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Lindsay Carter és Barbara Honeyman Heath Roll szomatotípus-könyve a nemzetközi humánbiológiai iro
dalom régóta esedékes és nagyon várt kézikönyve. Sheldon 1940-ben kiadott alapvető munkája (Varieties of 
Human Physique), majd Parnell 1958-ban publikált könyve (Behaviour and Physique) óta nem jelent meg 
összefoglaló alapmunka e témakörben.

Amint az közismert, a szómatotipizálás alkalmas módszer arra, hogy az emberi (fenotipikus) testalkatot 
három komponens alapján leírja. Az endomorfia a relatív kövérségnek ("zsírosságnak"), a mezomorfia a 
csontváz és izomrendszer relatív robusztus voltának, az ektomorfia a test relatív linearitásának jelzője.

Barbara Heath — Sheldon egykori munkatársa — már 1963-ban felvetette a Sheldon-féle szomatotipizálási 
módszer módosításának szükségességét. A következő években Lindsay Carterrel együtt összehasonlította a 
szomatotipizáló módszereket (1966), és kidolgozta a szükségesnek tartott módosításokat (1967). Számunkra 
kedves magyar vonatkozása is van ennek a kutatómunkának: az 1976-ban Balatonfüreden megrendezett I. 
Nemzetközi Humánbiológiai Szimpóziumon Barbara H. Heath részletesen beszámolt a Heath — Carter 
szomatotipizáló módszer alkalmazásáról. Bemutatta, hogyan fejlődtek ki Sheldon módszeréből a Heath — 
Carter módszer főbb vonásai, hogyan érvényesültek és adaptálódtak azok. Rámutatott a módosítások szük
ségességére, amelyek egyben módszerük használhatóságát is jelentősen kiterjesztették [lásd: Eiben O. G. 
szerk.. Growth and Development; Physique. Symp. Biol. Hung. 20; 335—347 (1977)].

A jelen könyv tehát már több évtizedes munkán alapul, és a módosított, azaz Heath — Carter-féle szomato
tipizáló módszerről is mintegy negyedszázados tapasztalat állt a szerzők rendelkezésére.

A könyv — amelyhez Derek F. Roberts professzor írt előszót — 17 egységből áll. A szerzők Előszavukban 
tájékoztatják az olvasót arról, hogy mit várhatnak az egyes fejezetektől, a Köszönetnyilvánításban pedig fel
sorolják mindazokat, akik a szómat otipizálás módszertanához ötleteikkel, megjegyzéseikkel, a készülő könyv 
egy-egy fejezetének elolvasásával, megvitatásával hozzájárultak a munkához.

Az első fejezet a szomatotipizálás történetét írja le, a testalkat osztályozásának kezdeteitől a Sheldoni 
"klasszikus" somatotyping módszerig, illetőleg a Heath — Carter-féle továbbfejlesztésig. E fejezet bemutatja a 
Sheldon-féle módszer gyöngéit, alkalmazásának korlátáit (a főleg férfiakra kidolgozott és életkor-függő, 1-től 
7-ig terjedő skála stb.). A fejezet jegyzetekkel zárul, amelyek betekintést adnak a szakemberek levelezéseibe, 
egyes kérdések megvitatásának menetébe. Ezek igazi csemegék aJudománytörténetet kedvelők számára.

A második fejezet a szomatotipizáló módszereket tekinti át Sheldontól kezdve, Hooton, Bullen és Hardy, 
Cureton, Parnell, Damon, Medford, Petersen munkásságán, a Leuven-i módszeren át a saját. Heath — Carter 
szomatotipizáló módszerig. Nemcsak tudománytörténetileg, de szakmailag is izgalmas olvasmány ez a fejezet, 
ahol a szerzők nemcsak leíró módon áttekintik, de egymással is összevetik az egyes módszereket (pl. Pamell 
versus Sheldon, Sheldon versus Heath — Carter stb.).

A harmadik fejezet a felnőtt férfiak és nők szomatotípusaiban megmutatkozó variációkat mutatja be a világ 
legkülönbözőbb részeiről publikált és Heath — Carter antropometriai szomatotipizáló módszerrel feldolgozott 
nemzeti/etnikai mintákon, katonákon, egyetemistákon, időskorúakon stb. A fejezet második része más, azaz 
nem Heath — Carter antropometriai szomatotipizáló módszerrel feldolgozott szómatotípus-variációkat tár
gyalja.

A negyedik fejezet a növekedés, illetőleg az öregedés során végzett szomatotípus-vizsgálatokat mutatja be. 
A kevés longitudinális és a sok keresztmetszeti növekedésvizsgálat szomatotípus-becslései rávilágítanak a 
gyermekkorúakon végzett szomatotipizálás nehézségeire.

Az ötödik fejezet a genetikai aspektusokat tárgyalja iker-, illetve családvizsgálatok alapján.
A hatodik fejezet rendkívül bőséges. Mintegy 100 oldalon keresztül ez a fejezet foglalkozik a szomatotípus 

és a sport és fizikai teljesítmény kapcsolatával. Közismert, hogy ez a szomatotipizáló módszer alkalmazásának 
egyik legfontosabb, legrégebben művelt, sőt mondhatnánk, leglátványosabb területe. Az olimpiai játékokon 
végzett szomatotípus-vizsgálatok is igyekeztek választ adni arra a régi kérdésre, hogy a testalkati adottságok 
milyen kapcsolatban vannak az eredményességgel. A szerzők összegyűjtöttek szinte minden létező publikációt 
az egyes sportágak férfi és női képviselőiről, és így mutatják be az egyes sportágakra jellemző szomatotípust.

A hetedik fejezet az egészség, a magatartás és a foglalkozás oldaláról közelít a szomatotípussal meghatáro
zott testalkathoz. Az egészség—betegség kapcsolat szemszögéből a keringési betegek, az elhízottak, a cukor
betegek, a genetikai rendellenességben szenvedők (Down-, csík-gonád syndroma, növekedési zavarok) stb. 
szomatotípusát ismerhetjük meg, jelentős részben magyar vizsgálati eredmények alapján. A magatailás, a tem
peramentum és a szomatotípus kapcsolata, a szomatotípus pszichiátriai vonatkozásai, illetve a bűnözők 
testalkatára (szomatotípusára) vonatkozó vizsgálatok bemutatása alkotja a fejezet második részét, míg a har
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madik a különböző foglalkozású csoportok szomatotípusát írja le. Választ keres a testalkat és a szak
maválasztás összefüggéseire is.

A nyolcadik fejezet az eddigiek ismétlő összefoglalása és új irányzatok felvázolása.
Ezután három függelékfejezet következik. Az első a Heath — Carter szomatotipizáló mód~zer 

(photoscopikus, antropometriai, illetőleg antropometriai plusz photoscopikus) tankönyvi, módszertani leírását 
adja, sok példával, sok képpel. A második függelék az "Analízis" címet viseli. Itt tárgyalják a szerzők a 
somatochart történeti kialakulását, a bevezetett módosításokat, a három-, illetve kétdimenziós ábrázolást, a leíró 
és összehasonlító statisztikákat, és említést tesznek a computer-programról. A harmadik függelék egy lista, 
amely néhány fontosabb publikáció (Tanner — Whitehouse, Atlas of Children's Growth, 1982; Sheldon, Varie
ties of Deliquent Youth, 1949; Sheldon, Atlas of Men, 1954) fényképanyaga alapján a Barbara Heath által 
végzett szomatotípus-meghatározásokat sorolja fel. Rendkívül tanulságos ez a függelék mindazoknak, akik 
komolyan el akarják sajátítani a szomatolipizálás módszerét.

A könyv Glosszáriummal, igen részletes, 36 oldalnyi Irodalomjegyzékkel és Névmutatóval zárul. Nem 
túlzás azt állítani, hogy a humánbiológiai világirodalom szomatotipizálással foglalkozó dolgozatainak szinte 
teljes egésze megtalálható e jegyzékben (12 magyar szerző 23 művel van jelen).

A recenzensnek az 1970-es években megadatott, hogy együtt dolgozhatott mindkét szerzővel, amikor 
néhány hetet töltöttek az ELTE Embertani tanszékén. Az együtt végzett szomatolipizálás a szakmai tanulságok 
mellett alkalmat adott arra is, hogy megismerkedjék a két kiváló szakember nem teljesen azonos gondol
kodásával is, ami szomatotipizálási munkamódszerüket illeti. A könyv megírásának gondolata ekkor már rész
leteiben is kialakult. A recenzensnek azután 1985-ben Amerikában alkalma volt a könyv egyes fejezeteit még 
kézirat formájában elolvasni és mindkét szerzővel megvitatni. E nagy szakmai élmény akkor vált teljessé, 
amikor ezt a kiváló szakmai színvonalon, ám olvasmányos stílusban megírt könyvet is kézbe vehette. A sok 
ábra, táblázat, fénykép, a didaktikus felépítés segíti az olvasót.

A könyv szép kiállítása, az igényes nyomdai munka a Cambridge University Press-t dicséri. Lindsay Carter 
és Barbara Heath olyan kézikönyvet adott közre, amely mindazt összefoglalja, amit ma a szomatotipizálásról 
tudni lehet. Szeretnénk hinni, hogy előbb-utóbb minden érdeklődő szakember könyvespolcára odakerül ez az 
alapmű.

Dr Eiben Ottó

DAY, M. H.: Guide to Fossil Man 4th ed. Cassell, London, New York, Toronto, Hong Kong, Tokyo, Sydney, 
1986. 432 oldal, 133 ábrával, táblázatokkal. Ára: í  25.00. ISBN 0-304-31288-6)

Ez a könyv igazi "Guide" a fosszilis emberleletekhez. Az előző kiadáshoz képest számos lelőhelyről szár
mazó csontmaradvány részletesebb, teljesebb leírását adja, és 15 új lelőhely anyagát is tartalmazza.

A könyv három részre tagozódik. A bevezető részben a szerző az anatómiai fogalmakat vázolja fel, és rész
letesen ír a normál, a nemi és az életkori variációkról, a fogazatról, valamint nomenclaturai és taxonómiai fo
galmakat is tisztáz.

A második rész teszi ki a könyv terjedelmének túlnyomó részét. A lelőhelyeket földrajzi régiók (Európa, 
Közelkelet, Északnyugat-Afrika, Kelet-Afrika, Dél-Afrika, Távolkelet és Óceánia) szerint és országonként 
sorolja fel. A tájékozódást jó térképvázlatok segítik. Az egyes emberi maradványok részletes morfológiai 
leírása és metrikus adatai mellett megemlíti a régészeti mellékleteket (eszközök, állatcsontok stb.), és a geoló
giai, stratigráfiai adatokat, a lelőhely datálását. Ugyancsak megadja az egyes leletek kapcsolódási összefüggé
seit, azaz belehelyezi őket a hominid evolúciós vonalba. Minden egyes leíráshoz a vonatkozó Írod a lom jegy
zéket is megadja a szerző. Külön ki kell emelni a kitűnő ábraanyagot, amely ez esetben több, mint egyszerű 
"illusztráció". Természetesen a vértesszöllősi leletekről is jelentőségüknek megfelelő, részletes leírást 
olvashatunk.

A könyv harmadik részében Day professzor három rövid esszében tárgyalja az Australopithecus, a Homo 
erectus és a Neandertal problémát. Hasznosan egészíti ki a könyvet a glosszárium és a tárgymutató.

Öröm kézbevenni ezt a szépkiállítású, rendkívül informatív könyvet, amelyet nem nélkülözhet egyetlen 
antropológiai laboratórium sem.

Dr Eiben Ottó

NORGAN, N. G. (Ed.) Human Body Composition and Fat Distribution. Report of an EC Workshop, London 
10— 12 December, 1985. (Stichting Nederlands Instituut voor de Voeding, Wageningen, é.n. — A concerted 
action project on nutrition in the European Community. 250 oldal táblázatokkal, ábrákkal. Ára: US$ 7.00. 
ISBN 90-70840-16-2)

E tanulmánykötet, az Euro-Nut Report-sorozat 8. kötete, az Európai Közösség Londonban. 1985. decem
berében rendezett munkaértekezletének előadásait tartalmazza.

Az elmúlt fél évszázadban a testösszetétel kutatása igen intenzív volt, a testösszetétel ismerete ma számos 
szakterületen fontos információnak számít: az orvostudomány számos területe, a táplálkozástudomány, a 
testnevelés- és sporttudomány és természetesen a humánbiológia számára nélkülözhetetlenek az emberi test 
komponenseinek, az össztestzsímak és sovány testtömegnek stb. ismerete. Az 1940-es években az izotóptech
nika és a testsűrűség mérésének finomítása, az 1950-es években a test össz-káliumtartalmának becslése y- 
sugárzás révén, valamint a testzsír becslése gázabszorpciós módszerrel jelentett előrelépést. Az 1960-as évek
ben számos egyenletet konstruáltak az össztestzsír és a sovány testtömeg becslésére a testsűrűség alapján. Az
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1970-es években a testben levő egyes ásványi anyagok mérése vált lehetővé neutron-aktivációs módszerekkel, 
majd az 1980-as években az egész test fajlagos vezetőképességét alkalmazták e kutatásokban. Az 1990-es 
években — úgy látszik — ismét bizonyos egyenletek kerülnek előtérbe. A műszerigényes vizsgálatok mellett 
azonban a hagyományos antropometriai eljárások, az egyszerű bőr/zsírredő mérő eszközök, az úgynevezett 
caliperekkel való mérések jelentősége sem csökkent.

Ez az Euro-Nut konferencia ebben a szellemben tanácskozott. Dumin adott áttekintést a testösszetétel és 
zsíreloszlás mérésének a klinikai gyakorlatban és a rokon szakterületeken meglevő jelentőségéről. A könyv a 
továbbiakban négy csoportban közli az elhangzott előadásokat.

Az első részben a módszertani problémákat és az alkalmazási lehetőségeket elemzi hat tanulmány. Ezek 
közül kiemelkedő fontosságú Katch módszertani referátuma, amelyben sorra veszi a kutatás lehetőségeit, és 
Roche et al. munkája, amelyben a populációs vizsgálatokban alkalmazott módszereket tárgyalja az 
"antropometria vagy becslés" kérdés jegyében. Clarys és Martin a Brussels-ben végzett "cadaver study" alapján 
járni hozzá a sovány testtömeg megismeréséhez. További módszertani tanulmányok olvashatók a test víztar
talmának méréséről, a testzsír mennyiségének változásáról stb.

Az új módszereket tárgyalja öt tanulmány a második részben, például a neutron-aktivációs analízist és a 
foton-absorptiot (Burkinshaw), a computer-tomográfiát és a mágneses magrezonanciát (Heymsfield).

A testzsír eloszlását vizsgálja a harmadik rész három tanulmánya. Mueller a testzsír anatómiai eloszlását, 
illetve annak variációit, Bouchard és Tremblay pedig a testösszetétel és a zsíreloszlás genetikáját tárgyalja, míg 
Sjöström et al. a különböző testsúly—testmagasság-indexek és a testzsíreloszlás összefüggését és azok 
egészségügyi következményeit elemzi.

A negyedik rész tanulmányai, Bjömtorp referátumával indítva, a testzsír és a betegségek kapcsolatát 
foglalják össze, az anyagcsere- és a szívkoszorúér-betegségekre koncentrálva.

A kötet értékes tanulmányai hasznosan adják közre a testösszetételről az 1980-as évek közepén meglevő 
ismereteket, és segítenek az eligazodásban a módszertan tekintetében is.

Dr. Eiben Ottó

ROCHE, A. F. (Ed.) Body-composition Assessment in Youth and Adults. Report of the Sixth Ross Conference 
on Medical Research. (Columbus, Ohio: Ross Laboratories. 1985. 109 oldal, táblázatokkal, ábrákkal)

A testösszetétel-kutatás dinamikus fejlődését bizonyítják azok a konferenciák, amelyeket az 1980-as évek
ben e témakörben szerte a világon rendeztek. A kutatók örömére, a konferenciák anyaga általában meg is je
lenik. Ilyen tanulmánykötet ez is, amelyet Alex F. Roche, a Wright State University és Fels Research Institute 
gyermekgyógyász professzora szerkesztett. Előszavában kiemeli, hogy a Virginia-állambeli Williamsburg-ban 
1984. decemberében megrendezett konferencia célja kettős volt: (1) megvitatni a testösszetétel-kutatás módsze
reit és klinikai alkalmazási lehetőségeit, és (2) felvázolni a jövőbeni kutatási irányokat.

A konferencia workshop formájában zajlott, a rövid előadásokat azonnali megvitatás követte. A tanul
mánykötet is ilyen módon adja közre az anyagot, öt részben. Az első rész előadásai és vitája a testösszetétel 
zsírszövettel összefüggő problémáit, a második rész a csontvázzal kapcsolatos kérdéseket elemzi, a harmadik 
rész pedig a sovány testtömeg oldaláról vitatja meg a fő témát. Néhány előadás a sportorvoslás és a betegellátás 
kapcsolódó problémáit, továbbá a tápláltsági állapot, az immunológia, a gyógyszerhatástan és a 
közegészségügy egyes kérdéseit kapcsolja a testösszetétel-kutatáshoz.

A konferencia a jövőbeni kutatásoktól azt várja, hogy finomítsák a testösszetételre vonatkozó direkt 
módszereket, amelyek a klinikai gyakorlatban jól alkalmazhatók, és ugyanakkor olyan értékes információkat 
adnak, mint a direkt módszerek: mindezeknek a kutatásoknak végső soron az ember jobb teljesítőképességét és 
egészségét kell szolgálniuk.

A konferencia és annak teljes dokumentációját adó kötet jelentős hozzájárulás a testösszetétel-kutatáshoz.

Dr. Eiben Ottó

FORBES, G. B.: Human Body Composition. Growth, Aging, Nutrition, and Activity. (Springer-Verlag, New 
York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo, 1987. 350 oldal, 42 táblázat és 92 ábra. Ara: DM 148. — 
ISBN 3-540-96394-4)

A könyv előszavában a szerző idézi Claude Bemard kifejezését, a "milieu intérieur"-t, a belső környezetet. 
A test összetétel-kutatást ugyanis a szerző a belső, értsd: kémiai környezet vizsgálatának tekinti. James Gamble- 
tól veszi át a "kémiai anatómia" kifejezést. Azt kutatta, milyen változások mennek végbe az emberi test 
összetételében, vagyis a test belső/kémiai környezetében a növekedés, az öregedés során, illetőleg betegségek 
vagy megváltozott táplálkozási viszonyok között. Könyvében saját vizsgálatai mellett mindazokat az alapvető 
elgondolásokat közreadja, amelyek az egészséges vagy beteg ember testösszetételéről információul szolgálnak.

A könyv első fejezete kutatástörténeti bevezetés, a második pedig a testösszetétel-becslés technikai 
lehetőségeit, vizsgáló módszereit tárgyalja. A következő három fejezet a magzati élettől a csecsemő-, a gyer
mek- és a felnőttkoron át az öregkorig kíséri végig az ember testösszetételének változásait. A hatodik fejezet a 
testösszetétel terhesség alatti speciális problémáit veszi sorra. A következő két fejezet a táplálkozás, illetve a 
fizikai aktivitás hatását elemzi. Külön fejezetet szentel a szerző a hormonális hatásoknak és egy másikat a 
traumák, illetve betegségek által okozott testösszetételbeli változásoknak.
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A zárófejezet a testzsír és a sovány testtömeg kapcsolatának nézőpontjából foglalja össze a könyv anyagát. 
Rámutat a longitudinális testösszetétel-vizsgálatok nagy szakmai értékére, amellett, hogy a keresztmetszeti 
vizsgálatoknak is megvan persze a létjogosultsága. Igen részletes, 41 oldalnyi Irodalomjegyzék tájékoztat a 
további olvasmány-lehetőségekről.

Forbes olyan könyvet adott közre, amelyben "a kíváncsi olvasó böngészhet, a komoly érdeklődő elmerül
het". Ezt segíti a sok informatív táblázat és a gazdag ábraanyag.

Dicséretet érdemel a Springer—Verlag-tól megszokott elegáns kiállítás is.
Dr. Eiben Ottó

FLÜGEL, B. — GREIL, H. — SOMMER, K.: Anthropologischer Atlas. Grundlagen und Daten. (Verlag 
Tribüne, Berlin, 1986. 367 oldal, táblázatokkal, ábrákkal. — ISBN 3-7303-0042-3)

Ez a könyv az NDK-ban végzett interdiszciplináris kutatások alapján adja közre mindazokat az antropomet- 
riai és antropológiai adatokat, amelyek a mindennapi élet számos területén értékes információként szolgálnak, a 
munkahelyek kialakításától a megelőző és gyógyító orvosi gyakorlatig. — A szerzők a berlini Humboldt 
Egyetem (Charité) Antropológiai Intézetének munkatársai.

A könyv tíz fejezetre tagolva óriási adathalmazt tartalmaz. Az első rész három fejezetben bemutatja az 
antropológiai normaértékek alkalmazásának és alkalmazhatóságának lehetőségeit. Rövid demográfiai 
jellemzést olvashatunk az NDK népességéről, az egyedfejlődésről és az alkalmazott antropológiáról.

A második rész a "Normaértékeket" közli, nagyon bőségesen. Két fejezet foglalkozik az alapvető matema
tikai-statisztikai módszerekkel, az antropometriai vizsgálati technikával, mérőeszközökkel stb., ezután igen 
bőséges antropometriai program szerint közli, mintegy 150 testméret adatait: középértékeket, szórást, a méret 
középértékét a testmagasság középértékének százalékában, majd az 5., az 50. és a 95. percentilis értékét, mind
ezt természetesen a férfi és a női nemre. Az életkor 3 és 64 év között variál; a 3—17 évesek évenkénti bontás
ban, azután 18-19, 20-24, 25—29, 30-34,. . . 60-64 éves korcsoportokban, végül 15—59 évesek összevontan 
is. Ez a legterjedelmesebb fejezet. A következő fejezet egy dinamikus antropometriai adattár: a különböző test- 
és végtagmozdulatokkal elérhető távolságokat, az uralt tér nagyságát adja meg. A hetedik fejezet fiziológiai, 
légzési és keringési teljesítményadatokat közöl. A nyolcadik fejezet a biológiai korról (skeletalis korról), az 
érésről, a másodlagos nemi jellegekről, az egyes életkorok pszichés fejlettségi állapotáról tájékoztat, ugyancsak 
a "norma" adatok alapján. A kilencedik fejezet a testösszetétel jellemzőit foglalja össze, sok fontos bőr/zsírredő 
adattal, míg a tizedik fejezet dermatoglifiai leírást és néhány ehhez kapcsolódó adatot tartalmaz.

Az alkalmazott decimális fejezet szám ozás következetes keresztülvitele nehezen áttekinthetővé teszi a 
könyvet. Az Irodalomjegyzék rövid, 73 tétel, csupán néhány alapmunkát sorol fel, a legfrissebb 1984-ből való.

A könyv az NDK tudományos könyvkiadásának egyik legutolsó, kétségkívül sikeres darabja.

Dr. Eiben Ottó

BITTLES, A. II. — COLLINS, K. J. (Eds) The Biology of Human Ageing (Cambridge University Press, 
Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1986. 280 oldal, táblázatokkal, ábrákkal. 
— ISBN 0 521 30485 7)

Ez a könyv a Society for the Study of Human Biology Symposium sorozat 25. kötete. Az 1984. áprilisában 
a társaság és a British Society for Research on Ageing közös rendezésében Londonban lezajlott konferencia 
anyagát adja közre. A szerkesztők — egyben a szimpózium rendezői is — át kívánták tekinteni a két tu
dományág, a humánbiológia és a gerontológia—geriátria közös problémáit, az interdiszciplináris kutatások 
eredményeit. Az utóbbi egy-két évtizedben az e területeken felélénkült kutatások indokolták is e törekvést. Az 
öregedési elméletek, az öregedés genetikája, az életkorok biológiai jelzői, valamint az időskorú népesség de
mográfiai, szociális, táplálkozási, fiziológiai és klinikai jellemzése alkotta a konferencia, majd a jelen kötet 
anyagát.

Ha néhány tanulmányt, témát ki kellene emelni az itt közölt 16 közül, meg kell említeni, hogy az öregedés 
az evolúciós folyamat részének tekinthető, így modellezhető is. E modellrendszerek kritikai elemzése, valamint 
az információtovábbításban meglevő életkori változások gén-szinten történő elemzése képezi több tanulmány 
tárgyát. Mivel sok kutató az életkori változásokat szükségszerűen fejlődési folyamatnak tekinti, a prepubertas- 
pubertaskori érési folyamatokról is olvashatunk egy tanulmányt. Továbbfejlesztve ezt a témát, a szociális 
tényezőknek (mint iskolázottság, családi állapot) a biológiai életkorra gyakorolt hatását próbálták elemezni 
amerikai longitudinális vizsgálatok alapján. A történeti antropológia és paleodemográfia oldaláról is vizsgálták 
a kérdést. A sejtelhalás, a szervek közötti és szerven belüli funkció-differenciálódás az öregedési folyamat 
része.

Fontos témakör a demográfia: angliai vizsgálatok alapján az elhalálozási adatok és a népesség 
korösszetétele, amerikai adatok alapján a népesség fertilitási, bevándorlási és mortalitási viszonyai, valamint a 
szovjetunióbeli kaukázusi időskorú népesség jellemzése (ez utóbbi "Tények és mítoszok" alcímmel) kínál sok 
fontos információt.

Néhány tanulmány az élettan és a biokémia oldaláról vizsgálja az öregedési változásokat, ideértve a 
nyugdíjas kort és annak összes járulékos egészségügyi, szociális, pszichológiai stb. problémáját.

Az öregedés-témakör természetéből (és a könyv szép kiállításából) adódóan számítani lehet jelentős érdek
lődésre, mind a biológia, mind az orvostudomány legszélesebb köreiből.

Dr. Eiben Ottó
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Folytatás a borító 2. oldaláról

6. A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat, a táblák címeit és azok minden szöveges részét két példányban 
külön is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.

7. A tanulmányok statisztikai feldolgozásánál alkalmazott matematikai képletek jelöléseinek pontos 
magyarázatát meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik görög betűs vagy egyéb speciális jelölésekre is. 
Általában a Biometriai Értelmező Szótár (Szerk.: Jánosy A.-Muraközy T.-Áradszky G. — Mezőgazdasági 
Kiadó, Budapest, 1966.) előírásait, jelöléseit célszerű követni.

8. A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatosnak: 1. Bevezetés (a 
probléma felvetése, mai állása). 2. Anyag és módszer. 3. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok 
(összehasonlító) értékelése. 4. Összefoglalás.

9. A tanulmány, közlemény végén irodalomjegyzéket kell megadni, de csak azok a művek idézhetők, 
amelyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulmányában valóban felhasználta, akár a szöveges 
részben, akár a táblázatok vagy ábrák elkészítésénél. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének "abc" 
sorrendjében kell összeállítani. A szövegben a szerző neve után (zárójelbe) tett évszámmal utalunk a megfelelő 
irodalomra.

A folyóiratok címeinek rövidítésére a szakirodalomban kialakult és elfogadott rövidítéseket alkalmazunk.
Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, rövidített utóneve, a megjelenési év zárójelben, kettőspont, a 

közlemény címe, a folyóirat hivatalos rövidítése, a kötetszám arab számmal, aláhúzva, pontosvessző, 
oldalszám, pl.:

BARTUCZ, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közi. 5; 
5-18.

Könyveknél a szerző(k) neve, a kiadási év zárójelben, kettőspont, a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás 
helye, pl.:

BARTUCZ, L. (1966): A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sírleletek 
(Palaeopathologia III. kötet). Országos Orvostörténeti Könyvtár és Medicina Kiadó, Budapest.

Másodidézeteknél —  ha azok el nem kerülhetők — az idézett szerző neve után cit. szócskát írunk, és a fenti 
módon idézzük a könyvet vagy a folyóiratcikket, ill. in szócskát írunk, ha tanulmánykötetben megjelent cikket 
idézünk.

Ha egy szerzőnek ugyanabból az évből több tanulmányát idézzük, akkor az évszám mellé írt a, b, c 
betűkkel különböztetjük meg őket.

10. A szerzők a nyomdai tipografizálásra vonatkozó kívánságaikat a kézirat másodpéldányán jelölhetik be 
ceruzával, a nyomdai előírásoknak megfelelően.

Kérjük szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat -  a tanulmányok gyorsabb megjelenése érdekében is -  
tartsák meg. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogad el.

A '"/.iratokat a szerkesztő címére kell beküldeni, aki a tanulmány beérkezését visszaigazolja. A közlésről — 
a lektori vélemények alapján -  a szerkesztőbizottság dönt. Erről értesítik a szerzőt.

A közlésre kerülő dolgozatok korrektúráját az ábralevonatokkal együtt megküldjük a szerzőknek. A javított 
korrektúrát az esetenként megadott határidőig kérjük vissza. A megadott időpontig vissza nem juttatott 
dolgozatot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő számból.

A szerzőknek 50 db. különlenyomatot adunk. Ennek előfeltétele, hogy a szerző a kézirattal együtt pontos 
címét (irányítószámmal) és személyi számát is bejelentse a szerkesztőnél.

A szerkesztőbizottság tagjai: DR. EIBEN OTTÓ (szerkesztő), DR. ÉRY KINGA, DR. FARKAS GYULA, 
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, DR. LIPTÁK PÁL,|DR. NEMESKÉRI JÁNOS, |DR. PAP MIKLÓS és [DK 
TÓTH TIBOR. |

A szerkesztő címe: DR. EIBEN OTTÓ, 1088 Budapest, Puskin u. 3. ELTE Embertani Tanszéke.

A kiadvány előfizethető és példányonként megvásárolható: 
a Magyar Biológiai Társaságnál 1027. Budapest, Fő utca 68. Telefon: (36-1) 201-6484 

Külföldről megrendelhető ugyanott, pénzátutalás a Magyar Hitelbanknál, Budapesten vezetett
számlaszámra történhet.

US Dollár-átutalás a 401-5356-941-41 számlára, SFr átutalás a 402-5356-941-41 számlára 
Bolti vásárlás: az Akadémiai Kiadó STÚDIUM (1368 Budapest, Váci u. 22., tel.: 118-5881) 

és MAGISZTER (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 138-2440) könyvesboltjaiban. 
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