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A bevezető fejezet leszögezi, hogy a m a élő emberiség polim orfiája m ellett eleget tesz 
a tudom ányos faj kritérium nak, teh á t egyetlen fajnak  kell tekin teni.

Kétségtelen azonban, hogy számos em bercsoport olyan jó l körülhatárolható  morfoló
giai és fiziológiai tulajdonsággal rendelkezik, m ely lehetővé, sőt szükségszerűvé teszi a fajon 
belüli finom abb m egkülönböztetést. A fajon belüli változatok jelölésére legalkalm asabbnak 
a „rassz” taxonóm iai fogalom kínálkozik. A szerző értelmezi sa já t rassz fogalm át. Kitér 
a m inim alistákra és „szőrszálhasogatókra” , akik  2 — 3, vagy szinte szám talan rasszt külön
böztetnek meg egy-két szem betűnő, vagy pedig minuciózus földrajzi elterjedés, morfológiai, 
fiziológiai és genetikai tu lajdonság alapján. Szerző R e n s c h  (1929) „földrajzi rassz” fogalmát 
teszi m agáévá, melyen belül „lokális” és mikro rasszokat kü lönböztet meg.

A nom enklatúra tu lajdonképpen konvenció kérdése. Fontos, hogy egyszerű és egy
értelm ű legyen, kritérium ai exak tak  legyenek. Szerző ennek a követelm énynek messzemenően 
és a legmodernebb szinten tesz eleget.

A harm adik  fejezettől tá rgya lja  rasszdiagnosztikai kritérium ait. A könyvnek ez a része 
a morfológia, fiziológia, genetika, egyszóval a humánbiológia legutóbbi években elért ered
ményeinek rem ek összefoglalását adja. így a pigm entáció, testszőrzet struk tú ra  m ellett kitér 
a hormonális regulációra és génikus determ inációkra. A csontozat morfológiája m ellett teret 
szentel összetételének különbözőségére, a környezet és táplálkozás hatására. Legfontosabb 
fogazati bélyegek: forma, nagyság, agenezis, m ajd  testnövekedési problémák érintése u tán 
á tté r  fiziológiai sajátosságokra. Így  tárgyalja a vérnyom ást a 17-ketoszteroid ürítést, a ß-amino- 
izobutilsav k iválasztás rasszkülönbségeit. E zt követik  a haptoglobinok, majd a színtévesztés 
és külön fejezetben a vércsoportok. I t t  ta lán  didaktikusabb sorrendet ta r th a to tt  volna a 
szerző. Az ötödik  fejezet a term észetes szelekció és adaptáció befolyásoló hatásával foglal
kozik. A következő rész az abnorm ális hem oglobinokat és „vérbetegségeket” tá rgyalja  (malá
ria, Thalassem ia, sickle-cell aném ia) fiziológiai és genetikai vonatkozásban. Mind ez, mind 
pedig a következő, betegségekkel foglalkozó fejezet a természetes szelekció elé kívánkozik. 
Ez a rész egy új tudom ány, az orvosföldrajz eredm ényeiről számol be. A nyolcadik és a kilen
cedik fejezet a genetikai sodrás és rasszkeveredés ha tásá t teszi megbeszélés tárgyává. A tize
dik, e kérdéssel foglalkozó fejezet kifejti és leszögezi: viselkedésben, beszédben, érzelem
világban és életm ódban kétségtelen rasszkülünbségek tapasztalhatók , de ezek m ind szociális, 
társadalm i alapon nyugszanak. A 11. és 12. fejezet foglalkozik a taxonóm iai kérdésekkel, 
s i t t  közli szerző saját rendszerét. Ism erteti a „mesterséges”  és „term észetes”  határozó
kulcs lényegét az emberi taxonóm iában. T ek in te tte l van az ősiségre és a leszárm azásra, 
egészen az em beri evolúció archanthropus fokozatáig, de i t t  (ti. archanthropus) és a mai 
emberiségben is a morfológiai és fiziológiai sajátosságok fontosságának hangsúlyozásával 
a szaporodási közösséget ta r tja  elsőrangú tényezőnek a megfelelő taxon  meghatározásához. 
Ezek u tán  ism erteti a bevezetőben k ife jte tt földrajzi-rassz rendszerét, melyhez megadja 
a  fiziológiai és genetikai jellem zőket is.

Kilenc ún. földrajzi rasszt és 32 lokális rasszt különböztet meg (az utóbbiakon belül 
16 „rep rezen ta tív” lokális rasszt, 4 am erindid csoportot, 4 „ re j te t t” , izolált, számbelileg 
kicsi, és 3 „hosszan” izolált, szélső helyi rasszt).

Minden fejezethez k itűnő, a problém át tárgyaló  irodalom jegyzék csatlakozik.
Mind a botanikában, m ind a zoológiában több rendszer használatos és elfogadott, 

a ku ta tók  különböző felfogásának megfelelően. íg y  van ez az antropológiában is. G arn  rend
szere könyvének v ita th a ta tlan  érdem e; okfejtésének igen modern, széles biológiai alapokon 
nyugvó kere te t ad. Nemcsak ab lako t ny it az antropológiában friss szellő részére, de alapos 
léghuzatot is terem t.

D r . D ezső  Gyula
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