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EMBER-ÁSATAGOK.
Schwaroz Gyulától.

Első közlemény.
(Sir Charles Lyell műve*) az embernem földtani régiségéről. Olvastatott a magyar
honi földtani társulat előtt, junius 17-kén 1863.)
/

Am legyen az embernem régiségének kérdése közel, magával az erabernemmel egykorú, annyi igaz, hogy tizenöt-busz év előtt, egy földtani szak
férfiú, annyi belátással s oly jelentékeny névvel mint Sir Charles Lyell, nem
tartotta volna még — a tudomány érdekében — tanácsosnak, nemünk föld
tani régiségéhez hozzászóllani. A földtan egyátalán egészen ifjú, egészen új
tudomány ; pár nemzedékkel ezelőtt egy ily fontos kérdés nemcsak azért lön
elejtve, mert a vezénylő geologoknak akkor tömérdek egyébb teendőjük volt,
hanem, s főleg azért, mert egy századok folytán megrögzött elfogultság apocryph műszavai már előre is erőt vettek az önmagával még mindig vajúdó
uj tan alaki úgy, mint anyagi föltételein. Igen, a földtan uj tudomány, és csak
azóta érzi magát megszületve, mióta bizonyos nagy kiindulási pontokat, a dol
gok eredetéröli,a világegyetem sőt bolygónk keletkezéséröli tépelödéseketma
gától elutasíthata. A földtan mint ilyen nem akart foglalkozni ilyesmivel, mert
az ilyesmi nyilván kivül esik az észlelet nyújtotta kilátásokon : de nem akart
foglalkozni az embernem régiségével sem, mert félt, hogy szenvedélyeket fog
felkelteni puszta bölcsészi előlegezések által, a nélkül, hogy emberi kövületásatagokat találna s azokban megnyughatna. Uraim ! a „diluvium“, az özön
víz rögeszméje e tekintetben sok bajt okozott. Voltaire kora óta egy nagy
viszhatás mutatkozik mindazon irók müveiben, kik az embernem régiségét
fölkarolták, — egy nagy viszhatás a sémi szent könyvek bevett érteményezése ellen; és ezen viszhatás sokszor oly dolgokat is feledtetett, fölforgatott,
vagy legalább használhatlanná tett, a melyek legkevésbbé sem állottak a
*) The geologieal evidences of the Antiquity of mán. 1863. London. John
Murray, Albermarle Street.
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theologok szolgálatában. Voltaire tagadta a kövületek őslénytani természe
tét, mert attól tartott, miszerint a Moses vízözöne fogna általok némi bizo
nyítékokban részesülni: a Cuvierrel egykorú földtani szaktekintélyek pe
dig tiltakoztak az emberi kövületek ellen, mert azon meggyőződésben éltek,
hogy az ember, mint ők mondták, az utolsó fóldforradalmaknak tanúja még
nem lehetett. Az amerikai ethnologok, a néhai G. S. Morton tanítványai,
Nőtt és Gliddon 1854-ben adták ki köztudomásúlag „Types ot Mankind“ jöket. Már e munkában fölhalmozta egyik szaktársok, Dr. Usber mindazon
adatokat, melyek ásatag-ember csontokra vonatkoznak. És a már e munká
ban fölsorolt eféle adatok száma elégségesnek mutatkozott arra, hogy a föld
tani szaktudományosság hangadó közegei azokat figyelemre méltassák. E
hangadó közegek azonban mélyen hallgattak, vagy a nemzetközi irály ügyes
fordulataival surrantak át azon helyeken, melyektől a tágabb körű müveit
közönség, ha a napi sajtóban időről időre állítólag itt vagy ott talált emberásatagokról olvasott, épen az útbaigazítást várta volna. Szóval a tudomány
vezénylő munkásai, mondám, elejtették a kérdést, mert sok egyéb teendöjök
mellett, nem vettek magoknak elég fáradtságot ama gyér emberi ásatagnyomok ügyének tisztábahozatalára; s ezen kívül féltek is oly tárgyat megpen
díteni, mely a földtani korszakok és földháborokróli tanok ingadozó, ruga
nyos voltának rovatára, a még tökéletesen helyre nem szervezkedett uj tu
domány hitágozatait pusztán a priori koczkáztatandott vitába dönthette volna
az istenészekkel. így a tekintélyek, a másodrangú szakbúvárok és Írók eza
latt még mindig Cuvier „pás encore“ jához ragaszkodak.
Végre jött az idő, hogy Sir Charles Lyeli megszóllaljon. Eb- és ma
jomkövületek szűkét nem szenvedik többó Európa múzeumai: Boucher de
Perthes vívmányait is oly tudományos fórumok tették már magukéivá, mint
a londoni Royal Society, Geological Society, és a párizsi Académie des Sci
ences, kimondván, hogy a Somme völgyében talált kova-eszközök valóban
oly népek mümaradványai, melyek a mellettük heverő rhinoceros tichorinussal csakugyan egykorú létnek örvendhettek. Szemközt ily vívmányokkal,
azután, ha mégis találkozott volna lelkiismeretes földbúvár, ki kész lett vol
na az ember-ásatagok kérdését agyonhallgatni, az csak is oly szakférfiú le
hetett, kinél sokkal mélyebb gyökeret vert a szerves fajokat állítólag kor
szakról korszakra bebetemetö és megsemmisítő földforradalmak eszméje,
mint a mennyit a mindenkinek megnyílt önálló észlelés a régi elfogultságból
eltörülhet. Lyeli, a „Principles of Geology“ halhatatlan írója, mentebb volt
az ily elfogultságtól mint bárki más az egész nyugoti tudományos világban :
hogy habozott volna tehát ö megragadni ezen alkalmat, — ö, ki harmincz
évvel ezelőtt még közel egyes egyedül képviselte azon felekezetet, mely
mindeú a földtani korszak alatt bolygónk kérgét ért nagyszerű változást
azon szerény, csendes, néma s lassú változásokból akar kimagyarázni, me
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lyek földünk felületén mind a szervetlen, mind a szerves világban maiglan
is folyamatban vannak? Hogyan habozott volna komolyan szemügyre venni
elvégre a múltra nézve is egy anynyit abajgatott tényálladékot, ö, kinek
meggyőződésében a jövő, az utókor majdan még akkor is számolhatandott
ember-ásatagok fölhantolására, midőn a jelen hegyek , szárazait, tengerek,
már nem is létezendnek? (Principles ofGeology 9. kiadás, p. 764). Hogyan
habozott volna végre azt bevallani, hogy a netalán talált ember-ásatagok a
barlangokban köröttök heverő cmlös-ásatagokkal egykorúnk lehetnek, —
hogyan habozott volna végre ö ezt megengedni, ö, ki tulajdonkép mindezóráig nem akarta elismerni, hogy a szerves élet fejlődése a földtani korsza
kokon át a maga szervalkataiban folytonos haladást tanúsít? — Ki földün
ket mint adottat kívánja tekinteni, mert a rétegekből a kezdet eszméjét egyátalán nem birta kiolvasni, — ? Ki szerint mig a jelenleg legidösbnek hir
detett kövületet tartalmazó réteg messze attól, hogy az élet csirájának nyo
mait tartalmazná, egy megsemmisült, teljesen betemetett régibb világ kitö
rölt évlöinek, lehet pusztán véglapja, — kinél az emlősök ép úgy jelentkez
hetnek már az Oolitban, mint alantabb, s kinél az embernem ujdon fellépté
nek mentegetésére szánt elmefuttatás, az embernemnek az állatország fölötti
erkölcsi fölénye körül geológiai rendszerében úgy tűnik föl, mint egy puszta
kierőszakolt záradék — ? (Principles p. 130).
Uraim, — az által, hogy oly férfiú, mint Sir Charles Lyell, az emberásatagokhoz tüzetes munkában hozzá szóllott, s az által, hogy a londoni és
párizsi tndományos körök az emberi ásatagok kérdését fennhangon kezdik
immár tárgyalni, előre meg van kiméivé a magyarhoni földtani-társulat is a
tudományos eretnekség látszatától, ha valahogy kedvet érez e tárgyat sző
nyegre hozni. Ugyanazért én föladatúl tűztem ki magamnak a tekintetes
társaságot időről időre mindazon mozzanatokról értesíteni, melyek az ember
nem földtani régiségének nagy kérdése körül itt ott megtörténtek. Szabad
jon tehát jelenleg Sir Charles Lyell szóban forgó müvének ismertetését előrebocsátanom, hogy közelebbi alkalommal a Moulin-Quignoni ásatag emberi
állkapezáról és egyéb oly vívmányokról szólhassak, melyeket tenni a szaktudománynak Lyell munkájának megjelente óta sikerült.
Már tavaly nyáron hirdették angol folyóiratok, hogy Lyell egy ily
munkán dolgozik, sőt hogy annak egy részét már sajtó alá adta; a mii azon
ban a közbeeső, időnkénti vívmányok érdekében tett megszakasztások és
beékelések miatt csak a jelen év elején jelenhetett meg Murray kiadásában.
Azóta már második kiadást ért; sőt hihető, hogy rövid időn a harmadik ki
adást is ép oly mohósággal fogják elkapkodni az Albermarle Street kiraka
taiból, mint elkapkodták pár hó előtt a két elsőt, vagy mint elkapkodták
egy esős délután, pár évvel ezelőtt, Lord Macaulay utóbbi köteteit. A mü
miként czime is mutatja, — „The Geological Evidences of the Antiquity of

Mán, with Remarks on Theories of the Origin of Species by Variadon" —
többet foglal magában, mint pusztán az ásatagok méltatását. Szerzőnk nem
nyitja meg tárgyalatát azon tekintetek kiemelésével, melyeknél fogva az
ember-ásatagok kérdése, újabb lendületei áltai nemcsak a régiségtaniak ed
digi fölfogására, a fajták kérdésére, tehát az egész műveltségi és állami tör
ténelemre gyakorolhat nem várt nyomást, hanem némely könnyebb lelkű
rajongó szemében az eddigi nemzedékeknek már-már szerencsésen helyre
szervezkedő erkölcsi világrendjét is új megzavarással fenyegethetné, —
szerzőnk nem nyitja meg tárgyalatát ezen tekintetek kiemelésével, noha
elég anyagot kölcsönöznének mindezen tekintetek lelke egyik olyan tulaj
donának? minőt Lyell egy eddigi munkájában sem birt elnémítani, t. i. lelke
mélyében gyökerező, s tárgyát mintegy magát beszéltető, bámulatos, böl
cselő ékesszólásának; sőt azon lépések körülményesebb méltatásánál sem
időzik, melyeket, kezdve a görög ódonság népeitől, vagy a középkor bará
taitól le egész Scheuchzerig, vagy azóta az ember-ásatagoknak, óriás-cson
toknak nézett különféle kövült, nagy emlős-vázak megfejtésére egyek má
sok tettek : nem hozza föl azon hét röf hosszú ember-vázat, melyet az 58-dik
olympias alatt a tegeai kovács egy kutatásakor fölfedezett, s melyet akkor
Orestes hullájának tartottak, nem azon harminczhárom, vagy mások szerint
negyvenhat rőf hosszú vázat, melyet Q, Metellus egyik hadjárata alkalmával
Kréta szigetén egy, a földrengés által megszakadt hegyben találtak, s melyet
Solinusként némelyek Orion, mások ismét az Aloida Otos csontjainak nyilvánitottak, nem hozza föl azon tiz röf hosszú csontvázat, melyet mint Milet
közelében felástat Pausanias szavai szerint Anaxfi Asteriusénak, sem azon
tizenegy rőfnyi csontvázat, melyet mint Antiochia mellett egy fölszáradt
folyammederben találtat az indiai Orontesének mondottak, nem hozza föl
sem a Dalmátiában talált tizenhatrőfnyi oldalbordákat, sem az aegypti Litraeben talált czomb- és lábszárcsontokat, sem az Euboea szigetén talált
száz röf hosszú csontvázat, sem a Carthagoban és a cimmeriai Bosporusban
talált huszonhárom és huszonnégy röf hosszú vázakat: mindezeket ö ép oly
kevéssé hozza föl, s igyekszik egy tán a történelmet megelőző korszakban
divatozott és a nagy vastagbőrüek ásatagait mintegy szertartásiig egybe
akasztó kövület cultusból kimagyarázni, mint a Dr. Plater által Luzern k ö
zelében 1577 körül zápor által fölmosott tizenkilencz láb hosszú csontvázat,
melyet állítólag valamely vízözönelőtti óriás maradványainak kereszteltek,
mint az 1613-ban Mazurier által Chaumont közelében talált, s Teutobochus
királyénak állított huszonhatodfél láb hosszú csontvázat, vagy a mily ke
véssé igyekszik azon „homo diluvii testis", azon óriási gőte viszontagságai
val olvasóját mulattatni, melyet Scheuchzer egy vízözönelőtti bűnös hullájá
nak szidalmazott. Sir Charles Lyell mellőzi mindezeket; értekezését egye
nesen magával a tárgygyal kezdi, és ime, mégis több mint ötszáz sűrűn

nyomott lapra nőtt a földolgozta anyag-ha'lmaz! Igen, mert szerzőnk föltette
magában, hogy először elmondjon mindent, mit egy geolog — a vegykémleletnek természetesen mellőztével — az ismeretesebb ember-ásatagokról, és
a rétegekbe ágyait mümaradványokról elmondhat, a azonfelül, hogy az embernem régiségének hátterébe azon kilátásokat állítsa, melyekkel a szerves
fajok eredet viszonyai körüli elméletek, és nemünknek viszonylagos állás
pontja a többi emlősökhöz, a teremtés lépcsözetén — kínálkoznak. Sir
Charles Lyell e három részlethez a kivitelben még egy negyediket is csa
tolt : egy elmefuttatást a fölött, hogy mennyire világosíthatják föl a nyelvek
eredete körüli tanulmányok a fajok eredetét. Ez elmefuttatás — Lyell mun
kájának huszonharmadik fejezete — nagyon élvezetes olvasmányt nyujtand
a nyelvészeti szakférfiaknak, a minthogy a jeles malayi nyelvbuvár és ethnolog, John Crawfurd részéről a londoni Ethnological Society april 14-diki
ülésében már is egy nagyon tanulságos fölszóllalást vont maga után. A végső
fejezet, a huszonnegyedik, hason igények — noha egészen ellenkező ered
mények — után indul Huxley munkájával. En, nem érintve a két utóbbi
fejezetett, a fajok eredetéről szóllót pedig más alkalomra hagyva föl, jelen
értekezésben a hely- s idő szűke miatt gyorsan fogom átfutni az első tizenkilencz fejezetet, a munka tulajdonkép földtani részét, hogy azután Lyell je 
len dolgozatónak a földtan jelen álláspontjaihoz! viszonyáról pár szót még
mondhassak. íme. tehát a szóban forgó egyes tételek, — ime az eredmények.
Az első fejezetben előadja, hogy mit szokott ö érteni e jelzők alatt:
Recent (ujdon, tulajdonkép földtani jelentményben: mostani), Fost-Pliocene
(Pliocene utáni) és Post-Tertiary (harmadlag-utáni). E műszóval Post-Pliocene mindazon rétegeket lehetne megjelölni, melyek a Pliocene-nál ifjab
bak. Lyell, ha ezek összeségét akarja emlékezetbe hozni, úgy nem a PostPliocenet használja, hanem e kifejezést Post-Tertiary. 0 a Post-Pliocene
alatt kizárólag alsó felét érti azon rétegeknek, melyek a Pliocene óta kép
ződtek ; utóbbiak felső felét pedig „Recent“ -nek nevezi. 1809-ben ugyanő
terjesztette elő Pleistocene műszót azon fogalom érdekében, melyet jelenleg
„Newer-Pliocene“ névvel illet. E Newer-Pliocen (újabb Pliocene) már a harmadlagi korszakhoz tartozik; illetőleg ennek legifjabb rétegeit képviseli:
minthogy pedig a néhai EduardForbes a Pleistocene műszót olyasmire alkal
mazta, minek most Lyell a Post-Pliocene elnevezést adja, vagyis inkább,
minthogy egy oly tekintélyes földbúvár, mint a néhai EduardForbes, Pleistocenere olyas réteget keresztelt, melyek többé nem belül, miként Lyellnél,
de immár kívül esnek a harmadlagi korszak határain, szerzőnk a Pleistocene
műszót egyszerűen visszavonja, és mint említők , helyette a Newer-Pliocenet igyekszik ismét divatba hozni. Lyell e műszavaival tisztába jöni jelen
tárgyaltunkra nézve nagyon fontos, mert csak azok figyelembevétele mellet
lesznek az emberi ásatagokról elmondott kortani észrevételei élvezhetőkké.

A második fejezetben a dán tőzeget, kagyló-halmokat (shell-mounds)
és a sveiczi, irlandi tó-lakók emlékeit méltatja. A dán tőzegben talált em
beri koponyáknak csak csekély része tartozik a bronz-korszakhoz; a többi
a vas-korszakra utalt. Az utóbbi korszak koponyái nagyok, hosszúkások. A
kőkorszak halmaiban ( tumuli) is fordulnak elő koponyák; ezek sokkal kie
sebbek és kerekded ütepet mutatnak. Á népnek, mely utóbbiakat hátra
hagyta, zömök kis termete mellett, nagy szemöldökei lehettek; úgy nézhet
tek ki mint a mai laplandiak. Hogy mért oly csekély a bronz-korszak ko
ponyáinak száma, Lyell abból következteti, miszerint e korszak népeinél
szokásban volt megégetni a halottakat, és urnában őrizni meg azok hamvait.
— A rómaiak idejében a dán-szigeteket, valamint jelenleg is, nagyszerű
bükk (beech) erdők borították. A tengélet ekként tizennyolcz század alatt
nem változott. Ámde a bronzkorszakban nem bükk, hanem tölgy (öak) te
nyészett ptt egész pompájában. A kő-korszakban a skót fenyő uralkodott,
és már emberi lények sétáltak ama fenyvesek árnyaiban. Hogy hány nem
zedéken át tenyészett a fenyő, hányon át a tölgy, azt csak hozzávetőleg le 
het számítás alá vetni. Steenstrup és egyebek szerint legalább is 4000 évbe ke
rült, míg ott annyi gyeptőzeg összehalmozódhatott. A tőzegben találtató
koponyákon és emberi kózmüvek maradványain, csákányon, fejszéken stb.
a recent , a mostani képzödvény tüneményeihez sorolja még Lyell a dán
kagyló-halmokat, a Kjökken-Möddingseket stb., azután még azon sveiczi tó
lakók emlékeit, kikről Dr. Keller és M. Troyon nevezetes kísérletei után
újabb időben annyit beszéltek. Már Herodot említi, hogy egy thrák néptörzs
(520. K. e.) benn a Prassiasban, Paeonia, a mostani Rumelia e kishegyi ta
vának közepében lakott. A tó fenekére czölöpölt karókra lettek volna épít
ve lakásai!;, és egyúttal lovaik számára az istállók. A lialicarnassi törté
netíró szerint halból éltek, és az akkori idők vadsága elöl menekültek oda.
Hasonló karókra épített telepek nyomaira akadtak Sveicz nagyobb tavai
ban : elsőben is az 1853— 4 közti száraz tél alkalmával Meilen lakosai a
zürichi tó partjain; azóta mások a constancei, genfi, neufchateli és egyéb
tavak szélein. Részint a kő, részint a bronz-korszakhoz tartoznak. Utób
biakból több mint húsz ily telep nyomait vélték kiolvashatni egyedül a genfi
tó partján; tizenkettöiét a neufchatelinél találták meg, tízéit pedig a kis
biennei tónál. Minden, mit ma e telepekből láthatni, azon közel tövig elpusz
tult czölöpökböl áll, melyek a tómeder sarából még kitűnnek. Wangennél a
constancei tó partján kigyla-fejszéket, kovanyíl-fejeket találtak, továbbá
lennemü, nem szőtt, hanem font ruhafélét; szenesedésbe ment búzát, (prof.
Heer szerint Triticum vulgare-t, Triticum dicoccum-ot és Ilordeum distichon-t),
nagy kenyérdarabokat, szintén szenesedésbe ment almácskákat, apró körté
ket, bogyónemüek magvait, mogyorót stb. Ezen körülményből, hogy említett
czölöpök mellett másutt is, hason termékek s iparczikkek oly nagy mennyi
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ségben találtattak, ezen körülményből vettek tudósaink magoknak bátorsá
got ama tólakó telepek képeinek mintegy visszaidézésére, képzeletbeni meg
alkotására. Baseli tanár, Rütimeyer (1861.) figyelmét ez alkalommal azon
emlösmaradványokra fordította, melyek ugyanazon medersárban találtattak,
hol a czölöpök is mutatkoznak. Huszonnégy most vad állapotban tengő em
lős faj (köztök a medve, nyest, hölgymenyét, mezei menyét, vidra, farkas,
róka, hód, vaddisznó és a mocsári disznó (sus scropha pallusris) , szarvas,
vadkecske (capra ibex), a lithván bíson és bölény), 18 madárfaj (köztök a
vadhattyu, vádlód, stb.), és három hüllő fa j, végre kilencz ehető édesvízi
halfaj nyomait találták ama czölöpök közelében. Ezek máig is mind élő fa
jok , kivéve a „Bős Primigeniusu- t , mely a történelmi korszakon belül ve
szett ki köztudomásúlag. Szelíd emlősök is fordulnak e lő ; e b , l ó , szamár,
disznó, kecske, juh, és több tuloknemü. így Moosseedorfnál, Morgesnál stb.
A sveiczi föld •és régiségbúvárok megkisérlették meghatározni, hogy meny
nyi ideig tartott a bronz- és mennyi ideig a kőkorszak, és hogy mennyi idő
folyt le azóta. E kísérletek nyilván nagyon tökéletlenül ütöttek k i, de azért
nem mondhatni, hogy minden alapot nélkülöznek. M. Morlot kisérlete leg
jobban kielégítette Lyellt. E tudós Tiniére folyó deltájából indult ki. Emlí
tett delta murvából (gravel) és homokból áll, alakja lapos kupidomú. Vasúti
átmetszet alkalmából 32 lábnyi mélységre megnyílt belalkata a természetbúvár előtt, és több mint ezer lábnyi hosszúságban. Szabályszerűsége azt
mutatja, hogy háborítlanúl működő hatályok alatt, lassan, fokozatosan kép
ződött. Es épen, minthogy ezt állíthatni, ezért mutatkozik némileg valószinünek, azon korszámítás, melyet M. Morlot belőle kihozott. Atmetszete há
rom rétegrétet (layert) mutat, mind a három valaha szükségkép a delíakup
fölszinét tette ki. A legfelső rétegrét 15,000 köblábra terjed, átlagos hatal
massága 5 ujj, 4 lábbal esik alább a kúp jelen fölszinétől. A római korszak
emlékeivel találkozunk benne; római téglákkal és pénzzel. A második ré
tegrét hat ujjnyi hatalmas 25,000 köblábnyi területen, tíz lábnyi mélység
ben. Máznélküli cserépfélét találtak benne és bronz-szerecskéket, a mi azt
mutatja, hogy e rétegrét a bronz-korszakból való. A harmadik rétegrét vég
re hat egész hét ujjnyi hatalmas, 19 lábnyi mélységben, 35,000 köblábnyi
területen. Ebben a cserépnemü, faszén- és csonttöredékek közt egy emberi
vázra is bukkantak. Feje kis, gömbölyű, vaskos koponyát mutatott. M. Mor
lot a római korszakot tizenhat— tizennyolcz század régire hagyván, a bronzkorszakot 3000— 4000 évvel teszi hátra, a legidösb rétegrét (layer) korsza
kát, a kökorszakét pedig 5— 7 évezreddel. M. Troyon hasonló számítás-mo
dórral a neufchateli tó partján, Yverdun közelében, Chamblonban mutat
kozó czölöprendszert legalább is 3300 évesnek akarja bebizonyítani. M.
Victor Gilliéron végre 6750 évesnek hirdeti a biennei tó közelébeni Pont de
Tbiéle tólakóinak müromjait. Irland nagyszámú crannogejai, vagyis mester
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séges szigetei némileg hasonlagát mutatják Helvétia czölöpökre emelt tavi
telepeinek. Utóbbiakat csak újabban kezdik komolyan tanulmányozni. Mr.
W ylie és lord Tálbot de Majahide szerint mind a kö, mind a bronz, mind a
vas-korszak képviselvék azokban.
A harmadik fejezetben elmondja Lyell először is mindazon ellenveté
seket, melyeket Leonard Homernak egyptomi ásatásaiból vont következte
tések ellen tehetni. Lyell rokona, a Geological Society egyik veterán tagja,
és annak huzamosb ideig elnöke, Heke-Kyan bey, több mérnök-tiszt, mint
egy 60 munkás segédlete és Abbas pasa pártfogása mellett részben a Hóval
Society költségén két irányban tett 1851— 1854-ig Egyptomban fúrásokat.
Az egyik irányban Heliopolis szélességi foka alatt 51 gödröt ástak és aztáu
lyukat fúrtak, mintegy nyolcz mértföldnyire a delta csúcsa fölött. A másik
irányt, Memphis'párhuzamában huszonhét fúrás képviseld, s ott a völgy csak
öt mértföld széles volt. Az átmetszetek mindenütt oly folyami üllepék-iszapot mutattak, minő mai nap is a Níl iszapja; egyedül a völgy széle felé mu
tatkozott némi kovás fövény, minőt a szelek könnyen fúhattak át a szom
széd sivatagokról. Mr. Horner égetett cserépnemüt és téglát talált, édesvízi
kagylók, tulok, disznó, eb, teve, szamár és egyéb ki nem veszett fajok ma
radványaival együtt; az égetett tégla- és cserépnemüt 60 lábnyi mélységből
hozta ki a fúró, a völgy közepén. 60 lábnyi mély tehát az iszap-üllepék, sőt
még enné! is mélyebb, mert a furószerek sehol sem értek végére. M. Girard
a franczia expeditió tagja, az Assuan-Cairo közti róna níli üllepék iszapjá
nak átlagos növekedését öt angol ujjrn. teszi egy század alatt; e számítást
Mr. Horner fölötte«koezkáztatottnak találja, s azt jegyzi meg, hogy ha hat
ujjat veszünk is öt helyett, az említett c-serépnemü legalább is 12,000 éves
lehet. Linant bey fs talált egy vörös tégladarabot 72 lábnyi mélységben, kéthárom lábnyira a földközi tenger színe fölött a delta csúcsának párhuzama
alatt. M. Rosiere két ujj- és három vonelnyira becsülte a delta-ülepék iszap
jának növekedését. E mérvet 72 lábbal hozván összeköttetésbe, azt találnék,
hogy említett tégladarab 30,000 éves is lehet. E számoknál korántsem lehet
azonban — így L y e ll— még megállapodnunk. Nem ugyanazért, mintha
azok ellenvetése alapos lenne, kik azt tanítják, hogy a rómaiak becsapása
előtt egyátalán nem égettek agyagból téglát Egyptomban; nem azért nem
lehet a fönnebbi nagy számokért, t. i. ama 12,000 és ama 30,000 évért ke
zeskednünk, mert hisz Mr. S. Birch kimutatta, hogy magában a British mú
zeumban két oly tégla-darab őriztetik, melyek közül az egyik Thothmes
nevét, Ámen Ra magtár fölügyelöjének nevét viseli, és a 18-ik uralkodóház
idejéből vagyis körülbelöl a Kr. sz. előtti 1450. évből, a másik pedig a
19-dik uralkodóház idejéből, körülbelöl a Kr. előtti 1300. évből ered; nem
ezért nem fogadja el Lyell ama 12,000 vagy 30,000 óvet, hanem, csakis azért
nem, mert Mr. Hornernelc valamely adott hataimasságú Nil iszap-üllepék
Földt. T. n .
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érdekében biztos kortani mérvet kieszközölni egyátalán nem sikerült. Kiin
dulási pontúi az szolgálhatott volna, ha egész szabatossággal meglehetett
volna határozni azon Níl-iszap-üllepéket, mely a legközelebbi 3000 év alatt,
vagyis azon idő óta képződött, hogy némely műemlékek p. Heliopolis gu
lyája, Ramesses szobra Memphisben stb. állítólag fölállíttattak. Ha ez meg
történhetett volna, úgy megközelítőleg azt is megmondhatnék, hogy mennyi
idős az iszaplerakodvány ama műemlékek talapzata alatt, sőt egyéb helye
ken is. Ámde a hajdani egyptomiak köztudomásúlag gátmüvekkel vették
körül azon telkeket, melyeken templomaikat s egyéb emlékműveiket fölállíták, nehogy a Níl kiöntései azokra pusztítólag hassanak; és ha azt tapasz
taljuk is néha, miszerint egy vagy más templom, gúla vagy szobor bizonyos
mélységig iszapba van temetve, mint p. Memphisben vagy Helipolisban, eb
ből csak azon időpont meghatározására törekedhetünk, a mely időpontban e
vagy ama város olyannyira hanyatlásnak indult, hogy a gátmüvek teljesen
el lőnek hanyagolva, s hogy a folyam az érintett épületekre, műemlékekre
iszapját odamenesztethette. Egyébkint még ha tudnék is, hogy mikor kezd
ték ezen gátmüveket elhanyagolni, még ezen esetben se remélhetnök, hogy
az iszaplerakodás kortani mérvét megállapíthatjuk. Herodot ugyanis azt
mondja, miként az ö idejében azon telkek, melyeket a gátmüvek a ÍNH vi
zeitől századok folytán megóvtak, mint valami nagy gödrök, nagy alásülyedések néztek ki a körülöttök levő rónasághoz képest. A mint pedig a vizek
egyszer az ily mélyedésekhez hoz. áférhettek, nagyon belátható, hogy első
rohamukban pár óv alatt is hasonlíthatlanúl több iszap-üllepéket hurczoltak
a mélyedések széleiről a műemlékek köré, mint különben tán századok
alatt. íme ezek az ellenvetések, melyeket Mr. Horner számai ellen tehetni.
Első pillanatra sokkal józanabbaknak látszanak azok mint azokéi, kik sze
rint említett tégladarabok holmi régi kutakba eshettek, mely utóbbiak ké
sőbb betömődtek volna. Azok fölvéteinél is józanabbak, kik a íonnebbi
tüneményeket a Níl meder-változtatásából akarták kimagyarázni.
Egyptom áradmány-képzödvén) e után sir Charles Lyell áttér Ohio
mesterséges halmaira, azon „mouud“ -okra, melyekről Mr. Squier és Davis
elég tüzetesen értekeztek. E „mound“-ok a toltecanok müvei, kik jóval
előbb lakták ama nagy szárazt, mint a vörös indiánok oda elhatottak. E hal
mok oly nagyok, hogy négy köztük köbtartalomra nézve meghaladja Egyp
tom legnagyobb loborát. 1842-ben dr. Hildreth levágatott sir Charles Lyell
jelenlétében egy ily moundon viruló fát, és nem kevesebb mint nyolezszáz
évesnek találta azt évgyűrűinél fogva. Harrison tábornok kimutatta, hogy
több fa-nemzetségnek kelle egymást fölváltania e moundokon, mielőtt azon
fajok kerültek oda, melyeket utóbb e moundok fölött a fehérek megpillan
tottak. E moundokban találtak koponyákat; alkatra hasonlítanak a mexicoj
népcsaládéihoz. Santos folyam közelében, Brasiliában egy maundalatt szintén
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találtak emberkoponyát fogakkal. Lyetl ezt nem tartja idősebbnek mint az
Ohio rnentébenieket, és a körötte kötődött kőzetben mészcarbonas infiltratiojának hatását vélte észrevehetői. A Missisipi deltájának korát több mint
százezer évre becsüli. Ez oly adat, melyet nemcsak a földtan szakmunkásai,
de tágabb körű kedvelői is már régóta ismernek. Nem bizonyos, hogy az
egész mostani (rccent) képződvényhez (formation) tartozik-e vagy nem, ha
nem az nevezetes, hogy New Orleans közelében a delta tagadhatlan njabb
részében a gázmüvek letétele alkalmával négy egymás alá temetkezett cyprus erdőre akadtak (főleg Taxodium distichum) ; s a fölszin alatt tizenhat
lábnyi mélységben dr. Bennett Dowler állítása szerint a munkások faszenet
és egy emberi csontvázat találtak, melynek fejalkata a bennszülött vörös faj
tára utalt. Lyell szabadkozik, hogy ő nem volt jelen e diadal alkalmával, bo
csássák tehát meg neki, ha nem találná kellőleg méltányolni azon 50,000
évet, melyre dr. Dowler ama csontvázat becsüli. Különben nagyon is irigyli
az amerikai geologok sorság kiknek oly könnyen kinálkozik alkalom, ré
szint a Missisipibenj részint, a csatornáknál gyökereiknél fogva egymásba
akadt, különböző magasságú rétegekbe ágyait, több száz év gyűrűjét mu
tató cyprusokból ily számokhoz jutni. Prof. Agassiz a floridai corall-reef
képezte félsziget délszaki felének korát — egy lábnyi növekvést vévén
mérvül egy századra — 135,000 évre becsüli; mégis e korall-képződvény a
harmadlag utáni (post tertiary) korszak óta jött létre, a benne találtató kövült zoophyták és kagylók oly fajokat mutatván, melyek mai nap is élnek a
szomszéd tengerben. Gróf Pourtalés, Agassiz barátja, említett corall-reef
„ calcarevus-conglomeruta“ -jében emberi állkapczákat, fogakat és lábcsonto
kat talált. Agassiz érintett számítási modorát használván, 10,000 évre be
csüli e maradványok 'korát. Azelőtt, főleg még a múlt században azt hitték,
hogy a tenger és a szárazak arczulata a földszinén az embernem első meg
jelente óta a jelen pillanatig mitsem változott, hanem legfellebb holmi delta
képződés vagy partbomlás által szenvedett az némi módosítást. Eyell e né
zet téves voltát kimutatandó a földbuvárok figyelmét mindenek előtt közép
Skóthonnak az emberi korszak határain belül történt emelkedésére híjjá
föl. Tény, hogy a skót partvonal huszonöt lábnyi magasra azóta emelkedett,
hogy érczeszközök jöttek divatba, sőt tán azóta, hogy a rómaiak Cáledoniába betolakodtak. Ám Airshireben Mr. Siníth 50 lábnyi magasban talált hol
mi durva ékszert (cannel-coalból) a tenger színe fölött. 50 lábnyi emelkedés
3400 évnek felelne meg, ha a 25 lábuyit, mint előbb tettük, körül-belől 700
évvel teszszük egyenértékűvé. Sir Henry De la Beche több emberi kopo
nyát talált egyéb szerek kíséretében Pertuanban egy lapos-lerakodványbau
40 lábnyi mélységben, másokat ismét Carnonban 53 lábnyira a föld színe
alatt. A fölöttük elterülő rétegek tengeri eredetűek, most élő kagyló és szintén
most élő emlős fajokkal. Norvégia és Svédhon egy része 1000 mértfoldnyi
7*
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v-----területen délnek és északnak emelkedik, és pedig ez emelkedés a North
Cape irányában egyre növekedik; a Nortli Capeont 5 lábnyira lehet tenni
100 év alatt. Ha átlagos mérvül az egész emelkedésére nézve 2 1j2 lábot ve
hetnénk, akkor azt következtethetnök, hogy 24,000 évbe került, míg Nor
végia partvonalának egyes részei 600 lábra emelkedhettek ott, hol a post
tertiary tengeri rétegek mutatkoznak.
A negyedik fejezetet Lyell a belga barlangokban talált ember-cson
toknak szenteli: M. Tournal a bizéi barlangban 1828 körül ember-csonto
tokat és fogakat talált durva cserépnemii kíséretében, ugyanazon iszapban
és stalagnit által kötött breeciában, melyben élő édes-vízi kagyló és részint
kiveszett, részint élő emlős fajok maradványai találtattak. M, Marcel de
Serres vegytani tekintetben megegyezőknek találta az ember-csontokat, az
emlősökéivel. M. Christol a Languedoc egy más részében, a poudresi bar
langban szintén talált rövid idő múlva ember-csontokat kiveszet hyéna és
rhinoceros maradványok kíséretében ugyanazon egy iszapban. M.-Desnoyers
kétségbe vonta a Christol és Tournal által talált dolgoknak, mint ö mondta,
vízözönelötti voltát; szerinte e csontok a tumulusok, druidkövek, dolmenek
építőitől származhattak. Lyell — mint bevallja — nem annyira Buckland
ékesszóllása által meggyőzeivé, mint saját tapasztalásán okulva, azt hiszi,
hogy ez esetben az ember-csontok nem voltak egykorúak a kiveszett emlő
sökéivel, hanem úgy juthattak oda, üldözés előli menekvési kísérletek, stb.
által a históriai korszakban. Dr. Schmerling liégei természetbúvár Engis
barlangban, Lüttichtől ayolcz mértföldnyire délnyugotnak, a Meuse bal part
ján talált egy fiatal emberkoponyát egy mammut. fog oldalánál; nagyon tö
rékeny volt; előbb összezúzódott, hogysem ki lehetett volna huzni. Talált to
vábbá még egy más koponyát is, öt lábnyi mélységben a breeciában, rhino
ceros, ló , irámszarvas és néhány kérődző csontjainak és fogainak kíséreté
ben. E koponya most a lüttichi muzeum tulajdona. Ez már egy felnőtt em
beré lehetett. A Meuse jobb partján fekszik Engihoul. E barlangban három
embernek találta kéz- és lábcsontjait, és két koponya töredéket. Földolgo
zott kovaszerek is voltak az emberi maradványok közelében, Schmerling
40 barlangot járt meg, és mindenütt talált kovaszereket és földolgozott csont
darabokat; s ebből azt következtette, hogy a lüttichi kerületben az ember
hajdan a barlangmedve és egyéb kiveszett emlősökkel egykorú létnek ör
vendett. Schmerling élte veszélyeztetésével ereszkedett egy fához kötött kö
télen az engisi barlang nyílásához, honnét azután négykézláb csak egy szűk
nyiláson át lámpa-világnál a nagyobb üregekbe jutnia és itt márvány kemény
ségű breccia falat nagy eröküdéssel betúrnia sikerült, hogy ember-csontokra
akadhasson. Gyakran kellett négy öt óra hosszat a nedves iszapban állania,
és a fejére csepegő stalagnitet eltűrnie. De ez még mind nem volt elég. Él
tét nem csak pillanatnyilag tette ki veszélyeknek a barlangokban, hanem
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hosszú évek során át kelle éreznie dolgozó szobájában is, a hideg közönyt,
sőt ellenséges indulaté lenézést szaktársai részéről . annyi szenvedésbe ke
rült munkálataiért. Még csak a közel Lüttich egyetemi tanárai sem vettek
magoknak annyi fáradtságot, hogy a helyszínét megvizsgálták volna, Lyell
1833-ban meglátogatta a helyszínét, de akkor még nem hitt Sehmerlingnek.
1860-ban újra eljött, de akkor már más benyomásokkal tért vissza. Malaise
tanár elkísérte öt a barlangba. Még Lyell jelenlétében találtak az Ursus
spelacus fogaira és egyéb Sehmerling által megnevezett emlősök csontjaira.
Néhány hétre Lyell elútazása után két lábnyi mélységben a stalagnit kérge
alatt azonban három emberi koponyatöredéket és két, tökéletesen megmen
tet alsó állkapczát ástak ki. utóbbiban még a fogak is benn voltak. Medvék,
nagy vastagbörüek, és kérődzők csontjai feküdték körül az emberi csonto
kat. Előbbiek mind sziure ; mind egyéb tekintetben annyira hasonlítottak
utóbbiakhoz, hogy Pr. Malaise a belga királyi tudományos akadémia előtt
még 1860-ban kimondotta, hogy fitt az ember e kiveszett állatokkal egykorúlag tenghetett.
Az ötödik fejezetben megemlíti Lyell a neanderthalí ásatag ember-vá
za t; és azután átmegy az eddig említett koponyák agyalkati tulajdonaira, és
azon következtetésekre, melyeket Prof. Hfuxley és mások azok érdekében
magoknak engedtek. Düsseldorf közelében 1857-ben találtak érintett neandertkali koponyát egy barlangban, mely 60 lábnyi magasban fekszik Düssel
víz fölött. Stalagnit nem takar a zon barlang-iszapot, melyben az emberi
vázat találták; egyéb állatok csontjai sem hevertek ott. Dr. Fuhlrott, Elberfeldröl elvezette Lyellt 1860 bán a hely színére. A csontváz egész lehetett,
hanem a munkások tudatlansága miatt csaknem egészen elpusztult, mielőtt
Fuhlrott kezébe került. 1857-ben a bonni gyűlés alkalmával sokan kétségü
ket fejezték ki, hogy e koponya tán nem is emberi. Pr. Schaffbausen kimu
tatta, hogy e fölött kételkedni senkinek sincs ok a; valamint azt is, hogy a
homlok lenyomott volta nem mesterséges nyomás következménye, — mind
az ó, mind az új világ Vad népei szoktak ilyesmit elkövetni. — G. S. Mor
fon szerint Columbia bennszülötteinél a frontális és pariotalis csontok min
dig aránytalanok, — hanem ez boneztani jellemvonás, mintán az occiputén
semmi ellennyomás nyomai nem észlelhetők, s hogy mind a humerus, mind
a radius és az ulna a mai európaiak rendes mérveit mutatják, csakhogy a
csontok sokkal hatalmasabbak. A bordák gömbölydedsége is meglepetést
ébreszthet.
Prof. Huxlev tanulmányainak tárgyává tette mind az engisi, mind pedig
a neanderthalí koponyát. Utóbbiról, mihelyt megpillantotta, — Lyell mutatta
neki öntvényét a mint Angliába visszaérkezett — azt mondta, hogy ez a
legmajomszerübb emberi koponya, melyet valaha látott. Mr. Busk is úgy ta
lálta, hogy szerfölött közel áll a gorilla és a chimpanzee agyalkatához. Prof.
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Szabó már ismertette ; ezért fölmentve érzem magam Huxley nézeteinek is
métlésétől. Sir Charles Lyell Huxley szavaira azon megjegyzést teszi, hogy
az engisi és neanderthali koponyák némi ellenkezést vonnak az okoskodás
ba, miután, noha az engisi tagadhatlanul roppant régiséggel dicsekedhetik,
mégis inkább a legmagasb fajtára, a kaukazi fajtára útal; a neanderthali
pedig, noha nem tarthat határozott igényt ily magas régiségre, szembeötlöleg utal a legalsóbbra. Prof. Schaafhausenre is hivatkozik Lyell, — Schaafhausenre, ki szerint a neanderthali koponya még korántsem mutatná az em
ber és a majom közti átmenetet.
A hatodik fejezetben Lyell a Somme völgyében, Abbeville, St. Acheul
és Amiens környékén talált kovaszereket tárgyalja, — és mindenek fölött
nagy elismeréssel adózik Boucher de Berthes-nek, a ki érintett helyein Pieardiának oly nagy mennyiségben találta föl azon bizonyítékokat, melyekre
Tournal, Christol, Sehmerling és Malaise fölfedezéseinek szükségük volt,
hogy komoly beesőket a geologok kellőleg méltányolják. A z o k , kik nem
hittek eme férfiaknak, azon kérdéssel véltek minden e tárgyban! tűnődést el
némíthatni, hogy miért nem találni hát másutt is emberesontokat nem pusz
tán a barlangokban, — miért nem a nyílt rónák, magaslatok rétegeiben, hol
a nap fényénél lehetne az ásatagok fekhelyéről stb. biztos tudomást szerezni.
Boucher de Perthes már 1841-ben kezdte gyűjteni azon kovaszereket, de
csak az ötvenes évek végén kezdtek a tudomány emberei rá figyelni; csak
ekkor kezdték férfiak, minők egy Restvich , egy Lyell, egy Evans stb. — a
mint ezt bőven leírja — meglátogatni. „L ’ honimé antediluvien“ czimü munkájáben e látogatások eredményeiről kiki bővebb tudomást szerezhet. Addigelé meglehetős hátrányára vált Boucher de Perthes-nek, hogy ö ama kovacsákánykákat, fejszéket, stb. őzönvizelöttieknek nevezte. E szónak „özön
víz", „özönvizelőtti" nincs a tudományban értelme; az orthodox szakmun
kások nagyon szoktak tartózkodni azoktól, kik ily apocryph műszavaknak
újólag érvényt szerezni igyekeznek: egyedül Buckland volt oly szerencsés,
hogy „Reliquiae Diluvianae" ezimével europaszerte közelismerésre szert tehetetett. Ámde Bueklandot ismerte a tudományos világ öslény-bocztani érde
meiről is; Boucherröl azonban, regényei daczára, mig csak „Antiquités celtiques" jével föl nem lépett, senki mit sem tudott. Bárhogy, elég az hozzá,
hogy M. Buteux és Dr. Rigó Hot fáradozásai folytán a párizsi „académie de
Sciences11 is kijelentette, miszerént ama kovaeszközöket, nem a televényben,
nem is a téglaföldben (Brick earth) találták, hanem hogy jóval alantabb fekvő
durva kovás murva (flinth gravel) rétegeiben tizenkét, húsz, huszonöt lábnv! mélységben, kiveszett emlős-fajok kiséretében, s hogy ama kovaszereket
cn üészitöiket csakugyan egykoriaknak lehet tekintenünk. Gaudry jelentése
e tekintetben nevezetes. M. Hébert a s. geol. de Francé előtt hasonlólag
nyilatkozott. — Angliában, Devonsl ire megyében, Torquayhez közel brix-
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haraei barlangokban szintén akadtak hasonló szerekre. Kent’ k bóléban t. i.
Rew. M. Enery (kath. pap), utóbb Mr. Godvin Atisten, és Mr. Pengelly.
Ugyanott egy emberi vázra is akadtak.
A hetedik és nyolezadik fejezetben Lyell körülményesebb vizsgálatnak
veti alája a Sommc völgyi post pliocen alluviumban talált ember núimaradványokat, és azon rétegeknek, a melyekben azok találtattak, a környék föld
tani föltéteihezi viszonyát, úgyszintén a kovaszerekkel társult emlős marad
ványok őslénytani jellegzetességeit és kortani tulajdonait bővebben fejtegeti.
A kilenczedikben folytatja e tárgyat, megemlíti a Szajnameder alluviumában, úgy szinte Oise völgyében talált kovaszereket. Arcy-sur-Yonne bar
langjában Marquis de Vibraye a lerakodványok legalantabbikában talált egy
alsó emberi állkapcsára. Jó állapotban voltak még a fogak is benne. E bar
lang a Jura mészkőbe nyílik. Legalsó lerakodványa, a melyben amaz állkapcza
az Eleplias primigenius, Rhinoceros tickorhinos, ITrsuí spelattus és Hyuena
spdaea, Cei'vus tarandw, tqhát részint kiveszett,-részint még élő emlősök
társultságában találtatott. E lerakodvány hasonlítna a párizsi „ dilurium grisuhez, mintha csak a Morván decomponált jegeozes kőzeteinek hulladékából
képződött volna. Gosse, genfi tudós Paris, illetőleg Lamotte Piquet szürke
diluviumában talált köcsákányokat. Lyell azt hiszi, hogy a franczia geologok még nem tanulmányozták eléggé a Szajna-meder régibb áradmányi
képződvényének részleteit, és ezért a Vibraye őrgróf által talált emberi váz
korára nézve sem lehet semmi bizonyosat mondanunk.
A kilenczedik fejezet vége felé áttér az angol post-pliocene áradmány
kovaszereire, Surrev, Middleesex, Kent, Bedfortshire, Suffolk stb. celtjeire,
és ezek földtani és őslénytani körülményeit is kimerítni siet, — mit azonban,
jelen tárgyalatomban az idő szűke miatt ellmellözni vagyok kénytelen.
A tizedik fejezetben átmegy Sziczilia barlangjaira. Dr. Falconer a
Grotto di Maccagnone-ban, Carini közelében, egy csontlerakodványban,
mely nagyon hasonlít San Oiroéboz — talált kovaszereket, faszenet, égetett
agyagot, stb. lófogak, hyaena, coprolitbek stb. kíséretében. A velők társult
termés-tejttöl fölötte törékeny óriási helixek (Helix vermiculata)-k teljesen
ép volta oda mutat, hogy érintett eszközök és csontok nem pillanatnyi erő
szakos viharok, hanem a víz csendes lassú hatása következtében jutot
tak oda.
Gróf Alberto de la Marmora írja, hogy Szardínia déli partja, Cagliari
körül egy régi tenger-meder, a földközi tenger jelen színe fölé 70— 90 mé
ter magasságra emelkedett.Osztrigák, egyéb kagylók, főleg Mytilus etdulis rop
pant mennyiségben fordulnak elő e tengermeder mészkő kötötte brecciájában,
nemkülönben régi cserépdarabok, különösen átfúrt tekék kiégetett földnemüböl. E tenger-meder még a post pliocenhez tartozik, miután Cagliari kö
zelében kiveszett emlősök maradványai is találtattak. (Signor Studiati Cy-
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notheriuma, egy Lagomys stb.) A cseréptartalmazó tengermedernek, két és
fé^fcbnyi emelkedést tevén egy századra, körülbelül 12,000 évbe kerülhetett
míg 300 lábnyi magasságot elérhetett. Pedig még ez esetben sem vesszük ki
indulási pontúi a hajdani tenger vizének azon mélységét, melyben ama puhányok élhettek, hanem csak a földközi tenger színe fölötti jelen magassá
got. Hanté Garonne megyében, apyrenaei hegyek északi aljában, Aurignachoz közel fekszik egy barlang, szinte még a post-pliocen képzödvéay korá
ból. M. Lartet sok kövületet talált itt, és azon meggyőződésre jutott, hogy a
barlang belső boltját a post-pliocen korszak népei temetkezési helyül hasz
nálták ; mert tizenhétnél több emberi ásatag-vázat találtak abban, kiveszett
csmlŐBök és kovaeszközök, kések, csákányok , írámszarvas agancsából ké
szült nyilak, tűk, stb. társultságában. A külső nyilasokban egy hét ujj vas
tagságú, hamu és faszén rétegrét mutatkozik 6 — 7 négyszögölnyi területen.
Benn a temetkezési boltban csak a Felis spelaea és a Sus scropha részé
ről találtak maradványokat, de a künnt fekvő hamú közt 8 ragadozó, és
9 füevö emlős faj volt nagyszámú csontokban képviselve. A csontvázak
alatti, két lábnyi vastag rétegben még tíz egyes emberi csontra akadtak,
ezek a tudományra nézve nem mentek úgy veszendőbe, mint az előbb
érintett 17 csontváz , koztok sok koponya, melyeket miután 1852-ben
egy Bonnemaison nevű napszámos megtalált, Dr. A niel, Aurignac pol
gármestere azonnal eltemettetett a plébánia temetőjébe, még pedig oly
helyre, hogy azután senki, még Dr. Lartet sem birt többé rájok akadni.
Ez újabban említett, egyes emberi csontdarabokat M. Delesse vegykémlelte és úgy találta, hogy azok ép annyi azotot tartalmaznak még, vagyis
hogy ép annyit vesztettek el állati állagukból, mint a mennyit a kürülöttek
heverő rhinoceros, medve és más kiveszett fajú emlősök ásatag csontjai.
Lyell az aurignaci maradványokból, és a barlang egyéb körülményeiből
azon következtetést vonja, hogy a kiveszett emlösek közül némelyek (pl. a
rhinoceros tichorinus) még az ember megjelente után is tovatengődtek, sőt
az embernek, mint épen a rhinoceros tichorinus) étkül is szolgáltak. Lyell
azt is következtette, hogy az aurignaci barlang temető népe már a túlvi
lág! létről is birt némi sejtelmekkel, miután az odatemetettek körül sok
olyasminek nyomára jöttek, a mit csak is azért adhattak a holtaknak, hogy
a halál révében nekik mintegy éhség csillapító utfavalóúl szolgáljanak. Sőt
oly fegyvereket is temettek volna melléjük, melyekkel azután ama sejtett
túlvilág virányain a barlanglakó oroszlánynyal, a barl&nglakó medvével, a
hajas rhinocerossal, az óriási szarvassal, stb. megküzdhessenek.
A tizenegyedik fejezetben tárgyalja szerzőnk a „Le Puy-en-Velay“
vulcáni breceiájában talált emberi csontokat, melyek több mint egy csont
vázhoz tartoznak, s melyek most a le puy-i museum birtokában vannak.
M. Aymard irta le 1844-ben először ’ zokat, Pictet meglátogatta a hely szí

nét, és azon megjegyzést tette, hogy ez ásatag csontok a hajdani tűzhányó
Velay legutolsó kitörési korszakából erednek; a nélkül azonban, hogy ez
által az embernem megjelente régibbnek bizonyodnék be azon időpontnál,
melyben Francziaország és Belgium barlangjaiba a kiveszett emlősök csont
jai bejutottak. A „Cougrés Seientifique de Francé“ 1856-diki ülése alkalmá
val e $DenÍ8-u\ ásatagember nagy yita tárgya lön. Abbé Croizet, és M. Lauzillard annak öshitelessége mellett szólaltak föl.
Sir Charles Lyell nem akarja eldönteni, hogy vájjon nem lehetnek-e
amaz emberi agyrészek, felső állkapcza, fogak, lumbacis vertebrák, métatarsal csontok, stb. (két egyedéi, egy felnőtt és egy fiataléi) hamisítás, nye
részkedni vágyó csalás eredménye? Azonesetre azónban, ha az mégis csak
ugyan hiteles lenne, azt mondja, miszerint a Denisi ember a post-pliocen
korszakig nyúlna föl legföllebb, vagyis az Elephas primigenius és Rhinoceros
tichorimis koráig, nem pedig az Eluphas meridionalis faunájának koráig,
mert M. Róbert megmutatta, hogy azon tusa, melyben az Elephasnteridionalis, Hippopotamns maior, Rldnoceros megarhinus stb. kövült csontjait találták,
Malouteyre és Poiignae közt, a Montagne de St. Annc kialudt vulkánja haj
dani kitörésének eredménye, és sokkal idősebb mint Denis. Az Elephas me
ridionalis idősebb mint St. Acheul kovaszerei, de épen, minthogy a Le Puyi
emberről nem áll, hogy az Elephas meridionalissal egykorú lett volna, épen
azért nem lehet utóbbit; az embernemnek az eliírebocsátott fejezetekben leirt
régiségi bizonyítványainál követelöbbnek, erőteljesebbnek tekintenünk.
A Le Puy-is congrés alkalmával sokan csodálkozásukat fejezték ki a fölött,
hogy jóllehet a St. Denis-i kövült ember kortársa volt a mámmutlmak és
tanúja a Le Puy i tűzhányók legutolsó kitöréseinek, a jelen kaukázi fajta
jellegzetességeit viseli már magán. Ebből az úgynevezett „Permanenee of
Type-“ re, az ütep veszteglésére annyival is inkább tettek következtetést,
minthogy Pr. Huxleyaz éngisi koponya agyalkatát szintén nagyon közelálló
nak találta a kaukázi fajtáéhoz.
Az amerikai ethmdogok, Mr. Gliddon és Nőtt müve a „Types of Mankindu volt körülbelül az első, mely a Dr. Dickeson (illetőleg Captain Elliot)
által a Missisipi áradmánylagos völgyében, Natcheznél talált emberkővületre, bizonyos pelvis csontra, nos innominatum~ur& a tudományos világ
figyelmét közelebbről fölhítta. Sir Charles Lyell 1846-ban megfordult már a
hely színén, már akkor elbeszélték neki Dr. Dickeson és mások, miszerént
ezen „os innominatumu egy közvetlen a „yellow loam* alatt fekvő agyagos
lerakodványból jött a napvilágra, a fölszintöl körülbelül 30 lábnyi mélység
ből. Elmondták neki azt is, hogy Mustodon ohioticus, egy Megalonyx faj,
továbbá ló, tulok részint kiveszett, részint talán még élő fajainak kövült
maradványai találtattak ezen os innominatum társaságában. Lyell látta ez
„us inn >minatuma fekete színét, de nem akarta semmikép is elhinni, hogy
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az a vele talált Mustodon, Megalonyx, szintén megfeketült kövületeivel egy
korú, hanem inkább egy oly elmélethez fordult, ezen emberi ásatag kimagyaráphatása végett, a melyet az amerikaiak már 1854-ben kinevettek, s
melyet most ö maga is visszavon. 0 jelen munkájában nern ellenzi többé,
hogy a natchezi ember a mastodonnal egykorúnak nyilváníttassék ; bevallja
hogy amaz ásatag mátrixa- csakugyan a „post pliocen“ korszakhoz tartozik.
Ha neki igaza volt, midőn a Missisipi jelen deltájának régiségét legalább is
százezer évesre tette, úgy a natchezi ember-ásatagból, ha utóbbinak egykorusága csakugyan bebizonyulna, azt lehetne, következtetni, hogy KszakAmerikában több mint százezer év előtt az embernem már létezett: de
Lyellként még ebből som lehetne azt következtetni, hogy a natchezi csont
idősebb, mint St. Acheulnek egynémely kovafejszéi; sőt conchologiai szem
pontokból indulván ki, Abbeville folyam- és tengerképzödvényü ágyai egy
árnyéklattal mindig idősbek maradnak, mint a natchezi loess. Ha a natchezi
embernek a mastodonnali egykorú volta újabb buvárlatok folytán csakugyan
nagyobb bizonylatot nyerne, az embernem régisége nem follebbeztetnék ez
által tulajdonképen; hanem ez által a Missisipi deltája oly ebronometerré
válnék a post-pliocen idők húzamára nézve, mely sokkal tüzetesebb, élesebb,
tehát használhatóbb, fontosabb lenne mint bármely európai chronometer,
melyre eddigelé a tudomány emberei némileg szert tehettek.
A tizenkettedik fejezetben Lyell sőt még a tizenharmadikban és tizen
negyedikben is, egy nagy tárgygyal foglalkozik, t. i. azon viszonynyal, me
lyet a jeges kortani nyilatkozványai mutatnak az embernem első tölléptének
nyomaihoz Európában. Ne csodálkozzunk azon — úgy mond ö c fejezetek
ben, — hogy embercsontok és emberi mümaradványok az Elephás Méridionalis korából még eddig nem jöttek tudomásunkra. Gondoljuk meg, hogy
még eddig kutatásokat nem tettünk oly mérvben, miként ily reményekre
följogosítva lehetnénk. De ha valahogy rátalálnánk ily az Elephas Meridionalissal egykorú emberi ásatagokra avagy mümaradványokra, ez esetben
az embernem régisége több, mint még kétszer oly messzire hanyatlanék
vissza, mint a minő távközeg most jelen korunkat a Picardiában talált legidösb kovaszerek murváinak korától elválasztja. De még ez esetben is az
embernem életkora, praeglacialis léte daczára vajmi pillanatnyi időközt
jelölne ki a kövülettartalmazó összes rétegek nagy naptárában, és még ez
esetben is alig lenne csak annyira is visszavezethető, mint a hol áll a postpliocen korszak kezdete.
És ha mindazon események hosszú során elmerengünk, melyek a
• post-pliocen és a recent korszakokban megtörténtek, be fogjuk vallani, hogy
az embernem első föllépte végtelenül újdon a jelen fauna és flóra korához
képest, sőt még azon időhöz képest is, a melyben a jelen állat- és növény
fajok legnagyobb részt maiglan földirati eltérjedésöket elérték. Engedjük
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meg különben, hogy az embernemnek Europábarti megjelente, még ha az
úgynevezett második szárazföldi korszaknak befejezése előtt történt is, és
az előtt, hogy Marid Angliától, Anglia pedig a száraz földtől elvált, enged
jük meg, hogy az embernemnek megjelenése Európában még ez esetben is
oly valami régen történhetett, hogy nemünk történelmi régiségéhez képest,
mint végtelenül kis időhuzam fogna elenyészni.
A tizenötödik fejezetben Lyell az alpesek hajdani (extinct) jegeseiről
és azoknak az emberi korszakhozi viszonyáról értekezik. Signor Moro Mercuragóban, azon tőzegben, mely a Tieino hajdani jegese által képezett köhordagos tavak egyikében tömődött egybe, a svciczi tólakók czölöpeihez
hasonló nyomokat talált, mindennemű házi eszközök kiséretében. Egy fatörzsből vágott csolnakot szintén találtak ott. Tiniére kupdad újdon deltáját
M. Morlot 10,000 évesnek tartja. 150 Iábnyi magasban a tó fölött egy régibb
deltára akadunk, mely az előbbinél tízszer nagyobb, tehát köriilbelöl tízszer
oly idős lehet, azaz legalább is 100,000 éves, talán St. Aeheul post-pliocen
korszakának felelne meg, vagyis azon időszaknak, midőn az ember és az
Elephas primigenius egykorú létnek örvendtek. Jegyezzük meg jól, hogy
Sveiczban eddigelé a kiveszett emlős maradványokkal terhelt áradmányok
bán semmi emberi maradványt vagy műnyomókat nem találtak.
A tizenhatodik fejezetben a loessről értekezik és azon emberi marad
ványokról, melyek abban találtattak. 1815-től 1823-ig sokat dolgoztak egy
Maestrichtöl Hochtig vezető csatornán. Ez alkalommal, Smeermassnál egy
elöfoknak eszközölték átmetszetét. Az átmetszet mélysége 60 lábnyit muta
tott ; az alsó negyven láb rétegzett murvából; a felső busz láb loessböl (t. i. a
Meuse által lerakott loessböl) állott. Nagy mennyiségben ástak ki elefánt
fogakat, és egyéb csontokat. Sokat még máig is láthatni közülök Maestricht
és Leyden múzeumaiban, szarvas agancsokkal, tulok- és egyéb emlöscsontokkal egyetemben. A leydeni múzeumban van ezeken kívül még egy eur
béri alsó állkapeza, benne vannak még a fogak is. Prof. Crahay leírta ez
állkapezát. 19 Iábnyi mélységben jöttek rá, ott, hol a loess az alatta'fekvő
murvához kötődik, ogy homokos sáragyag rétegben; alatta murva volt,
fölötte holmi kavicsos és homokos ágyak. A réteg, melyben találtatott, állí
tólag háborítlaunak mutatkozott; az emberi állkapeza egészen elszigetelve
feküdt minden egyéb ásatagtól, a legközelebbi ásatag, egy elefántagyar 6
ölnyire feküdt tőle vízmentes távolságban. Lyell meglátogatta a helyszínét
1860-ban Van Binkhorst társaságában, és nagyon fontosnak találta Prof.
Crahay leírását. Sem Lyellnek sem Van Binkhorstnak nem lön arra érke
zése, hogy az emberi állkapczának hitelességét közelebbről igazolhassák,
mindazonáltal egyikök sem lát okot arra, hogy amaz emberi csontot más
földtani korszakra kelljen viszonyítani, mint a közelében fekvő kiveszett
fajú elefántot. Ez esetben az itteni emberi maradványok nem utalnak ugyan
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az embernemnek nagyobb régiségére., mint Dr. Schmerlin ásatagjai, de
azon körülmény, bogy itt a post-pliocen árad mánkban első esetben akadtak
emberi maradványra, fölötte nevezetessé tenné a tüneményt. Maestricht mú
zeumában szintén tartogatnak egy emberi frontális és eg pelvis csontot;
ezek nagyon sötét, tőzeg, csaknem fekete szintiek. Talán ugyanazonosok
azon emberi maradványokkal, melyeket Prof. Crahay-ként Hocht külváro
sainak egy feketés lerakodványában teljes épségü levelek, diók s édesvízi
kagylók társaságában találtak. Lyell-ként ez emberi csontok kétségkivül
jóval ifjabbak, mint a leydeni muzeum emberi ásatagja.
Végre Keor falúban, a Meuse job b partján is találtak egy régi loessben emberi vázat. Lyell elment a helyszínére M. Bosquet vel, de úgy találta,
hogy hitelességéhez nem lehet csatolni az embernem régisége érdekében
semmi újabb reményeket.
A tizenhetedik fejezete! azon post glaciális háboroknak szenteli, melye
ket a kréta és drift rétegek Möen szigetén szenvedtek. E fejezet végpontjában
azon következtetést mondja k i , hogy az egyenletes szárazföldi mozdulatok
minden földtani korszakokon át tulnyomóságot gyakoroltak azon muzdulatok fölött, melyek a kőzeteket egyes helyeken megzavarták.
A tizennyolczadik fejezetben a jeges korszaknak Észak-Amerikában
mutatkozó nyomairól értekezik.
Végre a tizenkilcnczedik fejezetben még egyszer végigfutja Sir Char
les Lyell a megelőző fejezetekben elmondottakat, s azután nehány megjegy
zést koczkáztat az embernem történelmileg csekély régisége fölött. Én ré
szemről e megjegyzésekben inkább eszélyes különczséget látok mint avatlanságot, de lesznek sokan a régiségbuvárok közül, kik kárhoztatni fogják,
bogy az ő egyedüli tekintélye e téren Sir Cornewal Lewis, kire e helyütt hi
vatkozik. Sir Cornewal Lewis egy oly ember, kiről a jelen a század szak
munkásai • ha csakugyan nem létezett, és hadügyministerségig nem vitte
volna — váltig azt hihetnék, hogy egy ily ember annyi tudománynyal, an
nyi elmeéllel, s mégis annyi félszegséggel egyáltalán lehetetlen. Sir C. Lewis
miíve a régiek csillagászatáról már az által eljátszotta a történelmi régiség
érdekében netáni igényeit, hogy szerzője puszta angol állam-illemszolga
Moseskedvelésböl azt szeretné olvasóival elhitetni, miszerint maga bolygónk
maga e föld sem oly roppant idős tulajdonkép, mint a hogy pár évvel ezelőtt
a tudomány munkásai még állították. Azt tehát, ha hogy a Lebsiusok és De
Rongék, a Bunsonek, a Brugschok és Mariették mellőzésével Sir Ccharles
Lyell mégis kizárólag egy ily emberre hivatkozik, csakis bizonyos — mint
mondám — eszélyes különczségnek tulajdoníthatni csupán, vagy pedig a
történelmi régiség iránt teljesen kiszenvelgett közönyösségnek. Eszélyes kiilönczségnek veendik azok, kik azt hiszik, hogy Lyell csak azért egyezik
meg minden, a Salamon templománál (1012 K. e.) idősebb egypt >mi miiem

lék, lobor, gúla, sircsarnok stb. megtagadásában, hogy ellenfeleinek figyel
mét egyszer már egész komolyan a földtani régiség önálló érveinek elisme
résére kényszerithesse; kiszenvelgett közönyösségnek pedig azok, kik attól
félnek, hogy az időről időre majd a Louvreban, majd ismét a Spree mellett
kidolgozott hierogliph rendszerekbeni hitét Sir Charles Lyellnek a Wilkinson
és Pooleféle özönvízimádó régiségbúvárok végre egészen megtalálták ingatni.
Magát nemünk földtani régiségét senki még oly tudományosan kilá
tásba nem helyez^, mint épen Sir Charles Lyell jelen munkájában. Az idő
szaki szemlék szemére vetették, hogy még azon tizennyolcz fejezetben is,
melyekben tüzetesen az ember ásatagokkal ígért foglalkozni, hogy még —
mondom — ezen fejezetekben is sok olyasmit halmozott egybe, a mi a tanul
mány élvezhetését csak megnehezítené a nélkül, hogy szükségkép odatar
toznék. Szemére, vetették neki azt is , hogy élesebb arányokban nem igye
kezett meghatározni mindazon kortani eredményeket, melyekre az em
bernem régiségének földtani nyomai körül tett buvárlatai vezették. Mind
ezekre a szakférfiú csak azt felelheti, miszerint az ember-ásatagok kérdése
belterjes adatszegénysége miatt még sokkal körülményesebb tekintetekre
szorítkozik, s tárgyilagos szervezkedése a tudomány mai álláspontja mellett
még sokkal bonyolultabb, sem hogy egy ily tárgyilagos bonyolultság szaba
tos, hü ecsetlése a rétegrajzi (stratigraphiai) körülirásokból az időszaki szem
lék kényelmére legkevesebbet is engedhetne. Más részről, ha nem is telik
valaez alkalommal Sir Charles Lyellnek abban kedve, hogy minden ember ásatagról szóló újdon hirt kizsákmányoljon; ha nem is fogja magát szeren
csétlennek érezni, hahogy már kész müve átolvasása után észreveendette,
miként nagy számmal maradtak még emberi ásatagok , melyek ügyében,
mint p. a Penzi által Tivoli és Monticelli travertinjeiben talált ember fogak,
a kremsi és lahri koponyák, vagy a mialeti barlang csontjai ügyében, jelen
munkájában nem talált adni az olvasónak egyáltalán semmi útbaigazítást, a
fösulyt ö mindazáltal a már szőnyegre hozott ásatagok tárgyalásában oly
szempontokra fektette, melyek elhanyagolása az ember-kövületek méltatását,
utóbbiak gyér, kétes, elcsonkult állapota mellett, puszta szóvirág halmaznak,
minden támpontnélküli fecsegésnek bélyegzendette.
Úgy vagyon; Sir Charles Lyell helyesen cselekszik, midőn be igyek
szik tudni azon változásokat is jelen szerzői készletének rendszerébe, a
mely változásokat Skóthou közép tájai, Cornwal! partjai, Szárdinia közelé
ben a tenger-meder, vagy Svéd- és Norvéghon az embernem megjelente óta
helyirati színvonalaikban szenvedtek, vagy a mely változásoknak nyomait
az úgynevezett jeges korszak kóbor kögurulyai és egyébb emlékei hagyták
hátra Norfölkban, Walesben, a Sveicz havasain, a skandináv vidékeken, alsessben, vagy túl az atlanti oceanon, Berkshireben, Massachusettsbon, mert
ezen változások betudása állal lehetségessé tesz— a folytonossági elmélet ilye-
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tén alkalmazásával részünkről egy — a jelenleg is folyamatban levő erőkbeni
oly mindenható hitet, minőt azok, kik azt vélték, miszerint az ember meg
jelente óta a nagy szárazaknak a vizekhezi általános — a faunák és Mórákra
nézve életföltételező — viszonylagai mi módosulást sem szenvedtek: semmi
esetre sem táplálhattak, s eként azon post pliocen vagy épen recent (ujdon)
áradmányi réteghez voltak a priori kénytelenek kötni nemünk első megje
lentét, a mely rétegnek fekvéséből a „földtani nyugalom" ez úgynevezett
„korszakáénak megindultát némileg még kiolvashatták. Lyell helyesen cse
lekszik, midőn körülményesebb tanulmányozz nak veti alá kova-eszköz tar
talmazó rétegeit a Sommevölgynek, szintúgy mint kova-eszköz tartalmazó
rétegeit a Seine-, Oise-vagy Themsevölgynek, mert a Cyrena thuninalisféle
csekélységek íigyelembevétele által elejét veszi bármely, az ember kövüle
tek ellen támasztható kételyeknek, vagy is jobban mondva azon visszaha
tásnak, melyet egy szép reggelen az ily, netán valamely szemfényvesztés vá
ratlan lelepzése által újból bátorságot nyert kételyek az embernem földtani
régisége körüli megállapodásra gyakorolhatnának.
Sir Charles Lyellnél nemünk régiségének kérdése míndezekután is in
kább marad még nyitva mint bármely más geolognál. Jól jegyezte meg Prof.
Waitz, hogy a földtan nyelvén szólva, nemünk (a Niagara völgy képződése
után indulva) 35,000 évesnél nem lehet semmi esetre sem fiatalabb, de lehet
5,000,000 (Herbst), sőt lehet 9,000,000 éves is, csak ennél t. i. a kőszén
korszaknál idősebb nem , minthogy nagyon elharapódzott nézet szerint a
kőszén korszak égalji föltételei nem engedtek volna még meg földünk fölszinén emberi szerv-alkatot. E milliónyi évszámok Lyell rendszerében ne
münk régiségének megjelölésére korántsem lehetlek szükségkép nagyok,
szükségkép túlságosak. Először már csak azért sem, mivel Lyell nem val
lotta soha azon tant, mely szerint földünk izzónfolyó állapotából kihűlés,
fokozatos, kiszámítható kihűlés következtében ment volna át megtömörülésébe, míg Prof. Bisehof azon 9,000,000 évet csakis egy, ily kihűlési föl
vétet felvilágosítandó kisérlettől, t. i. ama bizonyos bazalt golyókkali kísér
lettől kölcsönözte. Minthogy pedig Lyell sohasem vallotta ezen kihűlésről) tant,
hanem a föld belső melegét mintegy állítólagos középponti tűz hatályát merő
ben kétségbe vonta,ama 9,000,000-nyi évszámnak nála nincsen semmi értelme.
Azután fönebbi évszámok Lyellnél nem lehetnek még szükségkép túlságosan
nagyok nemünk régiségének megjelölésére, miután Lyell tagadja az őslény
tani haladás elméletét, vagy ha kijelentette is (1859, Aberdeenben) miszerént e
„Progressive Development" elmélete egy jobb, igazabb elméletnek magvát
magában rejtheti, azt még mindegyre követeli, hogy a Skiddaw-pala a szer
ves élet bölcsőjének ne hirdettessék, s hogy amaz őslénytani haladás foko
zódó mozzanatai a jelen pillanatig észlelt adatokhoz ne bilincseltessenek.
O most úgy beszél, hogy az embernem legalább is 180,000 éves
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Észak Európában, minthogy Wales, mint önálló gócza nagyszámú kóbor
kőgurulyoknak a jeges korszak megnyilta óta körülbelöl ennyi év alatt te
hette meg alámerülését, és isméti kiemelkedését; a jeges korszak pedig
Lyell szerint már nemünk megjelente óta következett el a post-plioeen idők
történetében, a minthogy reményű is, miszerint mind a cromeri erdő és az
elephas meridionalis virágzása korából, mind pedig azon régibb Norfolkcliffek erdöágyaiból nyerhetünk majd egykor emberi ásatagokat, vagy egyéb
nyomokat, a mely Norfolk-cliffek még a jeges korszak berontása előtt kép
ződtek.
Most ő úgy beszél, hogy az embernem legalább is 180,000 éves; de
azon kérdésre, hogy hát hol van rendszerében azon határvonal, melyen túl
emberi nyomokat többé nem is remélhetünk, ezen kérdésre ö, ki a haladás
elméletének jelen mérveitől lelke mélyéből idegenkedik, — úgy hiszem —
a post-polieen jelzőhöz kötött fogalmak dacára sem bírná önmagának el
mondani a feleletet.

