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Kitekintés

Megemlékezés

Március 26-án, 87 éves korá-
ban elhunyt Niederhauser 
Emil történész, akadémikus, 
egyetemi tanár, haláláig az 
MTA Történettudományi 
Intézetének tudományos ta-
nácsadója, Kelet-Európa 
története kutatásának világ-
hírű szaktekintélye. 

Pozsonyban született, az 
ottani és a budapesti egyete-
men tanult, tagja volt az 
Eötvös Kollégiumnak. 1949-
től a Kelet-európai Tudomá-
nyos Intézet, majd a Törté-
nettudományi Intézet kutatója, később osz-
tályvezető, 1986–1990 között igazgatóhelyet-
tes, végül ku tatóprofesszor. 1951-től kelet-
európai és egyetemes történelmet tanított a 
Debreceni Egyetem, 1984-től az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán. 1987-től tagja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának.

Elsősorban a kelet-európai társadalmak 
múltjával, e térség nemzeteinek születésével, 
fejlődésével foglalkozott, nem egy területen 

megelőzve a legújabb nyuga-
ti nemzetteóriák szempontja-
it, téziseit. Az összehasonlító 
Ke let-Európa-kutatás hazai 
megalapozója volt, a térség 
minden mai és régi nyelvének 
ismerőjeként hatalmas tudás-
anyag birtokában; írásai szá-
mos országban láttak napvi-
lágot. Szí vesen foglalkozott 
pa rasztságtörté nettel, multiet-
nikus birodalmak sorsát ala-
kító politikusokkal, a Habs-
burgokkal, Romano vokkal, 
akár Erzsébet királynéval, 

Metternichhel, Tal ley randdal. Az egymással 
sokszor ütköző, tudatalakító kelet-európai 
történetírások történetéről úttörő jelentőségű 
kritikai művet írt. Még meg érhette e köny-
vének japán nyelvű kiadását.

A Magyar Tudomány szerkesztősége a törté-
nészen kívül szerkesztőbizottságának nagyra-
 becsült tagjától is búcsúzik; munkásságának 
bővebb méltatása honlapunkon (www.
matud.iif.hu) olvasható.
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AZ ORVOSI KÍSÉRLETEKBEN 
NINCS EGYENJOGÚSÁG

Közismert, hogy egyes betegségek másként 
zajlanak le férfiaknál, mint nőknél. A jelenség 
évtizedek óta ismert, és nem csak az emberi 
faj esetében jól dokumentált. A Nature most 
szerkesztőségi jegyzetében és Vélemények ro-
vatában három dolgozatban is azt tárgyalja, 
hogy az orvosi kutatásokban fennálló arány-
talanságnak komoly következményei vannak 
a nők egészségügyi ellátásában.

Az első cikk meg állapítja, hogy a klinikai 
vizsgálatokban a nők jelentősen alulreprezen-
táltak. A gyógyszervizsgálatok részvevőinek 
kevesebb, mint negyede nő. Különbség lehet 
a nemek közt számos kór – autoimmun be-
tegségek, pszichológiai rendellenességek, vagy 
a nők és férfiak egyaránt vezető halálozási 
okaként szereplő szív- és érrendszeri betegsé-
gek – esetén az előfordulás gyakoriságában, 
súlyosságá ban, a jelentkező tünetekben.

Kényes etikai kérdést vet fel a második 
cikk. A nemek közötti különbség legtriviáli-
sabb megnyilvánulása a terhes nők esete. 
Nekik is szükségük lehet kezelésekre, gyógy-
szerekre, miközben hormonegyensúlyuk je-
lentősen megváltozott, ráadásul a magzattal 
is számolni kell. A szerző szerint szükség vol-
na speciális, terhes nőkön végzett klinikai 
vizs gálatokra is. Nem megengedhető, és a 
nemzetközi etikai irányelveknek is ellent-
mond, hogy az állapotosakat a legtöbb klini-
kai vizs gálatból rutinszerűen kizárják.  

A harmadik cikk szerint a nemek szerin-
ti aránytalanságok már az állatkísérleteknél 
kezdődnek. Közel kétezer, 2009-ben publi-
kált állatkísérletet megvizsgálva, tíz különbö-
ző tu dományterületből nyolcban a kísérleti 
álla tok nemében a hímek javára jelentős 
aránytalanság volt. Legnagyobb az ideg- és a 
gyógy szertudományokban, amelyekben 5,5:1, 
illetve 5:1 volt az arány. Például a szorongásos 
és depressziós kórképek a nők körében kétszer 
gyakoribbak, mégis az ezekkel kapcsolatos 
emlősállat-kísérletekben többségükben hím 
egyedek szerepelnek.
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ÉREZHETŐ 
A VODKA SZERKEZETE?

Amerikai és orosz kutatók felderítették, mi 
lehet az oka annak, hogy a vodkakedvelők 
közül sokan ragaszkodnak egy-egy márkához, 
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