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Egymásután három cikket szentelt
a L u m e n V I t a e belga katoltkus
folyóirat annak a kérdésnek, hogy
mí módon fejleszthetjük az egyház
szeretetét és a vele való együttér
zést a gyermekekben és a serdü
lőkben.

M a r I e F a r g u e, aki mar egy
népszerű egyháztörténelmet is írt.
elsősorban a krsgyerrnek oktatásának
rníkéntjével foglalkozik. Annak a
gyermeknek - úgymond -, ame
lyik keresztény család körében nö,
vekszik, már hat éves korában van
nak némi fogalmai az egyházról
Ezek a fogalmak persze tökétetl-nok
s amellett tisztán íntuítív jellegűek.

mert forrásuk kizárólag a .. empJom,
mtnt épület, ahová a gyermeket
időnként magával viszi az édes
anyja. Azt hamar megérti a gyer
mek. hogy ez az épülét az lsten há.
za. ahol vasárnaponként és bizo
nyos ünnepeken imára gyűlnek ösz
tize az emberek, de a ctemplomban,
az imádkozó együttesben és a szent
misében hosszú ideig csak a három
oldalát látja ugyanannak az osztha
tatlan. bár zavaros valóságnak,
amelyből csak lassanként bontakozik
ki előtte az egyháznak az ,a lénve
ges vonása, hogy az a hivők egy
másra találása és lelki közö-sége.
Fargue szerínt a család feladata.
hogy meggyorsitsa é, megkönnyttse
a folyamatot. arnelvben a tel'1n1n t1\
konkrét fogalma kibővül az egyház
elvont fogalmává. Mert ha a ke
resztény szülők elhanyagolják ezt a
teendőjüket. akkor a gyermek csak
nehezen helyrehozható. híányos is
meretekkel foghat majd neki a kate
kizmus tanulásának. Nem lesz kőnv

nyű megértetni vele, hogy az egyház
mást is jelent, mtnt templomot. pusz
ta építményt, amellyel megszűník

minden kapcsolatunk. míhelyt kilép
tünk a falaf közül,

Fargue fejtegetéSeiröl inkább csak

teljesség okából emlékeztem meg;
mert az általa oly részletesen tár
gyalt templom-egyház probléma ez
zel az élességgel nálunk sohasem
merülhet fel. A rní nyelvünk ugyan
is határozott különbséget tesz tem
plom és egyház között, nem úgy.
mínt az tndogermán nyelvek. ahol
a "chiesa". az ••églíse", a .Kírche",
a .•church", a ,.cerkv" szavak tem
plomot is, meg egyházat is jelente
nek, legfellebb az írásban emeli ki
nagy kezdőbetű az utóbbi értelmü
ket. Mindenesetre érdekes. hogy ez
a kevéssé szerenesés szóhasználat
egymagában is milyen nehézséget
okoz az ottani hitoktatásban.

Annál hasznosabb és tanulságo
sabb a rnt számunkra i' a második
értekezés. Szerzője, A l f r e d B u r
g a r d s m e I e r professzor szintén
abból Indul kl. hogya gyermeknek,
amikor tkolás korba kerül, nincsen
még Világos képzete az egyházról,
csupán inturtv sejréseí vann-k, Lelki
és értelmi világa olyan, rnínt a szű

zi föld. melyben lappang valamJ cSÍ
ra, ahhoz azonban, hogy ez" a csira
kl iH feilődjék, kö-ültekintö megmun
kálásra van szükség. figyelembe
kell venni míndenekelőtt. hogy a
gyermek igen fogékony a vallási
szírnbolizmus iránt. Akkor járunk cl
tehát helyesen, ha az esztendő

nagy egyház; ünnepeivel kapcsolat
ban a liturgikus sztrnbolumokra szo
ritközunk s azoknak a mély [elené,
sét próbáljuk előtte lehetlíleg kevés
szóval megvilágltani. Altalában csak
hat. éves korában kezd a gyermek
a valóság felé tájékozódni. Ekkor
foghatunk hozzá, hogy nagyobb
részletességgel megmagyarázzuk ne
ki a már ismert szimbolumok értel
mét. utalva arra a kapcsolatra, amely
a különböző sztmbolumokat össze
fílz!. l.gy például arra. hogy mi az
összefüggés egyrészt a feszület, más
részt a 'gYertyák és az oltár között,



vagy a szentély örökmécsese és a
tabernákulum között,

A boncolgató szellem, amely a
gyermek hetedik évében jelentkezik
először, a nyolcadik és kilencedik
évben már észrevehetően kialakul.
Ezzel már megnyilt a lehetőség arra.
hogy az oktató megértesse a gyer.
mekkel: Krtsztus és az egyház egyet
len és egységes személy. titokzatos
azonosság. Ez az /,deje annak is,

'hogy magasabb szintre emeljük a li-
turgikus képzést, részletesebben meg
ismertessük a szentmisét, nagyobb
összeszedettség keretébe foglaljuk
az áhitatgyakorlatokat.

Azt az életkort, amely a ll-Ik év
től a 12.lg tart. a személyíség ki
bontakozása jellemzi. Ezt az időpon

tot kell az oktatónak kiválasztania
arra, hogy feltárja a gyermek előtt

az egyház közösségt szellemét. an.
, nál is inkább, mert amúgyis cél
szerű, ha mérsékeljük az ilyenkor íö

löttébb követelődző és lobbanékony
.,éG" elhatalmasodását. A pubertás
közeledtével. vagyis a 13-lk év felé,
az oktatóra az a feladat hárul. hogy
megvesse a gyermek lelkében az
erös, bátor és valóban keresztény
személyíséghez elengedhetetlen ala
pokat. A vallástanitás középpontja
ba a hét szent-éget kell állítaní. Is
tennek az egyházon keresztül nyuj
tott hét ajándékát, amelyek nem
.merö sztmbölumok, hanem működö,

tevékeny valóságok. Hangsúlyozni
kell azt is, hogy a szentségek ugyan
akkor szocíális kötelékek ts, amelyek
hen Krísztus mtsztíkus testének léte
jut kifejezésre.

A harmadik értekező. V I n c ~ n t
A Ye I atya azokat a módokat VIZS
gálja, amelyekkel a serdülők lelké
ben őrtzhetjük meg elevenen az
egyház helyes szemléletét. Ifjú korá
ban az ember ösztönösen i/!"yekszik
érvényesiteni a saját szernélyíségét.
Ennek során hamar felváltja nála a
társadalommal szemben való nega
tivellenzékiséget. ami a 12-ik kö
rüli évek jellegzetes magatartása,
egy másik, Immár pozttív törekvés:

az aktiv bekapcsolódás a közÖS$ég
be. Már most kétségtelen -'- fejti
ki hosszasan a szerzö -, hogy nincs
valódi közösség szabad és önelha
tározó személyek nélkül. Annak meg
felelően tehát, hogy az egyház ma
ga ls közösség nevezetesen lsten
gyermekeinek közössége, a hitokta
tásnak is figyelemmel kell lennie az
ilyen szernélyíségek mínél nagyobb
számban való kifejlődésére. Nem
hogy gá1lOlni kellene, de egyenesen
elő kell mozdítaní ezt a folyamatot.
Viszont meg kell győzni a fiatalokat
arról, hogy szabad és önelhatározó,
de felelősségének ls tudatában levő

keresztény személyiség csak abban a
rnértékben állhat elő, amilyen mér
tékben az egyház közösségt életé
ből is kiveszi részét az ember. Nem
arról van szö természetesen hogy
külsöleg "megfegyelmezzük" a fiata
lokat, hanem hogy megmutassuk ne
kik az utat, amelyen érett és valódi
keresztény öntudathoz jutnak.

•
Az ősembertan, a "paleoanthropo

logía' míívelöi mindezídeíg sokat
foglalkoztak azokkal a csontmarad
ványokkal, amelyek 1912-ben kerül
tek elő Anglia délkeleti részében,
Píltdown község közelében az Ouse
folyó régi medrének kavicsrétege
ből. A lelet egy koponyaboltozat ki
lenc töredékéből és egy állkapocs
jobb felének darabjából állt, benne
két zápfoggal. Hogy a koponya em
beré volt, ahhoz semmi kétség sem
férhetett, az állkapocs viszont ,. szem
betűnően a csimpánzéra emlékezte
tett. Minthogy azonban Anglia terü
letén sohasem éltek csírnpánzok, fel
tételezték. hogy az állkapocs is a
koponyához tartozik. Igy szerkesz
tették meg a Ptltdowm embert, akí
nek korát a mellette heverő ma-to
don-zápfogból következtetve a har
madkor végére tették. Harmadkor
nak, rnínt i<meretes, az új-állati kor
első, nagyobbik felét neveztk, amely
egymillió' évvel ezelőtt kezdödött és
előttünk 250.000 évvel fejez.ődött be.
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Komoly nehézséget csak az okozott,
hogy ezt az egyedet sehogyan sem
tudták beíllecztent abba a fejlődési

sorba, amelyben az ember alakulá
sát a többi európai lelet alapján
szernlélték. Ennek a Píltdowni em
bernek a koponyája ugyanis a jó
val későbbinek tekintett Neandervöl
gyinél magasabb rangú tipust kép
visel, mig az állkapocs egy ennél
sokkal kezdetlegesebb, ősibb típusra
mutatott. Végül is kiemelték a fej
lődé i rendből ezt az ala kot é - önál.,
ló tipusnak nyilvánltották, amelynek
külön nevet iS adtak: Eoanthropus.

.Érthető így, ha most vlágszerte
felfigyeltek a British Museu n igaz
gatóságának arra a bej-lentésére.
hogya természettudományi gyüjte
mény egyik legnagyobb büszkesége,
a piltdowni lelet, ebben az egybe
szerke-z1ett formájában hami ítvány.
mer: az állkapocs valóban esimpán
zé. Ezt az állkapcsct nyilván csak
az ásatások idején, szándékos meg
tévesztésből dugta valaki oda a ko
ponva, rnellé. Természetesen nem
anélkül, hogy a majomc-ontot már
előzőleg és kellő módon ,.ásatag~á"

ne preparálta volna. Hogy ki volt a
tettes·- hangzott- a közleményben
-, nem tudluk s talán nem is tud
[uk : meg soha; bizonyos azonba']:
olyan hozzáértéssel és ügyes,éggel
végezte a dolgát, hogy az akkorí
idők legkiválóbb szakemberei közé
tartozhatott.

Amennyire a rendelkezésemre álló
lapokból megállapitha'tam, a 40 éve

_őrzött é, lisztelt h-im-sttvánv lele p
lezése magában Angliában több de.
rül'séget, mínt felháborodást keltett,
Különösen amíkr-r a J"úrumi hatn.
ságok ki sé tulzott ünnepélyességgel
és határozottsággal avt is hozzáíű t

ték, hogy ez volta BrtíshMuseum
egyetlen tévedé-e s a-gyüitemények
többi tárgyai po tosan azok, amik.
nek a felirasok mon-Iják. Tény mm
denesetre, hogy-tudós körö"ben rnin
den nagyobb vízgalorn nélkíll tértek
napirendre il bejelentés föfö!t Rész
ben talán azért F, mert a síkeres fel-
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ültetésre nem ez az első eset a ré.
gészet történetében, főleg azonban
azért, rnert az utolsó évtizedekben
annyira meg~zaporodtak az ismere
teink, hogy bizvást mellözh~tjúk az
amúgyis érthetetlen, külön "pilt
downí: ttpust, Ekként vélekedik
H u m p h r e y 1- T. J o h n s o fl
is, aki a leleplezés alkalmából ter
jedelmes be zámelót írt a T,ll b l e t
számára, amelyben az ősember-xu.

ta.ás mai állását világítja meg. Sok
olyan felfedezésről és" nyomukban

. sok olyan feltevésröl értesülünk eb
ből, amelyek nunden bizonnyal újak
előttünk.

Harminchárom éve annak,' hogy
első kiadásban megjelent Ma-enllin
B o u I e professzor alapvető műve:

"Les Hommes Fosstles", "az ásatag
emberek". A szerző, aki franciaor
szág német megszállása ala.t . halt
meg, maga készített még egy máso
dik kiadást is, de utána úgy>. meg
szapórodtak a kutatásí eredmények,
hogy a háború befejezése óta máns
két további kiadás látott napvilágot.
Az új anyago: míndannyíszor Henri
V. Vallo i s professzor dolgozta be
le a mfibe s ő végezte el a régi
anyagon is a szükégessé vált .mó
dosttásokat. Valloís egyébként Boule
közvetlen rnunkatársa volt. Ö k tpta
meg Boule tar székét is és ő lett
utóda az Institut de Paléontologte
Hurname igazgatói tisztségében.

Az 1921·es évet, amelyben Boule
könyve megjelent, Johnson valame
lyer fordulópontnak mondja a kato
líkus gondolkodásban is. A tudo
mányos érveket akkor már se"kisem
vehette hallaTanba: vagy .el kellett
fogadni, vagy meg. kellett cáíolní
azokat. Az evolucíó ellenzői elkesere
dett harcba fogtak, amelyberrka'oü
kus oldalól V i a 11 e t o n, a mont
pclliert egyetem tanára lett a ve
zérük. ViaHeton tagadta,. hogy az
ember a "primá'ük", teháta fö~m-
.lősök sorába tartoznék, s amellett
fogialt állást, hogy az emb~re,yy

saiá'os szervezödés, amely.élesen el
válasz.ható az állatoktól. A vita iso-



rán.,amelyet főleg A n t h o n y
proiesszorraí folytatott. később Vi
alleton 13 elrmerte, hogy sok vonat.
kozásban igazolást nyert a fejlődést

elmélet, A hangulat azonban nem
olyan volt, hogy akárcsak ezt is haj.
,landók lettek volna mtndkéj oldalon
tudomásul venni. Annál okosabban
cselekszünk tehát - figyelmeztet
Johnson -, ha a mai viszonylag
nyugodt légkörben elfogultságok nél
.kUl mérjUk fel a helyzetet,

1921-ben az volt a meglehetösen
:mtaláno3 felfogás, hogy az őalakok

emberré való átíejlödésében a Jávai
"majom-ember", a Pnhecanthropus
erectusképvíselt a "hiányzó láncsze
met". Ennek akkor egyetlen példá.
nyát ismerték. Maga Boule nem osz
torta a mondott n-ézetet. Mint könyve
első kiadásában kifejtette, a pale
ontológiai kutatás még semmiféle
tárgyi bizonyítékat sem szolgáltatott
az emberi és a majom-alak folyama.
ttos kapcsolódására. Valloís viszont
most úgy nyílatkozík, hogy rnesteré,
nek ezt az álláspontját nem tarthat
juk tovább. mert arra már kétség-te
len adataink vannak. hogy rnlnél
hátrább megyünk vissza a geoló
giai i<!őben, annál inkább elmosód
nak az alkati különbségek a két c.o
'J}ort között.

Azt hiszem, nemcsak engem lepett
meg, de az olvasó számára is megle
petés. hogy azoknak az új'lhb lele
'teknek zöme, amelyekre Valloís hi.
vatkozík. az afrikai szárazföld déli
fejéről került elő. 1925-ben történt,
h()gy D a r t johannesburgi profesz
-szor bejelentette egy nagy ásatag
prim ás felfedezését. Azt állitotta er
ről a prtmá-rót, amelynek az Austra.
topithecus africanus nevet adta. hogy
még a jávalnál ls alkalmasabb arra,
hogy betöltse az átmeneti tipus sze
repét a nagy majmok és az emher
között. Taungsnál, Kimberley fölött
8{) kilométerrel, egy mésztufa-réteg
t-Iil ásták ki. amelynek geológiai ko
rát .az abó pleísztocénre tehetjük. A
pleisztocén. másként [égkor, a már

'..r·J:llt~tt harrnradkorra következő nc-

gyedkor. amelynek alsó fele 250 OOO
evvel kezdődött és 00 OOO évvel vég
ződött elöt'ünk, A lelet egy hiányos
koponya. jól megőrzött arccsontokkal.
amelyek hat év körüli egyedre val
lanak. Dart állítását fenntartással fo,
gadták I"""jn~hol!Y a koponya szeros
hasonlóságot mutatott egy ugyan
olyan korú círnpánz vagy gorilla
koponyájával. Tény vl~rzont, hogy az
arcnak és az orr felső részének ella
pulása, az állkapcsok elörenyúltsáca.
az áll hiánya, a szemg-ödrök nagy
sága mind emberi jellegűek. OK e I t 11
felhívta a ftgyelrnet az agytér nagy
befogadóképességére ts, amit kere
ken 500 köbcenríméterre .becűlt; fel
nőttnél ez 6()()..ra bővülhetett. A ké
sőbb talált fogaknak is némileg em,
beri jellegük van. A kérdés függö
ben maradt. Az l'ntropológusok t,)bb
sége arra a felfogásra hajlott hogy az
Afrikában ma ls meglevő embersza
báo,ú majmokkal rokon alakra buk
kantak, amelyen bizonyos ,.ember
szerű' módoulások is történtek.

Ez volt a helyzet l 936-ig, am-kor
B r o o m. a Transvaal Museum tu
dósa hírül adta. hogy johannesburg
közelében, Sterkfonteín melleít, olyan
koponyadarabot talált, amely szoro
san egyezik a most tárgyalt taung
si koponyával. Leletét előbb Australo
pithecus rransvaalensís-nek, késöbb
Plesíanthropus-nak nevezte el. Ez
úttal egy felnőtt egyed koponyájá
ról volt szó. Hamarosan más felfe
dezések következtek. Előbb ugyan
csak Sterkfontein mellett, később Li
szornszédos Kromradii kőbányajában.

Utóbbi maradványok az elöbbiektöl
kissé eltérő típust tükröztek. Broom
ennek a krornradü tipusnak a Pa
ranthropus robtrstus nevet adta. A
háború elmúltával. t 947-ben folytat
ták a kutatásokat s egy harmadik Ic
lőhely, a swartkransí, egy újabb ti
pussal, aParanthropus crasstdens
szel szolgált, Végül Dart felfedezett
Makapansgatnál egy további típust,
az Australooíthecus prometheus-t,
amelyről feltételezte. bogy Ismerte
már a tűz basználatát.



Az elnevezések szaporodása nem
talált osztatlan tetszésre s VaJIOiS~

nak ls az. a meggyőződése. hogy az
elhatárolások olyan ajaki jegyek
alapján történtek. amelyek csaknem
mínd másodlagos jelentőségűek, s
hogy amiket külön tipusoknak tün
tettek fel, valószinűleg nem egyebek,
mint egyéni variációk. Az anyag
ugyanis, amit márts összegyüjtöttek,
elég bőséges szerinte annak Igazo.
lására, hogy msndezeket az alakokat
egyetlen rendszertani csoporttá kel
lene összefoglalní, amely legalkalma
sabban az Ausrralopíthectdae nevet
kaphatná.

Ez az álláspontja - irja ValJOis 
nem támaszkodik olyan gyenge ér·
vekre, mínt amilyenekkel bőven talál.
kozunk a fizikai embertanban. A Ple
síanthropus tanulmányozása céljából
például, amely a legjobban van kép
viselve az alakok között, öt Igen [ó
állapotban lévő koponya áll rendel
kezésünkre. mellette még nyolc
aránylag jó állapotban levő további
koponya s több rnínt 200 fog. Eh
hez járulnak még borda-, rreTinc-.
medence- és végtag-töredékek. A fej.
nek szemmelláthatóan majorn-jellege
van és az arc arányai is nagyok a
koponyához mérten. A koponyabol
tozat alacsony, de az agybefogadöké
pesség a kifejlett példányok után itél
ve 450-600 köbcentíméter között
váltakozik, ami magas 'Szám az ilyen
nagyságú majmoknál. Az állkaoocs
vastag és 'erős. Hiányzik az áll. A
fej egyéb [ellegzetességeíben az em

.beli és a majorn-vonások keverőd

nek. a fogazaton azonban uralkodó
az emberi vonás. A fej és a gerinc
oszlop viszonyából arra kell követ
keztetni, hogy az alak már eljutott az
egyenes testtartáshoz. A hátsó vég.
tagokból való csontok ls megerősí
tik azt a nézetet, hogy az Australo
píthecídák két lábon jártak. Magas
ságukmegfelel a csirnoánzénak, de

. \'égtagjalk arányai Inkább emberiek,
rnínt maiomszeruek.·

Ezeknek az ásatag prímásoknak
rendszertani helyére vonatkozóan há-
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rom feltevéshez folyamodtak eddig.
Az első az, hogy az Australopttheci
dák hamisítatlan emberszabású maj
mok, közeli rokonai a gonllának é~

a CSimpánznak, de bizonyos ember
szerű vonásokkaI. Ezt a nézetet val
lották leginkább abban az időben,
amikor a tau ngsl volt az egyetlen
lelet. A második feltevés úgy szól.
hogy az Australopithecídák már iga
zi .Jiomtnídák", ernber.zerü alakok:
hasonlatosságuk hozzánk annytra
szoros, hogy mással nem is magya
rázható, mmt egyenes kapcsolódás
sal. Ezt a nézetet több kiváló pale
ontológus és anatómus hirdeti, akik
hozzáfűzik: ha esetleg nem közvet
len őseink ezek a lények, akkor i~

hozzátartoznak a kezdetleges ember:
törzshöz s legfeljebb annak ma má:
kipusztult egyik oldalágát képviselik.
A harmadik feltevés szermt, amelye:
nagyon sok paleontológus oszt, em
berszabású majmok csoportjával ál
lunk szemben, amely útban volt az.
emberség felé, de a küszöböt már
nem lépte át, mert eltünt, mteíött iga
zi emberré válhatott volna.

Valloís a saját felfogását ekként
összegezi: Senkrsern tagadhatja, hogy
az emberrel meghatározó rnódon
egybeforrott jellegzetesség. aZ<1/rY
hatalmas fejlettsége, hiányztk ezekric
az Australopttnectdáknál, Ha tehá!
homonldáknak is látszanak fogazatuk
és egyenes testtartásuk nyomán, al
agyuk terjedelme arra kárhoztarts
őket, hogy majmok maradjanak
Semmiképen sem nyert bízonyítás:
Dartnak az a. nézéte. hogy a maka
pansgati egyed.. az Australoptthecu
ismerte volna a til z használatát.
Mindezek mellett a maradványok ér
telmezését még bizonytalanná tesz:
az a körülmény, hogy nem Ismerjiik
/reológiai korukat. Ennek megbecsü
lésénél figyelembe kell venni azt. js..
hogya harmadkori emlősök jóval ke
s,öbb pusztultak J<i Délafríkában.
mínt Európában. ~ sincs tehát ki
zárva. hogy az utolsó élő Australo
ptthectdák már kortársai v~ak. 31
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1949-bCf! Broorn és Robinson pro
ícsszorok jelentették. hogy egy csak
nem ép emberi állkapcsot fedeztek
fel öt örlöfoggal és egy rnáodík áll.
K<J1J0C8 töredékét két őrlőfoggal,

ugyanazon a swartkransi területen, de
valamivel fiatalabb rétegben, mím
ahonnan az Australoptthecída marad
ványai kerültek elő. Az állkapocs ern
tekeztet a Hetdelbergtre, de ki ebb
méretű. Bár az áll hiányzik, a fogak
világosan emberiek. Erre támaszkod.
va a felfedezők azt hiszik, hogy egy
úi alakra bukkantak, amely közbül
,.,ö a Heidelbergi ember és az Austra
lopithecus között. Nevet ls adtak ne
k.: Telanthropus capensts. vagyis
"fokföldi !'eljes ember". Bizonyára
későbbi ez, mint az ugyanott ki
ásott Paranthropus - írja Valíoís-c-,
talán az alsó pleísztocénböl szárma
zik, de pontosan nem állapíthatjuk
meg.

Kevésbbé távoli Időre térve át.
amíkor már vitathatatlanul fellépett a
valódi ember, a felfedezések egé~z

sora mutatja - a marokkói Rabat
tól és az algériai Mechta-el-Arbítól
az afrikai déli .partlg -, hogy mind
a két Európában ismert embertipus.
a Heidelberg-neandervölg-yi és a
Homo sapiens ott élt Afrikában. Az
utolsó negyven év. leletet szertnt a .
kőkorszak közepe táján legalább há
rom különválasztható embertipus
lakta Délafrikát: először egy primi.
tiv Neandervölgyi, amely szoros ro
kona az európai Mousterlannak, má
sodszor és harmadszor pedig olyan
tipusok, amelyek kétségtelenül a Ho
mo sapíens csoportjába tartoztak;
ezek egyikét a bo-kopt, másik át a
flortsbadí ásatag emberek képvise
lik, Tőlük származnak a busmanok,
illetve a hottentoták, Valloís Igen
érdekes és mindeddig meg nem ma
gyarázott tényként emlltl meg, hogy
az eddig kiásott és Igen nagyszámú
korai ala1rok között, amelyek hajda
nában Afrikában éltek, egyetlen egy
sem akadt, amelyről azt állíttJatnók,
hogy a mai néger őse lett volna.

A gazdag leletek nyomán, ame-

Iyekkel Afrika szolgált, némelyek
már arra gondoltak, hogy nem
Azsíát, hanem Afrikát kell az em
beriség bölcsőjének tekinteni. Ez
azonban túlzás - jelenti ki Valloís
-, rnerr nincs semmiféle döntő bi
zonyiték arra, hngy akár az Austra
loptthecídák is őslakók lettek vol
na, sőt éppen az látszik valószínű

nek, hogy sokkal é.zaktbb övből vo
nultak le későbbi telepeikre.

•
Az ernber ..eredete" - jegyzi me,g

tanulmanya második felében Johnson
- egyébként is kétes értelmü kife
jezés. Hallatára a legtöbben arra gon
dolnak, hogy megjelent a földön -egy
élőlény, akit vagy amelyet nyomban
közíbünk valónak ismernénk el, va
lakinek, akivel akár rníndjárt társa
loghatnánk Ezzel szemben az ana
tómus azt érti rajta, hogy előlép egy
élőlény, amelynek anatómiai vonásai
a maguk összességében inkább az
emberre, mírrt a hozzá leghasonlóbb
állatokra, tehát az emberszabású maj
mokra emlékeztetnek. A paleontoló
gus víszont még messzebb rnehet:
számára az ember eredete azzal a tá
voli korral esik egybe, amikor az
elkülönülést először észlelhetjük a
prímás-alakoknál az emberré fejlő

dés irányában. Hogy míkor történhe
tett az emberi és emberszerű alakok
világos elkülönülése, "agy másként
kifejezve. mikor álltak elő az úgyne
vezett ~,el~mberi" formák, a pale
ontológusok kísérletképen, "munka
feltevés" gyanánt általában a mt,
océnre, a harmadkor harmadik sza
kaszára utalnak. Valloís azonban úgy
véli, hogy miután Ázsia, Afrika és a
tenger alá merült Indo-Afríka egy
képen számitásba jöhet mínt az em
beriség bölcsője, helyesebb a kér
désben felfüggeszteni az Itéletünket.
Annál inkább, mert amíg az afrikai
Australoptthectdák lényegileg a ma
jom-vílághoz tartoznak, az utolsó
harminc év ázsiai leletet, különösen
a Sínanthropus felfedezése és testvé,
ré nek. a Píthecantropusnak bővebb

megismerése olyan lényekre vonat-

ss



koznak, amelyek, ha fizikailag sok·
ban különböznek is a Homo sapíens
tipusától, már kétségtelenül a humt
nídák, az emberszerű alakok sorá
ba tartoznak

Amikor Boole könyvének első ki
adása megjelent. egyedül a jávai
Pithecanthropus koponyáját ismer.
ték. Bár a koponya nem teljes, agy~
tartaimát 900 köbcentírnéterben szá
nntották ki. Minthogy a normális em
ber agytömege, még a legelmara
dorrabb fajoknál iS: ritkán esik 1100
köbcentíméter alá, viszont a legfejlet
tebb majomé is ritkán haladja meg a
600 köbcentírnétert, sokáig folyt a
vita, hogy egy nagyon alacsony ern
ber-tipussal, állun~-e szemben, vagy
egy nagy es azota kihalt gibbon
majommai, avagy pedig valóban
megtaláItuk a ..hiányzó láncszemet".
Azóta az 1936-3_9~es években még
három másik egyed maradványai ke
rültek elő Sangiran mellett, 60 ki
lométerre Tríntltől, ahol az eredeti
felfedezés történt. A maradványok
mínd töredékesek. de van köztük
egy koponya, amely teljesebb az
eredettnél. öt combcsont amelyről

feltételezik, hogy a Pithecanthropus
hoz tartozott, arra vall, hogy az alak
kíegyenesedve, két lábon járt. Ha
csak a koponyák és oa fogak lenné
nek meg -- írja Valloís -, azt kel
lene hinnünk, hogy az emberszabású
rnajmokkal szorosan rokon alakokról
van szó; ha viszont csak a comb
csontokat vtzsgálnók, arra a meg
győződésre jutnánk, hogy ember
volt ez a lény. Maga a hasonlóság
nem szükségszerüen jelent közös
származást - folytatia Vallo is -,
ha tehát a Prthecauth-opus ismert

• jegyetnek iösszesséze átmeneti alak
ra is mutat a majom és az ember
között, ebből még nem következík,
hogy megtaláltuk a feilődésí lánc
szemet is kettőjük között. Ez olyan
kérdés, .amelyben csak akkor me
hetnénk túl a- puszta feltevéseken. ha
az egéo:z csontváz birtokunkban len
ne. AbQan a bizonytalanságban,
amely 60 éve terjeng.a Prthecanthro,

pus körül, a természettudósok' véle
ménye meg ls oszlott abban a te
kintetben, vajjon az ember nagyszü
leit vagy szüleít, avagy csupán nagy
bátyját vagy éppen első unokatest
vérét kell-e látnunk benne. Az an
tropológusok többsége ma az ember
szerű alakok egyik kihalt oldalágá
nak tartja. A Ptthecanthropus-problé
mát azonban egyre bonyolultabbá te..
szt az a modjokertót lelet, amely
gyermeki alaknak látszik, közelében
viszont olyan fogak hevernek, ame
lyek óriá o-tipusok létezésére rnutat
nak. Semmiképen sem bizonyos to
vábbá, hogy Jáva volt a Pithecauth
rootríák ererlpfj hazáia, Lehetséges,
hogy egy sokkal magasabbra fejlett
fa] znrr.otta le őket Ázsia délkeleti
sarkából. Ez a faj kíveszhetétt vagy
vulkanikus katasztrófában pusztulha
tott el. Mindenképen bizonyosra ve
hetjük azonban, hogya Prthecanthro,
ptdák már' emberek voltak, mert na
gyon is szeros rokonság áll fenn
köztük és a Pekingi ember között,
akiről még semmit sem tudhatott
Boule, amikor könyvének első ki
adását trta, Ez a rokonság annyira
szeros hogy sokan egyetlen fajnak
tekintik őket.

Amikor a Pekingi ember el05 jú:
megörvötr koponyáját kíásta W. C.
Pei t929-ben Pekingtöl délnyugatra,
Csaukautien mellett, a felfedezésnek
menten nagy hire támadt .a vtlá-rsaj
tóban, jóllehet az evolucíó elméletét
már annyira általánosan Ismerték.
hogya lelet távolról sem keltett
olyan vitázó izgalmat, mint amilven
nek negyven vagy ötven évvel elő'tl

lettünk volna tanút Tíz évvel késöbb.
1939·ben ennek a Pekingi embernek,
a Stnanrhropusnak tanulmányozásá
ra alkalmas csontanyag -'-- Wei·
d c n re i c h szerint·- már nem
kevesebb. rntnr 38 egyed maradva
nyait tartalmazta. köztUk'15 gyerme
két vagy serdülőét. . A koponyá;
mínd sérült állapotban vannak és {~p

állkapcsok ssncsenek.' Teilhard d"
C IIa r d I n atya az ah) pleísztocér:
be tette annak a növényzetnek kl)·



iát....amely a maradványokat kísért,
tésölJ.b azonban olyan vélemény ke
n~kedett felül, hogy közelebbi időbe,

a középső pleisztocénbe kell helyez.
ni. A koponyák hiányos volta míatt
csak hozzávetőleg becsülhető meg 3
nagyságuk. A szárnttások szerínt az
agytömeg al ó határa 915 köbeenn
méter, a felső határa pedig 1225 köb
'Centiméter a legfejlettebb hímnemű

felnőttnél. Ezek a számok a legna
gyobb érdekűek. mert arra mutat
nak. hogy egy távoli időben élt Ke
letázsiában egy típus, amely kítöl
tötte a szakadéköt a keleti Píthe
cantnropus ésa nyugati Neandervöl
gyi ember között,

.4. Pekmgi ember állkapcsának uj.
[ászerkesztéséből, amit a töredékek
segitségével végeztek el, kírünt, hogy
hl~nyzott az áll, Valloís helye lően

idéZi Weídenreich megállaprtását.
bogy az állkapocs .,majomjellegek
és az emberi jellegek igazi keveré
két" képviseli. A Sínanthropus fogai
nemi kétféléséget mutatnak: a htmek
fogai erősebbek. mint a nőstények

fogai. Általánosságban szólva, a Si
nanthropus valamennyi foga na
gyobb és erő ebb. mint a modern
emberé, akár az ujkoríé, akár az ása.
tagé, A zománc vastagabb. a gyö
kerek hosszabbak Valloís abban fog
lalja össze nézetét. hogy a Pekingi
ember fogai egy olyan nagy prtmás
ra mutatnak, amely közelebb áll a
mai emberhez, mínt az eddig' is
mert összes emberszabá 'li majmok,
akár élők, akár kihaltak, maga az
állkapocs azonban kevésbbé emben,
mInt a Heidelbergi emberé. holott
ö ezt idösebbnek hiSZi a Pekinginél.
Ami a combcsont-töredékeket illeti.
szennte kérdéses, hogy valóban a
Sínanthropus maradványai-e. .

Kizárólag anatómiai, szempontból
vizsgálva a Pekrngt embert, Boule azt
hitte, hogy ezek az ásatag homonl
{fák tájékoztatnak intnket arról a fo
lyamatról, amelyben megtörtént az
átmenet az emberszabású majmok
/ll1apotából a primitiv emberibe. Ezt
.. »é.letét azonban -- jegyzi meg

Johnson - erősen Vitatják. 'A Stnan
thropus csaukauttení lelöhelyén kü
Iönböző rétegekben talált tüzhelyek
nyomán, amelyeknek hamujában és
salakjában kő- és csontkészitmények
feküdtek, P e i. C h a r d i n és
B r e u i l abbé arra a meggylSzödés.
re jutottak, hogya Pekingi ember
már igazi .Jiomo faber" szerszám
készítő ember volt. Vallois kérdéses,
nek mondja ezt az állítást, Boule ki
fejezte azt a véleményét is, hogy a
Pekingi ember nem volt kannibál
sőt feltételezhető. hogy őt magát fa':
ta fel egy valamivel magasabban fej
lelt prímás, valószrnűleg maga az
ernber. Valloís már nem fogadja el
ezt, minthogy semmi nyoma annak.
hogya mai ember élt volna abban
a messzt időben a Távolkeleten. Sze.
rtnte az látszik a legvalősztrűbbnek,

hogya Pithecanthropus és Smanthro
pus kezdetleges emberi típusok VOI.
tak. amelyek valahonnan nyugatabb
ról költöztek későbbi telepeikre, itt
azonban leszármazottak hátrahagyá
sa nélkül kivesztek. Azt. a véle
ményt. amelyet egykor Keith is me.
lengetett, hogy a Ptthecanthrooust
kell az ausztráliai bennszülöttek, a
Sínanthropust a kínaiak ősének te
kíntení, fenntartással kell fogadnunk.

Nemcsak Keleten, de Nyugaton i"
megyoltak a kezdetleges tipusok.
Sokáíg a híres Heldelbergt állkapcsot
tartották a legrégibb maradványnak.
amelyet Európában találtak: az al
sö pleisztocén első szakából . Bár
a fogak szembetűnően emberiek, az
alak általános képe olyan típusrs, mu
tat, amely nem térhetett el é'ueve
hetöen a Sinanthropustól, jóllehet az
agy térfogata valamivel nagyobb. A
Heidelberginél későbbi időben élt a
Neandervölqyt ember, minthogy ez
csak a jégkor legvégén hllt ld, En
nek ellenére azonban azokra az ősi

tipusokra emlékeztet, mind a kele.
tíekre, rnind a nyugattakra, amelye
ket vonásaik oly markánsan válasz
tanak el a modern embertől. hogy
Inkább az emberszabású majmokk.al
való roloonS'ágotsugaIlják. A korai
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ernber fajtörténete teltát sokkal szö
vevényesebb Nyugaton, mint Kele.
ten.

A modern ember három nagy faj
tája, a kaukázusi, a néger és a 1111011
gol, il maga tipikus jegyetnek egy~

részét kétségkivül még a felső ple
isztocénben szerezte meg, abban a
korban, amelynek a XIX. század
francia régészei a "rénsr.!:arvas~kor"

nevet adták. Feltételeztek, hogy a
modern ember, a Homo sapíens ab
ban az időben telepedett meg elő
ször Európában, Egyesek azt állí
rották róla, hogy kiszorította a Ne
andervölgyi npust, mások azt hogy
ettöl származott. Amikor' Boule
könyvének első kiadása megjelent,
ez az elmélet már kevésbbé látszott
sztlárdnak. Most pedig" hogy a leg
újabb kiadás megjelent, Európa anL
ropológlat története még nagyobb
bonyolultságot mutat. Mert ha fel
tették akkonban, hogy a Heidelbergi
ember a legrégibb ismert lakója föld
részünknek. ma már tudjuk, hogy
nem ez az egyetlen tipus, amely az
alsó pleisztocénben élt, Azokat az
emberi maradványokat ugyanis, ame
lyeket Taubach, Ehrtngsdorí, Steín
heim 'határában és Rómában a Via
Nomentana alól ástak kl, Vallcis
szerínt olyan típusba keIl soroem.
amely időrendben megelőzte a Ne
andervölgyit. Ugyanakkor egy cso
mó koponyát, köztük a píltdownít
-:- természetesen az állkapocs nél
km -, a swanscombeít s a legújab
ban talált fontéchevadeít egy "Pre.
sapíens' tipus maradványainak

mondja, amely tipus elődje volt a
modern embernek. Vallois Igy oda
következtet. hogy kis számuk elle
nére az alsó pleísztocénból való em,
bert maradványok Világossá teszik.
hogy annak legalább második Ielé
ben két. alaktanilag nagyon különbö
ző emberi tipus élt együtt: az egyi~
a középső pleisztocén Neandervöl
gyi emberének, a másík a felő ple
isztocén HQI'l1o sapíensének öse volt.
Az előbbi szennte az emberi törzs
fának egy oldalága. amely, rnlutár
előrehaladott specrahzálódást ért el
kipusztult. Ha azonban ez volt a:
eset - áIlapítja meg Johnson -,
akkor rnít mondhatunk a közös ős

ről? A Neandervölgyi ember már
"homo faber" volt; ugyanígy az
Aurignacl ember I!O', aki utána kö
vetkezett. Mindkettőnek már biro
nyos temetési szertartásat voltak
rníndketten teljes emberi elmével bír
tak. Johnson szerint méltán kétel
kedhetünk abban, ,'hogy származást.
lag annyira eltértek-e egymástól.
mtnt egyes anat6musok hiszík.

Az emberre vonatkozó paleontolo
gíaí kutatások. rnínt tudjuk, a katolt
kus gondolkodást sem hagyták érin
tetlenül. Semmi akadálya annak,
hogy katolikus részről ls szabadon
tudományos meggyöződéslinkszertm
foglaljunk állást a fejlődés! elmélet
kérdésében. Vallhatjuk azt ls, hog~

Isten közvetlen teremtő aktusa csu
pán az emberi lélekre vonatkozott,
mig az első emberpár testi szervezet.
egy általános evolúcló során fokr.·
zarosan alakult ki,


