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plusz-munkát, hanem magatartást, mentális
változtatást is jelent: „nem magyartalan és nem
tisztességtelen, hogyha megpróbáljuk szakmán
kat a többség nyelvén is jól megtanulni”.
Ugyancsak visszatérõ és gyakorta felhozott
kérdés az, hogy a „második nyelv” („kör
nyezeti nyelv”) megtanítása kinek a feladata:
a közoktatásé vagy pedig az egyetemé?
Itt alighanem némely többnyelvû egyetem
gyakorlata lehet példamutató: a második
(esetleg harmadik) nyelv ismerete az egyetemi
tanulmányok feltétele lesz. Tehát már a
közoktatásban hatékonyabbá kell tenni az
államnyelv oktatását. Vagyis – ahogyan azt
Péntek János is megfogalmazta – az egyetem
feladata a nyelvi kompetenciák szintjének
emelése kell, hogy legyen.

A bemutatott kötet hasznos információ
forrás, de legnagyobb értéke, hogy a külön
bözõ tapasztalatok és nézetek konfrontáció
jával elméleti és gyakorlati problémákat is
feltár. Vagyis inspirál. (Kontra Miklós (szerk.):
Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpo
litika. Somorja-Dunaszerdahely: Fórum
Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum
Könyvkiadó, 2005, 254 p.) A kötet megte
kinthetõ, illetve letölthetõ a somorjai Fórum
Intézet honlapjáról, a Publikációk menüpont
Disputationes Samarienses sorozatcímérõl
(www.foruminst.sk) http://www.foruminst. sk/index.php?&MId=1&Lev1=2&Ind1
=0,11&P=publ/disputa/6/disputa6,,

Bertók Lóránd –
Donna A. Chow (szerk.): Természetes immunitás

fejlõdésében és az emberek környezethez
való alkalmazkodóképességében az egyik
legfontosabb hajtóerõ. Az eredeti selyei
koncepcióból fejlõdtek ki azok a tudományte
rületek, melyek ma az érdeklõdés központ
jában állnak mint a neuroendokrinológia,
neuro-pszichoimmunológia, neuro-im
munbiológia. A magyar vonatkozások
azonban további szálakkal is kötõdnek a
most bemutatásra kerülõ könyvhöz. Az 1960-as
évek közepén ugyanis Selye János, aki kiváló
magyar kapcsolatokat tartott fenn, Bertók Ló
rándot meghívta az intézetébe, hogy kutassa
és feltárja a stressz és a fertõzések hormonális
kapcsolatait. Ezt követõen a stresszkutatások,
beleértve a neuro-immunbiológia témáit
is, egy winnipegi egyetemi intézetben kon
centrálódtak, melyben a legkiválóbb kanadai
kutatók mellett kiemelkedõ magyar tudósok
dolgoztak, mint például Berczi István. A
kanadai kutatásokhoz több amerikai intézet és kutató is kapcsolódott, mint például
Szentiványi Andor. Sellye és követõinek
iniciatívájára több igen sikeres szimpóziumot
rendeztek az USA-ban, melyek anyagának
kiadására az amsterdami Elsevier Kiadó
vállalkozott a Berczi István és Szentiványi

A NeuroImmune Biology 5. köteteként
megjelent Természetes immunitás (Natural
Immunity) címû monográfiát szakmai-tartalmi
aktualitása és kiemelkedõ színvonala mellett
magyar gyökerei miatt is érdemes kézbe venni,
és ezért az ismertetést is ezzel kezdem.
Selye János stresszel kapcsolatos elméle
tének kialakítását, kutatásainak zömét az
1940-es években Montrealban végezte. Az
élõlényeket az érzékszervek, illetve az ideg
rendszer közvetítésével érõ káros hatások és
vészjelzések hormonok és más mediátorok
azonnali felszabadításával „stresszreakciót”
illetve „általános adaptációs szindrómát”
idéznek elõ. Ez a védekezési reakció több
szerv mûködését megváltoztatja, és amenynyiben az inger hosszan tartó, patológiás
állapotokat is létrehozhat. A stressz fogalmát
és annak gyakorlati jelentõségét hosszú ideig
kétkedéssel fogadta a tudós világ, ma már
azonban természetesnek és fontos biológiai
jelenségnek fogadjuk el, mely az élõvilág

Mészáros András

egyetemi tanár, Comenius Egyetem, Pozsony
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Andor szerkesztette NeuroImmun Biology
monográfiasorozat megindításával.
Felmerül a kérdés, mi a kapcsolat a fenti
ekben kiemelt stressz, a neuro-immunbio
lógiai tudományterületek és a természetes
immunitás között? A „természetes immunitás”
felismerése a szerzett vagy adoptív immunitás mellett már nagyon régi gyökereken
nyugszik. Az 1800-as évek második felében
ismerte fel Ilja Mecsnyikov a falósejteket és
a fagocitózis jelenségét, majd a múlt század
hozta meg azokat a kutatási eredményeket,
melyek a természetes immunitás egyre több
elemét írták le, mint például a komplement
kaszkádot, a gyulladásos jelenségeket, a
természetes ölõsejteket stb. Az adoptív vagy
szerzett immunitással szembeni érdeklõdés
és az azzal kapcsolatos kutatások elõtérbe
kerültek, és háttérbe szorították a természetes immunitás tematikáját. Ma viszont
megfordult a tendencia, és a természetes
immunitás központi szerephez jutott mind
a biológiai, mind az orvostudományi szemléletben és a kutatásokban, az e témával
foglalkozó közlemények, tudományos
ülések megsokszorozódtak. Ez egyrészt a
molekuláris genetika elõretörésének, más
részt egyes népbetegségek felismerésének
tulajdonítható, mint például a daganatos,
az autoimmun, a gyulladásos és az allergiás betegségek. A természetes immunitás
szempontjából a „holt idõszakban” a neuro-immunbiológiai és stresszkutatások
jelentõsége azért tekinthetõ kiemelkedõnek
és úttörõnek, mert a hormonális-, neurotranszmitter-közvetített és közvetlen
idegrendszeri hatások elsõsorban az ún.
aspecifikus immunfunkciókra fejtették ki
hatásukat, és nem a szerzett vagy specifikus
immunreakciókra. Ez a kapcsolat ma vált
elfogadottá, és a gyakorlat szempontjából
is fontossá, különösen a megelõzés kialakítása, az általános ellenálló képesség, illetve
életminõség fejlesztése szempontjából.
Mindezek ismeretében felértékelõdik a
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Bertók Lóránd szerkesztésében megjelent
monográfia.
Még egy általános kérdést fontos érinteni
a könyv tematikájának ismertetése elõtt, mely
az utóbbi idõben virágkorát élõ „komparatív
immunológia” ismereteire, illetve kutatási
eredményeire vonatkozik. Alapvetõ kér
dés, hogy a filogenezis korai szakában élõ
primitív élõlények milyen õsi védekezéssel
rendelkeztek. Mivel ezek közül több faj több
százmillió év alatt semmit nem változott,
például a tengeri csillag, a szivacsállatok, a
csõszájúak stb., ezen élõlények védekezési
mechanizmusai korszerû módszerekkel
kutathatók. Ismertté vált, hogy a természetes immunitás alapfunkciói ezekben
az élõlényekben alakultak ki, és a ma élõ
fajokban vagy teljesen azonosan, vagy az õsi
konzervatív elemekbõl felépítve fejlettebb
molekuláris formában látják el a védekezés
funkcióját. Az õsi mechanizmusok alapvetõ
és elsõdleges szerepe a fajfejlõdésben
támasztja alá azt, hogy a természetes immunitás mindmáig rendkívül fontos és nélkülözhetetlen szerepet játszik az adaptív vagy
szerzett immunitás mellett. Külön említést
kell tenni például a rovarok és férgek védekezési reakcióiról, melyekben a természetes
immunitás biokémiai és biofizikai azonnali
reakciói az egyedüliek, mint például az
oxidoredukciós folyamatok, az akut fázisfehérjék mûködése, szövetbontó enzimek, a
patogénfelismerõ toll receptorok mûködése,
a jelátvivõ enzimrendszerek stb. Mindezek a
fejlett élõlényekben is alapvetõ szerepet játszanak, így a Natural Immunity monográfia
következõkben részletezendõ tematikája
jobban értelmezhetõ és megérthetõ.
Rátérve a monográfia szakmai bemutatá
sára, az egyes fejezetek a következõ tema
tikákat ölelik fel. Az I., Gazdaszervezet
védekezõ mechanizmusai címû fejezet
összefoglalja a túlélés érdekében a környezeti káros hatásokkal szembeni metabolizmusokat. Kiváló általános összefoglalást

Könyvszemle
kap az olvasó a szerkesztõktõl (Berczi I.,
Bertók L. és D. Chow) a neuroendokrin, az
immun- és metabolikus mechanizmusok
szerepérõl a természetes immunitásban.
Ebben a koncepciózus összefoglalásban a
történeti áttekintésen kívül megvilágítják a
filogenezis során kialakított primitív saját- és
idegenfelismerés mechanizmusát, a belsõ
elválasztású mirigyek szekrétumainak védekezésben betöltött szerepét, az elsõdleges
felismerõ receptorok és a természetes
ölõsejtek kialakulását és az összefüggéseket
a természetes és az adaptív immunitás között,
megvilágítva végül a természetes védekezés
alapvetõ szerepét nemcsak az egyén, hanem
a társadalom létében és a környezethez való
alkalmazkodásában.
A II. fejezet több egységbõl tevõdik össze,
mely az Epitheliális-, szekretoros és endogén
védekezés címmel az antimikrobiális peptidek
szerepét, a citoprotektív mechanizmusok és
a fiziko-kémiai védekezés elemeit és szerepét
ismerteti. Ebben a részben ismerkedhetünk
meg a komplex bakteriális peptidstruktúrák
õsi felismerõ receptoraival, és az aktivációs
mechanizmusokkal, a hõsokk proteinek és
nitric-oxid enzimatikus folyamat szerepével.
A fiziko-kémiai hatások patológiai folyamatokban betöltött szerepét igen jól reprezentálja az epefolyadék ez irányú mûködésének
ismertetése.
Talán a monográfia gerincének ítélhetõ
a III. fejezet, mely a Természetes immunitás
alapvetõ jelenségeit foglalja össze. Az elis
mert kutató, Ronald Herberman mutatja be
a természetes ölõsejtek felismerésének tör
ténetét, melyben neki is elsõdleges szerepe
volt, és a jelenlegi állásfoglalást az általános
védekezésben betöltött szerepükrõl. Három munka ismerteti a patogén struktúrák
felismerését biztosító elsõdleges Toll-like
receptorok mûködését, a természetes
immunitás folyamataiban szerepet játszó
egyéb aktivációért és stimulációért felelõs
receptorokat és a természetes ölõsejtek

jelátvitel-mechanizmusait. Teljessé teszi ezt
a fejezetet a retikuloendotheliális rendszer
mûködésének bemutatása, és a gerinctelen
fajok természetes védekezési mechanizmusainak ismertetése. Ez utóbbi ismertetõ tárgyalja a filogenezis kezdetén kialakult primitív fajok nem specifikus immunvédekezését,
a Drosophila és a férgek már differenciálódó
sejtes elemeit, antigén receptorstruktúráit és
citokin kezdetleges molekuláit. A humorális
faktorok között szerepel a komplement
és neuroendokrin rendszer kezdetleges
összetevõinek bemutatása és szerepe a fajok
fejlõdésének szemszögébõl. Ebben a fejezetben az egyes részeket E. Cooper, D. Chow, G.
Lázár és E. Husztik, L. Arneson és P. Leibson,
valamint T. Flo és A. Aderem írták.
A IV. fejezetet a Természetes immunitás
regulációja címet viseli, szerzõi egyrészt a Torontói Általános Kutatóintézet és az Egyetemi
Központi Kórház munkatársai, másrészt Bertók Lóránd és Berczi István. Kiemelkedõen jó,
korszerû és részletes leírást találunk ebben a
fejezetben a fehérvérsejtek „közlekedésérõl”,
a homing jelenségrõl, a migrációról, az érfalon keresztüli vándorlásról és mindazokról a
receptorokról és „kemokinekrõl”, melyek e
funkciókat irányítják. A leukociták vándorlásának jellegzetességeit megismerhetjük a
nyirokszervek, a gasztrointesztinális traktus,
az idegrendszer területére vonatkozóan és
a gyulladásos folyamatokban, melyekben a
„kemokinek” is szerepet játszanak. Hasonlóképpen kiváló összefoglalás található a neuroendokrin rendszer regulációs szerepérõl
a neuropeptidek, hormonok, akut fázisfehérjék regulációs hatásairól, melyek mind
megvilágítják az ideg- és endokrinrendszer
regulációs hatását az alapvetõ immunológiai
funkciókban. Érdeklõdésre tarthat számot az
endotoxin jelentõségét ismertetõ rész, mely
egy új szemlélet alapján egy sugárzással
módosított lipopoliszaharida készítménnyel a természetes immunitás fokozásának
lehetõségét mutatja be.
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Az utolsó, az V. fejezet a természetes im
munitás fiziológiai, patológiai jelentõségével
és az élõlény reflexes, valamint szerzett tulaj
donságaival, illetve magatartásával kapcso
latos összefüggéseket vázolja. A három rövid
értekezés érinti a reprodukciótól kezdve a
regenerációs folyamatokat, a homeosztázist,
a daganatok és fertõzések elleni védekezést,
az autoimmun folyamatokat, a szeptikus és
traumás sokk jelentõségét a természetes im
munitás funkcióinak tükrében.
Emeli a monográfia értékét, hogy a feje
zeteket felépítõ minden összefoglaló közle
ményszerkezetû leírás számos, friss irodalmi
adatra hivatkozik, melyek között megtalál
hatók az adott tematika legalapvetõbb
munkái is. A tárgymutató részletes és jól
kezelhetõ. Mindezek alapján nemcsak a
kutató immunológusok, biológusok, orvosok,
biokémikusok, genetikusok, de az általános
természettudományi szemléletet elsajátítani
kívánó oktatók, klinikusok számára is mele

gen ajánlható e monográfia. Végül Donna
A. Chow elõszavából idézek pár sort: „Ez a
kötet magába foglalja a molekuláris, sejtes, kísérletes és humán kutatások robbanásszerû
fejlõdését, mely drámaian kiterebélyesítette
a természetes immunrendszerrõl és annak
funkciójáról alkotott koncepciónkat. A ter
mészetes immunitást szélesebb értelemben
véve mutatják be, koncentrálva a sejtes és hu
morális mediátorok hihetetlen gazdagságára,
azok evolúciós eredetére az õsi idõkben,
azok neuroendokrin rendszerrel kialakított
közvetlen kapcsolatára, és azok megkérdõ
jelezhetetlen képességére, hogy interaktív,
többszintû védelmet nyújtanak a patogén
invázióval szemben…” (Lóránd Bertók – Donna A. Chow (szerk.): Natural Immunity. István
Berczi – Andor Szentiványi (Editors-in-Chief):
Neuroimmune Biology. Vol. 5. Amsterdam:
Elsevier, 2005, 379 p.)

Kefi, az építész

Jánossy, Molnár és Gulyás történeteit mintha
a nagyapjuk mesélné. A kor legendává vált,
amelytõl nemcsak két generáció választ
el, hanem egy rendszerváltás is. Talán ez
a legnagyobb akadály, amelyet a Gulyás
Zoltánról szóló monográfiának le kell küzdenie. A hatvanas évek a Kádár-korszak
eleje, elõbb a gulyáskommunizmus, utóbb
a frizsiderszocializmus idõszaka, amire azok,
akik megélték, ma hajlamosak némi nosz
talgiával visszaemlékezni. A hatvanas évek
az építészetben is viszonylagos aranykor
volt, a szocreál kötelezõ historizálása után
újra lehetett a modern építészet szellemében
alkotni, a gondosan megtervezett részlete
ket, a hagyományos anyagok használatát
még megengedte az építõipar, amely csak a
hetvenes évek fordulójára vette át a hatalmat
(és rontotta le a minõséget) a nagyiparhoz
kötõdõ mennyiségi szemlélet jegyében. Az
évtized tudományos igényû feldolgozását
a történészek és a társadalomtudósok már

Az elsõ Jánossy György volt, aztán Molnár
Péter, most pedig Gulyás Zoltán: három épí
tész, akik meghatározó szerepet játszottak
a 20. század második felének hazai építésze
tében, és akikrõl az utókor úgy érezte, hogy
haláluk után könyvben kell emléket állítani
nekik és mûveiknek. Mindhárman annak a
generációnak a tagjai, akik közül még sokan
élnek, de egyre többen mennek el, ahogy
Ferkai András a Gulyás Zoltánról szóló könyv
bevezetõjében írja, ez az utolsó pillanat az
emlékek rögzítésére.
Meghatározó épületeik mindhármuknak
a hatvanas években születtek, a hatvanas
években, amely ma egyszerre múlt és nagyon is
érezhetõ jelen. Jelen, mert nemcsak az egykori
szereplõk vannak még a színen, hanem a
róluk személyes emlékeket megõrzõ tanítványok is, és múlt, hiszen azóta eltelt negyven
év, a ma frissdiplomás építészek számára
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