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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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immunológus

Könyvszemle
elkezdték, az építészettörténészek még
adósak vele. Egy-egy építészt bemutatni
viszont aligha lehet anélkül, hogy elhelyez
nénk kora kontextusában. Különösen igaz
ez esetünkben, amikor a hazai környezet,
az állami tervezõvállalatok sajátos világa
meghatározó szerepet játszott a mûvek és a
sorsok alakulásában.
Az építészmonográfiák többnyire azonos
rend szerint épülnek fel. Az építész munkás
ságát értékelõ-elemzõ tanulmányt, esetleg
tanulmányokat követi a mûvek képekkel
és ábrákkal kísért minél teljesebb bemutatá
sa, de nem hiányozhat a kronologikus
mûjegyzék sem. A Gulyás Zoltán építészete
nem ilyen klasszikus életmûkötet, a hatvanashetvenes évek építészetéhez való, egyelõre még
erõsen szubjektív viszonyunk okán ez nem
is várható. Inkább emlékkönyv, egy építész
és általa egy kor megidézése. A kor a könyv
minden részében jelen van, így a Kronológia
címû fejezetben is, ahol a megépült házak, a
csak papíron maradt tervek és a pályázatok
az építész életének fontosabb eseményeivel
egybefonódva alkotnak egy sort. Ezek a tö
mör történetbe helyezett épületek annyira
beszédesek, hogy felvetik, nem kellene-e
általában is átgondolnunk a mûjegyzékírás
korábbi íratlan szabályait. A kor felelevení
tése, a legenda mesélése azonban nem ér
véget. Nem véletlen, hogy a kötet egyetlen
tanulmányának a szerzõ, Ferkai András a
Gondolatok Gulyás Zoltánról címet adta.
Az írásból megismerjük Gulyás életútját,
pályájának fõbb állomásait, jelentõs munkáit,
miközben – az egykori kollégákkal és tanítvá
nyokkal folytatott beszélgetések alapján
– képet kapunk munkamódszerérõl és a
tervezõirodai közegrõl is. Az írás mégis több
mint egyszerû bemutatás, a mûvek kapcsán a
szerzõ nem kerüli meg az elemzést, amelybõl
kirajzolódik egy kép a Gulyást ért hatásokról,
a számára fontos mintákról, az épületekben
tükrözõdõ értékekrõl. A pálya hetvenes
évekbeli megtörésére (Gulyás még csak a

negyvenes éveiben járt ekkor!) is kapunk
egy lehetséges, és nagyon is az építészet
hazai történetébõl következõ magyarázatot:
„Nem tudta feldolgozni a belsõ igényszintje
és a külvilág közötti szakadást.” A bevezetõ
tanulmánnyal párhuzamosan a lap alsó
részén egy másik szövegmezõ fut, benne
a pályatárs, Jurcsik Károly beszél Gulyással
kapcsolatos emlékeirõl. Az interjú szükség
szerûen a személyes emlékekrõl szól, a be
cenevén emlegetett Kefivel közös egyetemi
évekrõl, a közös pályázatokról és a szintén
közös nagy élményrõl, az Angliában töltött
egy évrõl.
Jurcsik Károly Gulyás egyik rá jellemzõ
mondását is felidézi: „Ház…! Ház…! Minek
errõl annyit beszélni?” A Gulyás Zoltánról szóló
könyv háromnegyedét valóban az épületbemutatások teszik ki. A szerkesztõ összesen
tíz megépült házat és öt pályázati tervet emelt
ki, melyeket többnyire korabeli bemutató
írások kísérnek, egyben remek adalékok a
korhoz. Az épületek szigorú ismertetésére
a szerkesztõ vállalkozott, akibõl azért itt is
kibújik az elemzõ építészettörténész. Bár
a bevezetõ tanulmányban azt írja, hogy a
hatvanas-hetvenes évek hazai építészetét
nehéz nemzetközi mércével mérni, az egyes
épületekrõl szólva mintha épp az ellenkezõjét
bizonyítaná. Gulyás Zoltán nemzetközi mércével mérte magát, úgy csodálta Erik Gunnar
Asplund, Alvar Aalto, Louis Kahn vagy épp
James Stirling épületeit, hogy azokat nem
másolta, hanem megértve integrálta a saját
munkáiba, így teremtve egyszerre nemzetközi minõséget és hazai értéket.
A tizenöt ismertetett munkára összesen
százhuszonöt oldal jut a könyvbõl, építész
szemmel nézve ez mégis kevés. Hübner Teo
dóra gyönyörû könyvet tervezett, a feketefehér komolyságát a szinte egyenrangúként
kezelt okkersárga oldja, minden egyes
könyvlap önálló kompozíció. Ám úgy tûnik,
a tipográfia más törvényeknek engedelmes
kedik, mint az építészet. Az épületek pontos
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olvashatósága helyett inkább impressziókat
kapunk a házakról. Olykor egy apró kép áll
kontrasztban az üres lapfelülettel, máskor
a teljes oldalt kitölti az értelmezhetetlenné
nagyított rajzrészlet. Vannak ismétlõdõ alap
rajzok, de inkább olyanok, amelyek a sárga
alapon alig látszó fehér vonalak miatt értel
mezhetetlenek. Aki nem ismeri a házakat,
elég nehezen igazodik ki rajtuk, ami azért
is kár, hiszen mindez állítólag az utókornak,
a fiataloknak szól. Pedig anyag bõven állt
rendelkezésre, a könyv megjelenésével
egyidõben, a HAP Galériában tartott Gulyás

Zoltán-kiállításon bemutatott képek, fotók és
tervek legalábbis errõl tanúskodtak.
Mesélik, Gulyás Zoltán erõs dohányos volt.
A tervezõirodai füst még itt ül és õrzi a legendát.
Idõvel majd eloszlik, maradnak a mûvek, éles
kontúrral, egész oldalas képeken. Kefit, az
építészt talán elfelejtjük, Gulyás Zoltán neve
fennmarad. A majdani szigorú elemzéshez
ez a könyv elengedhetetlen forrásmunka lesz.
(Gulyás Zoltán építészete. Szerk.: Ferkai András.
HAP Hungaro-Austro Plan, 2005)

Simon Mariann

építészettörténész, BMGE

Felhívás
A Hemingway Alapítvány 2006. évi
Dr. Szabó György-ösztöndíj jelölésére
A Hemingway Alapítvány kuratóriuma felhívja a hazai egészségügyi ellátásban, az orvosi
kutatásban részt vevõ intézmények és intézetek munkatársainak figyelmét, hogy a Dr. Szabó György-ösztöndíjra felterjesztést lehet tenni. A díjat évente a hazai orvostudomány egy
kiemelkedõ egyéniségének adományozza az Alapítvány, melynek tagjai: Dr. Mikola István,
Dr. Jakab Ferenc, Dr. Rosivall László, Dr. Szabó Dezsõ, Dr. Fazekas Árpád, Dr. Surján László.
Az írásban benyújtott – rövid szakmai javaslattal és curriculum vitae-vel ellátott – jelölések beküldési
határideje 2006. május 31.
Cím: Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György-ösztöndíj kuratóriuma 1023 Bp., Bécsi út 13.
A Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György-ösztöndíját a beérkezett jelölések és a kuratórium
egyhangú döntése alapján 2006 szeptemberében ünnepélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémián adják át. Az ösztöndíj ez évben 1 300 000 Ft.
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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 problé
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak.
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb
eredményeit bemutató tanulmányokat; a társadalmi
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egyegy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket
várunk.
2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmányok esetében általában nem haladhatja meg a
30.000 leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul
mány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek
várható felületével csökkentsék a szöveg mennyiségét. Beszámolók, recenziókterjedelme nehaladjameg
a 7-8000 leütést. A teljes kéziratot .rtf formátum
ban, mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott
példányban kell a szerkesztõségbe beküldeni.
3. A közlemények címének angol fordítását
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k)
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek)
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják),
e-mail címét(eit) 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 (italic),
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható;
ritkítás, VERZÁL (kiskapitális, small capitals,
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kérjük megadni.
5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék figyelembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában:
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy
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.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá
guk ne haladja meg a végleges (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 – Feuer et al.,
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az
irodalomjegyzékben. Fordítsanak különös figyel
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille
tõleg az irodalomjegyzékben való egyeztetésére!
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak,
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk
ne haladja meg a 10-15-öt.
7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:
• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al.
(2002): Scientific Culture and Educational Research.
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.
• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982):
The Politics of Territorial Identity: Studies in
European Regionalism. Sage, London
• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi
perspektívái. Books in Print, Budapest
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 változtatá
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz
tõségben ellenõrizheti.
9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük,
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.
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