
Szörényi Andor

AZ EMBER SZÁRMAZÁSA
ÉS A TUDOMÁNYOK*

Az ősember lelki képessége i az őstőrténelem alapÍán.

A ma is élő primitív népek tagjai "egész emberek", lelkileg, szelle
mileg élő és érző, gondolkodó, hittel, erkölccsel. történelemmel. társa
dalmi életformákkal. beszéddel és bizonyos anyagi kultúrával is rendel
kező emberek. Ezeket tehát semmiképpen sem lehet "vad" népeknek,
"állati" népeknek tekinteni. Kérdés ellenben az, hogy a már rég kihalt
primitív ősnépek, az ősemberek is teljesértékű emberek voltak-e, míként
a ma élő legrégibb népek, vagy pedig ezekre áll a fejlődéselmélet meg
állapítása és az ősember ténylegállatí jegyeket viselt magán?

Az ethnologia erre határozott nemmel felel. Ugyanezt tanitja a prae
historia, az östörténcle m is. A praehistoriku-ok rámutatnak arra, hogy
a középső jégkorszakban fellépő ember- a középsö jégkorszak előtt

ugyanis semmiféle emberi leletre nem bukkantak a k'utatók - mínt tel
jes értékű ember jelenik meg, aki gondolkodik. spekulál. szerszámokat
gyárt és beszél. Már pedig a szerszámkészítés annyit jelent, hogy az
ősembernek, a legrégibb embernek volt oksági megismerése és voltak ál
talános fogalmai. Az oksági megismerés és az általános elvont fogalom
képzése viszont alapja és lényege míndzn tudománynak é, haladásnak:
Az ember-készítette szerszámokat -- ha kezdetleges formában is - meg
találják a praehistorikusok mínde nütt, ahol egyáltalában emberi életnek
nyoma van. Ha ezek a technikailag egyszerű és kezdetleges eszközök
messze vannak i; a maiaktól. egy tény áll: hogy oksági megismerés nél
kül. mellyel az ember egy bizonyos cél érdekeben eszközt készít, s tudja,
hogy az illető eszköz mílyen hatást, eredmény, ér el. valamint anélkül.
hogy általános fogalom segítségével meg ne-alkotna magának az elérendő

célt és annak lehetőségi körülményett. semilyen eszközt sem lehet készí
teni. Helyesen állapítja meg a praehistoria kghíresebb művelöje, G. Kraft:
"Amióta szerszámok, tűz és közös munka van, azóta van ember, éppen
azért lehetetlen "előemberröl" beszélni!" (Der Llrrnensch als Schöpfer.
Die geistige Welt de, Eiszeitmenschen. 1942. 200.) Ebben a meqállapí
tásban megegyeznek vele a ll:,gtekintélyesebb östörténészek, akik vele
együtt kiemelik, hogy az ősember fizikai alkata teljesen mellékes a szel
lemi képességek meqítélesenél: egy a lényeg: hogy a szerszámokkal, a tűz

használatával. a közös élettel é, annak előfeltételével. a beszéddel kul
túrát teremtett, a kultúra megalkotásához pedig szellem kell. A praehis
torikusok megvizsgálták a neandervölgyi ember által teremtett kultúrát
és megállapítják, hogy ez az állítólag átmeneti, állati jegyeket felmutató
ősember magasabb szellemi képességekkel rendelkezett. mint a mai pri
mitív népek leqtöbbje. annak ellenére, hogy testíleg fejletlenebb volt
azoknál.

* V. Ö. szcrzönck il Vigilia 1950. évi 12. számában megjelent tanulmányát.
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Egyes evolucionista tudósok az ebből támadó problémákat azzal
próbának meqoldani. hogy azt állították: a különbözö ősember-marad

ványok mellett talált szerszámok, melyzk kőből, csontból vagy szarvból
készültek, nem az illető ősember tulajdonai voltak (például a sínanthro
pus pekinensis mellett talált eszközök}, a tüzet sem ő használta, hanem
egy előző korban ugyanazon a helyen élő fejlettebb embertípus. Csak
hogy ezeknek a jóval előbbi "fejkttebb" embereknek semmi nyomuk sincs
az illető ősember-maradványok mellett. Boule (L'Anthropologie XLVII.
1937). viszont azt állítja, hogy ilyen fejlettebb emberek j , lenlétére szük
ségszerűen következtetni kell, mert például a sinamhropus pzkínensis
agyveleje, a megtalált koponyacsontok alapján ítélve, olyan kicsi volt,
hogy ily fejletlen agyvelővel nem készíthetett szerszámokac. Éppen ezért
biologusok és anthropologusok különleges kutatásokat végeztek az utóbbi
évtizedekben annak megállapítására, vane-e összefüqqés és milyen az agy
velő nagysága és a szellemi képességek között.

E kutatások között alapvető fontosságúak azok, melyeket Fr. Wei-.
den re ich végzett. Megállapításait .a többi tudósok eredményei megerősí

tik. * Az első probléma, amit Weídenreích, aki a mécsékelt fejlődéselmé

let híve és a maga részéről nem "hívő", vizsgálat tárgyává tesz, az,
hogy vajjon a modero ember valóban intelligensebb-e, mint amilyen a
jávai, pekingi és többi ember volt, s ez az intelligencia onnan ered-e,
hogy agyvelejének nagyobb a tömege. A felelet: semmiképpen sem.
Az agyvelőnek sem abszolút, sem relatív nagyságából nem lehet a szel
lemi képességekre következtetést vonni. Acethalnál 8 yz kg testsúlyra
esik egy gramm agyvelő, az embernél 44 gramm testsúlyra 1 gramm agy
velő, tehát relatíve sokkal több, mint a cetnél. Viszont a délamerikai
törpe majomnak 27 gramm testsúlyára esik 1 gr. agyvelő, sőt a kapuci
nus-majomnál az arány 17 yz : 1. A történelem nagy alakjai közül Ana
tole France-nak és Garabettá-nak agyveleje 1100 köbeeriti volt (körül
belül ugyanennyi lehetett a pekingi emberé is), mig Lord Byron, Swíft,
Turgenyev agyveleje majdnem mégegyszer annyi. Lehet-e azt állítani,
hogy az illetők emiatt mégegyszer olyan intelligensek is voltak? A nean
dervölgyi ember agyveleje viszont aránylag nagyobb, mint a mai emberé.
A koponya űrtartalmából tehát nem lehet következtetni az egyén szel
lemi képességeire.

A második probléma: az agyvelő bonyolultságából. az agytekervé
nyekből lehet-e következtetni a szellemi képesséqekre? A felelet itt is
negatív. Az ősemberekre vonatkozólag ugyan csak korlátozott következ
tetést vonhatunk le annak seqítséqével, hogy a koponyacsont belseje az
agyvelőnek mintegy negatív lemeze. Weidenreich megállapítja azt, hogy
például a kapucinus-majom agyveleje majdnem teljesen sima, tekervény
mentes, viszont a világ legdifferenciáltabb és leqtekervényesebb aqyve
leje a cethalé. .

* Weidenreích tanulmánya a The Scíentífíc Monthley 1948 augusztusi szá
mában jelent meg; v. ö. Prof. J. q. Andersen: Researches ínto the Prehistory of
the Chínese, Stockholm, 1943; N. Lahovary: Les origines humaines ct la diminu
tion du volume du cerveau ehez l'homme depuís le paléolíthíque. Anthropos
XLI-XLIV. 1946-49.
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A harmadik lehetőség, mely még fennmarad: hogy talán az agyvelő

egyes részeinek fejlettebb vagy fejletlenebb volta dönti el a szellemi tu
lajdonságokat. (Mintha tudniillik a szellemi képesség az agyvelő egyes
részeiben, különösképpen a homloknyúlványban lakoznék.] Erre is nem
mel kell' felelnünk, mert a moderrn sebészet bizonyos betegségek esetén
szántszándékkal szétrombolja az agyvelő homloknyúlványának tekervé
nyeit és ily módon sokszor teljes gyógyulást ér el olyan beteqeknél, aki
ket eddig gyógyíthatatlan elmebajosoknak tartottak.

Míndezek alapján Weidenreich kimondja a végkövetkeztetést, hogy
az ősember szellemi képességeire vonatkozólag a bio!ogia semmit s,em
mondhat, hanem a kérdést egyedül az ősember által termelt kultúrának
a víz sqálata, tehát az ethnoloqía és a praehistoria világíthatja meg. Ez
utóbbi tudományok pedig rámutatnak' arra, hogy a legrégibb embernek
tartott Homo Heídelberqensís kimutathatóan tudott már beszélni, közös
munkát végzett társaival, tehát történelmet és kultúrát formált. A kö
zépső jégkorszak Acheuléen-emberének bányászkalapácsa formailag ts ma
gas technikát árul el és rendkívül fejlett érzéket a művészi szép iránt.

Az őstörténelem tehát ellentmond a fejlődés ama feltételezett vona-'
Iának, melyet az evolucionizmus egyes szélsőséges képviselői vallanak.
s mely az ember szellemi képesséqét is a bíoloqíaí fejlődésből akarja le
vezetni. .

A biologia és az ember: testi származása.

Az ember testi származásának kérdése "szabad" a katolikus hit
szempontjából. mert erre vonatkozólag a Biblia elbeszélése, mely az em
ber testét a földből, a porból eredezteti, nem mond sem többet, sem ke
vesebbet, mint hogy az ember testileg az anyagvilágból származik. De
az anyagi test származhatott szerves és szervetlen anyagból egyaránt s a
teremtés történhetett közvetve vagy közvetlenül is. A Biblia csak annyit
mond, hogy az ember, az eqész ember, a testte! és lélekkel megáldott
ember az Isten teremtői mühelyéből került ki. Az ember testének megfor
málásához felhasználhatta Isten az állatvilágot és így az ember testileg
származhatík az állatviláqból. De ezt a lehetőséget ténnyé csak a tudo
mánynak, még pedig több tudományágnak kutatásai és igazságai tehetik.
Mert az ember testi származása nem csupán biologiai kérdés, hanem tör
ténelmi tény lévén, a történelemtudománynak. az őslénytannak is van
beleszólása, az ethnologiának éppenúgy, mint az átörökléstannak. s csak
mindezeknek a tudományoknak együttműködése és eredményeiknek ösz
szevetése adhat kielégitő választ erre a kérdésre. Ezek a tudományok
azonban eddig véglegeset és biztosat nem tudtak megállapítani az ember
testi származására vonakozólag.

Kélin professzor (Zum Problem der Menschwerdung, Schweiz.
Rundschau 1946, 610 kk. o.) összegezvén saját és egyéb kutatások anya
gát, arra a következtetésre jut, hogy az ember annyira különleges típus,
oly sok bioloqiai sajátossággal rendelkezik. hogy az állatvilágból való
testi származása csak annak az újabb hipotézisnek -- mert az evolúció
is csak hipotézis - a feltevésével lehetséqes. hoa'! az ernber előtti lé-
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nyek, a "praehominidák" természetükben eredetileg is az emberrelevésre
voltak irányítva, azaz az "emberrélevés" összes tehetségeit. csiráit és
képességeit magukban hordozták, mínt ahogya magzat magában hor
dozza a későbbi ember minden meghatározó tényezőjét. A jelenleg élő

állatok közül egyik sem lehet az ember őse testileg S'2m; legalább ötven
millió évre kell visszamenni, amikor olyan állatok létezhettek. melyek
ből a mai emberszabású majmok is és az ember is származhatott. Viszont
mindmáig egyetlen egy leletet. a feltételezett állati vagy félállati fok
egyetlen csontrészét sem sikerült megtalálni. Amit eddig a kiásott marad
ványok napfényre hoztak, az mind v.agy embernek, vagy állatnak a
csontja. de "ember-állaté" nincsen. Eddig tehát nincs "missing link".
összekötő kapocs az állatvilág é s embervilág között, Pertmean svájci
biologus azonban továbbmz nven azt állit ja. hogy ilyen átmeneti forma
nem Is létezhetett. .,Mert emberi test ernbéri lélek nélkül nem létezhe
tett; az ember testileg egyszerűen alkalmatlan az életre, ha nincs benne
szellem; eszközök. szrszámok, gondolkodás nélkül menthetetlenül el kel
lene pusztulnia, s az állati test a lélek beköltözésével tisztán testi vi
szonylatban is olyan óriási változásokon ment volna át, hogy már egé
szen más test lett volna!" (Vom Ursprung des Menschen, Basel 1944. 45.)

Rámutat arra is, hogy ~ mint mondottuk - kétféle fejlődéselmé

leti fogalom van: a) az általános evolúciós elmélet hatalmas ténykom
plexumok szellemes magyarázata, azonban a maga egészében túlmegy a
tudományosan megfoghatón és bebizonyíthatón és "a hit világába tarto
zik"; b) a másik fogalom, a szervzs világ keletkezését igyekszik meg
magyarázni pár egyszerű alapformából és legvégső alakjában az élő vilá
got is az élettelenből. ösnemzödés útján. Az első az ernber lelkét és an
nak termékeit is belevonja a biologiai fejlődés manetébe. Pedig még ha
a második evolúcíóselmeler igaznak is bizonyul [egydöI'e ugyanis még
csak feltételezés, melyröl a már idézett Kalín professzor azt mond]a: "Tu
dományosan a származáselmélet sem nem igaz, sem nem hamis, hanem
alapjában. lehetŐSég, melynek tudományos jelentöséqét nem szabad túl
becsülni" (i. m. 611. old.) ], meg kell állnia abban a pillanatban. amikor
megjelenik az "ember", mert akkor már a puszta biologiának vége s
olyan lénnyel állunk szemben, akinek lelke, nyelve. hagyománya, kultú
rája, történelme van, s ezeket nem lehet a biologiaeszközeivel megköze
líteni és felmérni. Mert a kultúra Izjlődése és az emberi test föltételezett
fejlődése nem egy, s az előbbi nem folytatása az utóbbinak, a szellem
története nem tcemeszettudomány. (L m. 14-19.)

A biologiai fejlődés mellett szólnak kétségkívül rendkivüli és feltűnő

hasonlóságok az emberi és az állati test között, de ilyen hasonlóságok
nincsenek meg az emberi cselekvés és az állati cselekvés, az emberi szel
lem világa és az állati élet között. Azonkivül a fejlődéselméletnek meg kel
lene magyaráznia az eltéréseket is, amiről az evolúció gondolatának képvise
lői általában nem szoktak beszélni. Úgy állitják be a fejlődéselmélet hipo
téziseit - mondja Portmann, - mint bebizonyított igaZSágokat, részlet
hasonlóságokból lényegi eqyczöséqre következtetnek, mellőzík az emberi
egyéniségnek egészen kűlönleqes megnyilvánulásait s rníndazokat a bíolo-
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glai, történelmi és egyéb adatokat, melyek nem illenek bele elméletükbe.
Portmann professzor nem dogmatikus megkötöttségből ellensége az

evolúció elméletének; sőt, szerinte sem a bibliai "teremtésmitoszt" , sem
az evolúció tanát nem lehet elfogadni (i. m. 129. old.}. Természetesen
az már más kérdés, lehet-e egyáltalában biologiai alapon a teremtés té
nyét tagadni, mert -- ez utóbbi hit dolga lévén - nem esik a biologia
tárgykörébe ... Amit Portmann is, Kalín is és velük számos nagyhirű bio
logus elismer: a szélsöséqes származáselmélet biologiailag nem állhat
helyt, az ember testi származásának kérdése pedig legalábbis kétség es és
korántsem bebizonyítort igazság.

A peleeoruoloqiei leletek tanu-sága.

A fejlödé.xlmélet képviselői kezdettől fogva kutatnak "missing link".
azaz olyan átmeneti lény után, melyet az ember és az állat közé lehetne
besorolni, hogy így a lassú fejlődés elméletét tényekkel bizonyíthassák.
Arra az ellenvetésre, hogy rniért nincsenek ma ilyen középlények, miért
nincs semmi nyoma a mai élők világában ennek az állítólagos fejlődés

nek; azzal felelnek, hogy a fejlődés sok millió éy lassú eredménye és ma
már hiányzanak azok a külsö kedvező körűlmények, melyek között egy
általában végbemehetett. De ha már az állatnak emberré levesi folya
mata ma nem leh; tséges és nem észlelhető, legalább a föld ösréqí köze
teiben kell olyan maradványoknak lenniök, melyek az evolúciót támogat
ják. Az ember a mai tudományos megállapítások szerínt a neqyzdkorban.
a [éqkorszakban jelenik meg a földön, a harmadkorban vannak már em
lősök, de ember még nem él. A jégkorszakban is több korszakot külön
boztetnek meg a tudósok (általában: plíocaen, pleístocaen és helocaen
korról szoktak beszélni), de az elsőt a harmadkor utolsó korszakától. a
miocaen korszaktól sokszor nehéz meqkűlönböztetní, azért is vannak itt
ott eltérések az egyes leletek értékelése körül. hogya harmadkor végére,
vagy a negyedkor elejére helyezendök-e. Az utóbbi évtizedekben számos
lelet került napvilágra a kűlönböző rétegekből, a heídelberqí és neander
völgyi emberhez hozzájárult a Jávában talált pithecenthropus etectus, .a
kinai sinenthropus peleinensis. a Pilclownban talált eoenthtopus Deiosont.
s a Swanscombe, Steinhein, Deníse, Kármelhegy, Sterkfontain stb. helye
ken talált embermaradványok (a meqanthropus, paranthropus, plesian
thropus stb.). A Délafrikában talált australopithecus-t egyesek a har
madkor végére helyezik, így még Portmann is 1947-ben. De azóta to
vábbfolyt a szakkörök vizsgálata és ma már sok tudós, igy Weiden
reich, Wenínqer, Kajin tagadja azt, hogy az australopithecus ősember

maradvány volna (v. ö. R. Broom, Commemorativ Volume, Special
Pubblícatton, R. Soc. South Afr. Cape Town 1948, 153-158. old.).
Azonkivül azt is megállapitották" hogy az australopithecus nem régibb.
mint a Piltdown-ember, sőt az sincs eldöntve, hogy két- vagy négylábú
lény volt-e. (Willíam L. Straus: The HumeIUS of Paranthropus
Robustus.) .

A kérdés már most az, hogy az eddig talált nagyszámú maradvá
nyok között van-e átmeneti lény, tehát olyan lény, mely az állat és az
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ember között állva bizonyitaná a fejlődés tényét. Az egyes maradványok
kal kapcsolatosan általában a tudósok túLágos gyorsan igyekccztek végső

és döntő következtetéseket levonni, sokszor egy-egy csont elegendő volt,
hogy köteteker írjanak az állítóaqos "félember" tes.alkatáról, sőt olya
nOK sem hiányoztak, akik szinte iefenyképeztek, pontosan megrajzolták
az ..állatember" alakját. Hogy az ilyen: megállapításoknak tudományos
alapjuk nincs és nem is lehetett, azt nemcsak a szaktudósok. hanem a
laikusok is megállapithatták. Azonkivül a tudósok egy része nem szá
molt azzal a lehelőséggel, hogy az egyes változatokat az ősembermarad

ványokban nem lehet minden további nélkül genetikai sorrendbe helyezni.
mintha különböző fejlődési fokokat képviselnének az állat és az ember
között, hanem van több más magyarázati lehetőség is. Ilyen például az.
melyet igen sok bíoloqus tart, hogy tudniillik ezek .a változatok ;egy és
ugyanazon tipusnak, embernek küiönbözö fajai, esetleg szélsőséges ..el
Iajulásaí", amelyek egyidőben és nem egymásból fejlődve jöttek létre,
mint ahogy ma is szamos emberfajta él, a legkülönbözőbb koponya- é~

testalkattal. Viszont ez a magyarázat is csak biologiai síkon mozog és
ebben a kérdésben nem lehet a biologiának egyedüli és döntő szava.
Nem lehet pedig azért., mert mínden eddigi embermaradványnál. a leg
régíbbbnél is megtaláljuk a kultúra nyomait, a tüz, a szerszámok, .a be
széd használatát. mindegyik társas, szociális életet élt, és ez már szel
lem és történelem. És éppen ezen a ponton jzlentkezlk az a megoldási
Lehetőség, melyet biologusok is elísmernek: hogy a leletek különbözö
sége fajkeveredésböl származik. Az állat keveredését és szaporodását ki
zárólag az ösztönök irányítják és az ösztönök megszabta szük kört sem
miképpen sem lépheti át, de az embernél a biologia is kénytelen szá
molni a Iormateremtés, az irányitott formaalkotás lehetőségével és té
nyével. Az ember mint szellemi lény nem áll az ösztönök uralma alatt,
tudatosan irányítja és fejleszti életét, s igy az ember szellemisége, törté...
nelme formameghatározó tényezöként áll be az élet folyamába. Érthe
tőbben és egyszerűbben ez annyit jelent, hogy az ernber fejlődését és
egyes alakjait nem csak a bíoloqia törvényei határozzák meg, hanem az
emberi szellem törvényei, - az ernber akarata is, amint erre a történe
lem számtalan bízonyítékot szeigáltat a különbözö népek keveredéseben
és kialakulásának leírásában.

Az ethnologíának ma már bebizonyított és. elismert igazsága az is,
hogy a primitívség nem mindíg elsődleges tulajdonság, hanem lehet má ...
sodlaqos, szekundér jelenség is. Téved tehát az az elmélet, mely a kj ...
lödés elejére teszi az úgynevezett primitív vonásokat. A biologusok is
elismerik Portmannal: ..Az az eszme, mely a magasabbrendűt az alacso
nyabbrendűböl származtatja, tévedésbe visz!" (Biologísche Fragmente
zu einer Lehre vom Menschen. Basel. 19·44. 10. 1.). Hogy ez mennyíre
igy van, annak jellemző példáját Iátjuksa már többször idézett Weíden...
reích esetében. Ö nagy munkával összeállította, időrendi sorrendbe he
lyezte az összes eddíq feltárt embermaradványokat s meqállapította,
hogy a legősíbb maradvány a Píltdown-ember, mely pedig a mainak, a
homo S6píensnek, a szellemí embernek a jelleget viseli magán. Ugyan...
'ezt vallják meg Arthur Keith, M. F. Ashley...Montagu, Dawson, Wood...
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ward és mások is. Viszont ha ez igy van, akkor a legrégibb ember nem
az állathoz állott közel, hanem a mai emberhez. Azok az "állati voná
sok", melyeket az evolúciónisták a különbözö egyéb Ideteken felfedez
nek, ezek szerínt nem ősi, hanem másodlaqos és későbbi jelenségek. Ép
pm ezért Weídenreích munkájábauegy külön fejezetben tárgyalja a
különböző embermaradványok "morfologiai" sorrendjét. azaz fejlődés

tani egymásutánját, s abban az evolucionizmus dogmája szerint a Pílt
down-embert a legutolsó fejlődési fokra helyezi, lévén az teljesen "ki
fejlődött" mai ember; s azt állitja. hogy a legrégibb ernberleletek mö
gött - (a Píltdown-ernberrel ugyanis egykorúan a Swanscombe, Stein
heim, Daníse "tb. helyeken talált embermaradványok is) - kell lennie
egy ősibb, primitivebb formának, habár ennek semmi nyoma és bizonyi
téka sincsen (American Anthropologist 49. 1947. 191. l.). Ez viszont
már inkább hít. mint tudomány.

A jelenlegi kutatások azoban ennél továbbmenve azt keresik, van-e
arra vonatkozólag valami jel és bizonyíték, hogy az úgynevezett "állati"
formához hasonló emberleletek nem ősi, nem primitiv. hanem másodla
gos, eldurvult formák. Kalín, W. Gleseler, S. Sergi é s mások ugyanis
egybehangzóan: tanítják és bizonyítják, hogy a neandervölgyi ernber hosz
szú specíalízálódási folyamat, fejlödésí - illetve "elfejlődési" - soro
zat vége, mely mögött a homo sapiens, a mai ember áll mint sokkal ke
vésbbé specializált és mínt történelmileg primitívebb, 'tehát régibb forma.
Szeríntük a neandervölgyi ember eqyeldurvulásí folyamat egyik tagja
(de a tudósok megállapitása szerint mb] f:: a neandervölgyi ember is
rendelkezett olyan kultúrával, ha nem nug).obbal, mint a ma élő primi
tív népek) - sez az eldurvulásí folyamat csak az utolsó jégkorszak
ban, a helocaenben lesz teljes. A legrégibb ember a Piltdown-ember,
mely az elsö jéqkorszakból, a plíocaenböl származik. A neande.rvölgyi
és az azzal megegyező egyéb maradványok a középső jégkonzakból va
lók (pleisztocean) és az előző homo sapiens-szel szemben "állatias" for
mákat tüntetnek föl. Dz az eldurvulásí folyamat itt nem áll meg. hanem
folytatódik az utolsó jéqkorszakban, a holocaenben, melynek ember
maradványai - La Chapelle aux Saints, Le Moustíer, La Quina, La
Ferassié stb. - még ·"állatiasabbak". A fölvetatr kérdésre tehát a tör
ténelem adja meg a választ: a legősibb emberleletek teljesen a mai em
ber jegyeit viselik magukon és csak a hosszú évezredekkel később meg
jelenő embereken találhatók meg az állati vonások.

A legújabb kutatások alapján az anthropo!ogia a következőkben

festi mzg az ősember életének alakulását: Amikor az ember fellép a vi
lág színpadán, nemcsak teljes értékű szellemi lény. hanem egyszersmind
tes.íleq is a mai homo sopiens tulajdonsáqaíval és jegyeivd rendelkezik.
Az állati jellegűeknek tartott emberformák nem a legrégibb embermarad
ványok, hanem rnásodlaqos, későbbi specíalízálódási formák, esetleg bi
zonyos fokig véqlatformák. Ezeket az egyes helyeken később bekövet
kezett különösképpen kemény é3 egyoldalú életkörülmények: a középső

és az utolsó jégkorszak rendkivül ellenséges. zord éghajlata. az állandó
küzdelem a természet erőivel, a táplálkozás és a munka egyre nagyobb
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egyhangúsága és fokozott nehézsége idézték elő. Ezért van az, hog,r a
középsö jégkorszak neandervölgyi embere közelebb áll a homo sepiéns
hez, mint az utolsó jéqkorszaké. Azonkívül pontosan megállapítható az
is, hogya neandervölgyi emberrel ,egykorú keleti emberek kevésbbé el
durvultak. mint il nyuqatíak, amiből azt a. következtetést lehet levonni.
hogy mínél mcsszebb kellett vonulnia az ősemberek feltételezett öshazá
jától, Keletről, mennél ismeretlenebb és számára éppen ezért nehezeb
ben művelhetö területre kényszerült, annál jobban eldurvult.

De ezek az eldurvult, "állat1as" formát mutató emberek is teljes
értékű, kultúrát teremtő emberek voltak, s külsejük spzcíális jellege nem
egy fejlődési· folyamatnak első, hanem ellenkezően, egy visszafejlődési

folyamat utolsó állomása. A mai ember a palaentoloqia szerint nem a
jávai vagy neandervölqyí ember újból való kífínomodásából alakult ki,
hanem ezek a típusok kihaltak, sa holocean korban jön Keletről egy
újabb népvándorlás Európába, s Indián keresztül Afrikába, s ezek az
emberek a mai európai és egyéb emberfajok ősei.

Négy tudományág: ethnoloqía, östörténelem, biologia és palaeonto
logia kutatási eredményét ismertettük az ember származásával kapcsolat
ban. Végeredményben leszúrhetjük a következtetést: az ember, a teljes.
testtel és lélekkel megáldott ember nem szárrnazhatík az állatvíláqból. Az
ember testi származására vonatkozólag a kinyilatkoztatás semmi döntöt,
véglegeset nem rnond, így a Szentírásból nem lehet érvelni sem az állati
leszármazás rnellett, sem ellene. A tudomány mindeddig semmi -bíztosat
és véqleqeszt nem tudott felhozni az állati származás mellett: s a fejlő

déselméletellen felhozott tudományos érvek, legalább annyit érnek és
nyomnak a latban, mint a mellette szólök. A kérdés tehát nyílt és el
döntetlen. Lesz-e ídö, amikor a tudomány erre a problémára megfelel
het, azt ma nem tudhat juk. Egy azonban bízonyo i: a vallásnak és az
Egyháznak nincs mit félnie a tudomány felfedezéseitől és ered
ményeitől. Akármit is hoz a jövő Iejlödése, örök igazság marad Szent
Pál tanítása, melyet a legtekintélyesebb akkori gyülekezet előtt mondott
el Athénben: "Az Isten, aki alkotta a világot s benne mindent ... Az ó
műve, hogy .az egytől származó egész emberi nem lakja az eqész föld
színét; megszabta ittlakásuknak meghatározott idejét és határait, hogy
keressék az Istent ... habár nincs mcssze ,egyikünktől sem: mert őbenne

élünk, mozgunk és vagyunk!" (Ap. Csel. 17, 24-28.)

AZ ÉN IMÁM
Az én imám nem boldog bírás:
Zárt kapuk alatt heves sírás.

Nem édes szíven hallgatódzás:
Vak, imbolygó tapogatódzás.

Nem hallelujáS meqtalálás:
Mezítlábas Canossa-járás,

Hívom, keresem, bár nem értem,
S egyszer az Qr majd lenyúl értem.

12
Székely László


