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volt a Magyar Tudományos Akadémiának
az az 1996-os döntése, amelynek alapján a
IX. osztály hatáskörében jött létre a Hadtu-
dományi Bizottság. Az elmúlt évek e lépés
idõszerûségét teljes mértékben igazolták.

Már a könyvben tárgyalt témák felsorolá-
sa is önmagában érzékelteti, hogy az írások
nemcsak egy-egy részletkérdést világítanak
meg, de a hadtudományi gondolatok egész
sorára mutatnak rá, amelyek ismerete fontos
feltétele minden további elméleti és gyakor-
lati katonai probléma megközelítésének.

Magyarországon már a XIX. század ele-
jétõl kezdve rendszeresen foglalkoztak a
hadtudomány különféle kérdéseivel, és gon-
dosan tanulmányozták a külföldi hadtudósok
írásait. Ezek ismeretében fogalmazták meg a
hazai körülményeket figyelembe vevõ gon-
dolataikat. Életük munkásságát megismerve
túlzás nélkül állíthatjuk: a hadtudomány akkori
mûvelõi kezdettõl fogva úgy vélekedtek,
hogy bár a hadtudomány törvényszerûségei
egyetemes érvényûek, csak konkrét körül-
mények között értelmezhetõek. Ma is elis-
merjük, hogy helyesen vélekedtek a tér és
az idõ szerepérõl, és jól látták, hogy a megérett

kérdések eldöntésének halogatása milyen
súlyos következményekkel járhat.

Egyetértve a szerzõvel, valóban hasznos-
nak tûnnék, ha a XIX-XX. századi magyar ka-
tonai teoretikusok mûveit újból közreadnák,
miután azokban sok olyan gondolattal találko-
zunk, amelyek mai problémáink megoldásá-
hoz is szempontokat adhatnak. A közreadott
régi kiadványoknak szerepük lenne a katonai
hagyományok gazdagításában is. Ezzel elér-
hetnénk, hogy a múltra emlékezve ne mindig
csak a külsõ formákra, egyenruhákra történjék
utalás. A magyar hadtudósok a maguk idejé-
ben sok olyan aktuális hadügyi témával fog-
lalkoztak, amelyekkel felzárkóztak a világ
legismertebb német és francia tudósaihoz
(Carl von Clauzewitz vagy Karl Clausewitz,
Antoine Henri Jomini, Károly fõherceg stb.).

A szerkesztõk kitûnõ munkáját dicséri,
hogy a publikációk valódi történelemköny-
vet alkotnak, és élvezetes olvasmányt jelen-
tenek. (Ács Tibor: Haza, hadügy, hadtudo-
mány. Honvédelmi Min.Oktatási és Tudo-
mányszervezõ Fõoszt., Bp., 2001. 300. p.)

   Móricz Lajos
   akadémiai doktor

Szombathelyi tudós tanárok

Az idõ visszafordíthatatlanul pereg, múlásá-
val egyre inkább szétválasztja a jelent az
egykor volt koroktól, a ma emberét és annak
kultúráját az elõdöktõl s az általuk ránk ha-
gyott értékektõl. A korokat összekötõ idõhíd
omladozása sajnos már néhány évtized alatt
elkezdõdik. Persze ma már egészen más-
képpen élünk, mint nagyszüleink és az õ
õseik, és ez rendjén is van. Arról azonban
nem illik megfeledkezni, hogy a kényelme-
sebb élet, a technika fejlõdése, a kultúra gaz-
dagodása mind emberi tevékenység ered-
ménye. S ha tudjuk, hogy valamely értéket
kinek is köszönhetünk, akkor erkölcsi
kötelességünk azt számon tartani, és ezt a
tudást utódainkra hagyományozni.

Ebben a szellemben született a Szombat-
helyi tudós tanárok újabb kötete. Az 1998-
ban kiadott elsõ kötetben a szombathelyi kö-
tõdésû filológus tanárokra emlékeztek, a most
megjelent mû a természettudományokkal
foglalkozó szombathelyi tudós-tanároknak
állít emléket. A hajdani hírességek tevékeny-
ségének hatása azonban messze túlnyúlik a
nagyvároson, annak idején országos, sõt nem-
zetközi hírnevet is kivívtak. A könyvben kö-
vetett sorrendnek (születési évüknek) megfe-
lelõen lássuk, kik is voltak õk.

Kunc Adolf  (1841–1905) a szombathelyi
fõgimnázium igazgatója, csornai prépost és
parlamenti képviselõ is volt. Tanárként fõ
érdeme a kísérletezés és a szemléltetés elter-
jesztése a fizika oktatásában. Az akkor mû-
szaki újdonságnak számító telefonnal vég-
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zett kísérletei és bemutatói hozzájárultak az
új találmány népszerûsítéséhez. Kutatóként
csillagászati és meteorológiai megfigyelése-
ket végzett.

Edelmann Sebõ (1853–1921) premont-
rei kanonok – aki a természettan tanáraként
és igazgatóként is Kunc Adolfot követte a
fõgimnáziumban – igazi polihisztor volt.
Doktori értekezését számelméletbõl készí-
tette, de fizikai és kémiai képzettségével
élve a fényképezés elméleti alapjaival és
gyakorlati alkalmazásával egyaránt foglalko-
zott. Saját maga készítette el a fizikai kísérle-
tekhez szükséges akkumulátort, de projek-
ciós spektroszkópot is tervezett. Képzett-
sége és tekintélye folytán nagy szerepe volt
a szombathelyi villanyvilágítás bevezetésé-
ben. Személyes tragédiája, hogy mûszaki
érzéke és az új iránti fogékonysága olyan
üzleti vállalkozások részesévé tette, amelye-
ket egyházi körökben hivatalból elleneztek.

Gáyer Gyula (1883–1932) eredeti foglal-
kozását tekintve bíró volt, a természettudo-
mányban pedig botanikusként és muzeoló-
gusként tartják számon. Sokoldalúságát kéz-
iratos formában fennmaradt versei is jelzik.
Az egyetemen jogi doktorátust szerzett, de
már fiatal korában kora legnevesebb hazai
botanikusainak tanítványa és munkatársa
volt. Növénytani tevékenységébõl mara-
dandó a florisztikai és növényföldrajzi, illetve
szisztematikai-monográfiai munkássága. A
sisakvirág és a szedrek nemzetközi hírû szak-
értõjeként ismert. Szívügye volt a természet-
védelem is. Jogászként és botanikusként õ
alkotta meg a természetvédelmi törvény leg-
jobb tervezetét, rövid élete utolsó harmadá-
ban pedig a Vasvármegyei Múzeum Termé-
szetrajzi Tárának vezetõjeként a megye
ásványait, kõzeteit és õslénytani leleteit is
gyûjtötte a botanikai értékek mellett.

Wälder Gyula (1884–1944) mérnök,
mûegyetemi tanár, a magyar neobarokk épí-
tészet kiemelkedõ alakja volt. A hagyomá-
nyos stílus megtartásával igyekezett az új

törekvéseket is beilleszteni érett korában
végzett munkáiba. Mûvei közül talán a buda-
pesti Madách tér városképi jelentõségû épü-
letegyüttesének kialakítása a legismertebb.
Mûemlékvédelemmel is foglalkozott: az õ
nevéhez fûzõdik az egri líceum és a minorita
templom restaurálása. 1935-ben az MTA
levelezõ tagjává választották.

Pákay (Pauer) Arnold (1885–1968)
premontrei pap, tanár, muzeológus. A szom-
bathelyi gimnáziumban négy évtizeden át
végzett tanári (majd igazgatói), valamint ren-
di munkássága mellett a Vasvármegyei Mú-
zeum természetrajzi szertárának õre volt. A
szakterületén való elmélyült munkáját a kert-
kultúra történetével és növényföldrajzzal
foglalkozó tanulmányai is mutatják. Mind-
ezeken túl mûvelõdéstörténeti tanulmányt
is publikált.

Náray-Szabó István (1899–1972) egye-
temi tanár, az MTA tagja, posztumusz Széche-
nyi-díjas vegyész a röntgendiffrakciós szer-
kezetkutatás és a kristálykémia nemzetközi
hírû hazai úttörõje volt. Tudományos és okta-
tói pályája egy koncepciós per miatt 1947-
ben félbeszakadt. Az internálótáborból sza-
badulva – mérnöki képességeit kamatoztat-
va – az alkalmazott szilikátkémiában ért el
sikereket. Az általa írt kézikönyvek több ve-
gyészgeneráció számára szolgáltak alapvetõ
szakirodalomként.

A kötet szerkesztõje, Köbölkuti Katalin
avatott szerzõket talált: Edelmann Sebõre
Kovács László fõiskolai fizikaprofesszor,
Gáyer Gyulára Balogh Lajos botanikus, Kunc
Adolfra Horváth József könyvtáros és
Molnár László tanár, Náray-Szabó Istvánra
Kálmán Alajos kémikus, az MTA rendes
tagja, Pákay (Pauer) Arnoldra a már említett
Balogh Lajosból és Kovács Imre Endre pre-
montrei szerzetesbõl álló szerzõpáros, Wäl-
der Gyulára pedig Balogh Péter építészmér-
nök emlékezik. Mindegyik írás személyes
hangvételû, akkor is, ha a szerzõnek nem volt
közös munkája az egykori kiváló tanárral vagy

Könyvszemle
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közvetlen emléke róla. Legalább ennyire fon-
tos, hogy az olvasmányosság mellett a szerzõk
a teljes életmû bemutatására is törekedtek. A
monografikus jelleget erõsíti a bõséges jegy-
zetapparátus, valamint a kötetben szereplõ
tanárok munkásságára vonatkozó válogatott
bibliográfia a könyv függelékében.

Jó volna, ha mások és máshol is követnék
a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár példá-
ját. A város vagy a megye jelentõs tanárainak,

tudósainak mára méltatlanul elfeledett tevé-
kenységét, örökségét összefoglalni és a jövõ
számára megõrizni nem csupán lokális ügy,
nemzeti érdek is. A címlapra kerülõ arcképet
kifakíthatja az idõ, ám az embert tisztán, éle-
sen kell megõrizni az emlékezetben. (Köböl-
kuti Katalin szerkesztõ: Szombathelyi tu-
dós tanárok 2. Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár, Szombathely, 2002. 218 p.)

Szabados László

CONTENTS

Guest Editor: JÁNOS GERGELY
János Gergely: Introduction…………………………………………………………… 418
Anna Erdei: The Power of Innate Immunity  ………………………………………… 422
Füst György – Zoltán Prohászka – László Cervenák: Immunological Properties

of Heat Shock Proteins and Their Role in the Pathogenesis of Atherosclerosis … 430
Éva Rajnavölgyi: Dendritic Cells and Their Therapeutical Usage…………………… 440
János Gergely: The Success-story of a Receptor ……………………………………… 451
András Falus – Gergely Kozma – Zoltán Wiener – Hargita Hegyesi –

Zoltán Pós – Csaba Szalai – Edit Buzás: Histamine, Part of Th2
Immunoregulation; Postgenomic Trends Toward Metabolomics ……………… 455

Imre Kacskovics: Immunoglobulins in Cow’s milk –
Precision Arms Against Gastrointestinal Infections in the Future ……………… 461

Júlia Szekeres-Barthó: Immunological Cross-talk between the Mother and the Fetus… 470
Katalin Pálóczi: Post-transplant Reconstitution of the Immune System:

Immunologic Aspects of the Allogeneic Stem Cell Therapy……………………… 477
Gyula Szegedi: Autoimmunity the Real Challenge …………………………………… 488
Glossary (János Gergely)   ……………………………………………………………… 497

Study
Domokos Szász: Kolmogorov, the Cosmic Mathematician…………………………… 499
Miklós Kontra: The Study of Variation in Hungarian in Hungary

and the Neighboring Countries  ………………………………………………… 504

Interview
Thinking Naturalistically About Human Thinking

(Júlia Sipos’ interview with Csaba Pléh) …………………………………………… 513

Academy Affairs…………………………………………………………………………… 520

Obituary
György Marx (Sándor Szalay A. – András Patkós) …………………………………… 522
László Kákosy (Ernõ Gaál) 527

Outlook (László Jéki – Júlia Gimes)………………………………………………………… 531

Book Review………………………………………………………………………………… 536



545

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 leg-
fontosabb 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, Durn-
ham

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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Elkészült a Magyar Tudomány CD második kiadása.
Olvasható, kereshetõ immár a lap három teljes évfolyama,

a Repertórium harmincévnyi adatgyûjteménye és egy portré-összeállítás.
Megtalálható benne az Akadémia története,

az MTA rövidtávú kutatási koncepciója, az Almanach,
valamint az akadémiai kutatóintézetek éves beszámolója.

Bemutatjuk az Oktatási; az Informatikai és Hírközlési; valamint
a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium kutatást segítõ munkáját,

az OTKA és a Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységét.
A hasznos címjegyzékeket, adatbázisokat a WestelPress ezernél is több

tudományos rövidhírével egészítettük ki, és bemutatkozik a kétszáz éves
Természettudományi Múzeum, az Élet és Tudomány, a Természet Világa

és a Földgömb. Reméljük, hasznos segítségnek találják majd
a szerkesztõség ajándékát.


