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Könyvszemle

ami gúnyosan gyõzedelmeskedett az akara-
ta felett, iszonyú félelem szállta meg, hogy
megbolondult. Másik világba érkezett, ahol
más volt a tér és más volt az idõ.

Olyan felfedezõ beszámolóját olvashat-
juk a könyvben, akinek leírásai nem mások
beszámolóin, hanem saját, mélyen átélt ta-
pasztalatain alapulnak, és ez a tény teszi
rendkívül érdekfeszítõvé és mindenki szá-
mára melegen ajánlhatóvá a mûvet.

Az LSD kémiai szempontból és pszichikai
hatása alapján a mexikói varázsdrogok cso-

portjába tartozik. Felfedezésének kalandja
tizenöt évvel késõbb meglepõ folytatáshoz
vezetett, nevezetesen a varázsnövények iz-
galmas kutatásához, amelyek bemutatásá-
nak ez a könyv is jelentõs teret szentel.

Az anyarozs-alkaloidák, a lizergsav-szár-
mazékok kutatása hazánkban is tovább fo-
lyik, többek között a jelen recenzor aktív
részvételével. (Albert Hofmann: LSD. Edge
2000 Kft., Budapest, 2003. 195 p.)

Szántay Csaba
az MTA rendes tagja

Emigráció és identitás
Szerkesztette Kanyó Tamás

Az iskoláit Svájcban végzett Kanyó Tamás
huszonegy egykori ötvenhatos magyar disz-
szidenssel folytatott hosszú beszélgetést. A
többnyire magyar nyelvû, de olykor schwi-
tzerdütsch szövegeket eleve bizonyos té-
mákra bontotta szét (miért kivándorlás, miért
Svájc, mit tudtak korábban az országról, stb.).
Ez a szerkesztett anyag teszi ki a kötet na-
gyobb felét. A végén rövid formában meg-
található az ellenpár: Kanyó Tamás beszél-
getett azokkal a svájciakkal, zömmel akkori
egyetemi hallgatókkal, akik a menekültek-
nek többféle segítséget nyújtottak. A kérdést
2001-ben Budapesten kisebb konferencián
(manapság workshopnak kell mondani) vi-
tatták meg magyar szakértõk, zömmel szo-

ciálpszichológusok vagy szociológusok (Pléh
Csaba, Ehmann Bea, Gyáni Gábor, Kónya
Anikó, László János, hogy a kötet sorrendjéhez
tartsuk magunkat). A kötet néhány itt elhang-
zott elõadás szövegét közli. Az elõadások a
mûfaj, vagyis az úgynevezett oral history
szempontjait érvényesítették a szövegekre,
ezért került a kötet a kiadó történeti soroza-
tába, de a szociálpszichológia, a szövegelem-
zés, egyéb tudományszakok elméletét is alkal-
mazták, a laikus számára olykor messzire me-
nõ következtetéseket vonva le a szövegbõl.
A kötet persze elsõrendûen az 1956-os forra-
dalom és következményei iránt érdeklõdõk
figyelmére tarthat számot, de a módszertani
kérdések iránt fogékony olvasónak is számos
tanulsággal szolgál. (Kanyó Tamás szerk.
Emigráció és identitás. L’Harmattan–MTA
Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2002. 189 p.)
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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 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, tele-
fonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt álta-
lában 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 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 köz-
lemény 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, fordítsanak külö-
nös 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 Organiza-
tion 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) Theoretical 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.
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