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SZERZÔINKHEZ

1. Szerkesztôségünk szívesen látja a szá-
mítógépes szövegszerkesztôvel készített és a 
buksz@c3.hu címre e-mailben csatolt doku-
mentumként beküldött cikkeket. Kérjük szer-
zôinket, közöljék elérhetôségüket (postacím, 
telefonszám vagy e-mail-cím), továbbá – az 
„E számunk szerzôi” rovat számára – foglal-
kozásukat és munkahelyüket. 

2. A szerkesztôség a „Bírálat” és a „Prob-
léma” rovatba szánt cikkek esetében a 0,75–
1 íves, egyébként a 0,25–0,4 íves kézirato-
kat tekinti optimális terjedelmûnek. (Egy ív 
40 000 n.)

3. Kérjük szerzôinket, hogy a „Bírá-
lat” rovatba szánt írásuknak adjanak rövid 
címet; cikküket, ha azt a terjedelem indokol-
ja, tagolják – ugyancsak rövid alcímmel (és 
nem számmal) jelölt – fejezetekre.

4. Kérjük, az ismertetett könyvek adata-
it részletes formában írják le az alábbi sor-
rendben: a szerzô(k) (többszerzôs kötet eset-
ében a szerkesztô) neve, a könyv címe, alcí-
me, a fordítónak, az elôszó, illetve az utószó 
szerzôjének a neve, a kiadó(k) neve, a meg-
jelenés helye és éve, a könyv oldalszáma és 
ára, az esetleges sorozatcím. A címleírás-
ban alkalmazott központozást illetôleg folyó-

iratunk a magyar – és nem az angolszász – 
gyakorlatot követi. 

5. Kérjük, kiemelést – kurziválással – csak 
feltétlenül szükséges esetben alkalmazza-
nak. Ne emeljék ki egészükben a szövegben 
szereplô idézeteket sem, csak saját kieme-
lést alkalmazzanak (külön jelezve), az erede-
tiben szereplô kiemelést természetesen tart-
sák meg (és ezt külön jelezzék is). Rövidí-
téseket csak indokolt esetben alkalmazza-
nak, kérjük viszont a folyóiratunknál divatozó 
– magyar (tehát nem latin) – rövidítések (old., 
i. m., uô, uo., ford., vö. stb.) elfogadását és 
érvényesítését.

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

7. Kérjük, csak lapalji, illetve szövegközi 
jegyzetet alkalmazzanak, és kerüljék az ún. 
sorszámozott bibliográfiai, illetve a záróje-
les jegyzetek alkalmazását. A lapalji jegy-
zetek (lábjegyzetek) számozása folyamato-
san, arab számmal történjék. Lapalji jegy-
zet a „Bírálat”, a „Tiszteletkör”, a „Probléma” 
és a „Vita” rovatba szánt cikkhez tartozhat, a 
szemlecikkben szövegközi jegyzet alkalmaz-
ható. Bírálatoknál a bírált könyv (vagy köny-
vek) hivatkozott helyét mindig a fôszöveg-

ben adják meg (… old.), minden más hivatko-
zás kerüljön lapalji jegyzetbe. Idegen nyelvû 
könyvbôl is magyarul idézzenek, az eredeti 
szöveget csak indokolt esetben adják meg, 
jegyzetben. 

8. A jegyzetben a hivatkozott munkák 
címét, a tanulmánykötet, gyûjtemény, illet-
ve periodika címét kurziválják. Az „In:” jelö-
lést folyóirat, heti- és napilap esetén ne alkal-
mazzák. Ismételt elôfordulás esetén rövidít-
ve hivatkozzanak; a rövid alak a szerzô veze-
téknevébôl és az i. m. rövidítésbôl áll. Ha egy 
szerzô több munkájára is hivatkoznak, a rövi-
dített címet adják meg. Periodikumoknál az 
évfolyamot, kötetet csak folyóirat esetén jelöl-
jék, a megjelenés évszámát viszont mindig.

9. Kérjük szerzôinket, hogy a „Bírálat”  
rovatba szánt cikkükhöz az ismertetett szer-
zô munkásságát, a „Probléma” rovatba szánt 
cikkükhöz pedig a szóban forgó témakör leg-
fontosabb irodalmát stb. – lehetôleg a megje-
lenés idôrendjében – ismertetô ún. „dobozt” 
mellékeljenek. A címleírás elveire lásd a 4. 
pontban mondottakat.

10. Folyóiratunk mindenkori anyagi helyze-
tétôl függôen tudunk vagy nem tudunk szer-
zôinknek honoráriumot fizetni.
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