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addig egyetemet nem végzett s doktori foko
zatot csak erről szóló csodálatos könyvével (Az 
e m b e r  á r n y é k á b a n , Gondolat, 1975) nyerő 
Jane van Lawick-Goodall a Leakeyk biztatásá
val és támogatásával vágott neki megfigyelés
sorozatának.

Richard Leakey első csontkövületleletét, 
egy már kihalt óriási disznófaj ép állkapcsát 
hétéves korában találta, szülei ásatása körül lá- 
batlankodva. A könyv részletes információk
kal szolgál arról, hogyan jön létre az a készség, 
amellyel valaki meglátja, amit néz, az a beállí
tódás, amely alkalmas a megtalálásra. „Én 
mentem elöl, a legrövidebb utat keresve. Úgy dön
töttem, egy kis vízfolyás száraz ágyában megyünk vé
gig... Elöl mentem, néhány lépéssel Meave előtt, 
amikor legnagyobb meglepetésemre azt láttam, hogy 
egy Australopithecus arca bámid rám, mintegy öt
méteres távolságból. Tüstént felismertem a később 
teljesen épnek bizonyult fosszilis koponyát, ahogy ott 
hevert a homokban. Elképzelhető, mit éreztünk! A 
koponyát könnyen föl lehetett ismerni, mert feltűnő
en hasonlított »Zinj«-hez, ahhoz az Australopithe
cus boisei-koponyákoz, amelyet anyám 1959júli
usában talált az Olduvai szurdokban, majdnem 
pontosan tíz évvel a mi fölfedezésünk előtt.” (107. 
o.) Az expedícióhoz csapódott fekete háziszol
gáról, Bemard Ngeneóról, aki 1972-ben 
meglelte az 1470-est, s később is szenzációs le
letekre talált, ezt olvassuk: „Mint az összes többi 
tapasztalt fosszíliavadász, a csontok anatómiájával 
úgy ismerkedett meg, hogy kézbe vette az állatcson
tokat, csonttöredékeket, és összehasonlította az egyik 
fajt a másikkal, kint a terepen és a múzeum csontla
boratóriumában is.” (128. o.)

Távol legyen bármifajta szaktudás, speciá
lis képzettség bírálata e figyelemfölkeltő so
roktól. A szenvedélyes, nagy gyakorlati ta
pasztalatokkal rendelkező és nem utolsósor
ban szerencsés fosszíliagyűjtő leleteinek ki kell 
állnia az anatómiai, geokémiai, kormeghatá
rozó vizsgálatok minden próbáját. Maga a va
dászat azonban őrzi az egykori tudományok 
kalandját és kockázatát, jelentősége, értelme 
pedig nem szorul magyarázatra.

Radnóti Sándor

EVOLÚCIÓ BÖLCSÉSZEKNEK
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Fordította Bacsóné Módos Magdolna, Rózsahegyi 
István. Válogatta Somlyó Bálint 
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Üdvös módon számos könyv jelent meg az 
utóbbi időben az evolúció ilyen vagy olyan as
pektusáról; nem is egyet e recenzióban is idé
zek majd az összehasonlítás végett Mindenek
előtt leszögezem: a cím valóban azt fejezi ki, 
amit gondolok; ha van könyv, melyből egy Fi
losz is megértheti -  feltéve: ha akarja - , hogy 
miért is izgatja annyira a Dögészeket az evo
lúció, s hogy e teremtő mechanizmus miként 
működik -  nos, akkor Steven Jay Gouldnak, 
a nagy hírű Harvard Egyetem professzorának 
műve bizonyára ilyen.

Különös tudomány a biológia. Harold J. 
Morowitz telitalálata szerint: A Fizika és a Tör
ténelem között helyezkedik el. S valóban: 
mindkettőnek megtaláljuk benne lényeges ele
meit. Bízvást állíthatjuk, hogy a kettő igazán 
az Evolúcióban ér össze, többszörösen is; ezért 
is mondhatta Theodosius Dobzhansky, hogy a 
biológia tudományában minden csak az evo
lúción keresztül nyer értelmet.

Az evolúciós logikába kiváló betekintést 
nyújtanak ugyan Richard Dawkins könyvei,1,2 
de -  tapasztalatból is tudom -  bölcsészeknek 
nemigen fogyaszthatók, s ennek sajátos oka 
van. Nem mintha nem írna kiválóan -  hiszen 
Dawkins kitűnő stiliszta - , hanem mert szem
léletéből érdemben kiesik a Történelem. S -  
meglepő módon -  nem azért, mert egyértel
műen a Fizika dominálna. Nem, hanem azért, 
mert az evolúció tudományában szinte kizáró
lag a természetes kiválasztásra, Darwin nagy 
ideájára támaszkodik, háttérbe szorítva mind
azt, ami kilóg e szépen rendezett képből. Pe
dig sok ilyesmi van, s különösképp az ilyen 
„renitens” elemek szolgáltatják a bizo
nyítékokat még arra is, hogy a túlélést és sza
porodást elősegítő módon alkalmazkodott 
(adaptálódott) szervezetek valóban a termé
szetes szelekció s nem isteni akarat eredmé
nyei.

Gould tizenhárom pompás kis esszéjének 
majd mindegyikében hangsúlyozza, hogy tö
kéletesen alkalmazkodott organizmusokat
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egy végtelenül Bölcs Elme is teremthetett vol
na, a Barkácsoló Evolúció ezzel szemben más
ként dolgozik: új funkció ellátására is csak a 
már meglévő szerveket módosíthatja, s ez gya
korta -  elnézést a kifejezésért -  afféle „gá- 
nyolt” jelleget kölcsönöz az organizmusok
nak. Példaként gondoljunk csak arra a balfo
gásra, hogy garatunkban az orrunkból áram
ló levegő és a szájunkon keresztül bejutó táp
lálék útja keresztezi egymást, eredményeként 
akár fulladást is okozva. Ez történeti örökség: 
a halaknál az orrnyílás ugyanis a szaglószerv- 
hez vezet, de -  természetesen -  nem bejárat a 
levegő számára.3 Ha félrenyelünk, halszerű 
őseinket és az Evolúciót kell szidnunk, ehhez 
bizony nincs közvetlen köze a Teremtőnek. 
Darwin teóriája szinte egy csapásra kihúzta a 
szőnyeget a természetes teológusok alól, akik 
az organizmusok célszerű felépítésében Isten 
végtelen bölcsességének a megtestesülését lát
ták; de érvként nem annyira a tökéletesen 
adaptálódott, hanem éppen a maladaptív bé
lyegekre van szükség- S láss csudát: Darwin -  
miként ezt Gould idézetekkel is dokumentálja 
-  ezzel tisztában is volt!

De nehogy ám visszájára akarjuk fordítani 
a dolgot! Arthur Koestler szerint ugyanis el- 
képzelheteden, hogy a véletlen változatok ter
mészetes szelekciója révén többször is ugyan
ahhoz az adaptációhoz jussunk. Közismert 
tény ezzel szemben, hogy Ausztráliában na
gyon sok olyan erszényes ragadozó él, mely
nek méhlepényes változatát Eurázsiából is
merjük. S mivel egyik sem származik a másik
ból, hát csak ámulhatunk ezen a valószínűtlen 
konvergencián. Csakhogy -  miként Gould fi
gyelmeztet -  a részletek tökéletes konvergen
ciájáról nincs szó; sokkal inkább arról, hogy az 
egész organizmusnak kell nagyjából haSonló 
körülmények között helytállnia, s a termé
szetes szelekció igenis képes arra, hogy a ren
delkezésre álló nyersanyagokból a lehető legjobbat 
kikínlódja; s ha a nyersanyagok részletei nem 
korlátozzák jelentősen az egész organizmus bi
zonyos funkcióit, úgy hasonló környezetben ha
sonló, de nem, azonos megoldások fognak meg
jelenni -  amire számos példát is felhozhatunk. 
Az ember és a polip ősei több száz millió éve 
szétváltak egymástól, mégis, a polip szeme 
megszólalásig hasonlít a miénkre. Ez azért 
van, mert egy jó szemet a fizika törvényei sze
rint egy jó  mérnök csak néhány alapvetően el

érő módon szerkeszthet meg, s ennél jobbat 
az Evolúciótól sem várhatunk.3

Ugyan, kérem -  vethetné közbe a Filosz -, 
most barkácsolásról vagy mérnökösködésről 
beszélünk?! Természetesen a folyamat lénye
ge -  molekuláris szinten is!4 -  mindig barká
csolás, de ha van egy feladatunk, amit többfé
leképpen is megoldhatunk, s a műhely gaz
dag -  nos, akkor a végeredmény tetszőlegesen 
megközelíthet egy szép mérnöki munkát.

S a műhely tényleg lenyűgözően gazdag! 
Ma a biológusok a földi fajok számát három
harminc millióra becsülik. De ez a varázslatos 
sokféleség egy még elképzelhetedenebbül na
gyobb gazdagságot takar: a rejtett örökletes 
(genetikai) változatosságot. Ennek sokféle for
mája lehet; egy meghökkentő példának: a ma
darak fogainak Gould külön esszét szentel.

Madárfog kétféle van: az egyik a paleonto
lógiái leletekben, a másik -  ha ügyesek va
gyunk -  a laboratóriumban. Arról van szó, 
hogy a madár hámszövete képes az egér bizo
nyos szöveteivel összehozva szinte tökéletes 
fogat kifejleszteni. Ebben a madárhám aktivi- 
tása kettős: részben arra serkenti az egérszö
vetet, hogy a fog belsejét megtermelje, más
részt viszont az így keletkezett kezdeményt 
maga borítja be zománccal. Megdöbbentő, 
hogy noha a madarak kb. hatvanmillió éve fo
gatlanok, a fognövesztés képessége még min
dig nem veszett el teljesen a madarak örökle
tes anyagából! Vajon hányszoros palimpszeszt 
a genetikus szöveg?

Palimpszesztek olvasgatásához restaurá
torra és történészre is szükség van, Gould pe- 
dig egyszerre mindkettő a biológiában: pale
ontológus és evolúciókutató egy személyben. 
Kiváló és megfelelően honorált ismeretter
jesztő esszéinek ez adja a szakmai fedezetét. 
Természetesen ő sem mentes bizonyos korlá
toktól. Dawkins és ő szinte komplementerei 
egymásnak: Dawkinst a szelekció rafinériái ér
deklik, nagyon komolyan veszi a genetikát, 
nem humanista szellem, s szóban nem erős vi
tapartner; Gouldot csak a szelekció alapvoná
sai ragadják meg, számára a genetika termé
szetes, de nem hangsúlyos, humanista szel
lem, s igazi debatter. Gould hiányosságai leg
inkább N a g y  h a l a k , k is  h a l a k  című esszéjé
ben mutatkoznak meg: egyszerűen kész tény
nek veszi, hogy a szexualitás a genetikai válto
zatosság bővítése érdekében kifejlődött adap
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tív bélyeg; elhallgatva, hogy az evolúciógene
tika egyik legnehezebb elméleti, korántsem 
megoldott problémájáról van szó. Szerencsére 
egyéb hiányosságai, mint például a „fent az er
nyő, nincsen kas” meritumú ún. fajszelekciós hi
potézis, jótékonyan a háttérben maradnak.

Egy rosszmájú, de legendásan fair nagy 
evolucionista szerint Gould szűkebb szakmai 
tevékenységét az motiválta, hogy elolvasván 
Kuhn könyvét a tudományos forradalmak 
szerkezetéről,5 úgy látta, hogy hírnevet szerez
ni leginkább paradigmaváltás útján lehet, s aki 
ezt iniciáljá, annak örök helye van a Tudo
mány csarnokában. A „minden lében kanál” -  
hogy a frissiben rehabilitált Wolsky Sándor 
professzorunkat idézzem -  Steven Jay Gould- 
nak ez -  immár láthatóan -  nem sikerült. Fő 
érdeme inkább abban rejlik, hogy megváltoz
tatta az őslénytan státusát a biológusok köré
ben; míg korábban egy paleontológust azzal 
zavartak el, hogy „Menj, keress egy újabb 
fosszíliát, s ne zavard a felnőtteket!”, addig 
manapság a paleontológia szolgáltatja az evo
lúcióbiológia legizgalmasabb kihívásainak egy 
részét -  akárcsak egykoron, a nagybecsű Cu- 
vier idejében.

Gould esszéin átsüt, hogy szerzőjük jó  ér
zékű és lelkes tudománytörténész is egyben. 
Amikor a múltba néz, alázattal közelít az egy
kori tudósok szellemi örökségéhez. Ha nem 
született is -  Kopernikusz módjára -  forrada

lom ebből a múltba nézésből, azért figyelmez
tetett bennünket arra, hogy nem árt, ha 
visszatérünk az ősforrásokhoz: Darwin, La- 
marck, Cuvier munkáihoz; szerzőik sokkal 
okosabbak voltak, és sokkal árnyaltabban ér
veltek annál, ahogy azt a mai kor publikáció
kat hajszoltan gyártó kutatója olykor elkép
zeli.

Az Olvasó megelégedésére szolgál, hogy 
Somlyó Bálint válogatása -  mely két esszékö
tetből merített -  megfelelően tükrözi Gould 
biológiai világképét. A fordítók: Bacsóné Mó
dos Magdolna és Rózsahegyi István is jó mun
kát végeztek: szövegük nyelvileg és szakmai
lag is korrekt.
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