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Tavaszi délután, közelgő vihar illata, pestszentimrei családi lakás. A harmadik emeleti ablak a körfolyosóra 
és a gigantikus (és szürreálisan zöld, dús) belső kertre néz. Családi vacsora készülődik, Viola Bence ugyanis 
ritkán van Magyarországon, így két-három napra sűrűsödik minden programja – így történhet, hogy a mi 
beszélgetésünk és a rokoni találkozó szinte összecsúszik. 

Viola Bence paleoantropológus, asszisztens professzor a torontói egyetemen. 
Budapesten született, gyerekkorában a budapest-kelenföldi evangélikus gyüle-
kezet tagja volt. Tizenkét éves korában hagyta el családjával Magyarországot, 
ezután Bécsben élt. A bécsi és a bordeaux-i egyetemet végezte, őskori régészeti 
és biológiai antropológia szakon. A bécsi egyetemen szerzett doktori fokozatot 
a New Hominid Remains fr om Central Asia and Siberia: the Easternmost Ne-
anderthals? című disszertációjával, ezután pedig a lipcsei Max-Planck-Institute 
for Evolutionary Anthropology nevű intézményben kutatott. Etiópiában, 
Ausztriában, Oroszországban és Kirgizisztánban vezetett ásatásokat.

– Kezdjük ott, hogy mit csinál egy paleoantropológus.
– Az őskori embert, annak maradványait és eszközeit kutatja. Ez természetesen 
rengeteg ásást jelent, majd szerencsés esetben a feltárt vagy kevésbé szerencsés 
esetben mások által megtalált, de kölcsönkapott leletek vizsgálata következik. 
És itt máris egy nagyon fontos ponthoz érkezünk: a vizsgálati technikák az 
elmúlt években drasztikusan megváltoztak. A technológia fejlődésével elér-
hetővé és olcsóbbá vált a DNS-szekvenálás lehetősége, amellyel a genetikai 
információ „olvashatóvá” válik. Egy zenei képpel élve: egy élőlény minden sejt-
jében megtalálható az a partitúra, amely az adott élőlény életének szimfóniája. 
Ebből a kottából játszanak például az oboisták (májsejtek), a hegedűsök (a bőr sejtjei), az énekkar (izomsejtek) és az 
összes többi zenész. És bár az egyes zenészcsoportok (és azon belül a szólamok és alszólamok) a kotta nem minden 
részét használják, mégis ott van náluk a teljes partitúra. A mű egyik különlegessége, hogy csupán négy hangból 
(nukleotid bázis) áll. A DNS-szekvenálás technikája a partitúra ütemenkénti feldarabolásával tárja fel ezeknek a 
hangoknak a sorrendjét, és az így kapott adatsor az adott élőlényre jellemző, és más élőlények (egyedek, alfajok, 
fajok stb.) adataival összehasonlítható.

– A sejtjeinkben többféle DNS is található.
– Igen, ez a vizsgálati eljárás a sejt egyes kisebb alkotóinak örökítőanyagára is alkalmazható, olyan sejtszer-
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vecskékre, mint amilyen a 
mitokondrium, amelynek 
saját, a sejt magjában ta-
lálható, DNS-től elkülö-
nülő genetikai állománya 
van. (A mitokondrium 
lényegében a sejt erőmű-
ve, azt az energiát termeli, 
amelyre az életfunkciók-
hoz szükség van. És hogy 
miért találunk benne saját 
DNS-t, arra az endoszim-
bionta elmélet ad magya-
rázatot, mely szerint a 
mitokondrium őse egy 
olyan baktérium lehetett, 
amelyet az őseukarióta 
sejt táplálkozási céllal 
bekebelezett, de ahelyett, 
hogy megemésztette vol-
na, szimbiózisra lépett 

vele. Ezt az elméletet támasztja alá a sejtszervecske több tulajdonsága is: mérete, kettős membránrendszere, saját 
fehérjeszintetizáló mechanizmusa.) Az őskori emberek leletei esetében a paleoantropológusok vizsgálatának fókuszá-
ban elsősorban a mitokondriális DNS áll, ugyanis ennek mennyisége a sejtekben nagyobb, az információtartalom 
időtállósága jobb, így vizsgálata jóval egyszerűbb. Ettől még azonban nincs könnyű dolgunk, ugyanis egyrészt év-
ezredek során a DNS (bár kettős spirálja elképesztően stabil) kémiai kötései degradálódnak, a DNS feldarabolódik, 
és a szekvenciában hibák jelennek meg. Másrészt nagyon magas értékeket érhet el a szennyezés foka: mintavételkor 
nemcsak a vizsgálandó egyed, hanem a rajta megtelepedett gombák, baktériumok genetikai állománya is begyűjtésre 
kerül, vagy akár a csonttal kölcsönhatásba lépett más élőlényeké is, például ragadozóké, dögevőké. A munkát steril 
laborban végzik, hogy megelőzzenek minden további szennyeződést.

– Konkrétan melyik embercsoporttal foglalkozik?
– Nos, 1856-ban építőmunkások egy emberi csontvázat találtak agyaghordás közben Düsseldorf mellett egy 

völgyben. Ez a csontváz volt az első képviselője annak az embercsoportnak, akik a Neander-völgyi elnevezést 
kapták, és akikről a kutatások során kiderült, hogy körülbelül 250 000–45 000 évvel ezelőtt éltek, és elsősorban 
Európában terjedtek el, de a Közel-Keletre, sőt Közép-Ázsiáig is eljutottak. Morfológiailag kissé eltértek a mai 
embertől; ha ma a metrón mellénk ülne egyikük, talán megijednénk robusztus alkata, rövid végtagjai, erősen 
kiálló szemöldökcsontja és előreálló arcközépcsontja miatt, de abban nem kételkednénk, hogy emberről van 
szó. Agytérfogatuk a mai emberénél kissé nagyobb volt, ahogy fogaik is, de a mai vadászó és gyűjtögető populá-
ciókban is előfordul hasonló fogméret. Érdekesség, hogy metszőfogaik kopása nagyon erőteljes, ami arra enged 
következtetni, hogy nemcsak táplálkozásra, hanem eszközként használták metszőfogaikat – erre is találunk 
recens példát néhány eszkimócsoportnál, akik a bőr feldolgozásának bizonyos lépéseit ma is a fogukkal végzik. 
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1997-ben ebből az első csontvázból kivonták a mitokondriális DNS egy részét, az úgynevezett hipervariábilis 
régiót, ami a többi DNS-részlethez képest sokkal változékonyabb. A szekvenciát összehasonlították ma élő 
embercsoportok adataival, ami alapján következtetni lehet a rokonsági fokra és a leszármazási folyamatokra, és 
kirajzolható a családfa. 

E vizsgálatok alapján a Neander-völgyi ember nem tartozik a mai emberek csoportjába, azaz nem számít a 
modern ember ősének, ők „csak” egy kihalt embercsoport. 2009-ben már számos leletből rendelkezésre álltak 
adatok, és ezek mind megerősítették, hogy a mai ember genetikai variabilitásán kívül esnek a Neander-völgyiektől 
származó eredmények.

– A csontjaikon kívül mit tudunk még vizsgálni?
– A Neander-völgyiek kultúrája már sokkal nehezebben kutatható, mint a testfelépítésük, érthető okokból. 

Például annál a kérdésnél, hogy beszéltek-e, a régészek a koponya és fogak vizsgálata mellett az úgynevezett szim-
bolikus viselkedést hívják segítségül: ezek olyan komplex viselkedésformák, amelyek elképzelhetetlenek valamilyen 
nyelv használata nélkül. Az egyik ilyen az ékszerkészítés; az utóbbi években kiderült, hogy a Neander-völgyiek 
előszeretettel és gyakran készítették ékszereiket csigákból, fogakból, madártollakból, madárkarmokból. Ugyanígy a 
temetkezési szokások megléte is valamiféle kultúrára utal. Humorukra is próbáltak következtetni, és bár a kognitív 
kapacitásuk hasonló lehetett a mai emberéhez, szóvicceket azért talán még nem mondtak.

– És ekkor az Önök csoportja új kutatási eredményekkel állt elő, amelyek új távlatokat nyitottak.
– Szibériában az Altáj-hegységben koponyák, fogak, vázcsontok adatait rögzítettük. Tettük ezt azzal a lelettel 

is, amelyet a Gyeniszova-barlangban találtunk: 2008-ban az ásatáson egy gyerek ujjpercének egygrammos darabja 
akadt fenn a szitán, mely bár morfológiailag nem túl sokatmondó, genetikai információtartalma azonban sokkal 
jelentősebb. Az eddigi kutatások alapján az volt elmondható, hogy a törzsfejlődési idővonalon a Neander-völgyi és a 
mai emberek fejlődése körülbelül ötszázezer évvel ezelőtt válhatott ketté, azaz akkoriban élt az utolsó közös ősünk. 
A megtalált lelet DNS-szekvenálása során kiderült, hogy az ujjperc viszont sem a mai ember, sem a Neander-völgyiek 
genetikai állományához nem hasonlít eléggé, hanem egy harmadik csoportba tartozik, amelynek velünk (és így a 
Neander-völgyiekkel is) közös őse több mint egymillió évvel ezelőtt élhetett. Azaz valamilyen Homo erectus rokon, 
mely csoport maradványait egyrészt eddig nem lelték fel Szibériában, másrészt nem találtak még ilyen fi atal, alig 
ötvenezer éves leletet. Az ásatás során hamarosan egy fogat is találtunk, amelyről lerítt, hogy egykori gazdája nem 
tartozott sem a mai ember, sem a Neander-völgyiek csoportjába. 

– Mi annak az oka, hogy az eddigi eredmények mást mutattak?
– A mitokondriális DNS vizsgálatának vannak bizonyos korlátai. Amikor egy ember a hímivarsejt és a pe-

tesejt egyesülésekor megfogan, a zigóta sejtmagjában az anyai és az apai genetikai állomány egyesül. Ám, mint 
már láttuk, a mitokondriumok nem sima sejtszervecskék, osztódásukat részben saját maguk intézik. Az ivarsejtek 
egyesülésekor a mitokondriumok egyesülése elmarad, a hímivarsejt hátrahagyja saját sejtszervecskéit, és a zigótában 
kizárólag a petesejtből származó, azaz az anyai mitokondrium működik és osztódik tovább. Ennek a folyamatnak a 
Neander-völgyi ember vizsgálata szempontjából egy nagyon fontos következménye van: az információ a generációk 
között elveszhet. Akárcsak egy családnév, amelyet csak az egyik szülő örökít az utódaira, egyszer csak eltűnik.

Sok évig a mitokondriális DNS vizsgálatát nem tudtuk kiegészíteni a sejtmagban található genetikai állomány 
vizsgálatával, hisz annak időtállósága sokkal rosszabb. De a fenti leletek tükrében egyre egyértelműbbé vált, hogy 
szükség van az előember genomjának teljes feltérképezésére. Szerencsére a kétezres évekre a DNS-szekvenálási 
technológia fejlődése még jobban felgyorsult, és sokkal olcsóbb is lett. Összehasonlításként: a teljes emberi genom 
elkészítése (Human Genome Project) 1990-től 2000 májusáig tartott, és hozzávetőlegesen hárommilliárd dollárba 
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került. A gyeniszovai ember esetében azonban „csupán” körülbelül kétszázezer euró is elegendőnek bizonyult a 
genom feltérképezésére. Ez a technológiai fejlődés természetesen önmagában nem lett volna elegendő, arra is szükség 
volt, hogy a gyeniszovai barlangban található leletek DNS-megtartása nagyon jó volt, azaz az információtartalmuk 
magas, a degradáció és a szennyeződés mértéke elenyésző a többi hasonló korú lelethez képest. 

A publikált eredmények alapján teljesen új képet rajzolhattunk az emberi családfáról, mint amit a mitokond-
riális DNS vizsgálata során kaptunk.1 Eszerint a gyeniszovai ember nem egymilliárd éve vált külön a mai és a 
Neander-völgyi ember közös ősétől, hanem mindhárom csoport közös őse körülbelül hatszázezer évvel ezelőtt 
létezett, a gyeniszovai és a Neander-völgyi csoport pedig csupán négyszázötvenezer évvel ezelőtt válhatott ketté. 

– Ha egy bulvárlapnak dolgoznék, most azt kérdezném, hogy „Mégis a Neander-völgyiektől származunk?”
– A múltidézésen túl egy feltérképezett genom adatai arra is jók, hogy összehasonlítsuk őket ma élő emberi popu-

lációk genetikai állományával. E vizsgálatok 
alapján elmondható, hogy a Neander-völgyi 
ember genomjának 1-3 százaléka megtalálható 
a ma, Afrikán kívül élő embercsoportok ge-
nomjában. Miért csak Afrikán kívül? Azért, 
mert a Neander-völgyiek jóval előbb elhagyták 
Afrikát, a modern ember ősei pedig később 
vándorlás közben találkoztak és keveredtek 
velük. Azaz a keveredés rögtön akkor történt, 
amikor őseink kivándoroltak Afrikából, olyan 
száz és ötvenezer évvel ezelőtt a Közel-Keleten 
találkozhattak Neander-völgyi emberekkel, 
és közös utódaik is lettek. Más szavakkal: a 
mai, Afrikán kívüli népesség DNS-e 1-3 száza-
lékban a Neander-völgyi embertől származik. 
Ezeket a vizsgálatokat elvégeztük az újonnan 
felfedezett embercsoport, a gyeniszovai em-
ber genetikai állományára vonatkozóan is, és 
nem várt eredményt kaptunk. Meglehetősen 

magas, 5-7 százalékos egyezés van a genetikai állományban ausztrál és új-guineai populációk és a gyeniszovai emberek 
között. Az egyik feltételezés az, hogy a gyeniszovai ember nemcsak Szibériában, hanem egész Ázsia-szerte elterjedt, és 
Délkelet-Ázsiában találkozhatott össze a modern emberek azon csoportjával, akik később Ausztráliában telepedtek le.

– És a további kutatások mindezt megerősítették?
– Az ásatások mindeközben természetesen folytatódtak, és a gyeniszovai barlangból előkerült egy lábujjperc is, 

melyről kiderült, hogy egy Neander-völgyi emberé. Hála ennek a szintén nagyon jó DNS-megtartású leletnek, egy 
új, részletesebb vizsgálati módszerrel elkészítettük az úgynevezett magas lefedésű genomot, mellyel már a genetikai 
diverzitás, azaz sokféleség is vizsgálhatóvá vált. Avagy ma már arra is ráláthatunk, hogy mennyire hasonlít az adott 

 1 Reich, David – Green, Richard E. – Kircher, Martin – Krause, Johannes – Patterson, Nick – Durand, Eric Y. – 
Viola, Bence – Briggs, Adrian W. – Stenzel, Udo 2010. Genetic History of an Archaic Hominin Group from Denisova Cave 
in Siberia. Nature, 468 (7327) 1053–1060.
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egyed anyai és apai oldalról hozott genetikai információja. Minél jobban különbözik a kettő, annál nagyobb a 
variabilitás. A gyeniszovai ember esetében ez rendkívül alacsony. Ez arra enged következtetni, hogy magas fokban 
beltenyésztett egyed volt (tehát a szülei egymás közeli rokonai voltak), valamint akár arra is, hogy az Altáj vidéke 
valóban a legkülső része volt a Neander-völgyiek 
által meghódított területeknek, ahova már csak 
kevés egyed jutott el, azok is egymás közeli rokonai.

Az emberi leszármazási történetben a genetikai 
diverzitás elvesztése nem ritka jelenség: ennek leg-
fontosabb példája a sokféleségnek az a csökkenése, 
amely akkor következett be, amikor a modern em-
ber ősei elhagyták Afrikát. Itt tegyünk egy kitérőt, 
és nézzük meg az evolúcióbiológiai alapfogalmakat. 
Itt kulcsszerepe van a populációgenetikának, amely 
az egyed feletti, de még fajon belüli csoportok gene-
tikájával foglalkozik. Az evolúciós változások álta-
lában háromféle mechanizmus mentén történnek. 
Az első a természetes szelekció vagy kiválasztódás; 
ez azoknak a géneknek kedvez, amelyek megnöve-
lik a túlélés esélyét. Ezt egészíti ki a genetikai sod-
ródás vagy drift , ami a véletlent veszi számításba, 
és főleg a kis létszámú csoportoknál erősödik fel 
a hatása, például egy természeti katasztrófa következményeként. A harmadik mechanizmus pedig a génáramlás, 
amely a gének vándorlása a populációk között. Amikor a modern ember elhagyta Afrikát száz vagy ötvenezer évvel 
ezelőtt, ezt egy kis létszámú csoport tette meg, ennek genetikai szempontból az volt a következménye, hogy a gene-
tikai változatosság lecsökkent, ezt nevezzük palacknyakhatásnak. Azaz amikor Európát és Ázsiát benépesítették, 
ez egy egyre növekvő, de genetikailag egységesebb populációt eredményezett. A diverzitás aztán újra megnöveke-
dett, főleg a fent nevezett folyamatok következményeként. Mint láttuk, az Afrikát elhagyó csoportok találkoztak 
a Neander-völgyi és a gyeniszovai emberrel (akik jóval korábban, körülbelül nyolcszázezer évvel ezelőtt elhagyták 
Afrikát), és így kismértékű (0,2-5 százalékos) génáramlás történt ezen csoportok között a Pleisztocénben.

– Mit jelentenek ezek az eredmények a gyakorlatban?
– A genetika egy nagyon nyílt tudomány. Amint egy szekvenált genom elkészül, a kutatók feltöltik az internetre, 

ahol az szabadon hozzáférhető. Azaz az elméleti biológusok statisztikai algoritmusokkal sok mindent kideríthetnek 
a letöltött adatok alapján. Például az immunológia területén végeztek nagyon fontos kutatásokat.2 A kórokozók 
elleni küzdelemben akkor van sikere egy szervezetnek, ha minél gyorsabban és hatékonyabban tudja visszaverni az 
újabb és újabb típusú támadásokat. A mai emberben ez egy úgynevezett kiegyensúlyozó szelekció alatt áll, ami azt 
jelenti, hogy minél több génváltozat van a populáció génkészletében egy adott fehérjére, annál sikeresebb az adott 
csoport, hiszen annál gyorsabban fel tudja venni a küzdelmet az újabb és újabb patogénekkel. E változatosság csök-
kenése az egyik nagy probléma a beltenyésztettség esetén, a populáció egyedei nem tudnak megfelelően védekezni 

 2 Abi-Rached, Laurent et al. 2011. Th e Shaping of Modern Human Immune Systems by Multiregional Admixture with Archaic 
Humans. Science, 334 (6052) 89–94.
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bizonyos kórokozók ellen. A fenti vizsgálat egyik legizgalmasabb eredménye, hogy ha az egyik ilyen gén (HLA) 
alléljai alapján egy családfát állítunk fel, akkor a közös ős sokkal régebben élt, mint ha az összes többi gén alapján 
számolunk. Ez azt jelenti, hogy ezek a génváltozatok a gyeniszovai és a Neander-völgyi emberből kerültek belénk. 
Vagyis az Afrikából való kivándorlás vagy egyéb palacknyakhatások során kialakult variabilitáscsökkenést a HLA 
rendszert tekintve segített helyreállítani a keveredés az eltérő embercsoportokkal. Így az utódok nagyobb sikerrel 
tudtak adaptálódni a különböző patogénekhez.

– Szóval elég sok mindent köszönhetünk ennek a kihalt embercsoportnak.
– Igen. Van egy másik vizsgálat is, melynek során egy olyan gént vizsgáltak (EPAS1), melynek egy bizonyos 

változata nagyon gyakori a tibeti populációban.3 Ez a génváltozat a nagy magasságban tapasztalható ritkább oxi-
génkoncentráció miatt előnyös eltérő hemoglobin-koncentráció kialakításáért is felelős. A tibetiek legtöbbjében 
megtalálható ez az allél, míg Tibeten kívül sehol a világon. Ha azt feltételezzük, hogy szelekcióval jelent meg ez 
a génváltozat, akkor adatok alapján húsz-harmincezer évvel ezelőtt kellett volna hogy keletkezzen. Ám tudjuk, 
hogy akkoriban még nem is élt ott ember: a tibeti plató csupán az elmúlt tíz-tizenkétezer évben népesült be. Tehát 
nem állt rendelkezésre elég idő a természetes szelekció megtörténéséhez. Még a tibetiek legközelebbi rokonaiban, a 
kínaiakban sem fordul elő ez az allél. Az eddigi kutatások alapján ez a génváltozat kizárólag a gyeniszovai embernél 
található meg. A vizsgálat kiderítette, hogy habár a tibetiek az egész genomjuknak csupán 0,1 százalékát vették át a 
gyeniszovai embertől (azaz átlagosan csak minden ezredik személyben fordult elő), mára ez az allél a populációnak 
már 80 százalékában megtalálható, azaz nem természetes szelekció, hanem génáramlás következménye.

– Engem személy szerint lenyűgöz az a kreativitás és pontosság, amely a természeti törvények működését jellemzi. 
Meddig marad Budapesten?

– Holnap Gyenis Gyula meghívására előadok az ELTE-n, holnapután pedig már utazom is tovább. Az el-
következő években szerintem egyre több publikáció fog napvilágot látni arról, hogy a Neander-völgyiekkel és a 
gyeniszovaiakkal való keveredésnek melyek a gyakorlati, ma is érzékelhető következményei számunkra. Például a 
világos bőrszín is feltehetőleg a Neander-völgyiektől származik.4  

 3 Huerta-Sanchez, Emilia et al. 2014. Altitudinal Adaptation in Tibetans Caused by Introgression of Denisovan-like DNA. 
Nature, 512 (7513) 194–197.
 4 Bár az interjú során nem tértünk ki hitbeli kérdésekre, azoknak az olvasóknak, akiket mélyebben érdekelnek az evolúcióval 
kapcsolatos kérdések, ajánlom fi gyelmükbe a Credo 2009/1–2. számát, amelyben olvashatják Kézdy Edit Miért félünk Darwintól? 
című írását, valamint az azt követő lapszámot is, amelyben az említett cikkre Szentpétery Péter Nem félek Darwintól, de fájdalmasan 
érint címmel reagált.
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