
azonban a csorbult kövek között sok kettétört csontot is etaláíltak, arra
gondolnak, hogy a Homo habilis elemi eszközedtcsonttal fabríkálta, Ezeik
re a darabokra azonban még nem .lehet alkalmazni a sajátos értelemben
vett emberi eszköe fogalmát. Nem olyan szerszámok ezek, amelyek cél
tudatos tevékenység eredményeképpen jöttek létre. A Homo habilis a
köveket és éles csontokatcsak pillanatnyí szükségletre gyá~tortta, élelme
jobb megszerzésére, könnyebb megközelítésére, és utána elhajította.. újabb
ezükségíet esetéri újalkat ,gyártott. Még nem értette meg, hogy megőrizze

az alkalmas követ vagy csontot és az esetleges alkalomra magával vigye.
Ezen a fokon nem látta az összefüggést a szükségleti cél és az alkalmas
eszköz között, nem voltelőrelártása. Később azután lassan, a kétlábonjá
rás révén felszabadult "keze" és agyi működése között !kölcsönhatás in
dult meg és tevékenysége egyre értelmesebbé vált, Ezt a feltevést a
megmunkálási technika tökéletesedése bízonyícja. Az Olduway-i készít
ményelket követte aohelléeni és az acheuli kultúra, amely már a Homo
sapiens műve, A feltárt kidolgozott kövek együttesét úgy lehetett korok
szerint rendezni, hogy a lassú, áldandó fejlődés felismerhető benne. Van
nak osak egyszerűen hasított kövek, majd egy oldalon kidolgozottak, öb
lös és összetett hasításúak, majd vakarással, csiszolással készitett és vé
gül két oldalon gondosan megmunkált kövek,

A jelen megfátásunk szerírrtez az a fejlődési pont, ahol a Homo ha
bilisnek Homo sapíens-sé, értelmes emberré kell váilnia. At kell ugrania
a "küszöböt" vagy lassan át kell !haladnia a .zónán" - mint Teilhard
de Chardin mondja.

A következtetést P. Bergougnioux így vonja le: "Év·ezredeken ke
resztül, fáradságosan bontakozik kd állatííságából az ember, hogy el
jusson a .gondolkodó létre', - az idők hosszú során tapogatódzott anél
kül, hogy az éjszaka ködében eltévedt volna. Kétségtelen, hogy sohasem
fogjuk rögzíteni tudni azt a .pillanatot', amikor az utolsó lepel is lehullt
és előtört a fény. ,Az ember zaj nélkül lépett elő' - írja P. Teilhard de
Cha:rdin."
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ALmok határa
élesedik:
méLyüL a kút, nol
összefonódva

napfény-súLyt nem
bir el a szemhéj
bújj-bújj zöldág
nyitva a szentéLy
méLyül a kút, hoL
nyitva az aranykapu
zöld LeveLek közt
várnak az arkangyaLok
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