
fiáknál 65, a nőknél 68,9 évre emelke-
dett, vagyis több, mint két és félszere-
sébe nőtt. Az sem véletlen, hogy a Nem-
zetközi Gerontológiai Társaság a népi
demokráciák közül elsőként hazánkat
hívta fel szervezett kutatásokra. Modern
szemléletünk ma már nem kórosnak te-
kinti az öregséget, nem betegségnek,
hanem szükségszerű folyamatnak az
örök fejlődés törvényében. Az élet lé-
nyegéhez tartozik. Fejlődési folyamat,
biológiai folyamat, biológiai szükség-
szerűség tehát. Azt is meg kell azonban
jegyezni, hogy a halál ma még hama-
rabb bekövetkezik főleg kóros okok mi-
att, mint fejlődési folyamat következmé-
nyeként. A biológiai élet felső határát
ma — becslések szerint — 100 év felett,
kb. 150 évben látjuk. (Magvrrországon
1960-ban 24 ember volt 100 éven felül.)
Nagyon ió lenne elérni, hogy csak bio-
lógiai halál következtében hal.iarak mee,
az emberek. A biológiai élet felső hatá-
rának megközelítésében nagy az orvosok,
de az egész társadalom szerepe is.

Érdekes kiegészítést adott Hortobágyi
Tibor egyetemi tanár a mikroorganiz-
musok köréből. Scenedesmus és egyéb
növényi fajok is öregedési tüneteket
mutatnak: anyagcseretermékek halmo-

zódnak fel. látszólagos fiatalodás követ-
kezik be pl. halmozódott időjárási front-
betörés, napfolttevékenység, stb. révén.

Tangl Harald egyetemi tanár Az anti-
biotikumok szerepe a biológiában cím-
mel tartott szintén nagy érdeklődéssel
kísért előadást, majd Az ürha'ózás bio-
lógiai kérdései c. előadás következett,
melyet Halm Tibor kandidátus tartott.

A biológiai filmestek gondoskodtak az
esték jó kihasználásáról. Bemutatásra
került több színes film, így: Játék az
életért. Ezüst szálak. Az élet titka, Afri-
kában jártunk, Üt a csillagok felé című-
ek. A természetvédelmi ritkaságok ta-
nulmányozására pedig Kenyeres Lajos,
a természetvédelmi tanács főtitkára ve-
zetett kirándulást Badacsonyba, ül. a ta-
polcai medencébe.

Bereczky Endre egyetemi tanár záró-
szavai után Entz Béla kandidátus veze-
tésével a Balaton északi medencéjének
hidrológiai és hidrobiológiái tanulmányo-
zását szolgáló közös hajókirándulással
zárultak a Biológus Naook. Anyagát a
TIT az előző évekhez hasonlóan külön
kiadvány formájában is megszerezhető-
vé és hasznosíthatóvá teszi biológusaink
számára.

Nyilas István

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:

Bálint Sándor egyetemi tanár (Szeged);
Borús József, a történelemtudományok
kandidátusa, az MSZMP Központi Bizott-
sága Párttörténeti Intézetének tudomá-
nyos munkatársa (Budapest); Csalog Zsolt
muzeológus, a Damjanich János Múzeum
munkatársa (Szolnok); dr. Dömötör Sán-
dor, a Népművelési Intézet osztályveze-
tője (Budapest); Erdei Ferenc akadémi-
kus, a Magyar Tudományos Akadémia
főtitkára (Budapest): dr. Fogarassy László
tudományos kutató (Bratislava); Hernádi
Tibor, a Szolnok Megyei Néplap munka-
társa (Szolnok); Kiss Dezső kisállattenyész-
tési felügyelő (Szolnok); Laár Árpád, az
Építésügyi Minisztérium munkatársa (Bu-
dapest); Mészáros János oki. építészmér-

nök (Törökszentmiklós); Nagy József ta-
nítóképző intézeti tanár (Jászberény);
Oelmacher Anna művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
(Budapest); Oláh György, a Szolnok Me-
gyei Tanács végrehajtó bizottságának el-
nöke (Szolnok); dr. Páter János, a MÁV
Egészségügyi Kutató Laboratórium veze-
tő főorvosa (Budapest); Soós István, az
MSZMP Szolnok megyei bizottságának
munkatársa (Szolnok); Szarvas Ferenc
tudományos kutató, a Nagykunsági Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet munkatársa
(Karcag); dr. Szebeni József, a MÁV
Járóműjavító vezető üzemorvosa (Szol-
nok); dr. Szele Béla gyógyszerész (Szol-
nak),


