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A MONOGENIZMUS A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN
Az ember eredetének kérdését elmélyülten vizsgálják az antropo

Iogusok, paleontologusok és a teológusok egyaránt. Ha a természettu
dományos kutatások jelenlegi állását aikarjuk áttekinteni, akkor elő

ször is a szóhasználattal kell tisztáhan lennünik. Az eredeti törzsek
számának és a törzseken belül az egyedek számának meghatározása,
két különböző dolog. Sajnos, megkülőnböztetésük a szóhasználatoan
még mindig bizonytalan. Ezért szinte minden lépésnél meg kell kérdezni
a szerzőt vagy a szöveget a használt kifejezések pontos értelméről.

Az eredeti törzseik számával kapcsolatban két felfogás lehetséges,
a monofiletizmus és a poldfiletízmus. A monoéiletízmus elmélete az
élőt (jelen esetben az embert) egy természetes csoportba sorolja, amely
nek tagjai ugyanabból a közös törzsből eredtek. A poléféletizmus ezzel
szemben az élőt, (az embert) különböző törzsekből eredezteti. A törzsek
itt biológiai faj okat, esetleg tágabo rendszertani egységeiket jelentenek.
(A polifiletizmus elméletét használták fel álHtásaik igazolására a faj
elméletek hirdetöi.)

A monogenizmus fogalma azt fejezi ikli, hogy egyetlen emberpár
volt az emberi nem őse. A poligenizmus ezzel szemben az a felfogás,
amely szerínt több, esetleg egy tömeg őse volt a mai emberiségnek.
E megkülönböztetések alapján tehát a monofdletíkus, egytörzsű fel
fogás egyidejűleg polágendszbikus lehet, ha Vialakli az egy törzs több
egyedét tartja kezdeti oknak, vagy lehet monogenísztakus, ha csak
egyetlen kezdeti emoent vagy embenpárt fogad el.

A mai varutropologda, a nagyon eltérő emberfajtáJk ellenére, kétség
telenül egyetlen fajban, a Homo supiens-ben foglalja össze az egész
emberiséget. Soktípusú, de szdgorú egységet jelent ez a fogail.om, teljes
egyszerűségben. Az anatOlmia, fiziologia, összehasonlító embniologia azt
sugallja, hogy "minden olyan, máratha a hominddék eredete monofile
t,ikm lett volna" (Vailoís.) Egységes elterjedését éppen sokoldalúsága
és rell1dikí:vüH plasztíkussága biztosította. Ez indokolja az egyes fajták
kialakulását is.

A paleoantropológűa nem ilyen egységes a fosszilis leletek tekin
tetében, de a tudósok zöme iH is a monofíletdzmust vallja. Indiában,
Síwaldskban felfedezett kőzépműóoénd alakokat (Siva-, Rama-, Brama-,
Sugravapithecus) ma már csalk túlzás árán hasonlítha:tjuk össze az
ernber típusával, de jogga:]. tekinthetjük a hominida-forma "megköze
lítő kísérleteinek." Azt kérdezhetjük maguniotól - teszi fel a kérdést
Eduard Boné a Nouvelle Revue Théologíque-ban közölt tanulmanyá
ban -, hogy a gyümölcetelen kísérletek mellett, amelyekről a Sioa
pithecus és társai 1anúSkodnaik, nem volt-e más, Wbib termékeny kísér
let is, amely az embeni folkra valóban eljutott és, amely igazolriá azt a
bőkezű elosztást, amely az Australopithecus idején megvalósult?" Erre
a kérdésre az antropologusok majdnem mínd, egyöntetúen negatív vá
laszt adnak, 1940 óta Weinert úgy éntékebi, hogy semmi oIku:nlk sincs
fenntartani a vélekedést, hogy az arstropoídáknak az első emlberig ve
zető útja külön ágiakon történt volna. "A horninidák családja egy álta
lánosított, előrehaladó és egyetlen antropoid törzsből származott." Ho
weZs, Hooton, Vallois neves kutatók mínd esetlakoztak laz eredeti törzs
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monofiletizmusához, "A polifii'J,et~kus elméletek, melyek egy század óta
időközönikcint feltámadnok, nem másoik, mint a régi, továbbélő polige
nisztikus felfogások és valójában semmi komoly alapjuk nincs. Minden
paleontologikus tény ellentmond nekiJlc Másrészt azösszehasonIító ana
tornia határozottan megmutaitja, hogy a hominida-együttes egy tömböt
Iképez. Az a néhány anaíogua - amelyet a polifiletizmus védelmezői

különbözö módon értelmeznek, - nem tudja elnyomni a ,tények tő

megélt, amely a hominidák saját helyét megadja. Az ember származása
bizonyosan monofiletnkus" (E. Boné).

Ez a határozott elgondolás tudományosan nem zárja ki a már ki
alakult hornirudák polífíletiűcus továbbfejlődését, amely az vegyes ágak
további egyéndesülését bíztosíthatta, Hogy azonban ezekben az elága
zásokban felismerjük a határozatt űrányban fejlődő szeros értelemben
vett emberit, ehhez már az areheologda értelmezését kell tekintetbe
venni. A tűz használata, szerszám, vallási temetés, ékszerek, művészí

megnyilatkozások szelgálnak megkülönoöztetésül.
A polífiletízmus áiláspontját Vi8illák az emlősfejlődés analógiájára

is hivatkoznak Az utóbbi húsz év tanulmányai szeránt az emlős-hüllők

kilenc meghaltározott csoportja önállóan lépte át az emlős-szerkezet

küszőbét. Az eocén kor rágcsálót hasonlóan fejlődtek ki az óceánok
különböző részein tőleéletesen autonom módon, Az adott jelenségek pár
huzamát többen szívesen viszik át az emberre. A monoféletdzmus hívei
ezzel szemben arra emlékeztetnek, hogy különbséget kell terind a rend
szeritani fajfogalom és a filozófiad fajfogialom között. Az egyes állatta
jok, rendek, sőt osztályok, ha mégoly távol állnak is állatrendszertani
szempontból, mégis sokkal iközeh~b'bielk és egységesebbek állati mivol
tukban és élesen külőnböznek az egyetlen ember speoiestől, amely lé
nyegesen és mínöségileg más, a rendszertani hasonlóság ellenére is.
Ez az oka annak, hogy a szakcudósos; komoly többsége állitja, hogy
az ember megjelenése sajátos jelenség, mely csak egyszer történihetett
meg a hominidák egyetlen aJtörzsében. Piueteau. azt gondolja, hogy a
kiszáradt, utód nélkül k<ihalt ágak, - amelyeiket la paleorstologia felfed
.- csatlakoznak az emberréválás későbbi, mai típusához, amely egyet
len jelenségként mutatkozik be az élet történetében." Teilhard de
Chardin az emberréválás két tengelyéről beszél, az egyi!ket Kelet-Afiri
kába, a másikat Indonéziába helyezi és szermte mindkettő rendellkezik
\t négy fokozata forma sajátos gyűrűivel (Australopithecus, Pithecantro
pus, Homo neandertal.iensis, Homo sapiens). De a párhuzamosság és
egyidejűség ellenére tagadja, hogy független jelenségek lennének. Sze
rinte inkább "az eredeti állandó fejlődés Ikorai megtörését" jelzilk, tehát
az emberi törzs kettős elágazásat az eredet közvetlen közelében. "Egyet
len egynek, az afrfkaí tengelynek siilkerü1t a Homo sapiens-i formára
emelkednie." "Az emberréválás jelensége - rnondja Chardin - ha
folyamatában nem is volt szígorúan egyetlen, legalább sikerében külö
nös és k,ivételes: egyetlen szár sikere a többi szár között."

Bár a tudósok általános felfogása az, hogy a mai erriberszabésú
majmok ősei 30 - 40 milláó évvel ezelőtt már elkülönültek a homárudák
családjától, Philipp Dessauernek: más a véleménye. Azonban ezen az
úton is a monofíletízmushoz énkezik. "A tercier utolsó másfélmdlldó
évében, röviddel az ember megjelenése előtt, nagyon sok emberszabású
majom lépett fel, a sztyeppéken élteIk, egyenesen jártak, kezük felsza
badult és emberszerű fogazatuk volt, Lelöhelyük Dél:kelet-AfriJka. Leg
fiatalabb képviselői valószínűleg mJég az ember kortársai voltak ... Ez
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az ember előtti állatcsoport kihalt az első ember idejében... Miért
halrbaik ki? A legegyszerűbiben és a legigazabban így felelünk erre:
mert céljukat, az ember előkészítését betöltötték. Fordítva is fel kell
terinünk a kérdést. Miért nincsenek ma az ernberhez rendszertanilag
legközelebb álló főemlősök, melyek egyszer már voltak? Sőt miért fej
lődik el ~ főemlősök családfája az embertől? A felelet egyszerű. Miután
jelen van az, amit el kellett érni, lebantjuk az állványzatot, amely az
eléréshez szolgált. Ha azoriban többször tudná az ember magát ereden
-dően létrehozni, akkor ezeknek az emberhez közeliteseknek mindig
lenne jelentőségük" (A szerző még nem közölt anyagából idézi KW'l
Raluier, Theologisches zum Monogenismus círnű művében).

Lássuk ezek után, hogy oa szeros értelemben vett monogenízmus
.számára milyen értékkel bírnak a paleontológiai leletek. A pal.eontoló
gusnál mindíg fennáll a veszély, hogy leletét túlértékeli minimális alak
tani különbségek esetéri is. Leletének ritkasága. töredékes jellege nagy
lélektani fontosságú és a leírás aprólékosságára készteti a kutatót. Ez
az oka annak, hogy a fosszilis emberfajok és nemek egy időben rend
kívül megsokszorozódtak. Ha egy régebbi paleontropológiai értekezést
nyitunk ki, legalább 15 nemet és sokkal több fajt számolhatunk örssze
benne, amelyeket mindenki kedvére katalogizálhatott. A mcdern antro
pologia mintegy tíz év óta erőteljesen fellép ezzel a túlzással szemben.
A "kl.assúkusok" és a legmérsékeitebbek már érezhetően összecsukták
a legyezőt és megelégednek négy nemmel és nyolc faj jal, ahhoz, hogy
az egész törzset rendszerezzék. Az egységesítés áramlata folytatódik (;3

elismert hangokat lehet hallani, amelyek még jobban össze akarják
vonni .az Australopithecust, a Pithecantropust, a Homo neandertalien
sist és a Homo sapienst két nemre, sőt osak egyetlen egyre, ,a Homo-ra,
.amoly három fajt foglalna magába: a transvaaliensist, az erectu.si, és a
sapienst. Robinson, Mayr, Hebere1', Livingstone stb. - eltekintve a
ezernélyí árnyalatoktól -, hasonló álláspontra jutnalk. Általában úgy
értékelik, hogy sehol sincs szakadás az Australopithecus és az ernber
/között. A rés be van tömve a törzsi vonal mentén. Ez az új rendszer
tani áramlat is megfelel az ernber új értelmezésének: az ember főemlős,

de kivételes és alapvető biológiai eredetiséget képvisel és ezért hiába
való lenne törzsfejlődését tisztán az állatvilágból vett megfigyelések
.alapján megírtélni

Elterjedésében az embert egyetlen álhatfajhoz sem lehet hasonlí
taní. Az embert bámulatos életmódi alkalmazkodása mánden élettérben
fenntartja, a Iajosodás folyamata bezáródott, nincs értelme, hocy to
vább töredezzen új fajokra. "Az ember speciahzáoiója despecíalízáció
jából áll" - Ílrja Mayrr. Ez azt jelenti, hogy az ember azért képes faját
megtartand, (specíalízáció) mert éppen faji jellege nem merev, hanem
alakítható, alkalmazkodó, ebben áll despecialízáoiója. Ha pedig egy faj
győzedelmesen megnódítja a környezet összességét, amely elméletilert
előtte nyitva áll, akkor ettől fogva már lehetetlen továobt fajokra szét
esnie. Az ember alapvető eredetiségének és lényeges találékonyságának
ez az új biologiai kifejeződése, ez a faj ,alIk:ailmas ama, hogy bíologíku
san behatoljon a gondolkodásba. A kíalakult bioilogi1ai feltételek a gon
dofkodással olyan kölcsönös okszerűséget alkotnak, amelyből az élet
már csak egy dinemikus, összetartó irányú fejlődést bíztosíthat, " ... él

mí tapasztalatunk mezején az ember az egyetlen olyan faj, amely le
győzhetetIenül arra irányul, hogy anyagilag' és lélektanílag megkösse
magát és így szeros biologiai értelemiben kialakítsa a meghatározott
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természet egyetlen szupraorganizmusát" - így foglalja össze a problé
mát Teilhard de Chardin. Az ember "felfedezett" újszerűségének sa
játos feltételeí felhívják a figyelmet arra, hogya tudósok ma joblbain
kidolgozzák az "élet ezen új faj ának" (Piveteau szerirrt) gondolkodó
jelleget, amely letagadhatalanul a fajcsodás folyamatának kivételesen
lezárt szakasza felé tart.

Nem beszéltünk még arról, hogy milyen volt a hominida-törzs
nagysága az emberréválás pillanatában. Másként szólva meg lehet-e
határozni az emiber,i,.-;ég hajnalán élt egyedek vagyemberpárok szá
mát? Az egyedek vagy párok mono- v:agy poligeznizmusa vezette-e be
az emberi nemet? Ez az utolsó kérdés, amit fel kell tennünk a tudo
mánynak. Vajon a tudomány képes-e megmutatni azt a módot, amely
lyel elértük az emberi "küszöböt"? Vajon "egy lépessel" történt k!ét
generáció között vagy pedig a lassú áthaladás "zónája" volt több gene
ráció leszármazásában. Amíg a mono- vagyis palifiletizmus kérdésében
a tudományos ítélet az elfogadott paleontologiai adatok és az össze
hasonlító anatomia törvényei ezerint sajátos szilárdsággal és szigorú
sággal levonhatja következtetéseit, addig a mono- vagy poligenizmus
sal szemben a szűk rnódszertani határok miatt csak indirekt következ
tetesekre juthat. A paleontológia valójában az élőlény szerkezetére irá
nyul és rosszul fejezi ki a hordozott egyéneket, méginkább azok szá
mát. Ahhoz, hogy egy bíologíai szerkezet felderűljön. nélkülözhetetlen
a jelenség megfelelő száma, hogy elbírja a fosszilízáció és a felfedezés
véletlen eshetőségair Példával, illusztrálva: egyetlen elásott aranyat a
hely pontos ismeretének híján csak nagyon kis valószínűséggel lelhe.

tünk fel, a sokfelé elrejtett sok példány nagyobb bizonyossággal kutat
ható. Teilhard de Chardin megjegyzi, hogy minden nagy távolságba
való kitekintés. így a paleontológia s csak maximumot közől velünk,
vagyis a nagyszámú adatok átlagos jelleget. "Ha egy fosszilis állapotú
állati forma kezd előttünk megjelenni, akkor már csapatnak kell lennie
belőle." Az egyes rész:1eteikről nagyon rosszul értesülünk. Ez a jelen
ség nemcsak sajátosan biológiai. Alig néhány évszázad távolából nem
tudjuk közös nevezőre hozni a bushmannok eredetére vonatkozó fel
tevéseket, nyelvi kűlönbözőségeik magyarázatát. Rosszak az értesülé
seinik a nagy oíviíazációk kölcsönhatásairól és kapcsolataíkcól, amelye
ket például Kina tartott fenn valamikor Afrikával vagy Polinézia
Délaanerikával, Zimbabwe mesés romjai -aEg néhány évszázada létez
nek, de pontos idejük, építőmesterüle és jelentésük tárgyáhan már
annyi hipotézíet alllkottalk, hogy specialisték vannak, aik.ik máa- osak
ezzel foglalkoznak. "A múlt biológiai vagy kulturális valóságai' csak
nyomokat hagynak meg magukból, amelyek mennyiségí maximumok
nak felelnek meg, ez jelenti állandóságuk és virágzásuk szakaszát; szü
letésük és keletkezésük periódusa pedig megfelel tartamuk és tágas
sázuk miriimumának, - mindez automatikusan eltűnik távlataink elől,

anélkül, hogy nyomot hagyna" - írja Teilhard de Chardin. Ma már
naiv dolog az evoluciós törzsnél megjelenő "fehérr tengelyeik" bizony
talan szakaszát arra felhasználni, hogy a transzformizmust Illuzdóvá
zsugorítsuk. Ezeik az ismeretlen "fehér" szakaszok a valóságban a töré
keny ácalakulások zónáínak felelneik meg, amelyek szükségszerúen
arra Irányulnek, hogy elrnosódjanak az idő rétegezettségében. Valójá
ban egy lényeges törvényt tarthat szem előtt a paleontológus, amely
a beavatatlanok számára éppen a folytonossági hiányt mutatja a köl
csönös törzseik között, Ez pedig "a fejlődési tengelyeik elhomályoso-
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dasának . Ki törvénye", amely az élet növekedésének és a növekedés
valós-ágos mozgásának hiteles mutatóját alkotja, Tehát az a tény ma
Dad számunkna, hogy a paleontológia, - amely meglehetősen biztosan
ismeri oa fejlődési struktúr-ákat, - azokat összehasonlítja, a megfele
lőket egybekapcsolja, képtelen megoldani az új struktúrák eredeténél
lévő egyedek számának problémáját és megjelenésük módját. "A tudo
mány szemében, amely távolból csak az osszességet ragadja meg, az
első ember csak tömeg lehet. Teilhardnak ez a neves megjegyzése nem
ítélet az első ember megjelenéséről, csak arra hívja fel a figyelmet,
hol vannak tudományának rnódszertani korlátai. A paleontológia előtt

megjelenő "első ember" az első generációk sokaságát jelenti, akik meg
feleltek már a "fosszi1izáció követelményeinek" és belőlük az egyetlen
faj jellege ismerhető fel minden számszerű sokaság és alaktani össze
tettség ellenére. A szoros értelemben vett monogenizmus megállapí
tása olyan feladatnak látszik, amely éppen sajátos természete miatt
csúszik ki a paleontológia tudományos lehetőségel közül. Nem kíván
hatunk egy módszertől többet, mint amennyit adni tud. Így a mono-,
illetve poligenizmus kérdésének eldön tése a természettudomány körén
kívill eső kategória marad, ment tapasztalatilag igazobhatatlan.

Azok az új kutatások sem elegendők a kérdés tudományos eldön
tésére, amelyeket a neodarwindsta genetika a yV-utáoiólk mértékével és
a kiséeleteknél keletkező új egyedek születésével és fejlődésével kap
csolatban végzett. A kutatások ezerint ugyanis a géniíkus mutáció je
lenségét egy egyedlben sohasem figyelték meg. Sok természettudós
hajlik arra a véleményre, hogy egy új faj az egyedek kis csoportjá
ban születák meg, amelyeknek a "szerencse" egy életképes változással
kedvezett. AmiJkor egy faj megváltozné képes, úgy Látszilk már nunden
egyede képes erre, a mutációnak tehát szabályosan kell megjelennie
egyszerre több ponton. A vertikális kiterjedésben, - legalább is az
eddigi megfigyelések tanusága szerint - egyetlen változás sem va
lósítja meg a várt fajalkotó ugrást. Szükséges tehát feltételezni, hogy
az egyenesirányú kiváíogatódás a generációk láncán fellhalmozódva
valósult meg és amiint előrehahadva kedvez a többi változásoknak, ezzel
fokozatosan 'megnyiilvánul az új struktúra, míg "égre megjelenik az
új faj. "A változó biológiai egység nem az egyed, hanem a népesség,
az egyedek egy természetea csoportja. Ezáltal azt mondjuk, hogy itt-ott
la népességben megjelenik egy új örökletes jegy és akíkor fejeződák be,
amikor megtaláljulk minden egyednél több kevesebb generáció után"
(Vandebroek és Renwart). A faj átalakulásénak mecharuzrnusa lassú
és fokozatos, és lépasözetesen· jelentIkezik olyan hatalmas időszakban,

amelyet csak geológiai órával lehet mérni. A genetika és a transzfor
mizmus tana ma inkább hajlilk arra, hogy a faj felépítő folyamatának
horizontáas (egyidejű egyedek) és verti!ká,1is (az egyedek generációs
egymásutánja) kdterjedésében bekövetkező változás nem "egyetlen lé
pés" pillanatnyi határáiban volt, hanem lassú áthaladás egy bizonyos

, , ""zonan.
Arnikor a tudományos törekvések az ember keletkezését az álta

lános biológiai törvények irányítása alá helyezik, figyelmen kívül
hagyják a monogenizmus történelmi vagy kínyílatkoztatása aspektusát.
Csak azt akarják mondani, hogy a probléma jelenleg tudományosan
.;végiggondolhaJtatlan." Viszont amennyiben az egész természet közös
törvényei mellett az ember egyedülálló létező, úgy eredetében is sa
játos tényezőik szerepelhetnek. Julien Huxley szerint az ember "bioI6-
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giai forradalom, egy új uralom kezdete az élet egységbe tömörült fo
Iyarnatában és erőteljes környezeti alkalmazásában." Mégha ki is mu
tatják ezervezetének állati származását, nem olyan, mint a többi állat,
mégha főemlősök:höz tartozik is, akkal' is kivételes főemlős. A tudósok
az emberi jelenséglet színte egyhangúlag valóban hallatlan biológiai
eseménynek ismerik el, amelynek nincs közös rnértékeaz egyéb irányok
fejlődési próbálkozásával. "Az embernel új biológiai sik jelent meg. Az
omberí színt felváltotta az állat szírrtjét" (A. Vandel).

A fenti kijelentésekben már a tudomárny új magatartását is meg
figye1:hetjük, amely átszínezi megállapításait. Azaz nemcsak azokat a
tényeket terjeszti elő, amelyekkel az ember átment a töibibi állatfajok
kal közös fejlődési szakaszokon, hanem utat nyit az ember minőségileg

más szemléletének is. Az ernber különleges helyzete az egész szerves
világban, óvatosságra int az eredete kérdésében is. így véleményezi a
kérdést Teilhard de Chardin. És ez az apornt, ahol az ember eredeté
nek kérdésében a kinyílatkoztatáson alapuló teolcgia szelgálhat eliga
zítással a hívő ember számára.

•

PILINSZKY JÁNOS VERSEI

ÜNARCKÉP 1940-BÖL
Sírása hideg tengelyében
áll a fíÚ.

EGY SÍRKÖRE
Túlhevített virágcsokor.

l\:üLÖNITÉLET
Különitélet mínct"en éjjel.
Magányos exhumácíó.
Kiemelek egy ismeretlen embert
a semmiből, és eleresztem őt.

PASSIO

Csak a vágóhíd meleqe,
muskátliszaga, puha máza,
csak a nap van. üvegmögötti csendben

lemosdanak a mészároslegények,
de ami történt, va/.ahogy
mégse tud végetérni.
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