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AZ ,,1470~ES KOPONYA"
A Homo genus legkorábbi - csaknem hárommillió éves - nyomainak felfe

dezése Kenyaban arra késztet, hogy átgondoljuk újra az emberiség családfáját.
Valahányszor elrepülöle Kenya óriási álióvize, a Rudolf tó mellett kelet felé

elterülő száraz, szaggatott szürkésbarna puszták felett, mindig ugyanaz a gondo
lat merül fel bennem szorongást keltve: valahol ott lenn megvan a kuics.

Ez a rövid repülés 1972 augusztusának egyik ragyogó napján ugyanilyen volt.
Szokásos kiszállásra indultam a szárazföld belsejében folyó helyszíni ásatásokhoz
a tó mellett Koobi Florában lévő szállásunkról. Alacsonyan repültem a zaklatott
dombvidék felett és tekintetemmel végigpásztáztam a gazdag, döbbenetesen régi
lelőhelyeket, amelyeket az elmúlt négy év alatt átkutattunk. És mint mindig, sze
rettem volna tudni, mikor és hol tudnánk megtalálni - a kulcsot az emberiség
eredetének megértéséhez.

Az ideiglenesen rögtönzött leszállópálya végén fő helyettesem. Karnoya Kimeu,
aki öt kenyaiból álló ásató csoportunk élén állt, a leplezetlen izgalom széles mo
solyával jött oda a hatüléses Cessnához. Pár óra múlva újra mentem, de már
egy kis táskára való ásatag koponyatöredékkel, és meg voltam győződve róla,
hogy ez a lelet rendkívüli fontosságú. Mégis csak néhány hetes további ásás, ros
tálás és fáradságos rekonstrukció után vált igazán világossá, hogy milyen fontos
a lelet. Egymillió évvel jutottunk közelebb homályos eredetünk megértéséhez, mert
minden bizonnyal az eddig felfedezett legrégibb ősemberkoponyát találtuk meg. .

A fiatal Bernard Ngeneo bukkant rá az összetörött koponyacsontra egy me
redek, vad vizmosásban. Néhány csonttöredék állt ki a homokos üledékből. Az
első nap már több mint -liarmínc töredéket kíástunk, a legtöbb kicsi volt, és sok
nem volt nagyobb a hüvelykujj körménél. A nagyobbak közül kettő, a koponya
homlokrészéből való, rögtön elárulta nekem, hogy ezek más hominieta maradvá
nyai, mint bármely más ismert ősemberfaj.

Az emberi nem eddigi legrégebbi nyoma 1,8 millió éves lelet volt. Apám,
néhai Louis S. B. Leakey Homo habilis-nak nevezte el ezt a fajt. Különböző ma
radványait fedeztük fel a 60-as években Tanzániában az Olduvai szurdokban.
Több tudós azonban inkább az egyik másik fajt, a Homo erectus-t tekinti az igazi
ember legkorábbi képviselőjének, amely egymiilió évvel ezelőtt élt.

Ezeket a Rudolf tótól keletre eső lelőhelyen talált értékes koponyatöredékeket
olyan üledékből mosta ki a víz, amelynek korát időközben laboratóriumban mint
egy 2,8 millió évben állapították meg. így múltunk legalább kerek 10.000 évszá
zaddal tolódott vissza - és zavarba ejtő új kérdések merültek fel az ember csa
ládfáját illetően.

Történelem előtti türelemjáték

A Rudolf tó sekély vizű zöldellő partjainál levő szállásunkon feleségem, Meave
örömmel - és szemöldökét szígorúan összehúzva nézegette a töredékeket. "Türe
lemjáték - mondta -, csak nincsenek meg a csúcsdarabok." Főleg őrá hárult
a törött koponya összerakásának feladata, amiben egy londoni anatómus, Bernard
Wood és mások voltak segítségére. A munka lassan haladt, Bernard és Meave min
den nap nagyon várta új töredékek érkezését a helyszínen folyó rostáló ásatások
ból. Néha napok is elmúltak anélkül, hogy akár két darabot is sikerült volna
összepárosítáhi. Lassanként azonban primitív és fejlett vonások különös kevere
dése vált megfigyelhetővé a koponyán,

Hat hét alatt a helyreállítás eléggé előrehaladt ahhoz, hogy meg lehessen
állapítani a lelet roppant fontosságát. Nevet még nem adtunk neki. (Egyszerűség

kedvéért általában ,,1470-es ember"-nek nevezzük, a példány leltári száma után
a kenyai Nemzeti Múzeumban.) Nyilvánvalóvá vált, hogy a koponyának nincsenek
előreugró szemöldökélei - nincs "haragos tekintete", mint a Homo erectus-nak.
És az agykoponya, bár csaknem háromszor annyi idős, mint a Homo erectus, majd
nem ugyanolyan nagy.
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Orvosi felszerelésünkből vett fecskendővel és finom homokkal próbaképpen
megmértük az "l470-es" koponya kapacitását. Laboratóriumban Alan Walker, a
Nairobi Egyetem anatomusa később megerősítette becslésünket, hogy a koponya
köbtnrtalma mintegy 800 köbccntíméter. Összehasonlításul megemlítjük, hogy a
sokkal kúsobbi Homo crectus példányainak koponyaűr-tartalma csak 750 és 1,100
köbcentímétcr közé esik (az átlagos mai koponyaűrtartalom míntegy 1,400 cm'').

Mégis, ez a meglepően fejlett ősember, az "I470-es", egyidőben élt a ma
llustralopithecus-nak nevezett fejletlen kelet-afrikai fajjal. A Rudolf tó kiszá
radt meder-részeiből a kelet felé nyúló dombok közott több mint 40 példány
Australopithecus került elő igen hosszú időszakból, koruk egymillió és 2,9 millió
év közöttí.

A Rudolf tó mcllettí olyan lelőhelyekről, amelyek korát megbízhatóan lehet
mcgúllupítaní, az expedíció társvezetője, Glynn Isaac régész 300 egyszerű kő vágó
eszközt és fegyvert ásott ki, néma bizonyságait annak, hogy valami - vagy valaki
- viszonylag magas szintre fejlődött értelemmel és ügyességgel élt és vadászott
itt legalább 2,6 millió éve.

Erősen kételkedem abban, hogy az Australopithecus készíthette vagy készí
tette volna ezeket az eszközöket. Bár ez a csaknem-ember többé-kevésbé felegye
nesedve tudott jámi, koponyájának átlagos űrtartalma csupán 500 köbcentiméter.
Erőteljes őrlőfogai mutatják, hogy növényevő volt, és aligha volt szüksége szer
számkészltósre.

Csábító lenne, bár attól tartok, kissé korai, hogy ezeket a szerszámokat az
.,1470" tipusú hominida kezének tulajdonítsuk. Más lehetőségeket is tekintetbe
kell venni.

Itt van például a Homo erectus. Amint a jól ismert pekingi és jávai ős

emberről is sokáig azt vélték. hogy a legősibb lelet, hosszú időn át a Homo erec
tus-t tekintették legrégebbi ismert ősünknek. Az eredeti becslések szerint 500,000
évvel ezelőtt élt. Ezt a kormeghatározást azonban az 1960-ban Olduvaiban tett fel
fedezéseink egymillL'J-évre helyesbítették, ami sokkal távolabbi múlt, sőt való
sz ínűlcg még régebbi példányok is elő fognak kerülni.

Azután itt van a Homo habilis, Egyes tudósok inkább az Australopithecus cso
portba sorolják és azzal érvelnek, hogy viszonylag csekély - 650 köbcentiméter
- koponyaűrtartalrna nem engedi meg, hogy a Homo nembe sorolj uk. Sajnos, nem
ismerhetjük bizonyosan a testmagasságát, márpedig 650 köbcentiméter űrtartalmú

koponya még nagy is lehet rendkívül kis, könnyed termetű egyed számára.
Mintegy 90 hominida kiásott maradványai közott az utóbbi öt évben kétmil

lió éves rétegekből származó elszórt állkapcsok és fogak töredékes bizonyságul
szolgálnak ahhoz, hogy habilis típusú ember élt valaha a Rudolf tó keleti vidékén,
de ebben nem vagyok biztos.

Több millió éve, amikor az Australopithecus és az ,,1470-es ember" kortársak
voltak, a Rudolf tó valószínűleg sokkal nagyobb, friss vizű tó volt, amelyet tró
pusi vízf'olyások tápláltak A talált bőséges csontmaradványok vadban rendkívül
bővelkedő, hatalmas zöld erdőségek meglétét mutatják,

A környék geológiai rétegei gyakori áradásokról és kiterjedt vulkáni tevékeny
ségről beszélnek. A tó vízszintjének egykori emelkedései és süllyedéseí után
maradó üledék pedig, valamint a vulkáni hamutakaró eléggé egyedülállóan egymás
fölé rétegezett leletanyagot tartalmaz.

A tudományos kincsesbánya mintegy 900 négyzetmérföldnyi kiterjedésű. Bár
mely szekcióban egyik leletet rendszerint másik is követi. Például néhány héttel
az ,,l470-es" koponya felfedezése után az általunk 131-es területnek nevezett
12 négyzetmérfiildnyi szektorban Meave cerkopithekoid majom fogát és több ko
ponyatöredékét találta meg - ez a faj tapasztalatunk szerint gyakran kíséri az
ősemberieleteket.

Ugyanannak az őslénynek a lábszárcsontja?

Egy völgyön áthaladva meglátogattuk John Harris-t, a Nemzeti Múzeum pale
ontológusát, aki sokáig együtt dolgozott velünk a Rudolf tónál. Integetett, és oda
mentünk.

- Mi az? - kérdeztem.
- Hihetetlen - feleli -, nézze csak!
Mikor közelebbről szemügyre vettem, hogy mit talált, gyorsabban kezdett ver

ni a pulzusom. Összetörött fosszilis elefántcsont halmazban erősen fejlett hominida
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felső lábszárcsontjának két végét láttuk. További keresgélés után előbukkantak a
hiányzó darabok, az alsó lábszár részei és a sípcsont töredéke.

A teljes lábszárcsontleletek rendkívül ritkák a gyűjteményekben fosszilis ho
mínídáktól, A dögevők bizonyára egy-kettőre végeztek a legtöbb elhullott példány
végtagjaival abban a sötét korszakban, amely a temetés szekásának megjelenését
megelőzte. Nos, ha egyáltalán van esély arra, hogy teljes ősembercsontvázat

találjunk, most itt, van. Úgy tervezzük, még az idén tovább ásatunk.
John aztán valóban fel is fedezett egy másik felső lábszárat a l::11-es területen.

Mindezek a lábszárcsontok 2,6 millió évnél régebbi rétegekben feküdtek. Vajon hoz
zá tartoznak-e az újonnan talált ,,1470-es" emberűnkhöz ? Talán csalódást okoz, de
ebben nem lehetünk bizonyosak. Mindemellett egészen világos, hogy ezek a felső

labszárcsontok nem olyanok, mint az Australopithecus-é, és meglepőerr hasonlí
tanak a mai emberéhez.

John felfedezései hozzájárulnak a Rudolf tótól keletre folyó ásatásaink mesz··
szemenőleg legsikeresebbnek nevezhető évének eredményeihez. Nem egészen négy
hónap alatt mintegy 35 hominida maradványait tárt uk fel, nagyjából 1 millió és
2,8 millió év közötti korból. Természetesen a legérdekesebb az összetörött ,,1470
es koponya". De más meglepetés is várt - és ismét Ngeneo készítette számunkra.

1972 októberében, amint terepmunkánk évadjának vége felé közeledtünk,
Bernard egy gyermek fogait és erősen töredékes koponyáját találta meg.

Annak a rétegnek a kora, amelyből az erózió felszínre hozta ezeket a töre
dékeket, megközelítőleg azonos volt az ,,1470-es" lelet korával, bár a két lelőhely

egymástól 8 mérföldre esett. Amint kezdtük összeállítani az új koponyát, úgy ta
láltuk, hogy az hasonló alakú. A fogak is mutatták, hogy nem Australopithecus
féle. Kopásukból és növésükből megállapítottuk, hogy a gyermek mintegy hat
éves lehetett halálakor.

Ennek az anyagnak a felfedezése újabb tömböt szelgáltat az ember fejlődésé

nek kialakuló mozaik-szerű képéhez. Ez a kép annak a nézetnek kedvez, hogy
többféle ősember lehetett, sőt lehettek ugyanannak a fajnak földrajzi vagy regio
nális változatai. Kétségkívül több darab fog felbukkanni, amint folytatni fog
juk a National Geographic Society és az U. S. National Science Foundation által
jelentősen támogatott kutatásunkat.

Abban reménykedem, hogy képesek leszünk visszavezetni az ember ásatag
nyomait a Rudolf tótól keletre egészen négymillió évig. Itt talán megtaláljuk az
Australopithecus - a csaknem-ember - és a Homo genus, az igazi ember közös
ősének maradványait.

Időközben tovább tanulmányozzuk gazdag leletanyagunkat - és további meg
lepetések érnek Csak legutóbb, több havi elemzés és különböző összehasonlítások
után jutottunk finom iróniával színezett következtetésünkhöz :

Figyelemre méltó ,,1470-es emberünk" - úgy látszik - nő volt.

BELLÉR BÉLA

Biblia ,
es általános műveltség

Kiolvasott Bibliám
szél-forgatta kerub-szárnya.
beírott világ-madár,
zúdul az éjbe, a nyút ba

(Szécsi Margit: A bibliás tenger)

Szellemi látókörünk kitágulásának örvendetes jele, hogy általános művelt

ségünknek egyre inkább szerves része lesz a biblia. A biblia újra elfoglalta tisz
teletreméltó helyét a könyvespolcokon és - ami még fontosabb - kulturális ér
tékrendszerünkben is, egy sorban az emberiség olyan nagy reprezentatív alkotásai
val, mint az Iliász és az Odüsszeia, a Gi lgames-eposz, a Ramajana, a Mahabharata
vagy Irán bölcsessége, a Zend Aveszta. Mindennapi nyelvhasználatunkban is az
elvesztett s megtalált drachma bibliai örömével fedezzük fel újra a bibliai eredetű

kifejezéseket, szólásokat, motívumokat, kép- és szimbólumrendszert, gondolkodá
sunjc bibliai kategóriáit.
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