-
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tette Bibó különbözõ írásainak gondolatmeneteit Horváth Barna és Gugliel-
mo Ferrero mûveivel és egymással.

A harmadik fejezetben a Szerzõ közelebb lépett tárgyához és (jelezve,
hogy áttér az idõrendi tárgyalásra) végigvezetett bennünket Az európai egyen-
súlyról és békérõl címû – Bibó életében kiadatlan – hatalmas kézirat témáin, kér-
désfeltevésein és válaszain. Balog Iván rekonstrukciói segítségével kibonta-
koznak Bibó István 1943/44-ben kifejtett elsõ és legkidolgozottabb hisztéria-
elemzései, mindenekelõtt – igen termékeny – fasizmus-értelmezése.

A negyedik fejezetben a szerzõ elsõsorban saját szavaival fejtette ki Bibó
István 1944 és 1948 közötti – magyar politikai és történeti – zsákutca- és hisz-
tériaelemzéseit. Ebben a fejezetben találjuk a monográfia egyik csúcspontját,
A békeszerzõdés és a magyar demokrácia és a Historikerstreit összevetését. Mindezt
egyrészt a fejezet egésze, másrészt az elõzõ fejezetek, így a Békecsinálók könyve
hisztériaelemzésének rekonstruálása teszi megalapozottá, kontextusba ágya-
zottá. Nagyon tanulságos az is, ahogyan a Szerzõ ehhez hozzákapcsolja Bibó
István 1956/57-es írásainak helyzetelemzéseit.

Az ötödik fejezet a monográfia leghosszabb, hetven oldalas része. Ebben
a fejezetben a Zsidókérdés-tanulmány – Bibó intencióinak megfelelõ, a meg-
születés körülményei helyett a tartalmi szempontot követõ – újratagolását,
s ennek jegyében az abban foglaltak gondolati rekonstrukcióját találjuk.
A Szerzõ a rekonstruált tételeket szembesítette egyrészt a téma szûkebb
(Bibó írására vonatkozó) és tágabb (az antiszemitizmusra vonatkozó) irodal-
mával, másrészt a kollektív emlékezet akkori és jelenlegi feldolgozatlanságai-
val. Gondolatgazdag, érzékeny és szuverén érveléseket olvashatunk minder-
rõl. Olyanokat, amelyek a téma személyes, lélektani és interdiszciplináris, tu-
dományos feldolgozását jelentik. A monográfiát gondos irodalomjegyzék és
névmutató zárja.

Kovács Gábor: Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások
társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó.
Bibó István Szellemi Mûhely – Argumentum Kiadó: Budapest,
2004. (Eszmetörténeti Könyvtár, 3.) 494 lap. 2900 Ft.

A monográfia szerzõje tizenkét fejezetben rajzolta meg Bibó István szel-
lemi életrajzát. Bemutatta a – politikai gondolkodásának kialakulásában szere-
pet játszó – szellemi hatásokat és élményeket, rekonstruálta, elemezte és értel-
mezte azokat a politikaelméleti kérdéseket, amelyek Bibó Istvánt foglalkoz-
tatták, amelyekre megoldást keresett, és amelyek megoldását kidolgozta.
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A tíz fejezetre tagolt életrajzi, hatástörténeti és elméleti-tematikai kifejtés
után következõ két fejezet egyikében a szerzõ Bibó Istvánnak a liberalizmus-
hoz, a szocializmushoz, a kereszténységhez és a népi mozgalomhoz való vi-
szonyát gondolta újra, majd a monográfia utolsó fejezetében, annak epilógu-
sában demokrácia-felfogásának árnyalt definiálását végezte el.

Kovács Gábor (1960) a politikai filozófia és a lassan Magyarországon is
meghonosodó eszmetörténet egyik elmélyült hazai mûvelõje, az MTA Filozó-
fiai Kutatóintézetének fõmunkatársa, a Bibó István Szellemi Mûhely alapító tagja.

Értekezésének elsõ fejezetében megrajzolta Bibó István (1910/20-as
évekbeli) családi szocializációját, az apai ág alföldi református kisnemesi értel-
miségi, és az anyai ág katolikus értelmiségi hátterét, amatõr filozófus édesapjá-
nak és tolsztojánus édesanyjának hatását, nevelõdésének családon kívüli szín-
tereit, a kísérletezõ pedagógia egyik budapesti mûhelyének, az Új Iskolának
a szerepét, és a szegedi Piarista Gimnázium légkörét. Rekonstruálta és elemez-
te kéziratban fennmaradt történelmi tárgyú önképzõköri dolgozatát, újság-
ban megjelent, a reformáció jelentõségérõl tartott emlékbeszédét és vitás eu-
rópai területi kérdésekrõl papírra vetett nemzetközi jogi kéziratát.

A második fejezetben a szerzõ a szegedi Ferenc József Tudományegyetem jog-
bölcselet tanárának, Horváth Barnának Bibó Istvánra – közvetlenül a 30-as
évek elsõ felében, közvetve az életpálya egészére – gyakorolt szellemi hatását re-
konstruálta, és e hatás recepcióját értelmezte. Horváth Barna Jogszociológiájában
tény és érték, természet és norma, jogesemény és jogi norma együttszemlélésé-
vel, szinopszisával termékeny problémaértelmezõ módszert dolgozott ki, ame-
lyet Bibó István Kényszer, jog, szabadság címû doktori értekezésében, A „bellum ius-
tum” dogmája és a jogi tévedhetetlenség elmélete. Kritikai esszé a tiszta jogtanról címmel
franciául publikált Kelsen-kritikájában, Jogerõ, jogi tévedhetetlenség, szuverenitás
címû németül megjelent írásában, Etika és büntetõjog címû tanulmányában és né-
hány kisebb jogelméleti írásában alkalmazott és továbbfejlesztett. Hatott rá
Horváth parancsuralommal szembeállított joguralom-interpretációja, képvise-
leti és közvetlen demokrácia-felfogása, eljárásfogalma, természetjog-értelme-
zése, szociálpszichológiai megközelítése. Horváth Barna közvetítette az angol
politikai filozófia klasszikus és modern szerzõinek mûveit is és az 1918-as ma-
gyar polgári demokratikus forradalom hagyományát. Kettejük kapcsolata meg-
maradt az után is, hogy Horváth Barna emigrált.

A harmadik fejezetbõl két egyetemi kollégájának és barátjának harmincas
évekbeli levelezését, (30/40-es évekbeli) mûveit, szemléletük és személyisé-
gük hatását ismerhetjük meg, Erdei Ferenc paraszti polgárosodás-koncepciója,
az alföldi tanyás mezõvárosokról kialakított képe és ezeken alapuló
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agrárurbanizációs programja Bibó István közigazgatási reformterveinek a kiin-
dulópontját alkotta. A paraszti állapot, az úr-szolga viszony interiorizálása, a job-
bágyi állapot elviselõ passzivitása, mindezek tarthatatlansága és az ezekkel
szembeni lázadás szükségességének tudata pedig mindennemû paraszt- és nép-
romantika elvetésének, ugyanakkor az emberi méltóság mindenkit megilletõ
igényének, az emberi méltóság forradalmának fontos indítéka lett számára.
Reitzer Béla széleskörû szociológiai olvasottsága révén a nyugat-európai társa-
dalomtudományi tájékozódást serkentette, másrészt zsidó barátjának sorsa –
az, hogy állampolgári jogaitól megfosztották, munkaszolgálatosként Ukrajná-
ba hurcolták és ott megölték – bizonyosan hozzájárult Bibó Istvánnak a zsidó-
kérdésrõl és az antiszemitizmusról 1948-ban kifejtett értelmezéséhez.

A negyedik fejezetben a szerzõ Németh László 1930-as évekbeli szelle-
mi hatását rekonstruálta és vetette össze Bibó István értelmezéseivel. Ismer-
tette Bibó Némethhez fûzõdõ szellemi viszonyának alakulását, bemutatta és
értelmezte Németh László történelemfelfogását, politikaképét és a kultúrát
megújító elitrõl alkotott nézeteit, Európa és Kelet-Európa értelmezését, a ma-
gyar szellemi elit kontraszelekciójára vonatkozó nézeteit, és kiegyezés-kriti-
káját. Mindezt nemcsak hatástörténeti összefüggésben értelmezte, hanem
szembesítette azokat Bibó István vonatkozó nézeteivel, és világossá tette a ha-
tástörténeti összefüggések mellett a szemléleti különbségeket is kettõjük fel-
fogása között.

Az ötödik fejezet a politikai legitimitás értelmezése köré szervezõdött.
Megismerhetjük belõle – a harmincas évek második felétõl Bibóra genfi elõa-
dásain és híres triászán keresztül meghatározó hatást gyakorló – Guglielmo
Ferrero politikai legitimitás-felfogását, az újkori európai történelemrõl, min-
denekelõtt a francia forradalomról, Napóleonról és a bizonytalan politikai
helyzetek konszolidálásáról alkotott nézeteit, s a politikai elit ebben játszott
szerepérõl formált véleményét. A szerzõ szembesítette Ferrero nézeteit az-
zal, ahogyan Bibó István adaptálta mindezeket saját legitimitás-felfogásához.
Ahhoz, amely késõbb olyan döntõ szerepet játszott abban, ahogy Bibó István
a legitim politikai helyzetek kialakítására vonatkozó diagnózisait és terápiáit
megfogalmazta.

A hatodik fejezetben a szerzõ Bibó István elsõ politikai szerepvállalását,
a Márciusi Front (1937/38-as) megalakulásában játszott szerepét mutatta be.
Értelmezte Bibó Erdei mellett vállalt tanácsadói szerepét, s a Márciusi Front-
nak azt a programváltozatát, amelyet Bibó és Reitzer dolgozott ki, de amelyet
a mozgalom meghatározó egyéniségei elvetettek, Bibónak az elsõ zsidótör-
vénnyel szembefordulóktól való elhatárolódását és a zsidókérdésrõl kialakított
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1938-as (ma kulturális antiszemitának minõsíthetõ) állásfoglalását. Mindezt
igen árnyaltan, korabeli kontextusba helyezve rekonstruálta és értelmezte.

A hetedik fejezet Az európai egyensúlyról és békérõl. A békecsinálók könyve cím-
mel írt és kéziratban maradt nagy mû megszületésének elõzményeivel, körül-
ményeivel, a mûhöz vezetõ szellemi úttal, és magával a mûvel foglalkozott,
így annak eszmetörténeti értékével és Bibó István késõbbi reflexióival.

A nyolcadik fejezet Bibó István 1944/45 és 1948 közötti politikai publi-
cisztikai tevékenységét mutatta be és értelmezte. Áttekintette életrajzának
fõbb adatait, a „kölcsönös szolgáltatások társadalmának” elgondolását kidol-
gozó Hajnal István szellemi hatását, e hatás szakaszait. Értelmezte 1944/45 te-
lén írt Ferrero-kivonatait, majd rekonstruálta, elemezte, viszonyította és in-
terpretálta 1945 és 1947 közötti politikai elemzéseit. Az újraolvasott és újraértel-
mezett írásokat két síkon gondolta újra: szembesítette azok tételeit,
mindenekelõtt a határolt és tervezett forradalom fogalmát a korabeli állásfoglalá-
sokkal, valamint a napjainkban született interpretációkkal és feltárta Bibó Ist-
ván politikai helyzetelemzéseinek mozgatórugóit.

A kilencedik fejezetbõl megismerhetjük Bibó István 1953 és 1956 között
papírra vetett politikaelméleti gondolatmenetének újdonságát, 1950-es évek-
beli életének fõbb eseményeit, a forradalom alatti és utáni írásainak fõ jelleg-
zetességeit, harmadikutas szocializmus-koncepcióját, politikai szerepét és áttekin-
tést kapunk börtönéveinek eseményeirõl.

A tizedik fejezet a börtönbõl szabadult gondolkodó életrajzát, 1960/70-es
években írt nagy mûvének, a Bénultságnak és ezzel összefüggésben az Egyen-
súly-könyvvel folytonos és különbözõ elemeinek, Bibó István nemzet, önrendel-
kezés és nacionalizmus-értelmezésének a rekonstrukcióját és értelmezését tartal-
mazza. Ennek során a szerzõ gondosan számba vette a hatástörténeti összefüg-
géseket, majd az angol nyelvû nacionalizmus-irodalom értelmezéseivel való
párhuzamokat és különbségeket. Maga is értelmezte az értelmezéseket, viszo-
nyított és viszonyult azokhoz az értelmezésekhez, amelyek Bibó nemzetfelfo-
gására vonatkoztathatóak. Kovács Gábor Bibó nacionalizmus-értelmezésének
rekonstrukciója és értelmezése során elõbb megteremtette annak lehetõségét,
hogy azt nemzetközi kontextusba helyezze, majd ezt meg is tette.

A tizenegyedik fejezetben az életrajzi áttekintés után az Uchrónia, Az euró-
pai társadalomfejlõdés értelme és az 1978/79-es töredékek rekonstrukcióját és értel-
mezését találjuk, amelynek során Bibó István liberalizmushoz és szocializmushoz
való viszonyának árnyalt bemutatását olvashatjuk. Ezt két külön egység követi.
Az egyikben a szerzõ Bibó István kereszténység-felfogásának társadalomkoncepci-
ójára gyakorolt hatását vizsgálta. Kimutatta, hogy Bibó István nem protestáns
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és nem is katolikus szemléletû volt, hanem – ebben a vonatkozásban – mind-
kettõ vívmányainak szintézisére törekvõ politikai gondolkodó. A másikban pe-
dig Bibó István népi mozgalomról alkotott – különbözõ korokból származó – vé-
leményeinek és a népi mozgalomról formált urbánus ellenségképeknek a gon-
dos és higgadt számbavétele után arra vállalkozott, hogy egyrészt a népi
mozgalmat elhelyezze a modern politikai eszmetörténetben, másrészt arra,
hogy meghatározza Bibó István viszonyát a népi mozgalomhoz.

A tizenkettedik fejezetben, a disszertáció epilógusában a szerzõ Bibó Ist-
ván demokrácia-felfogását fogalmazta meg. Az értekezést széleskörû és alapos
irodalomjegyzék és névmutató zárja.

Kovács Gábor tehát különbözõ feladatokra vállalkozott. Szellemi élet-
rajz megírására, a szellemi hatások és az életmû összehasonlítására. Arra,
hogy felderítse, hogy azok milyen módosulásokkal épültek be Bibó István
életmûvébe. Arra, hogy az életmû kulcsfontosságú elméleti kérdéseit újraér-
telmezze, s ebbõl a szempontból olvassa újra Bibó oeuvrejét. Arra, hogy be-
emelje azt napjaink társadalomtudományi és közéleti diskurzusaiba. A felada-
tok önálló munkákat és különbözõ mûfajokat feltételeztek. Ezeket a feladato-
kat úgy kellett a szerzõnek megoldania, hogy a különbözõ munkákat egy
egységes szerkezetû mûbe foglalja bele, annak a részeivé alakítsa át. A mû
nem a Magyarországon meghonosodott – az életmûvet nem elemzõ – élet-
rajz, hanem az életmû monografikus, problématörténeti feldolgozása.

Az eszmetörténeti doktori szemináriumi tanulmánykötet, és a két alapve-
tõ monográfia a magyar nyelvû eszmetörténeti irodalomban éppúgy, mint az
eszmetörténeti irodalom nemzetközi mezõnyében megállják a helyüket. Tár-
gyilagos, autonóm, szemléletükben, módszerükben és problémamegoldásaik-
ban egymástól különbözõ, de egyaránt alapvetõ mûvek születtek. Ugyanannak
a szellemi mûhelynek autonómiára és együttmûködésre serkentõ közegében.
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FELHÍVÁS A REGIO LEENDÕ SZERZÕIHEZ

A kéziratokat megõrizzük és kérésre visszaküldjük. A kéziratokat elektroni-
kus formában (*.doc, *.rtf dokumentumként) várjuk a szerkesztõség e-mail
címére (zs.domok@tla.hu). A kéziratok terjedelme nem haladhatja meg a 40
ezer leütést, a recenzióké, könyvismertetéseké a 15 ezer leütést. A szövegben
nem használunk kövér/félkövér és aláhúzott kiemeléseket – a kiemelendõ
szövegrészeket dõlt betûkkel kérjük jelölni. A hivatkozásokat folyamatos láb-
jegyzetekben helyezzük el, szöveg végi bibliográfiát, tájékoztató irodalmat
rendszerint nem közlünk.

ÚTMUTATÓ A HIVATKOZÁSOKHOZ

1. A szerzõk, szerkesztõk neve

A hivatkozás a szerzõ vagy szerkesztõ nevével indul. Ha többen írták,
szerkesztették a mûvet, nevük közé hosszú kötõjel (–) kerül. Külföldi szerzõ
esetén a családnév kerül elõre, majd vesszõ után áll a keresztnév. (Magyar szer-
zõk nevénél is ezt a sorrendet használjuk, ha a szöveg idegen nyelven jelent
meg.) Többszerzõs tanulmánykötet esetében a szerkesztõ(k) nevét (melyet
a már említett sorrendben adunk meg) az (ed.), (eds.), (Hg.), (Hrsg.) illetve
magyar cím esetén (szerk.) kifejezés, végül kettõspont követi, a cím bevezeté-
seként. Ha a cikket a szerzõ saját tanulmánykötetébõl idézzük, a név ismétlé-
sét kerüljük, de utalunk rá az „Ugyanõ” szóval. Ezt használjuk akkor is, ha
ugyanattól a szerzõtõl egynél több mûvet hivatkozunk egymás után. Több
mû egy lábjegyzetben történõ felsorolásakor az oldalszámot követõ pont
után pontosvesszõt használunk. Minden lábjegyzet ponttal végzõdik.

2. A hivatkozott szöveg címe

Ha önálló kötetrõl van szó, ennek a címét dõlt betûvel szedjük. Ha a hi-
vatkozott cikk tanulmánykötetben vagy folyóiratban jelent meg, ez utóbbiak
lesznek dõltbetûsek, míg a cikk címét nem kurziváljuk. Ha a tanulmánykötet-
bõl valamely cikkre hivatkozunk, akkor In:-t használunk.
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Folyóiratcikkek esetén nem használunk „In”-t. A folyóirat dõlt betûvel sze-
dett címét vesszõ, majd a megjelenés éve, a lapszám követi, végül az oldalszám.

A címrõl fent mondottak természetesen az alcímre is vonatkoznak. (Ezt
pont választja el a fõcímtõl, hacsak a kötet kimondottan nem jelöli másként.)
Ha a címet kérdõjel, felkiáltójel stb. zárja, pontra természetesen már nincs
szükség.

3. A szöveg kiadási helye, terjedelme

A köteteknél elõször a kiadót, majd kettõspont után a kiadás helyét adjuk
meg. A város nevét, vesszõ után, követi a kiadás éve, és pont után a hivatko-
zott oldal vagy oldalak. Az oldalszámok (és általában a számok) között hosszú
kötõjelet használunk. Az oldalszámok csak önmagukban állnak, p., pp. vagy
o. rövidítésekre nincs szükség, de a pontra az utolsó szám után igen. Minden
címet pont zár le. Amikor több hivatkozás kerül egymás után ugyanabba a láb-
jegyzetbe, pont és pontosvesszõ választja el õket.

Minden város nevét olyan alakban közöljük, ahogy a hivatkozott szöveg
nyelvébõl adódik. Így például szerb nyelvû szöveg esetén Beograd-ot írunk,
nem Belgrádot; ha Kolozsváron megjelent magyar szöveget hivatkozunk, ter-
mészetesen Kolozsvárt írunk, de ha románt, akkor Clujt, Cluj–Napocát.
De kétnyelvû kiadás esetén már mindkét változat szerepelhet.

Budapest nevét nem rövidítjük Bp-vel. Magyarországi kiadványoknál a „Ki-
adó” szó elhagyható. (Tehát elegendõ: Osiris, Balassi, Európa stb.) A kiadóként
gyakran elõforduló „University Press” UP-ként rövidítendõ. Használható még-
is a kiadó (Verlag stb.) szó, ha enélkül nem lenne értelme a kiadó nevének.

Kérjük, hogy a hivatkozott szöveg terjedelmét – akár kötetbõl, akár folyó-
iratból való – Szerzõink pontosan jelöljék meg az oldalszámok által. Lehetõ-
ség van arra is, hogy a szöveg teljes terjedelme mellett az ebbõl hivatkozott
részt egyaránt feltüntessék. Pl.:

Walter, François: A város meghatározásának problémái a 19. századi
Európában. Korall, 11–12. (2003. május) 183–198, itt: 188–194.

4. Ismételt hivatkozás

Az egyszer már említett mûre való ismételt hivatkozás a szerzõ vezetékne-
ve és a kötet-, illetve tanulmány rövidített címének (de nem a bibliográfiai ada-
toknak) megismétlésével, majd vesszõ után az i. m. kifejezés által történik.
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Néhány példa a fentiekre

Önálló kötet:
Burckhardt, Jacob: Weltgeschichtliche Betrachtungen. Deutscher Taschen-

buch Verlag: München, 1978.; Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete
a XX. század második felében. Osiris: Budapest, 2000.

Ha olyan kötetre hivatkozunk, amelyet nem az eredeti nyelven, hanem
fordításban olvastunk, lehetõség szerint adjuk meg zárójelben az eredetit.
Ez a magyar fordításokra természetszerûleg nem vonatkozik. Pl.: Thom,
Françoise: Limba de lemn. Humanitas: Bucureºti, 1993. (Eredetiben: La lan-
gue de bois. Juilliard: Paris, 1987.)

A 20–21. század során újrakiadott, újranyomott, lefordított, klasszikus-
nak számító mûvek esetében lehetõség szerint tüntessük fel az elsõ megjele-
nés bibliográfiai adatait, de legalább a címet és az évet. Pl.: Lukács, G.: Lenin:
A Study in the Unity of his Thought. New Left Books: London, 1970. 2–3. –
Lukács György Lenin. Studie über den Zusammenhang seiner Gedankencímû mû-
vének (Bécs, 1924) újabb kiadása (Luchterhand: Neuwied – Berlin, 1967.)
alapján készült angol fordítás.

Tanulmánykötetben megjelent cikk:
Sparks, Colin: Media theory after the fall of European communism.

Why the old models from East and West won’t do any more. In: Curran,
James – Park, Myung-Jin (eds.): De-Westernizing Media Studies. Routledge:
New York – London, 2000. 35–49.; Örkény Antal: A magyar nemzettudat vál-
tozása az elmúlt évtizedben. In: Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalom-
ban. Teleki László Alapítvány: Budapest, 2004. 7–27.; Szegedy-Maszák,
Mihály: Framing Texts as the Representation of National Character: From Enlighten-
ment Universalism to Romantic Nationalism. In: Ugyanõ (ed.): National heritage
– National Canon. Collegium Budapest: Budapest, 2001. 107–120.

Sorozatcím, ha van, a cím és alcím után, nem dõlt betûkkel, zárójelben sze-
repel. Pl.: Õri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírá-
sok Pest megyében, 1774–1783. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudo-
mányi Kutatóintézetének kutatási jelentései, 75.) KSH Népességtudományi
Kutatóintézet: Budapest, 2003.

Folyóiratcikk:
Mivel a folyóiratok a legkülönfélébb számozási módszereket használják,

célszerû ezekhez oly módon idomulni, hogy a lapszám az adott folyóirat
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számozási logikáján belül, egyértelmûen visszakereshetõ legyen. A Regio
nem kívánja a visszakereshetõséget azáltal nehezíteni, hogy minden folyó-
irat-hivatkozásra egyetlen stílust erõltet, de bizonyos típusokat az alábbi pél-
dák szerint mégis meghatározni igyekszik. Olyan folyóiratban, ahol az éven
belüli számozással adják meg a lapszámot, kötetszám, folyamatos számozás
nélkül (ilyen pl. maga a Regio is). Pl.: Bottoni, Stefano: A sztálini „kis Magyar-
ország” megalakítása (1952.) Regio, 2003. 3. 89–126.

Az év és a kötet, azon belül a szám megadásával megadott folyóiratcikk:
Boyle, M.: Building a communicative democracy: the birth and death of

citizen politics in East-Germany. Media, Culture and Society, 1994, 16 (2).
183–215.

Kötetszámmal, folyamatos számozással és dátummal megadott folyóiratszám:
Iordachi, Constantin – Trencsényi Balázs: A megújulás esélyei: a román

történetírás tíz éve (1989–1998). Replika, 41–42. (2000. november) 165–194.;
Virág Gábor: A kultúra anyagi alapja és lehetõségei a kishegyesi kommuná-
ban. Új Symposion, 66 (1970. október 23.)

Csak dátummal (pl. év, évszak) való hivatkozás:
Said, Edward W.: Invention, Memory and Place. Critical Inquiry, Winter

2000. 175–192.; Magyarics Tamás: Nagy Britannia Közép-Európa politikája
1918-tól napjainkig. II. rész. Pro Minoritate, 2002, õsz. 61–96.

Napilap, illetve a megjelenés napja szerint azonosítható folyóirat esetében:
Tolnai Ottó: Gyõztünk! Napló, 1990. december 12. 10.
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