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szervezetek vezetõi is valószínûleg inkább 
fordulnak diagnosztához, ha betegségüket 
kívánják megállapítani, mintha nincsenek is tu-
datában netán problémáiknak. Sõt, szervezetek 
számára még inkább ajánlható külsõ segítség a 
diagnózis és terápia megállapításához, hiszen 
gyakori tapasztalat, hogy akik belül vannak, 
ritkán látják át saját szervezetüket a maga 
teljességében. Tán egyetlen kérdés, amiben 
a tradicionális szervezõi megközelítés és a 
Lõvey-Nadkarni szerzõpáros leírása szinte szó 
szerint megegyezik, ez a vezetõk s a vezetés 
felelõssége az örömteli szervezet kialakításában. 
Az õ felelõsségük, hogy egészséges lesz-e 
az általuk irányított szervezet, miként az is a 
vezetõkön múlik, kialakulnak-e az örömteli 
munkavégzés feltételei. Amit minden vezetõ 
megtehet, s felelõsségétõl áthatva meg is 
kell, hogy tegyen, a könyv ismeretében 
megvizsgálni, mely személyiségjegyei, mi-

lyen tulajdonságai vezetnek a szervezetben 
betegségek kialakulásához. Aki ezt tudatosít-
ja magában, a legelsõ lépést már meg is tette 
az egészségessé válás útján.

Az újszerû megközelítés, az úttörõ jelleg 
azt is jelenti, bizonyára sok kritika éri majd ezt 
a mûvet. Az is valószínû, hogy a kibontakozó 
viták majdan sok megállapítást pontosítanak, 
árnyalnak, új tüneteket fedeznek majd 
fel, netán új betegségeket nevesítenek, és 
gazdagodik a terápia eszköztára is. Nem 
von le azonban semmit Alexander Fleming 
érdemeibõl, hogy a penicillin mellett ma már 
számos gyulladáscsökkentõ medicinát isme-
rünk. (Lõvey Imre – Manohar S. Nadkarni: 
Az örömteli szervezet. Szervezeti egészség, 
betegség, öröm – és a vezetés. HVG könyvek. 
Budapest, 2003)

Szirmai Péter
a közgazdaságtudományok kandidátusa

 1 Boros stratégikus érvei három csoportra oszthatók: 
1. alapvetõ érdekek biztosítása (gazdasági szempon-
tok; külpolitika: egységes fellépés lehetõsége; 
védelmi szempontok, stabilitás) 2. morális felada-
tok megoldása: „soha többé háborút Európában”, 
legjobb eszméink kibontakoztatása, igazságos 
társadalom 3. az ellenvetések leküzdhetõsége: közös 

Boros János:
A demokrácia filozófiája

E munka az elsõ hazai, könyvnyi terjedelmû 
hozzájárulás a pragmatikus politikai filozófia 
hagyományához; nemcsak e hagyomány 
demokráciafelfogásainak bemutatása, de 
továbbvitele is egy europolitikai állásfoglalás 
felé. Állítása szerint az amerikai alkotmány 

„sikerének” lényegi szerepe van a demokrácia 
pragmatikus alapokon való megértésében és 
az egyesült szövetségi európai demokratikus 
közeg kialakításában (europragmatizmus).

Bevezetésében Boros Jürgen Habermas-
szal és Joschka Fischerrel hitet tesz egy euró-
pai szövetségi állam, egy európai alkotmány 
szükségessége mellett.1 „A szerzõdések 

Európájából az alkotmány Európáját kell 
létrehozni. Csak ezáltal lesz a fogyasztóból 
polgár és a technokratából demokrata” (12). 
A megvalósítás legjobb módja: „Eljött az ideje, 
hogy Amerikától eltanuljuk nagyon is euró-
pai eredetû politikai gyakorlatát. A geográfiai, 
pszichikai, nyelvi törésvonalak kizárólag 
egy olyan alkotmányos politikai Európában 
orvosolhatók, amelynek szerkezete hasonló 
az amerikai alkotmányhoz.” (13)

Európa legjobb eszméinek megvalósítá-
sára az európai történelem teoretikusan 
készen áll, de régimódi intézményei és 
nyelvi-kulturális megosztottsága gyakorlati 
akadályt jelentenek. A teoretikus készenlét 
Boros számára azt jelenti, hogy az európai-
aknak lehetõségükben áll, hogy bátor lépé-
seket tegyenek Európa jobb funkcionálása 

hivatalos nyelv (angol); az europesszimizmus, a megosz-
tottság a nyilvánosság egy közös terében leküzdhetõ 
akadály. A pragmatikusok szerint „a demokrácia 
nem igazolható szigorú logikai vagy filozófiai érvek-
kel, hanem csak azokkal az elõnyökkel, amelyekkel 
valamennyi egyéb politikai formációval szemben 
rendelkezik” (26)
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 2 Pragmatikus filozófia. Jelenkor Pécs, 1998. Ebben a 
tárgyalt könyv érvelésének episztemológiai és etikai 
megalapozása olvasható. Boros itt dolgozza ki az 
ún. DIKE-eljárást, az igazság egy dinamikus katego-
rikus elméletét. A DIKE-eljárás komolyabb figyelmet 
érdemel, mint arra itt lehetõség nyílik. Rendkívül 

érdekében. Európa akaratgyengeséggel 
küzd, tartalmi kérdéseken töpreng, ahelyett, 
hogy a régen várt formai bravúrra összpon-
tosítana. Ha ezt megtenné már, egyúttal a 

„legjobb tartalmak” felülkerekedését is biz-
tosítaná. Boros szerint erre épp az amerikai 
alkotmány a legjobb példa: „Az amerikai 
alkotmány létrehozói elõtt valami Kantéhoz 
hasonló cél lebegett: létrehozni a közös politi-
kai tudat tartalommentes, »politikai a priori« 
szerkezetét, egy hatalmas ország formális po-
litikai struktúráját, mely semmi egyebet nem 
tesz, mint megállapítja azokat a szabályokat, 
melyek szerint a politikai reprezentációt és 
hatalmat gyakorolni kell.” (17)

Az amerikai alkotmány szerzõinek 
felismerése, hogy a legjobb alkotmánynak 
olyannak kell lennie, mely fenn képes ma-
radni az emberi természetet lényegi módon 
jellemzõ pártoskodások, a tartalmi kérdések 
erõltetésében megmutatkozó hatalmi csaták 
közepette, sõt mi több, ezt egy bizonyos érte-
lemben moderálni képes. Egy formai bizto-
sítékkal kell megosztani a hatalomért csatá-
zókat, mely „bármely fajta ember túlsúlyba 
jutása esetén is megfelelõ módon ellensúlyoz, 
és mûködési mechanizmusával fenntartja 
a »jó« társadalmat és az igazságos politikai 
struktúrát”. Boros a beépített ellensúlyozó 
dinamikát „keljfeljancsi elvnek” nevezi, ami 
azon elõfeltevés mellett mûködik, hogy az 
adott állam nem hajlamos „általános irracio-
nális felfordulásra”.

Ezután a szerzõ sem az európai nehézsé-
gek részletekbe menõ elemzésébe, sem 
az amerikai alkotmány egy alkalmazható 
konkrét változatának kidolgozásába nem fog. 
Nem ezt tartja könyve feladatának. Hanem 
annak bemutatását, hogy egy ilyen innovatív 
program meggyõzõdéses felvállalására mi-

lyen elõzetes filozófiai lépések jogosítanak 
fel. A szerzõ itt is, mint 1998-ban kiadott kö-
tetében,2 a pragmatikus hagyomány gondol-
kodóinak nézeteit térképezi fel. Ez azonban, 
megfelelõen e tradíció elveinek, korántsem 
pusztán filozófiatörténeti bemutatás. Boros 
attitûdje a következõ: „A történeti elemzéssel 
nem »antipragmatikusan« járok el, hanem 
azt a dewey-i történetszemléletet érvénye-
sítem, mely szerint a múltban is a jövõt kell 
keresnünk: azt, hogy mit tanulhatunk ma 
a régiektõl egy jobb jövõ alakítása érdeké-
ben.” (6)

Boros hõsei, John Dewey és Richard Rorty, 
a pragmatizmus kifinomult védelmezõi. Azaz 
nem csupán annyira „pragmatikusok” amen-
nyire mindenki az (ti. abban az értelemben, 
amiben az amerikai alkotmány szerzõi is 
nyilvánvalóan „pragmatikusan” jártak el 
munkájukkor), hanem ezen túlmenõen, 
beállítódásukról azt gondolják, hogy az egy 
sikeresen védelmezhetõ filozófiai elmélet 
(amivel az alkotmány meglehetõsen vallásos 
szerzõi aligha értettek volna egyet). Mind 
a demokrácia filozófiája mind a filozófia 
demokratizálása – Boros belsõ parallel 
fejezetcímei – e pragmatizmusra utalnak, 
egyrészt mint a legsikeresebb társadalmi 
berendezkedés sugallta filozófiára, másrészt 
mint a gyakorlati szempontok központi 
szerepbe hozására a filozófiának nevezett 
emberi erõfeszítésben.

Dewey az elsõ gondolkodó, aki felfigyelt 
az amerikai demokrácia és alkotmány filozófiai 
jelentõségére. Az elsõ fejezetben társadalom-
filozófiai nézeteinek rekonstrukcióját kapjuk, 
majd a másodikban a szerzõ amellett érvel, 
hogy Dewey naturalisztikus demokratizmu-
sában – miszerint a demokrácia az ember 
természetes állapota, és ha a demokráciát 
sommásan a következõrõl van szó: az eljárás értelmes 
lények igazságkereséséhez kíván regulatív eszközül 
szolgálni avval, hogy bármely igazságigénnyel fel-
léptethetõ kijelentésünkre pragmatikus-koherentista 
és kanti-univerzalista kritériumokon nyugvó gyakor-
lati kiértékelési módszert ad a kezünkbe. (252-262)
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biztosítjuk számára, akkor minden más már 
magától meg fog oldódni – fenntartható 
a pozitív filozofálás lehetõsége. Boros két 
könyvében közel kétszáz oldalon tárgyalja 
Dewey pragmatikus filozófiáját, ami egy 
könyvet jelent a könyvekben, és hiánypótló 
hozzájárulást Dewey hazai recepciójához.

Rorty elméletének legfontosabb jegye az 
ismeretelméleti alapú megalapozás-elleness-
ég: fel kell adnunk hiábavaló kísérleteinket 
arra, hogy a szabadságról és egyenlõségrõl 
folytatott eszmecseréink szótárait egyeztessük. 
Inkább békés egymás mellett élésük feltéte-
leinek megteremtésén kell fáradoznunk. A 
demokrácia egyetlen legitimációja a szenve-
déscsökkentés. Nincs mûködõ demokrácia, ha 
a benne élõk nem szolidárisak egymással. Az 
alkotmány teremti meg emberek és eszmék 
békés egymás mellett élésének lehetõségét, 
ezért tekinthetõ a szolidaritás legmagasabb 
társadalmi szintjének. A demokráciakedvelõ 
élet tartalma a konrét toleráns (= nyitottság 
több szótár elsajátítására) illetve a kritikus (= 
szenvedésenyhítési szempontú) emberi cse-
lekedetekben kap konkrét tartalmat.

Boros hiányolja Rortynál a demokrá-
cia intézményes oldalával való behatóbb 
foglalkozást (190). A DIKE-elvvel mérve 

„Rorty szolidaritásfogalma nem mûködik… 
ameny-nyiben nem kapcsolunk hozzá politi-
kai, tehát hatalmi és intézményes elemzé-
seket és javaslatokat, melyek a szolidaritás 
társadalmi megjelenítésével, elosztásával, 
nevelési ösz-szefüggéseivel foglalkoznak” 
(190). Boros nem ért egyet Rortyval abban, 
hogy a „valóságos” demokrácia fogalom 
kidolgozásában a filozófusok jobb, ha áten-
gedik a teret a politológusoknak, tekintve, 
hogy erre, Rorty után, nincs jogosítványuk. 
Boros Rorty-kritikáját a harmadik fejezet 
utolsó két alfejezete tartalmazza. Boros 
szerint „bár a demokráciát a történelem és 
az emberi ész által létrehozott legjobb poli-
tikai formának tartjuk, mégsem adunk neki 
semmiféle »abszolút« megalapozást”. Ezáltal 

lehetetlenné válik az emberi méltóság, az 
emberi jogok és egyáltalán az igazságosság 
megalapozása. Azonban „a biztonság utáni 
azon vágy, hogy a demokratikus gondolko-
dás vívmányait ne lehessen megszüntetni, 
mindig újra arra sarkall filozófusokat, hogy az 
univerzalisztikus észeszme bizonyos módo-
sított formáira hivatkozzanak…” (207). Rorty 
szerint az inkluzív ethnoszt az emberiség 
azon része alkotja, amely a nyugati világban 
él, amely minden ember számára nyitva áll, 
amennyiben elfogadja annak alkotmányos 
alapelveit. De meg lehet-e õrizni ezt a társa-
dalmi formát „abszolút” megalapozások 
nélkül? Boros válasza erre az, hogy a Rorty 
hivatkozta tény, miszerint kialakítható a 

„köznapi tudatra”, „intuitív tartalmakra”, a 
tudományos közösség általánosan elfogadott 
tudására alapozott egyensúly, semmit nem 
tud kezdeni avval a gyakorlati igénnyel, hogy 
ennek az egyensúlynak az elgondolása és az 
ehhez elvetendõ szótárak elvetése „továbbra 
is fönn fogják tartani az elméleti-filozófiai 
reflexió igényét” (210). Rorty álláspontja egy 

„módszertani kantianizmust” elõfeltételez. 
Rortynál a társadalom mint az értékteremtés 
lehetõség-feltétele szerepel. A társadalom 
tehát az elvek kialakítása során bizonyul 
transzcendentális szubjektumnak: „az indivi-
duális szubjektumnál demokratikusabb 
dolog egy egész társadalmat szubjektumnak 
tekinteni, melyben valódi diszkussziók és 
kommunikatív folyamatok zajlanak. De 
hogy ezáltal tényleges filozófiai fordulat 
következik-e be, az egy további kérdés.” 
Boros szerint Rortynak nem sikerül a filozó-
fiai reflexió hagyományát úgy felszámolnia, 
hogy e tradíció egy újabb fejlõdési áramába 
ne lépne.

Miben is különbözik Boros pragmatizmusa 
Rortyétól, és egyáltalán pragmatizmus-e 
még? Erre a kérdésre választ keresve vissza 
kell térnünk a Boros korábbi könyvében ki-
fejtett igazságeljárásra, mely egyrészt ötletet 
ad arra, hogy hogyan zárhatja le Boros a fenti 
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vitát, másrészt az europragmatizmus politi-
kai programjának rendszerén belüli megíté-
lési mércéjéül szolgál. Boros Rortyval együtt 
vallja, hogy a folytatható filozófia egy jelen- és 
jövõorientált vállalkozás, elméleti és gyakor-
lati erõfeszítés az igazságosság növelésére 
és az életminõség javítására. Ahhoz, hogy 
a filozófus („mindenki, aki következetesen 
végiggondolja gondolatait”) jól mûködjön 
közre a közvetítésben, nem kell megijednie 
önnön deprofesszionálizásától. Boros nem 
hiszi, hogy ez az „egészséges” vállalkozás 
megvalósítható lenne az igazságfogalom 
alapú filozófia felszámolásával. Túlléphetünk 
Rortyn, ha nem a demokratikusan valóban 
tarthatatlan „tiszta ész igazsága” szolgál 
irányadóul igazságfogalmunk kialakításához, 

„hanem egy olyan, mely áthaladt a »tiszta« 
és »gyakorlati« ész kritikáján és a neoprag-
matizmus bírálatán is, és amely ily módon 
az »igazmondás« és az »igazságosság« felõl 
határozódik meg” (265). Boros általános 
filozófiai vállalkozása ezen igazságfogalom 
és az ehhez kapcsolódó igazságeljárás 
kidolgozása Kant szellemében.3 A formális 

 3A kérdésre tehát, hogy pragmatikus marad-e a fen-
tiek elvetésével az elmélet, egy másik kérdés válasza 
adhat feleletet: lehet-e Kant filozófiájának konzisz-
tens pragmatikus olvasatát adni? Boros válasza erre 
az, hogy ez lehetséges. Ehhez lásd cikkét, Kant és a 
pragmatizmus. Világosság. 2000, 6-7, 50-60
 4 Pragmatikus filozófia. 254.

oldalon az igazságeljárás alapú végiggon-
dolás igazolja a demokratikus alkotmányt, 
míg a tartalmi oldalon az igazságeljárás 
követésében gyakorolt morál a garancia 
arra, hogy a demokratikus társadalom fel-
világosodott polgárai magukénak érezzék 
saját országukat és politikai rendszerüket. 

„A DIKE-eljárás nem szolgáltat olyan auto-
matizmussal és kényszerûséggel eredményt, 
mint egy matematikai levezetés, hanem csak 
vitatható elveket kínál.”4 Boros János könyvei 
egy izgalmas vitateret alakítottak ki, ahol a de-
mokráciát önnön legsajátabb jogaiba helyezõ 
alkotmányról szóló diszkusszióra nem csu-
pán szakfilozófusok, hanem minden, a fenti 
értelemben vett „filozófus” feljogosult. (Boros 
János: A demokrácia filozófiája. Dianoia soro-
zat. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000. 334 p)

2003. december 11-én vezetõ politikusok jelenlétében elõször adták át a magyar 
vállalkozók által adományozott prima primissima díjat. A díj mellé, amely 
Schrammel Imre Kossuth díjas keramikusmûvész munkája, amely a hajdani, ver-
hetetlen versenylovat, Kincsemet ábrázolja, 50.000 eurót adományozott az erre a 
célra létrehozott alapítvány kuratóriuma.

A Prima Primissima díjat tíz kategóriában adták át. Ezek egyike a magyar tudo-
mány kategóriája, ahol idén vizi e. szilveszter lett a kitüntetett.

A díjat a következõ, bemutató szavak kíséretében nyújtották át:
Vizi E. Szilveszter orvos, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
Széchenyi- és Galilei díjas. Számos külföldi akadémia tiszteletbeli tagja, tan-
székvezetõ egyetemi tanár. Munkásságának legfontosabb területe az agykutatás. 
Felfedezéseivel új fejezetet nyitott meg a gyógyszerkutatás és –terápia területén. 
A tevékenysége révén kifejlesztett gyógyszerek immár a modern orvosi ellátás 
részei, az egyes megbetegedések hatékony gyógyításának eszközei. Világszerte 
a legtöbbet idézett magyar tudós.
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csató éva közel fél évszázadot töltött a Magyar Tudomány szerkesztõs-
gében. Ritkaság, hogy valaki ilyen hosszú ideig ugyanazon folyóirat 
munkatársa, majd felelõs szerkesztõje; de az szinte példa nélküli, 
hogy valaki annyira közmegelégedésre lássa el szerkesztõi feladatát, 
ahogyan azt Csató Éva tette. Lehetetlen felsorolni, megfogalmazni, 
hogyan és hányféleképpen járult hozzá a Magyar Tudomány arculat-
váltásához, ahhoz, hogy lapunk a korábbi, közlöny jellegû újságból 
színvonalas ismeretterjesztõ, tudománypolitikával foglalkozó, a 
vitákat vállaló, de a napi politikától mentes, elismert folyóirattá vált. 
Mindezt tanúsíthatja bármelyik votlt fõszerkesztõje – köztük Erdei Fe-
renc, Straub F. Brunó és Köpeczi Béla –, a szerkesztõség munkatársai, 
illetve a vele kapcsolatba került szerzõk százai. Sokrétû mûveltsége, 
megalapozott tudása, naprakész tájékozottsága, valamint az embe-
rekkel való bánni tudása, tanítanivaló, de talán utánozhatatlan tárgyalási 
képessége tette hitelessé valamennyi lépését.

Amikor a lassú visszavonulás csalhatatlan jeleként a felelõs szerkesztõi 
megbízatásról 1997-ben leköszönve a Könyvszemle rovat gondozását 
vette át, hamar megérkezett a visszajelzés: az MTA vezetõi és a lap egysz-
erû olvasói egyaránt hangot adtak azon véleményüknek, hogy a folyóirat 
legjobb rovata egyértelmûen a Könyvszemle.

Szakmai elismerésként megkapta a legkiválóbb újságíróknak-szer-
kesztõknek adható Aranytollat. Most, hogy a szerkesztõség napi munká-
jában nem vesz már részt, köszönjük, hogy eddig velünk dolgozott.

A szerkesztõség munkatársai
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön 
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.


