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G r im m , H a n s : E inführung in die Anthropologie. Yeb. G ustav Fisqher Jena, 1961. Ára: 10,65 DM.
A kelet-berlini professzor rövidre fogott 107 oldalas könyve, m in t bevezetésében írja, 

az em bertan lényegét a rokontudom ányoktól el akarja  határolni, s főleg az em bertan  főbb 
kérdéseit, segédeszközeit, ku tatási ú tja i t  és céljait akarja  az olvasóval m egism ertetni, s modern 
em bertan t az emberbiológia szellemében ism ertetni.

Ezért az em bertant, m int a biológia egy részét tárgyalja és ennek kapcsán főleg az 
em bertanban ta lá lható  különböző felfogásokat kritikailag bírálja. Majd az összehasonlító bio
lógiai szem pontból szárm azástanilag tárgyalja az em ber emberi tu lajdonságát. Ism erteti az 
em ber fejlődésére vonatkozó fontosabb álláspontokat m ind morphológiai m ind pszichológiai 
szempontból. R eátér arra a kérdésre, hogy az em ber agybeli fejlődése, főleg a Homo sapiensnél 
a tes ten  kívül álló segédeszközeivel m ilyen kulturális ha ladást é rte i, amely a környezeti tén y e
zők m egváltoztatásával strukturális változásokra is vezethet. E zután  az em bertanban Hasz
nálatos főbb indexeket tárgyalja és a mérések m ai és helyes értelm ezését ad ja  meg. Ism erte ti 
a szám és indexhatárok sem atikus értelmezése ellen szóló nézeteket, s reám u ta t a form ák 
nagyobb fontosságára, s arra, hogy a m orpliognostikai jellegek terén milyen fontosak a szub
je k tiv itá s t csökkentő összehasonlító m intam ódszerek.

Kiemeli a genetikai tényezők fontosságát, s reám u ta t arra, hogy ezek eloszlásának vizs
gála ta  az egyes populációkon belül (isolatumok, m agashegyi völgyek, vallási előírások, kasz
tok stb .) mennyire fontos. Köztük eltérések lehetnek nemcsak az életfontos tulajdonságokban 
(vércsoportok, vértényezők, haemoglobinféleségek stb .), hanem  számos egyéb jellegben is (pl. 
kézujjtagok szőrzetében, koponyavarratvariációkban, a védőpigm entképződésben, az élő bőr 
regulációképességében stb.), mennyi k u ta tn i való van . E zekután az em bertan társadalomegész- 
ségügyi vonatkozásait tárgyalja, reám u ta t arra, hogy az accelerációnak milyen eddig ism ert 
bizonyítékai vannak, s hogy ezen a téren milyen sok és fontos ú jabb vizsgálat lehetséges (pl. 
u jjkerü le t változása, a táplálkozási állapot exact mérése, zsírpárnázat fokozatának meg
állapítása stb.).

Kiemeli a letális és az öröklési-anyagot vá ltoz ta tó  m utációk szerepét az ember bio
lógiájában, s reám u ta t az em bertani vizsgálatok jelentőségére a tes tku ltú ra  eredményeinek 
ellenőrzésében.

Ism erteti az anthropológiai vizsgálatok szerepét az igazságügyi orvostanban főleg az 
apasági vizsgálatokban és az ism eretlen személyek felismerésében és rekonstrukciójában.

Tárgyalja az em bertan szerepét a néprajzban és a régészetben, az utóbbiban főként 
a csontanyag értékelésének lehetőségeit és módszereit ism erteti, s főleg azt, hogy az ásatások
ban ta lá lt csontvázakon hogyan tu d ju k  régebbi korok embereinek életkörülm ényeit, egyes testi 
tu lajdonságait, életkorát, korbeli felépítését, néhány betegségét, részleges pathológiáját, 
halandóságát, sőt egyes korszakok klím aviszonyait, táplálkozási viszonyait, sőt egyéb szoká
sait megismerni.

Végül az em bertannak a produkcióban való fontosságát ism erteti, s főleg azt, hogy 
töm egfelvételek ú tjá n  hogyan lehet különböző korú emberek m éretnorm áit gyakorlatilag fel
használni (ruha, fehérnemű, pad, ülés, vezetőülés, szemüveg, kalap — m éretek stb.), am int 
ezt szovjet, angol, USA és lengyel példák m uta tják .

U toljára á ttek in tést ad arról, hogy az em bertannak és az em berörökléstannak m indkét 
N ém etországban hány  intézete van. Zárószóul hangsúlyozza, hogy az em bertani vizsgálatok 
bizonysága szerint, m ár a legrégibb időkben sem volt irgalm atlan kiválasztás a testileg erősek 
jav á ra , kőkori példák m utatják , hogy a betegeket gondozták: gerinc tbc.-s betegek éltek, 
sőt a shanidari ősember nyilvánvaló törés u tán  am p u tá lt keze m u ta tja , hogy az akkori tá rsa 
dalm i gondoskodás az erősen m egnyom orodott em bertárs életét is fen n ta rto tta .

A szép kiállítású könyvet, mely a szerző nagy olvasottságát dicséri 51 jól illusztráló 
ábra és bőséges irodalomjegyzék egészíti ki. Referens szerint a szerző az egyes kérdé
seket olyan objektiven ism erteti, hogy az olvasó az ő egyéni vélem ényét alig tud ja  észre
venni, pedig néhány esetben az is érdekes lenne.
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