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PRAG, J. and NEAVE, R.: Making Faces: Using Forensic and Archaelogical Evidence. (British Museum Press, 
London, 1997. 256 oldal, 130 fekete-fehér és 20 színes ábrával. ISBN 0 7141 1743 9. Ára: L 18.99)

Bármely épségben megmaradt koponya alapján rekonstruálható egy néhai egyén élethü, vagy az eredetihez 
igen hasonló arca. Az arcrekonstrukció készítés rendkívül összetett munka. Bár módszere tudományos alapokon 
nyugszik, gyakorlati alkalmazása nem csak anatómiai és szobrászati jártasságot, de kreativitást, ugyanakkor pon
tosságot és önfegyelmet is igényel. A „Making Faces” c. könyv szerzői, John Prag régész és Richard Neave 
anatómiai illusztrátor, különböző történelmi korszakokból és régészeti lelőhelyekről származó emberi marad
ványok arcrekonstrukciójára vállalkoztak. John Prag, a Manchester Museum régésze és az University of 
Manchester címzetes előadója, számos arcrekonstrukciós témájú cikk és értekezés szerzője. Richard Neave a 
University of Manchester Orvosi, Fogorvosi és Egészségügyi karának anatómiai és természettudományi illusztrá
tora. Igazságügyi és régészeti arcrekonstrukciós témájú cikkei széles körben ismertek.

A bevezető fejezet kitűnő áttekintést ad az arcrekonstrukció készítés tudománytörténeti hátteréről. Minden 
fejezet egy-egy esettanulmány, ha úgy tetszik „detektív történet”, mely élők és holtak múltbeli rejtélyeit kutatja és 
lehetséges megoldásaihoz vezet. A szerzők nem csupán a hajdan volt személyek arcát rekonstruálták, hanem 
igyekeztek ábrázolni a hiteles történelmi környezetet és tisztázni a halál körülményeit.

A mai ember számára is megdöbbentően életszerűvé válik egy több ezer évvel ezelőtt történt esemény, ha a 
mozaikszerű történelmi forrásokat az ásatás helyszínén szerzett háttér-információkkal kerek történetté egészítik 
ki. Ilyen volt például az a természeti katasztrófa Kréta szigetén, amely következtében egy pap és egy papnő lelte 
halálát a Kr. e. 2. évezredben. A minoszi templom rituális emberáldozat bemutatására szolgáló szentélyében, fel
tehetőleg éppen az áldozat bemutatása közben lelték halálukat a földrengés következtében rájuk zúduló földtömeg 
alatt. A feltáráskor előkerülő csontvázak testhelyzete a menekülés utolsó pillanatait rögzítette. A férfi a szentély 
közepén a hátán feküdt, védekezőn felhúzott bal lábát és a koponyáját összezúzták a ráomló kövek. A fiatal nőnek 
még volt ideje menedéket keresve a szentély egyik szegletébe futni, őt ott érte a vég. Arcrekonstrukciójukat és 
tragikus történetüket megismerve, szinte személyes ismerőseinkké válnak a múlt névtelenségéből fölbukkanó 
arcok.

Olyan neves történelmi személyiségek arcát is rekonstruálták a szerzők, mint II. Fülöp, Makedónja királya, 
vagy a félig mitológiai alakként ábrázolt frig Midas király. Nagy Sándor halott apját, II. Fülöpöt Verginában 
helyezték örök nyugalomra. Csontjai a holttest tökéletlen hamvasztása során megmaradtak ugyan, de összezsu
gorodtak, deformálódtak. így az arcrekonstrukciót a koponya helyreállítása, a töredékes csontok kiegészítése 
előzte meg. A királyi csontok személyazonosságát a koponyán fellelhető (ókori szerzők tollából már jól ismert) 
sérülési nyomok is igazolták. Ilyen például a jobb margó supraorbitalison nyomot hagyó szemsérülés, mely 
következtében II. Fülöp elvesztette látását. Talán ugyanaz a kardvágás okozta a hosszanti csontheget, mely a jobb 
maxillán és facies zygomaticuson húzódik végig. A sérülések nyoma a rekonstruált arcon is jól látható. Az ún. 
nyers (színezetlen, haj és -szakáll nélküli) arcrekonstrukció nagymértékben hasonlít a korabeli faragványokon, 
szobrokon ábrázolt királyhoz. Ám a színezett, valódi hajjal és szakállal kiegészített változat, melyen a kifolyt jobb 
szem helyén tátongó vérző seb látható, hátborzongató, és az arcrekonstrukció lehetőségeinek és korlátainak prob
lémáját veti fel. Véleményem szerint a túlzottan naturális ábrázolás túllép az arcrekonstrukció lehetőségein, hiszen 
olyan bizonytalan információkkal egészíti ki az arcot, ami rontja az ábrázolás tudományos hitelességét. Egy múlt
ban élt személyről nem tudhatjuk ugyanis, hogy milyen volt bőrszíne, annak állapota, voltak-e bőrhibái, anyajegyei, 
ráncai vagy szőrszálai az arcán. Azt sem tudhatjuk, milyen volt szemszíne, ajakszíne vagy tápláltsági foka. Ezek a 
tulajdonságok túl egyediek, megjelenítésük sok hibalehetőséget hordoz. Ezért az igyekezet, mellyel élethűbbé 
kívánják varázsolni az arcot, pont az ellenkező hatást éri el. Az arc egy rémisztő, élettelen panoptikumi figuraként 
mered ránk, ráadásul a többletinformációnak szánt részletek elvonják a figyelmet a lényegesebb dolgokról. 
Gondoljunk csak arra, hogy sokszor egy részleteiben elmosódó festmény, vagy néhány jól eltalált vonallal megraj
zolt portré mennyire hasonlít az ábrázolt személyhez, pusztán annál fogva, hogy az arc legjellemzőbb informá
cióit, arányait és karakterét hordozza. A tudományos hitelesség egyik fontos kritériuma, hogy belátjuk 
lehetőségeink korlátáit, és bármennyire szeretnénk is, nem mondunk többet, mint amennyit bizonyítani is tudunk. 
Ezért nem törekedhetünk arra sem egy ismeretlen személy rekonstrukciója során, hogy az arckifejezéssel tükröz
zük annak egyéniségét vagy lelkiállapotát. Erre csak egy másik műfaj, a portré készítője vállalkozhat, ami nem 
titkoltan a művész szubjektív látásmódja szerint készül és ezáltal a puszta fizikai megjelenítésen kívül belső tar
talmakat is hordozhat.

A Kr. e. 6. században élt Midas király koponyarekonstrukciójának elkészítése jól illusztrálja a történelem, a 
mitológia, az orvostudomány és a véletlen összefonódásának alkotó lehetőségét. Midas király alakja több antik 
görög vázáról vált ismertté. Vajon miért ábrázolták a frig királyt turbánja alól előmeredő, mókás, hosszú szamár

235



fülekkel? Talán valamiféle karikatúrának szánták? A monda szerint Midas király igen ostoba volt és emiatt több
ször is pórul járt. Történt egyszer, hogy a kecskelábú Pán isten Apollónnal kelt versenyre muzsikálásban. A 
versenybíró tisztét Phoibos a hegy istene vállalta az egyenlőtlen vetélkedésben. Ahogy Apollón hozzáértő ujjal 
édes hangokat csalt ki a húrokból, elbűvölte vele hallgatóságát és a hegy istenét, aki mindjárt neki ítélte az elsőbb
séget. Mindenki egyet értett ítéletével, csak az arra vetődő Midas király emelt kifogást ellene. Ezt megsokallván 
Apollón büntetésképpen úgy meghúzta Midas király fülét, hogy az mindjárt kinyúlt és olyan lett, mint valami 
csökönyös szamáré. Szőrpamacsot is tett a végére, és mozgékonnyá tette, hogy ezzel emlékeztesse a királyt osto
baságára. Természetesen, amikor Midas király sírja napvilágra került, a kutatók a mesterséges koponyatorzításon 
kívül semmi rendellenest nem találtak az idős férfi koponyáján. De ami az ókori embernek elfogadható ma
gyarázatul szolgálhatott a furcsa jelenségre, az egy mai kutató számára nem jelent megnyugtató választ. így az 
orvostudományhoz fordulva segítségért, különböző betegségekben keresték a magyarázatot. Ám sem a feltételezett 
neurofibromatózis, sem a sebaceous szarv vagy -cysta lehetősége nem bizonyult helyes diagnózisnak. A valódi ok 
megfejtéséhez egy véletlenül tett megfigyelés segítette hozzá a szerzőket. Az intézet egyik pakisztáni származású 
munkatársa, egy napon elfelejtette leborotválni füléről a szőrt, és ez felkeltette a Midas rejtélyen töprengők érdek
lődését. Hosszas rábeszélés után sikerült rávenniük fülét amúgy szégyenlő kollégájukat, hogy a tudományos cél 
érdekében hagyja megnőni fülszörzetét. Másfél év múltán, Dr. Ahmed fülét teljesen benőtte a 4-5 cm hosszú, dús, 
bozontos szőrzet és igy remek modellül szolgált a király fülének megmintázásához.

A szerzők több lápi holttest arcát is rekonstruálták. Egy vaskori férfi holttestét a Lindow melletti tőzegláp 
őrizte meg Manchester közelében. A férfi valószínűleg egy rituális gyilkosság áldozata lett. Az Assen közelében 
fekvő láp egy kislány mumifikált tetemét rejtette. A teljesen eltorzult arc alatti koponyát csak computer tomo
gráfiái lehetett megvizsgálni. A koponya másolatát számítógép felhasználásával készítették el polysztirolból, a CT 
vizsgálat adatai alapján.

A modern bűnügyi személyazonosítási vizsgálatok során alkalmazott arcrekonstrukciós technika számos szak
ember munkáját fogja össze. Fogorvos, genetikus, régész, anatómus vagy radiológus egyaránt fontos adatokkal 
szolgál egy-egy kérdéses személy arcrekonstrukciójának elkészítéséhez és azonosságának eldöntéséhez. Ily módon 
sikerült azonosítani többek között azt a kuvaiti üzletembert, akinek feldarabolt holttestét több helyszínen találták 
meg a közelmúltban, Manchesterben. Koponyáját több mint 100 darabkából ragasztották össze, pótolva az arc
koponya hiányzó részeit. A szerzők igazságügyi arcrekonstrukciói számos esetben segítették már a rendőrség 
munkáját Anglia szerte, azonosítatlan tetemek kilétének felfedésében.

A könyv a tudományos ismeretterjesztő munkák sorába tartozik, nyelvezete könnyed. Az eredendően érdek
feszítő olvasmány különböző tudományterületek, az embertan, az igazságügyi orvostan, a sebészet, a régészet, az 
irodalom és a néprajz ösvényeire vezeti el az olvasót. Bemutatja, hogy az arcrekonstrukció művészete számos más 
tudománnyal karöltve új távlatokat képes nyitni a múltba.

A rendkívül szép kiállítású könyvet bizonyára szívesen forgatják és olvassák majd a hazai szakemberek és más 
érdeklődők.

Kuslár Agnes

THOMAS, J. R. & NELSON, J. K.: Research Methods in Physical Activity (3. kiadás. Human Kinetics Publ, 
Champaign, 1996. 485 oldal, sok táblázattal és ábrával. ISBM 0-88011-481-9. Ára: $ 40.00)

Ez a könyv iskolapéldája a jó tankönyvnek. Bár a címben a szerzők a testnevelés- és sporttudomány számára 
ígérnek kutatási módszereket, valamennyi természettudományos (de akár társadalomtudományi) szakterület is 
nagy haszonnal olvashatja. A címben a „physical activity” helyett akár physical anthropology is lehetne. Már 
elöljáróban is ki kell emelni a könyv rendkívül jó szerkezetét, didaktikus közlésmódját és a humort sem nélkülöző 
stílusát.

A két szerző ismert szakember a sport- és testneveléstudomány területén, több amerikai tudományos tár
saságban vittek és visznek vezető szerepet. Termékeny szerzők, akiknek munkáit szerte a világban idézik.

Ez a könyvük négy részben, húsz fejezetben tárgyalja a kutatási módszereket. Az első részben öt fejezet ad 
áttekintést a kutatás folyamatáról. Ezekben a bevezető fejezetekben olvashatunk a kutatni kívánt probléma meg
fogalmazásáról, az irodalom felhasználásáról, a célravezető kutatási módszerek megválasztásáról és néhány, a 
kutatással összefüggő etikai kérdésről.

A második rész hat fejezetben ismerteti a kutatás-statisztikai és mérési koncepciókat. Egy hasznos statisztikai 
alapvetés után a variánsok egymáshoz való viszonyát, illetve a csoportok közötti különbségeket elemzi. Ez utób
biak kapcsán számos példát hoz a t-teszt alkalmazására. Részletesen tárgyalja a multivariációs módszereket, azok 
minden alapvetően fontos változatát. Azután a non-parametrikus technikák bemutatása következik, végül a 
kutatásban előforduló variánsok mérése kerül sorra, igen sok gyakorlati példával.

A harmadik rész a kutatómunka különböző típusait sorolja fel, hat fejezetben. Az első két fejezet meghívott 
szerzők műve: Nancy L. Struna a fizikai aktivitás kutatásának történetéről, R. Scott Kretchmar pedig annak filozó
fiai aspektusairól ad áttekintést. A továbbiakban a „méta-analízisről”, a kutatás-tesztelésről, az ún. pilot study-ról
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adnak igen részletes és jól használható áttekintést a szerzők. Olvashatunk a megfigyelésen alapuló és a kísér
leteken alapuló kutatás speciális módszereiről és a kutatás mennyiségi és minőségi jellemzőiről, azok értékéről és 
értékeléséről.

A negyedik rész már a kutatás eredményeinek bemutatásához, a dolgozat vagy könyv megírásához ad taná
csokat. Három fejezetben ismerkedhetünk meg a szerzők elgondolásaival: hogyan építsük fel a dolgozatot, annak 
egyes fejezeteit. Nagy gonddal írnak az eredmények prezentálásáról és a diszkusszió szempontjairól, a táblázatok 
és az ábrák megszerkesztéséről. Szóba kerül a köszönetnyilvánítás kérdése, a közlésre kiszemelt folyóirat 
megválasztása, az Abstract megírásának szempontjai stb.

A húsz fejezethez Függelékek is kapcsolódnak: a szokásos statisztikai táblázatok; az Egyesült Államokban 
folyó sporttudományos kutatások rövid áttekintése; a személyi számítógépek szerepe a kutatásban; vizsgálati-lap 
és kérdőív minták. Végül bőséges irodalomjegyzék és név-, illetve tárgymutató zárja a kötetet.

A könyv didaktikus felépítését már a bevezetőben említettem. A szerzők négy szimbólumot alkalmaznak. A 
„szélrózsa” (Map) minden nagyobb fejezet elején logikus sorrendben utal a főbb pontokra, információkra, azok 
egymáshoz való viszonyára. A kulcs (Key word) az egyes fogalmak definícióit adja, a könyv (Read) az ajánlott iro
dalomra utal, míg a villanyégő (Major concept) a téma legfontosabb részeit jelzi.

Minden fejezet egy képzelt hallgató vagy kutató tanácskérő levelével és a szerzőknek erre adott válaszával 
kezdődik. Már a levelek aláírása is szellemes (például az egyik kérdező aláírása „I.M. Redundant” és a szerzők 
aláírása előtt az üdvözlet: „Methodologically Yours”). Az „Ima Bookworm” (magyarul: könyvmoly) aláírású le
vélre a szerzők Murphy-nek a kutatással összefüggő három törvényével válaszolnak: (1) Ha véglegesen megfogal
maztad a kutatásodra vonatkozó kérdéseket, nem érted az irodalmat. (2) Csupán, midőn már világosan megfo
galmaztad kutatásod kérdéseit, akkor fedezel fel (az irodalomban) egy csomó egymásnak ellentmondó kutatási 
eredményt. (3) Tanulmányodnak, kutatásodnak csak akkor van értelme, ha kutatási kérdéseid határozatlanok 
(azaz bizonytalanok, ködösek, zavarosak).

A könyvet a Human Kinetics Kiadó a tőle megszokott elegáns, nagyon szép kivitelben jelentette meg, és biz
tosan nagy sikerre tarthat számot, és nemcsak az angol nyelvterületen.

Eiben Ottó

DE KNOP, P. - ENGSTRÖM, L-M. - SKIRSTAD, B. -  WEISS, M.R. (Eds): Worldwide Trends in Youth Sport 
(Human Kinetics Publ., Champaign, 1996.311 oldal táblázatokkal, ábrákkal. ISBN 0-87322-729-8. Ára: $ 31.50)

Ez a tanulmánykötet egy 1993-ban Svédországban rendezett konferencia anyagát adja közre. Az International 
Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) „Sport és Szabadidő Bizottsága” mint rendező húsz 
országból hivott meg szakembereket, hogy az ifjúsági sport területén végzett kutatásaikról beszámoljanak.

A kötet hat részre tagolódik. Az első rész két tanulmánya foglalkozik a nemzetközi sportkutatás főbb 
irányaival, az ún. alternativ sportolási formákkal (szabadidősport, különleges sportok, egészségügyi sportolás), 
mindezek társadalmi aspektusaival.

A következő négy rész az egyes földrészek ifjúsági sportját mutatja be: Észak- és Dél-Amerika (Brazília, 
Kanada, Egyesült Államok), Ázsia (Izrael, Japán, Kina), Európa (Belgium, Dánia, Anglia, Finnország, 
Németország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugálai, Skócia, Spanyolország, Svédország), Óceánia 
(Ausztrália, Új-Zéland) területéről összesen húsz referátum olvasható. A legbőségesebb az európai rész a maga 12 
fejezetével. Magyarországról nincs szó. A korábbi szocialista országok közül csak Lengyelországról van egy tanul
mány, valamint a Németország tanulmány érinti az egykor volt NDK sportját. A legtöbb tanulmány szerzője szük
ségesnek tartja bemutatni az ifjúsági (azaz tömeg-) sportot, amely a sportpiramis alapját képezi, és „termeli ki” a 
legtehetségesebbeket, akik majd mint országuk bajnokai, eljutnak a piramis csúcsára.

A hatodik részben a konferencia összefoglalásaképpen a szerkesztők választ keresnek egy sor kérdésre: van-e 
világviszonylatban megfigyelhető tendencia az ifjúsági sportban? Megállapítják, hogy több fiú sportol, mint leány. 
A legnépszerűbb sportág a fiúk körében a labdarúgás, és mindkét nemben az úszás. Megfigyelték, hogy a sportra 
a szórakozási vágy és bizonyos társadalmi adottságok (szociális helyzet is) motiválnak. Kevés országban van külön 
szervezet a fiatal tehetségek felkarolására.

Az ifjúsági sport fejlődésében megnyilvánuló trendek között megemlítik a sportolási alkalmak és létesítmények 
számának az utóbbi tíz évben történt növekedését, a sport intézményesedését, ugyanakkor egyes országokban a 
szervezett ifjúsági sport csökkenését, és végül a gyermekek 7-8 éves korban a sportolásba való bekapcsolódását, és 
az ezzel együttjáró korai specializálódást, azaz egyoldalúvá válásukat.

A mai problémák között elsőként a tinédzserek lemorzsolódását említik, valamint azt, hogy az ifjúsági sportot 
is egyre inkább a felnőttek sportja befolyásolja (a sport egyre inkább „komoly munka” és egyre kevésbé játék), és 
a szülők szociális helyzete határozza meg, hiszen a felszerelés egyre drágább. Felvetődött az az etikai kérdés is, 
hogy ennek a sportnak vajon milyen és mekkora a nevelő hatása, az eredményesség-orientáció mellett nem sikkad- 
nak-e el az ifjúsági sport eredeti célkitűzései. Végül a magasan minősitett edzők hiánya is rontja az ifjúsági sport 
esélyeit. Mindez a fizikálisán inaktív fiatalok számának növekedéséhez vezet. Ezt a humánbiológusok is jól érzéke
lik növekedésvizsgálataik során.
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A konferencia próbált mindezeknek a problémáknak az orvoslására ajánlásokat, egy jobb „ifjúsági sportpoli
tikát” kidolgozni. Ezek közül a legnagyobb kihívásnak a jól szervezett iskolai sportot és az iskolák és a klubok 
gyümölcsöző együttműködését tekintik.

Úgy gondolom, mindezekről Magyarországon is érdemes elgondolkodni.
Dr. E iben Ottó

BODZSÁR, B. É. & SUSANNE, C. (Eds): Stu dies in H u m a n  B iology (418 oldal, sok táblázattal és ábrával. 
Eötvös University Press, Budapest, 1996. IBSN 963 463 003 0. Ára: 5.000,- Ft)

A 65. születésnapját üló Eiben Ottónak kedves ünnepség keretében nyújtotta át a fenti cimen megjelent tanul
mánykötetet annak megszervezésében, szerkesztésében és kivitelezésében oroszlánrészt végző Bodzsár Éva. Az 
alkalomra a Veszprémben megrendezésre került „Sixth International Symposium of Human Biology” szolgált, 
amikor a kötet szerzői közül sokan személyesen is jelen lehettek a jeles alkalmon. A becses ajándék létrejöttét 
három földrész 18 országának 104 kutatója, köztük több világhíresség segítette azzal, hogy tanulmányt írt Eiben 
Ottó tiszteletére, és elmondhatjuk, hogy hasonló megtiszteltetésben kevés antropológusnak volt része. A 48 tanul
mányból 19 munka szerzője magyar, ami jelzi a szakma hazai képviselőinek Eiben Ottó professzor iránt tanúsí
tott kivételes nagyrabecsülését.

Az írások az alábbi területek köré csoportosulnak: elméleti kérdések (6 tanulmány), módszerek a gyakorlatban 
(7 tanulmány), növekedés és fejlődés (10 tanulmány), érés (6 tanulmány), szerkezet és működés (struktúra és 
funkció, 11 tanulmány), valamint népességek a jelenben és a múltban (8 tanulmány). A tárgykörök tehát felölelik 
a fizikai antropológia és humánbiológia egész területét. Nincs itt lehetőség arra, hogy valamennyi munkáról akár 
röviden is megemlékezzenek, egyesek kiemelése pedig igaztalan lenne a többiekkel szemben. Annyit azonban a 
kötet tartalomjegyzéke is tanúsít, hogy a munkák jelentős része vandonatúj kutatási eredményeket ismertet, vagy 
ha régebben megkezdett kutatásokat érint, azok új megfigyeléseiről, az eredmények újabb értelmezéséről nyer
hetünk segítségükkel ismereteket.

Hajszolt világunkban az emlékkötetek értéke egyre becsesebb. Mert ha csak főhajtásnyi időre is, de megállás
ra és számvetésre kényszeríti a benne résztvevőket, ugyanakkor jó áttekintéssel szolgálnak egy-egy szakterületet pil
lanatnyi állapotáról, eredményeiről, gondjairól és megoldásra váló feladatairól. S ha mindez nemzetközi kutatógár
da részvételével történik, ki-ki tárgyilagosabban értékelheti saját tevékenységének mértékét és értékét. Amikor 
tehát ezzel a kötettel további termékeny éveket kívánunk Eiben Ottó professzor úrnak, egyben kívánunk további 
előrehaladást az antropológia és humánbiológia szakterületének is, itthon és külhonban egyaránt.

E ry Kinga

PARÍZKOVÁ, J.: N utrition, P h ys ica l Activity, an d  H ealth  in E arly  Life. -  A „Nutrition in Exercise and Sport” 
sorozatban. (295 oldal, táblázatokkal, ábrákkal. - CRC Press, Boca Raton-New York-London-Tokyo. 1996. 
ISBN 0-8493-7919-0. Ára: ($ 40.00)

Az ismert szerző legújabb könyvében - részben korábbi publikációinak felhasználásával is - újabb kutatási 
eredményeit adja közre, éspedig az élet korai szakaszára vonatkozóan. Tény, hogy az óvodás életkorú gyer
mekekkel foglalkozó növekedésvizsgálatok száma lényegesen kevesebb, mint az iskoláskorúaké. Különösen hiány
zott egy olyan összefoglalás, amely a korai gyermekkorban lezajló testi fejlődés mellett egyben a fizikai akti- 
vitás/megterhelés hatását elemzi, és a gyermekek táplálkozását is alaposan vizsgálja. Ez a könyv ilyen értelemben 
hiányt pótol.

A kötet 13 fejezetből áll, ezekhez négy függelék, bőséges irodalomjegyzék és egy eléggé részletes tárgymutató 
kapcsolódik.

A bevezető fejezetben a szerző felvázolja az egész életre szóló optimális egészségi állapot és erőnlét elérésének 
lehetőségeit. Kifejti ennek elméleti alapjait is. Áttekinti a leendő anya táplálkozásának kérdéseit.

Részletes beszámolót ad az óvodás gyermekek növekedéséről és szomatikus fejlődéséről a Csehországban 
(Csehszlovákiában), illetve Prágában végzett keresztmetszeti és longitudinális vizsgálatok alapján. Bőséges 
antropometriai program eredményeit adja meg, ideértve a testösszetétel jellemzőit is.

Ezután a kisgyermekek tápláltsági állapotának részletezése következik: alapanyagcsere, fehérjeigény, a zsír, a 
szénhidrátok, ásványi sók és nyomelemek, vitaminok vizsgálata alapján. A tápláltsági állapot értékelésének prob
lémáját is itt vitatja meg, bizonyos nemzetközi kitekintéssel.

A fizikai erőnlét tesztelésének módszereit, illetve vizsgálatainak eredményeit foglalja össze a következő 
fejezetben. A továbbiakban a tápláltsági fok és a fizikai erőnlét összefüggéseit vizsgálja. WHO és FAO adatok 
alapján itt más országokban végzett vizsgálatok eredményeiről is olvashatunk. Szóba kerül az alultápláltság és a 
gyermekmunka problémája is. Ennek ellentéteként a kővetkező fejezet már az obezitásról szól.
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Hosszú fejezetben tárgyalja a szerző a környezeti tényezőknek a korai gyermekkorban kifejtett hatásait, előbb 
főleg a családi háttérből adódó hatásokat. A motoros serkentés, a testnevelés és a spontán fizikai aktivitás hatásai 
már a következő fejezet anyagát képezik. Ezután egy rövid fejezet az óvodás gyermekek morfológiai és funkcionális 
változásait veti egybe, majd a kísérletes eredmények összefoglalása következik. Felvázolja a szerző a perspek
tívákat is: miként hat a fizikai aktivitás, a betegségek korai megelőzése az egészséges életmód kialakítására, és mit 
kell tennünk ennek érdekében. Itt tehát ajánlásokat tesz a szerző.

A négy függelék a testtartás, a zsámolyteszt, a motorikus teljesítmények és a szenzomotoros teszt módszer
tanát adja közre. A 402 tételből álló irodalomjegyzékben a szerző 51 saját munkája is megtalálható.

A könyv fejezetei részletesen tagoltak, a sok táblázat és ábra jól informálja az olvasót. A jó  minőségű nyomdai 
munka, a könyv elegáns megjelenése a CRC Press kiadót dicséri.

Jana Parízkovának ez a könyve is nagy érdeklődésre tarthat számot több szakterület képviselőinek körében, és 
minden bizonnyal sikert fog aratni.

E ib e n  O ttó

STEFANCiC, M . -  ARKO, U. -  BRODAR, V. -  DOVEÚAR, F. -  JU R lC lC , M . -  MACAROL-HIT1, M . -  
LEBEN-SELJA, P. -  TOMAZO-RAVNIK, T.: O cen a  te le sn e  r a s t i  in  ra zv o ja  o tr o k  in  m la d in e  v L ju lb lja n i (A n  

A s s e s s m e n t o f  P h y s ic a l G ro w th  a n d  D e v e lo p m e n t in  C h ild ren  a n d  Youth  in  L ju b l ja n a )  (169 oldal, 138 táblázat és 34 
ábra. -  Institute of Public Health o f  the Republic of Slovenia; Biotechnical Faculty, Department of Biology, 
University of Ljubljana kiadása, m int a Zdravstveno Varstvo 3 5 . kötet I . supplementuma, Ljubljana, 1996. ISBN 
961-6202-00-6)

A szlovén kollégák jelentős növekedési adatsorokat közöltek a ljubljanai gyermekekről: a ljubljanai Egyetem 
Biotechnológiai Karának Biológiai Intézete és a szlovéniai Országos Közegészségügyi Intézet Kutatócsoportja 
közös kutatásáról számolnak be a szerzők. A könyv első része a vizsgálatok leírását adja, a második, nagyobb részt 
a táblázatok és ábrák teszik ki. Felvázolják a három vizsgálatuk körülményeit, a projektek címeit, a vizsgálatban 
résztvevő két említett intézményt, illetve a kutatásvezetőket (V Brodar, M. Macarol-Hiti, illetve M. Stefancic).

A vizsgálatba bevont gyermekek számát úgy alakították, hogy nemenként és korcsoportonként száznál több 
egyed alkossa a vizsgálati mintát. így 1981/82-ben 1683 fiút és 1778 leányt (6-20 évesek), 1991/92-ben pedig 1265 
fiút és 1250 leányt (7-18 évesek) vizsgáltak. Az antropometriai program 15, illetve 17 testméretet foglalt magában. 
Harmadik keresztmetszeti vizsgálatukat 1984/85-ben bonyolították le 0,5-5,0 éves kisgyermekek körében, 20 test
mérettel.

A szerzők vizsgálataikkal a szekuláris trendre is adatokat kívántak nyerni. Összehasonlítást tettek a háború 
előtti adatokkal, és természetesen kimutathatóak a pozitív változások. Az iskoláskorúak általuk vizsgált két 
mintájának középértékei között viszont csak csekély pozitív szekuláris trend volt megfigyelhető, és szignifikáns 
különbségeket csak a 15 éveseknél találtak. Úgy ítélik meg, hogy a szekuláris trend lelassult vagy megállt. Hogy ez 
annak jele-e, hogy a ljubljanai gyermekek máris elérték a növekedési mintájukban megadott értékeket, vagy az 
utóbbi évtizedek kevésbé jó gazdasági körülményei miatt lassult le a folyamat, a szerzők ezeket a kérdéseket nyit
va hagyták, és a 2000. évre tervezett újabb vizsgálataiktól várnak választ.

A könyv második részében az adatokat táblázatos formában adják közre a szerzők, mégpedig a tőlünk tanult 
módon, a fiúkéit kék, a leányokéit rózsaszínű alapon. Az 1991/92. évi vizsgálatokból percentiliseket is számítot
tak, és ezeket táblázatok és percentilis görbék formájában is bemutatják.

Ugyanebből a vizsgálati m intából a 10,5 és a 12,5 éveseket két egymást követő évben újra megvizsgálták, és 
ennek a szemi-longitudinális vizsgálatnak az eredményeit is közük.

A szép kiállítású könyv fontos hozzájárulás a közép-európai auxológiai kutatásokhoz.
E ib e n  O ttó

TOMAZO-RAVNIK, T. (szerk.): A n tr o p o lo s k i  z v e z k i (Anthropological Notebook) 4. (192 oldal, táblázatokkal, 
ábrákkal. A „Drustvo Antropology Slovenije” kiadása, Ljubljana, 1996.).

A szlovén antropológusok 1994. szeptemberében konferencia rendezésével emlékeztek nagy professzoruk, 
Bozo Skerlj születésének 90. évfordulójára. A konferencián e sorok írója (akinek alkalma volt személyesen is 
ismerni Skerlj professzort) képviselte a magyar antropológusokat. E kötet a konferencia előadásait tartalmazza.

Bozo Skerlj (1904-1961) volt a megalapítója az antropológiának Szlovéniában. Kitűnő felkészültségű 
antropológus volt, aki a szakma számos területén alkotott maradandót. Híresen jó  tanár volt. Előadásait nemcsak 
antropológus, de régész és néprajzos hallgatók is rendszeresen látogatták. Jelentős volt nemzetközi aktivitása, 
sokat utazott. A világ számos vezető antropológusával állt folytonos levelezésben. N aplót vezetett, és ebből két 
könyvet is írt: „The Unknown America” (1955) és „Palms, Piramids, and Desert” (1956). Mintegy 15 könyvet és
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több, m int 200 tanulmányt írt. Fontosabb munkái, köztük kézikönyvek a következők: „M an” (1934), „General 
Anthropology” (1948), „On Hum an Races and Racism” (1949), „Human Development” (1950), „The Thinking 
Biped” (1963) és „Peoples without M etals” (1962). Tehetsége kitűnt még a festészetben (a konferencián kiállítot
ták képeit, figyelemre méltó alkotások!), meseiróként és zongoradarabok szerzőjeként is.

Skerlj professzorral való személyes találkozásunk alkalmával (1958. szeptember) emlékezetes beszélgetést foly
ta ttunk  a gyermekek növekedéséről, éréséről. Ő az elsők egyike volt, aki a menarche és a pigmentáció (1927), 
illetve a menarche és a klíma (1932) összefüggéseit tanulmányozta. Emlékezetes beszélgetést folytattunk a női 
testalkat néhány speciális problémájáról, amelyekről ö már 1928-ban időtálló, azóta is sokszor idézett tanulmányt 
írt. Szemlélete a modern humánbiológia jellegzetes vonásait tükrözte.

A jelen kötet 17 tanulmányt tartalmaz. Ezek közül négy Skerlj professzor életét, munkásságát mutatja be, hét 
az antropológia különböző területeiről, hat pedig a rokon szakterületekről vetít fel egy-egy témát.

Tatjana Tomazo-Ravnik professzorasszony -  úgy is m int közvetett tanítvány -  tiszteletre méltó gondossággal 
állította össze ezt a szép kiállítású emlékkötetet.

E ib e n  O ttó

KRETSCHMAR, R. S.: P r a c t ic a l  P h y lo so p h y  o f  S p o r t  (281 oldal, táblázatokkal, ábrákkal. Human Kinetics, 
Champaign, 1994. ISBN 0-87322-619-4. Ára: t  29.50)

A  szerző az Egyesült Államok egyik legismertebb sportfilozófusa. Könyvében „filozófiai utazásra” hívja meg 
olvasóit. Az a célja, hogy segítse az olvasót filozófiai ismereteinek elsajátításában, hogy megválaszolja az olvasó 
filozófiai kérdéseit, és hogy segítse ö t a személyes sportfilozófiájának kialakításában.

A könyv 11 fejezete három részre tagozódik. Az első rész felkészíti az olvasót a filozófiai készségek kifej
lesztésére, az emberi természet dualizmusa és holisztikus voltának bemutatásával. A második részben a szerző a 
sport és a testnevelés értékeit tárgyalja meg a filozófus szemléletével. A harmadik részben pedig arra tanítja az 
olvasót, hogy hogyan javítsa meg életét a foglalkozása révén, vagyis: hogyan alakítsa ki, hogyan alkalmazhatja, 
gyakorolhatja a filozófiai gondolkodást a sportban is.

Minden fejezethez ad filozófiai gyakorlatokat és azok megoldási kulcsát, illetve értékelését. Részletes tárgy
m utató zárja a kötetet. A jól tagolt, didaktikus felépítésű és elegáns kiállítású könyvével újabb sikert könyvelhet el 
a H um an Kinetics Kiadó.

E ib e n  O ttó

SID H U , L. S. -  SODHI, H. S. -  BHATNAGAR, D. F. (Eds): P la n in g  f o r  D e v e lo p m e n t o f  S p o r ts  in  I n d ia  (133 
oldal, táblázatokkal és ábrákkal. -  Official Publication of Indian Association o f Sport Scientists and Physical 
Educationists [IASSPE], Patiala, 1994. Ára: Rs. 300,- / U$ 40,-)

E tanulmánykötet az 1993. áprilisában rendezett konferencia anyagát, 13 előadást tartalmaz. A fő kérdés, ame
lyet körüljártak, az volt, hogy tudja-e befolyásolni a sporttudom ány a sport fejlődését Indiában. Ezt Sodhi fejti ki. 
Felvázolja az indiai sport infrastruktúrájának tervezett fejlesztését. Ebből az derül ki, hogy az 1969. évi állapothoz 
képest közel húszszor, az 1976. évihez képest közel tízszer annyi sporttelepet, sportcsarnokot és uszodát kívánnak 
létesíteni. Ha ez teljesül, nem m aradhat el az eredmény sem. Abban is egyetértettek a konferencia résztvevői, hogy 
m ennyire fontos az iskolai sport kiemelt fejlesztése. Ami a sportágakat illeti, a korábbi gyeplabdás hagyományok 
megőrzése mellett más sportágak fejlesztését is szükségesnek tartják, így elsősorban az atlétikát és a tornát. 
E lőadások hangzottak el a felsőoktatás és a sportkutatás kapcsolatáról, a sport tudományos hátteréről, a sportolók 
táplálkozásáról, a sport és társadalom kapcsolatáról (ez Indiában különösen fontos kérdés). Áttekintést kaphatunk 
az élsport földrajzi megoszlásáról a kontinensnyi országban. Végül a jövőbeni fejlesztést vitatták meg a konferen
cián.

Ez a kötet újabb tanújelét adja annak a céltudatos tudományos törekvésnek, amellyel indiai kollégáink minden 
tekintetben, így a sporttudomány eszközeivel is országuk, népük javát kívánják elősegíteni.

E ib e n  O ttó

VINCENT, W. J .: S ta tis t ic s  in  K in e s io lo g y  (127 oldal, sok táblázattal és ábrával. -  Human Kinetics, 
Champaign, 1995. ISBN 0-87322-699-2. Ára: t  19.50)

A szerző, aki a California State University tanára és több mint 25 éve tanítja ott a kvantitatív analízist, ebben 
a könyvében azt mutatja be, hogyan lehet megérteni a matematikai-statisztikai elemzés alapvető módszereit. 
Példáit a kineziológia területéről hozza, de természetesen ezek más szakterületek kutatásaiban is eredményesen 
alkalmazhatók.
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A könyv 12 fejezetében áttekinthetjük a matematikai-statisztikai feldolgozás és a legfontosabb elemző eljárá
sok széles skáláját. Foglalkozik a szerző a kutatási adatok rendezésének kérdéseivel, az egyes jellegek variációival, 
illetve azok megjelenítésével, a normalitás kérdéseivel, a korrelációval, a kétszeres és többszörös regresszióval. 
Bemutatja a t-próba alkalmazását és más, három vagy több adattömeg elemzésére alkalmas próbákat. Kitüntetett 
érdeklődésre tarthat számot az ismételt mérések során talált variánsok elemzése, illetve a még fejlettebb sta
tisztikai eljárások bemutatása. Végül a nem-parametrikus adatok elemzésével zárul a módszerek tárgyalása.

A könyv utolsó 50 oldala a függelékként csatolt matematikai-statisztikai táblákat, a könyvben használt szim
bólumok értelmezését és az egyes fejezetekben alkalmazott példák megoldását, a problémákra adott válaszokat 
tartalmazza, végül a Glossary mintegy 200 szakkifejezés definícióját sorolja fel.

A könyv nagy értéke a didaktikus felépítése, a kifejezetten gyakorlati orientáltsága. Mindez a még kevésbé 
járatos szakembereket is eligazítja a kutatásaik során adódó matamatifcai-statisztikai problémák megoldásában. 
Csak remélni lehet, hogy a relatíve olcsó ár a magyar kollégák számára is elérhetővé teszi ezt a kitűnő, szép kiál
lítású könyvet.

Eiben Ottó

KNUSSMANN, R.: Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Antropologie und Humangenetik. (524 ol
dal, 38 táblázat és 318 ábra. -  Gustav Fischer Verlag, Stuttgart -  Jena -  Lübeck -  Ulm, 1996. ISBN 3-437-25040-X)

Knussmann professzor tankönyvének ez a 2. kiadása 16 évvel az első kiadás után jelent meg (az első kiadás 
ismertetését lásd az Anthrop. Köz. 1983. évi, 278. kötetének 200. oldalán). A címoldalon az is olvasható, hogy ez 
teljesen átdolgozott kiadás. Ezt igazolja a jelentősen megnövekedett terjedelem (412-vel szemben itt 524 oldal) és 
az ugyancsak megszaporodott ábraanyag (298 helyett 318). A könyv szellemében is történt némi változás, és ez 
elsősorban az utóbbi másfél évtized új tudományos eredményeinek köszönhető.

Ennek az újabb, átdolgozott kiadásnak a beosztása nagyjából megegyezik az első kiadáséval, ugyanúgy öt 
részre tagozódik. Egyes témák azonban, amelyek az első kiadásban alfejezetek voltak, itt most önálló, részlete
sebben kidolgozott fejezetet alkotnak.

Az antropológia történetének és a szakma módszertanának áttekintése után a második rész az emberi örök
lődés elveit, a normális és patológiás öröklődés tárgyalását adja. A harmadik rész a nemi és életkori differen
ciálódás, a növekedés és érés, a testalkati variációk problémakörét öleli fel. Ezt követi a negyedik, filogenetikai 
rész, az ember származása és geográfiai differenciálódása, a rasszok bemutatása. Az ötödik, populáció-biológiai 
rész az emberiség biológiai jövőjének felvázolásával zárul.

A legfontosabb bővítések leginkább három témakört érintenek. A humángenetikai fejezetben a molekuláris 
genetikai szemlélet uralkodik, és eszerint bővült ki ez a fejezet. így már jobban megfelel a tankönyv az alcímének, 
amellyel kapcsolatban az első kiadásnál még voltak hiányérzeteink. -  A konstitúcióbiológiai fejezet ugyancsak 
bővült, mind terjedelmében, mind ábraanyagában. -  A harmadik fontos tém akör bővítését a természetes igények 
is megkövetelték: az újabb leletek kissé módosították a hominid evolúcióról vallott korábbi képet. A molekuláris 
biológia és a immunológia új eredményeit figyelembe véve egyes fejezeteket, alfejezeteket át kellett írni. Ugyancsak 
teljesen új szöveg olvasható a nemek közötti pszichológiai különbözőségekről írott fejezetben. A rasszokról írott 
idekapcsolódó fejezet szintén tartogat újszerű leírásokat, és a szerző itt kiküszöböli az első kiadás néhány félreért
hető megfogalmazását. Úgyszintén át kellett írni az utolsó fejezetet, ahol az emberiség biológiai jövőjét, a népesség 
génállományának változását, a mai embernél megfigyelhető szelekciós mechanizmusokat, társadalmi és biológiai 
tényezők szelekciós hatását, továbbá a mutációs veszélyeket stb. vázolja fel a szerző.

Habent sua fata libelli: az első kiadásban kifogásolt hibás 5. ábra (amely a bőr/zsírredővastagság mérését lenne 
hivatott bemutatni), ebben a kiadásban is változatlanul megjelent.

A könyv végén további irodalmat is ajánl a szerző az egyes témakörökhöz, éspedig bevallottan elsősorban 
ném et nyelven megjelent munkákat. Mégis szokatlan, hogy a több, mint száz ajánlott tétel között alig több m int 
tucatnyi az angol nyelvű, egyéb nyelven megjelent munkák egyáltalán nem is szerepelnek a jegyzékben. A 
Tárgymutató -  a könyv megnövekedett terjedelmének megfelelően -  jelentősen bővült.

A biológus hallgatóknak szánt tankönyv jó  stílusával, gazdag illusztrációs anyagával tűnik ki. Amint a könyv 
első kiadásáról is elmondható volt, a mostani második kiadás is változatlanul a jelenlegi legjobb összefoglalás a 
ném et nyelvterületen. Hozzátehetjük, hogy nem csak antropológusoknak, de számos rokonszakterület 
képviselőinek is hasznos információkat ad. A könyv szép kiállítása a G. Fischer Kiadót dicséri.

Eiben Ottó
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COSTA, D. M. & GUTHRIE, S. R. (Eds): W om en  a n d  S p o r t  (399 oldal, sok táblázattal, ábrával. -  Human 
Kinetics Publ. Champaign, 1994. ISBN 0-87322-686-0. Ára: L 36,50)

A  könyv 22 tanulmánya áttekintést ad arról a hosszú folyamatról, amelyet úgy határozhatnánk meg: a sport
ban megjelenő nőktől a női sportokig. A könyv alcíme interdiszciplináris áttekintést ígér. A tanulmányok három 
nagyobb témakörbe való sorolásával is ezt érzékeltetik a szerkesztők (mindketten a Long Beach-i California State 
University tanárai). A tanulmányok 23 szerzője helyenként provokatív módon fogalmazza meg a női sporttal 
összefüggő történeti, orvosi, biológiai, pszichológiai, szociológiai stb. kérdéseket.

Az első részben nyolc tanulm ány tárgyalja a sportolás történeti és kulturális kialakulását, a kezdetektől az 
olimpiákon való részvételig. A m ásodik rész hat biológiai és orvosi tanulmányt foglal keretbe. Arról olvashatunk 
itt, hogy a nők fizikai képességei a férfiakéval egyenlőek, ha nem jobbak. Rövid tanulm ányok érintik a különböző 
sportágakban szereplő nő-versenyzők testösszetételét, cardiovascularis erőnlétét, izomerejét és állóképességét. Két 
tanulm ány részletezi a sportoló nők endokrinológiai vonatkozású történéseit (am onorrhea), illetve a sportolásnak 
a csontrendszerre gyakorolt és az egész életre kiható befolyását. A harmadik rész nyolc tanulmányban a pszi
chológiai és szociológiai aspektusokat tárgyalja meg. Ez a legterjedelmesebb rész, míg mi szívesen olvastunk volna 
többet a biológiai és orvosi témákról.

Részletes tárgymutató, valam int a szerkesztők és szerzők rövid bemutatása zárja a kötetet, amely a Human 
Kinetics Kiadótól megszokott, gazdagon illusztrált, elegáns form ában jelent meg. A kötet elsősorban a hazai sport
történészek, sportopszichológiai és sportszociológiai szakemberek érdeklődésére tarthat számot, de a második 
rész néhány tanulmánya a humánbiológusoknak is mond újat.

E ib e n  O ttó

FARKAS L. GYULA: F e je z e te k  a  b io ló g ia i  a n tro p o ló g iá b ó l . (JATEPress -  Szeged, 1996. Egyetemi jegyzet. 1. kö
tet 265 oldal ábrákkal és táblázatokkal. Ára: 1430,- Ft. II. kötet 125 oldal ábrákkal és táblázatokkal. Ára: 769,- Ft.)

Az egyetemi jegyzet Dr. Farkas Gyula szerkesztésében készült. Tartalmában felöleli az antropológia valameny- 
nyi fontos területét, amely egy biológusnak vagy egy biológia tanárnak szükséges. Kiadása igen időszerű, mivel 
Lipták Pál: Embertan és emberszármazásban c. tankönyve utolsó kiadása óta (1980) a három antropológiai 
oktatást végző tudományegyetem nem rendelkezik jól használható, általános hazai tankönyvvel. (Egy-két 
résztémával foglalkozó helyi jegyzet vagy praktikum jelent meg csupán.)

Az I. kötet a recens antropológiával foglalkozik 15 fejezetben. Társszerzői: Dr. Gyenis Gyula (6. fejezet), Dr. 
Kocsis S. Gábor (8. és 15. fejezet) és Dr. Marcsik Antónia (15. fejezet).

A bevezetés (1. fejezet) után tárgyalja az antropológia tárgyát, történetét résztudományait és a tudományokban 
való elhelyezkedését. A metrikus jellegekben (3. fejezet), a morfológiai jellegekben (5. fejezet), a fogazatban (8. 
fejezet), a fiziológiai jellegekben (9. fejezet) külön ismerteti a történeti és a ma élő népességek és egyének vizs
gálati módszereit. Kiemelendő a 4. fejezet fontossága és hasznossága a biometriai módszerek legáltalánosabb alap
fogalmainak, próbáinak ismertetésével. Ezekben a feldolgozási módszerekben a hallgatók nagy része teljesen 
tájékozatlan, amikor az antropológia tantárgy hallgatására kerül sor.

Ugyancsak igen jelentősek a bőrlécrendszerről (6. fejezet), az egyedfejlődésről (10. fejezet), az antropo- 
genetikáról (13. fejezet), paleopatológiáról (15. fejezet) szóló fejezetek, melyek az előző tankönyvünkben nem, 
vagy csak igen érintőlegesen szerepeltek. Megjegyzésem, hogy a 13. fejezet populációgenetikai részét a demográ
fia felé kissé ki lehetett volna bővíteni. Az emberi nemi dimorfizmusáról szóló 12. fejezet valamennyi (nem csak 
a biológia szakos!) tanárnak figyelmébe ajánlható, elsősorban a hibás szexuális beállítódások és deviáns maga
tartásform ák ismertetése miatt.

A II. kötet a humán evolúcióit, annak szubhumán és hum án fázisait, a humán taxonóm iát és a magyarság 
őstörténetét tárgyalja. Társszerzői: Dr. Gyenis Gyula (2. fejezet) és Dr. Végh Gyula (6. fejezet).

A kötet nem elsősorban a leletek ismertetésére, hanem az evolúció áttekintésére és bizonyítékaira helyezi a 
hangsúlyt. Kiemelendő a 6. fejezet, mely az evolúcióval kapcsolatos filozófiai, ismeretelméleti kérdéseket tartal
maz, teista és ateista megközelítésben. A taxonómiai részben a nagyrasszok és rasszok jellem zése mellett kitér a 
rasszizmus ismertetésére és kritikájára is. A magyarság őstörténete -  bár elég szerény terjedelemben - ismerteti 
annak tudományos és áltudományos nézeteit.

A jegyzet valamennyi fejezete után irodalomjegyzék található, amely lehetővé teszi az érdeklődő hallgatók 
ismereteinek bővítését, elmélyítését.

S z i lá g y i  K a ta lin
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Egy XIX. századi kérdés

Teremtés vagy evolúció? Ebben a kérdésben ma is ellentét van a teológia és a szaktudományok között. -  állít
ja Farkas L. Gyula (1996, 97-91. lap). Hogy egyházi természettudósok és teológusok mégis evolucionisták, azt 
Farkas azzal magyarázza, hogy az evolúció tagadása ma m ár lehetetlenné vált.

Nem világos, hogy az „egyházi” szó nála papot vagy egyszerűen csak hívőt jelent-e? A helyes magyarázat mind
két esetben ugyanaz: egyházi (vagy más) szakemberek a téma lenyűgöző érdekessége miatt foglalkoznak az evolú
ció kutatásával. Ezt tapasztalatból állítom.

Fennmarad és megvizsgálandó az ellentét kérdése.
A mai természettudományos világkép szerint (Hawking, 1989) a Világegyetem egy óriási robbanással („Big 

Bang”) kezdődött, számítások szerint 10-20 milliárd évvel ezelőtt, és azóta tágul. Az idő a Világegyetem egyik 
dimenziója, amely a Big Bang óta látszik. Valószínűleg egy nagy összeroppanással („Big Crunch”) fog végződni. 
Ez a világkép a csillagok színképének 1929-ben felfedezett vörös eltolódásából indult ki.

Ez a sajátos Világegyetem „csak úgy” létezik, vagy teremtés eredménye? Az első válasz ingyenes, de némelyek 
számára kívánatos. A teremtés válasza viszont logikailag kielégítő. Természetesen egyik válasz sem természet- 
tudományos, hanem metafizikai.

Hogy állunk hát az evolúcióval? Közvetlenül belátható, hogy a Teremtő az általa terem tett világon kívül áll, így 
az idő dimenzióján is. Az idő számára egyidejűség. Ebben a távlatban teremtés és evolúció nem különböztethetők 
meg. A XIX. századi kérdés értelmetlenné vált.

Irodalom
Farkas L. Gyula (1996) F ejezetek a b iológiai antropológiából. II. -  Interpress, Szeged.
Hawking, S. (1989) U ne breve histoire du  tem ps. -  F lam m arion, Paris.
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Folytatás a borító 2. oldaláról

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

7. A tanulmányok statisztikai feldolgozásánál alkalmazott m atem atikai képletek jelöléseinek pontos m a
gyarázatát meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik görög betűs vagy egyéb speciális jelölésekre is. 
Általában a Biometria Értelm ező Szótár (Szerk.: Jánosy A. - M uraközy T. -Aradszky G. -  Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest, 1966.) előírásait, jelöléseit célszerű követni.

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

9. A  tanulmány, közlemény végén irodalomjegyzéket kell m egadni, de csak azok a művek idézhetők, am e
lyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulm ányában valóban felhasználta, akár a szöveges részben, akár 
a táblázatok vagy ábrák elkészítésénél. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének „abc” sorrendjében kell összeál
lítani. A szövegben a szerző neve után (zárójelbe) te tt évszámmal u talunk  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, aláhúzva a kötetszám  arab számmal, aláhúzva, pontosvessző, 
oldalszám, például:

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

Könyveknél a szerzö(k) neve, a kiadási év zárójelben, kettőspont, a könyv címe, aláhúzva a kiadó neve, a 
kiadás helye, például:

BARTUCZ L. (1966): A  p r a e h is to r ik u s  tr e p a n á c ió  é s  o rv o s tö r té n e ti v o n a tk o z á s ú  s ír le l e te k  (Palaeopathologia III. 
kötet). Országos Orvostörténeti Könyvtár és M edicina Kiadó, Budapest.

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

Ha egy szerzőnek ugyanabból az évből több tanulm ányát 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 -  ta rt
sák meg. A z előírásoktól eltérő kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogad el.

A kéziratokat a szerkesztő címére kell beküldeni, aki a tanulm ány 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 m egadott határidőig kérjük vissza. A m egadott időpontig vissza nem juttatott dolgoza
tot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő számból.

A szerzőknek honorárium fejében 50 darab különlenyomatot adunk. Ennek előfeltétele, hogy a szerző a kézi
rattal együtt pontos címét (irányítószámmal) is bejelentse a szerkesztőnél.

A szerkesztőbizottság tagjai: DR. EIBEN OTTÓ és DR. BODZSÁR ÉVA (szerkesztők), DR. ÉRY KINGA, 
DR. FARKAS GYULA, DR. GYENIS GYULA, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, DR. PAP ILDIKÓ, DR. PAP 
MIKLÓS és DR. SUSA ÉVA.

A szerkesztő címe: DR. EIBEN OTTÓ, 1088 Budapest, Puskin u. 3. ELTE Embertani Tanszéke. 
Telefon/fax: 266-7857

A kiadvány előfizethető és példányonként megvásárolható: 
a Magyar Biológiai Társaságnál 1027 Budapest, Fő u tca 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 K iadó

MAGISZTER (1052 Budapest, V árosház utca 1„ tel.: 138-2440) könyvesboltjaiban
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