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Könyvszemle

nyújtanak az algoritmuselmélet alapjaiba is,
mindezt rendkívül könnyen emészthetõ, olvas-
mányos formában.

Az elsõ fejezetben a szerzõ bevezeti a for-
mális nyelvekkel és generatív grammatikákkal
kapcsolatos alapfogalmakat, és bemutatja a
Chomsky-féle hierarchiát alkotó alapvetõ
nyelvosztályokat, amelyekkel a késõbbi ré-
szekben majd bõvebben foglalkozik. A má-
sodik és a harmadik fejezetben a reguláris és a
környezetfüggetlen nyelvekrõl és a hozzájuk
tartozó automata osztályokról, a véges auto-
matákról és veremautomatákról kap az olvasó
ismertetést. A következõ két fejezet a véges

Magyarország
mûvelõdéstörténete
CD-ROM-sorozaton

Nagy vállalkozásba fogott a pedagógusokból
és informatikusokból álló Enciklopédia Hu-
mana Egyesület, amikor elkezdte a magyar
kultúra egységes szempontú rendszerezé-
sét multimédia CD-ROM formájában. A
kilenc kötet különbözõ taneszköz-fejlesztési
pályázatokon elnyert támogatásokból a hon-
foglalás és az államalapítás millenniumi év-
fordulója között jelent meg. Az Encyclopae-

és veremfordító automatákkal, illetve a környe-
zetfüggetlen nyelvek szintaktikus elemzésé-
vel foglalkozik. Ez utóbbi témából a könyv az
általános elemzõ algoritmusok mellett bemu-
tatja a gyakorlati szempontból kiemelt fon-
tosságú LL(k) és LR(k) típusú elemzõ mód-
szerek mûködését is. Az utolsó fejezetben a
Chomsky hierarchiát alkotó klasszikus nyelv-
osztályok tulajdonságainak tanulmányozásá-
ban tovább haladva az olvasó a Turing gépek
világába nyerhet betekintést, ennek kapcsán
felmerülnek az algoritmikus eldönthetõség és
a kiszámíthatóság alapkérdései is.

A könyv erénye a matematikai szakiroda-
lomban talán szokatlanul közvetlen, a szóbeli
magyarázatok stílusát követõ szemléletes elõ-
adásmód, ami azonban a tárgymutató hiánya
mellett meg is nehezíti a munka tankönyvként
vagy kézikönyvként való használatát. A szö-
vegben elõforduló definíciók és tételek ugyanis
nincsenek külön kiemelve, ezek esetleges ké-
sõbbi visszakeresése tehát fáradságos feladat-
nak bizonyulhat. Mindezen, egy késõbbi ki-
adásban könnyen orvosolható hiányosságok
ellenére a könyv egyaránt jó szívvel ajánlható
a formális nyelvek tudományágával ismerkedõ
egyetemi hallgatónak és a témakör iránt
érdeklõdõ ,,kívülálló’’ olvasónak is.

Vaszil György
PhD., tud. fõmunkatárs (SZTAKI)
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dia Humana Hungarica kultúrtörténeti
sorozat közoktatási célú interaktív taneszköz,
de minden korosztály, minden érdeklõdõ
talál benne új ismeretet. A mû alaposan ki-
használja a multimédia lehetõségeit, a szö-
vegen kívül sok száz képet, hivatkozást, a
kor dallamvilágát idézõ hangfelvételt tar-
talmaz, a kronológiában kereshetünk is. Az
esszészerûen megfogalmazott komplex
ismeretek segítséget nyújtanak a lényeg
megragadásához, az elugrási lehetõségek
pedig a legapróbb részletekhez is elvezetik
az „olvasót”. Egyszerûen navigálhatunk az
óriási anyagban, a képernyõkre vonatkozó
információk, a hangalámondást, háttérzenét
nyújtó segédletek mindenhonnan könnyen
elérhetõk. A további tájékozódáshoz bõsé-
ges bibliográfiai válogatást kapunk, az angol
és német nyelvû változatnál pedig az adott
nyelvterületen fellelhetõ kiadványok listája
található meg.

A magyar õstörténetrõl és az államszer-
vezés koráról szól az elsõ kötet, az Emese
álma. A Vazul-ág az Árpád-házi királyok
korát dolgozza fel, a Lovagkirályok-ból az
Anjou- és a Zsigmond korral ismerkedhetünk
meg sokoldalúan, élvezetesen. A Pannon
reneszánsztól kezdve megújult arculattal
jelentkezik a sorozat, és immár hálózaton is
használható. Szebbek lettek a képek, na-
gyobb a képfelbontás, így például a Széche-
nyi Könyvtárban õrzött kódexek szinte kéz-
zelfogható közelségbe kerülnek. A további
kötetek: a török kort feldolgozó Kereszt és
félhold, a Habsburg-uralommal foglalkozó
Kétfejû sas, a reformkortól a kiegyezésig tar-
tó Haza és haladás, az Osztrák-Magyar Mo-
narchiát bemutató Kettõs kötõdés, illetve A
Dunánál, amely 1918-tól a 20. század végé-
ig kalauzol végig. A szerzõk több oldalról, a
történelem, nyelvtörténet, irodalomtörténet,
mûvészetek, egyháztörténet, történeti föld-

rajz, valamint az életmód szempontjából dol-
gozták fel a magyarság históriáját, miközben
a témakörök közötti határok feloldására
törekedtek. Hasznos segédlet a felhasználó
által már bejárt útvonal visszafelé való átte-
kintését biztosító „Ariadné fonala”.

Az akadémiai szféra és a multimédiafej-
lesztõ szakma másfélszáz szerzõjének közre-
mûködésével jött létre a magyar mûvelõdés-
történet egészét felölelõ alkotás; a kutatók,
oktatók a legújabb tudományos eredmé-
nyeket közérthetõen adták közre. Több ge-
neráció is részt vállalt a munkában: eleinte a
fiatalabb korosztály munkáit lektorálták a ta-
pasztaltabbak, akik késõbb fokozatosan át-
vették a kezdeményezést. A munkatársak
között van történész, régész, nyelvész, iro-
dalmár, zene- és tánctörténész, néprajzkuta-
tó, számítástechnikai és kiadói szakember.
Munkájuk elismerése 9 HunDidac Arany Díj,
a mû a legjobb hazai multimédia kiadványok
között szerepelt (eFestival), és többek kö-
zött kiállították a Magyarországot díszven-
dégül fogadó 1999-es frankfurti könyvfeszti-
válon is. Sajnos, a hatodik résztõl az angol és
német fordításra nem kerülhetett sor, holott
mind a határainkon kívül élõ magyarok és
leszármazottaik, mind pedig a népünk iránt
érdeklõdõ, esetleg magyarul tanuló külföl-
diek miatt célszerû lenne világnyelveken is
bemutatni a magyarság kultúrhistóriáját. A
leendõ támogatókon múlik az összegyûlt
anyag egységes, átszerkesztett, bõvített for-
mában való megjelentetése egy még kor-
szerûbb, lényegesen több adat tárolására
alkalmas adathordozón (DVD-n), amelyen
filmrészletek is szerepelhetnének. Könyv is
született az egy évtized alatt összegyûlt adat-
bázisból: az Enciklopédia Humana Egyesület
és a Kossuth Kiadó közös alkotása a hat-
kötetes Magyar Kódex.

Szekeres Zsuzsa
szkzs@elender.hu
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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 egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; 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 ki-
nyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcssza-
vakat (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, (esetleg
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 grafiko-
nok, ábrák lehetõség szerint minél egyszerûb-
bek legyenek, és vegyék figyelembe a megjele-
nõ oldalak méreteit. A lemezen vagy emailben

érkezõ ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif
vagy .bmp formátumban kérjük; értelemsze-
rûen fekete-fehérben, minimálisan 150 dpi fel-
bontással, és a továbbítás megkönnyítése érde-
kében a kép nagysága ne haladja meg a végle-
ges (vagy annak szánt) méreteket. A közlemény
szövegében tüntessék 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 közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel
kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordít-
sanak különös figyelmet a bibliográfiai ada-
toknak a szövegben, illetõleg az irodalomjegy-
zékben való egyeztetésére! Miután a Magyar
Tudomány nem szakfolyóirat, a közlemények
csak a legfontosabb 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 organiza-
tion of life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of culture.
Houghton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical models
in biology and psychology. In: Krech, D., Klein,
G. S. (eds) Theoretical models and personality
theory. 155–170. Duke University Press, Durn-
ham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szerkesztett példányát. A
tördelési munka során szükséges apró változ-
tatásokat a szerzõ egy megadott napon a szer-
kesztõségben ellenõrizheti.
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Internet-használó Olvasóink észrevehették, hogy az elmúlt egy év során a Magyar Tudo-
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