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ILLUSZTRÁCIÓ
BUKSZ-Stúdió

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 5   N u m b e r  1 S p r i n g  2 0 0 3

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, György C. Kálmán, 
Gábor Klaniczay, Judit Lakner, Aladár Madarász, László Majtényi, Gábor Pajkossy, István Rév, Endre Szécsényi, György F. Széphelyi

3Get yourself a pair of glasses!

CORRESPONDENCE

10János Kelemen: A Short History of the Philosophy 

of Language from Plato to Humboldt

Katalin Farkas, János Kelemen: Philosophy of Language

Gábor Forrai: 
Philosophies of Language

Márta Fehér:

5A RejoinderIstván M. Bodnár, László Kálmán:

6An Antidote to AngerCsilla Rákosi:

8The Cure-AllIstván M. Bodnár, László Kálmán

18István Schütz: Blank Spots in the Balkans

An Introduction to Albanian and Balkan Studies

Zsolt Simon:
Blank Spots

REVIEW ARTICLES

91András Lakatos (comp.) Important Books. The BUKSZ Selected Bibliography Winter 2002

BIBLIOGRAPHY

64On Public Opinion Research. Róbert Angelusz interviewed by Csilla Mihalicz

BUKSZ CONVERSATION

30The Reception of Imre Kertész’ WorksGyörgy Vári

54Liberalism and Its DiscontentsRaymond Geuss

PROBLEMS

74Felipe Fernández-Armesto: MillenniumCsaba Dupcsik

78Lee Congdon: Seeing Red

Hungarian Intellectuals in Exile and the Challenge of Communism

György Litván

83

86

Michael Polanyi, edited by Attila Károly Molnár

Péter Tibor Nagy: Capillaries and Pressure Groups

Educational Policies in Hungary in the 19-20th Centuries

Szilárd Kmeczkó, Zsuzsa N. Tóth

Eszter Berényi

REVIEWS


