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AZ ÚJ EMBER 
TUDOMÁNY ? 

A naponta megjelenő tudományos publikációk nagy száma, nem teszi 
lehetővé azt, hogy egy kutató teljes mértékben naprakész legyen az általa művelt 
tudomány minden részletével. Így fordulhatott elő, hogy az élettudományokkal, 
azon belül az embertannal (antropológiai), vagy esetleg az ember 
származástanával foglalkozó kutatók figyelmét elkerülte egy 2009-ben megjelent 
tanulmány (?), elmélet (?). 

Nem kisebb dologról van szó mint a “HOMO”, azaz az Ember egy új 
fajáról (? nem tévedés és nem elírás). A bejelentéssel kapcsolatban nem ismertek 
a tudományos műhelyek és az Akadémiák reakciói,  sőt semmilyen reakció, vagy 
tudományos vita sem kerekedett a bejelentésből. 

Talán azért, mert ez a hír is tudománytalan? 
Kérdőjelek és kérdőjelek. Magával a hírrel és a bejelentéssel szükséges 

foglalkozni, mert úgy tűnik, hogy a napjainkban zajló társadalmi feszültségek 
kihatnak az evolúcióra is, ami viszont szerény ismereteink szerint szinte 
lehetetlen, de valami mégis történik.  Lezárhatnák a témát azzal is, hogy 
mindösszesen egy hozzá nem értő, műveletlen ember olyasmiről beszél amiről 
semmit nem tud. Esetünkben ezt azért  nem tehetjük meg, mert a hír mögött fel 
sejlő jövőt nem csak a közzétevő, hanem nagyon sokan nap mint nap formálják, 
célokat tűznek ki és nagy energiákat fordítanak arra, hogy elképzeléseiket 
megvalósítsák. A hír hallatán sokakban biztos felmerülhetnek olyan gondolatok 
amelyeket az elmúlt évtizedekben sokszor hallhattak, evolúció, mutáció, 
klónozás. Szándékosan a súlyosabb jelzőket nem említem. 

Nézzük a hírt, amit számos helyen olvashattunk: 
“Két évtizeden belül létre tudjuk hozni az új nyílt társadalom emberét. Ez az új ember – 

a homo sorosensus – hivatott felváltani a homo sovieticust, amely lassan 
elbomlik a történelem szemétdombján – ezt még 2009-ben fogalmazta meg Nils Muiznieks az 
Európa Tanács jelenlegi emberi jogi biztosa.”. 

A hírben az is olvasható, hogy az új emberfaj létrehozásának elképzelését 
1989-ben ismertették. Kissé zavaros a gondolat, mert azt is olvashatjuk, hogy, 
“Két évtizeden belül létre tudjuk hozni az új nyílt társadalom emberét”. Ez elgondolkodtató, 
két évtizeden belül létrehozni egy új fajt (?), vagy talán rasszra gondoltak.       

Vitatkozás helyett elméleti síkon nagyon egyszerűen, a teljesség igénye 
nélkül vezessük le az ember származását és pontosítsuk a kifejezéseket. 
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A felvetést, hogy új fajt vagy rasszt hoznának létre a Wikipédiából (szabad 
enciklopédiából) vett meghatározással célszerű kezdeni. 

Idézet:  
“ A nagyrassz a biológiai értelemben véve egységes emberi faj (Homo sapiens) 

egyetlen és egységes alfaja (H. s. sapiens) populációinak osztályozása örökletes, többnyire 
földrajzi meghatározottságú csoportokra. Elsősorban biológiai, illetve antropológiai fogalom. 
Korábban a rasszal rokonértelemben – illetve etnicitás és nemzeti hovatartozás értelemben is – 
használt faj szó használata történelmi és politikai okokból sem ajánlott, de biológiailag sem 
érvényes fogalom. Genetikai szempontból a nagyrasszok közötti és az azokon belüli különbség 
nagyon csekély: a legnagyobb különbség 0,176%, ez alig 11%-a az ember és a csimpánz 
genetikai állománya közötti 1,6%-os relatív különbségnek.” 

Megállapíthatjuk ez alapján, hogy a Homo Sapiens sapiens, az EMBER az 
élővilág egy meghatározó szereplője. Az emberré válás folyamata több millió 
éven keresztül zajlott.  Az emberi evolúciós folyamatok a fosszíliákon jól nyomon 
követhetők. Az időrendi (kronológiai) felsorolás jól szemlélteti, hogy az egyes 
élőlények kialakulása és fejlődése milyen összetett kapcsolatban álltak a 
környezettel és az akkori élővilággal. Az emberi evolúció fának tekinthető, 
amelynek ágai az idők során sok egymás mellett élő fajok fejlődés vonalával 
találkozott, keresztezték egymást. A különféle élőlények, fajok utódlása és az 
életük fennmaradása a természet törvényeinek megfelelően zajlott és zajlik 
napjainkban is. A fajok közötti kapcsolatok meghatározott biológiai rendszereket 
alkottak. 

 Kezdjük el időutazásunkat. 
-  Első koponyával rendelkező élőlénynek tekintik a kb. 7 millió évvel 

ezelőtt élő Sahelanthtopus-t. 
- 6 millió éves, már két lábon járást figyeltek meg a paleoantropológusok 
- Az első hominida létezését 5.8 millió évesre becsülik. (Ardipithecus 

kadabba). 
- 5-6 millió éve (már modern genetikai becslés alapján) az emberaszabású 

majmok családjának emberi ága elválik a csimpánz ágtól. 
- 4,2 millió évvel ezelőtt találtak két lábon járó hominida maradványokat 

Kenyában (Australopithecus anamensis) 
- 3.6- és 2.6 millió évvel ezelőtt élt több Australopithecus maradványt is 

feltártak. 
- Ugorjunk 300.000 évet ! Megjelenik az első HOMO (habilis) 
- Ismét 300.000 évet követően bizonyítottan élt az Australopithecus 

robostus, és 
- 1.8-1.6 kétszázezer év alatt megtaláljuk a Homo (erectust), viszont a 

Homo (habilist kihaltnak nyilvánítják.) 
- 100.000 év elteltével a “Turkana fiú (homo erctrus) kőbaltát használ. 
- Eltelik 300.000 év és kihal a Australopithecus robostus. 
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- 800.000 évvel ezelőtt (hatmillió kétszázezer éven keresztül tartó  evolúciós 
folyamatot követően ) élhetett a legkorábbi emberi életre hasonlító ősünk 
(Észak-Spanyol Ország, Burgos). 

- 600.000 éve élt a Homo heidelbergensis 
- 400.000 éve Homo neanderthalensis 
- 260.000 évvel ezelőtti leletek azt mutatják, hogy Afrikában élt az első 

Homo sapiens ősünk.  

- Nagy utat járt be az élet, míg megjelentek azok az őseink akiket már 
Homo Sapiensnek lehetett nevezni. 

Elkezdődött a “kirajzás” Afrikából.  
- 120.000 évvel ezelőtt Afrika szerte elterjedt a Homo Sapiens. 
- Az “Ős Ádám” a mai férfiak legkorábbi ismert közös ősének 

maradványait 90.000 ezer évesre becsülik (igaz, hogy a tudomány 
hiányossága, hogy nemi identitásának ismerete nélkül férfinak nevezzük.) 

- 60.000 éves a Kínai legkorábbi Homo Sapiens lelet (30.000 év kellet 
ahhoz, hogy a Homo Sapiens Kínáig elvándoroljon.) 

- 55.000 évvel ezelőtt jutottak el őseink Ausztráliáig. 
- Európában úgy 40.000.- évvel ezelőtt jelenik meg a cromagnoni ember 

Az emberiség elterjedése megállíthatatlan. Benépesíti bolygónkat. 13.500 
évvel ezelőtt Amerikában is megjelenik a Homo Sapiens.  

Bolygónk, a ma is élő (HOMO SAPIENS)  Emberek, egy tőröl fakadnak. 

Az utolsó 25.000 évben az evolúció rendületlen volt. Pontosíthatnánk, hogy 
az Ember (a HOMO SAPIENS SAPIES) folyamatosan alkalmazkodott az 
állandóan változó környezethez. De az Ember, Homo Sapiens maradt.  

Küllemében és életvitelében viszont az egyes földrajzi területeken az Ember 
sajátos alkati, életviteli, alkalmazkodási stb. variációt mutat. 

A Homo Sapiens nem változott az elmúlt néhány ezer évben, viszont 
küllemében, szokásaiban, életvitelében akár jelentős különbséget is képes 
mutatni.     

Létezik egy tudomány a Taxonómia, ebben a rendszertanban a Homo 
Sapiens un. alfajait különböztetik meg, amit Nagyrassz rendszertannak 
neveznek. A Taxonómiának több iskolája létezik. 
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Az európai rendszer (iskola) szerint négy nagyrassz létezik: 
	 1	 europoid 
	 2	 mongoloid 
	 3	 negrid 
	 4	 ausztraloid  

  
Az amerikai rendszer (iskola) kilenc nagyrasszt különböztet meg: 
	 1	 kaukazoid – az európai rendszerben europoid 
	 2	 indoid – az európai rendszerben europoid 
	 3	 mongoloid 
	 4	 amerindoid – az európai rendszerben mongoloid 
	 5	 polinezoid – az európai rendszerben mongoloid 
	 6	 melanezoid – az európai rendszerben ausztraloid[6] 
	 7	 mikronezoid – az európai rendszerben mongoloid 
	 8	 negrid 
	 9	 ausztraloid 

A rövid ismertetés és levezetés alapján egyértelművé tehetjük, hogy az ember 
származása és nem utolsó sorban sokfélesége lassú elhúzódó folyamatok 
bonyolult összefüggése. 

Gondos elemzés és szakirodalmazást követően azt is kijelenthetjük, hogy “Homo 
sovieticus” nem létezett és nem létezik. Egy új emberi faj kialakulása természetes 
úton több ezer, tízezer, százezer év alatt jött létre. A Homo Sapiens 30.000 éve 
stabilan  van jelen bolygónkon, és más Homo faj nem létezik. 

Az, hogy valaki, vagy valakik 30 év alatt egy nem létező Homo fajból új emberi 
fajt akarnak létrehozni az nem minősíthető. Az is lehet, hogy annyira 
tudatlanok, hogy a nagyrasszok számát kívánták volna bővíteni. Ez nem csak 
utópisztikus, hanem egyenesen abszurd. 

Csak reménykedni tudunk abba, hogy az elképzelés mögött valójában nem egy 
klónozási folyamat húzódik meg. 

Megjegyzés: Az élettudomány és az antropológia tudománya jól kutatható, 
könyvtárnyi mennyiségű tanulmányokban, dolgozatokban, könyvekben 
mélyíthetjük el tudásunkat. 

Abban az esetben, ha a cikkben olvasható elképzeléssel valóban és komolyan 
sokan foglalkoznak, akkor a tudományos élet szereplőinek is meg kell szólalni.  

Mindösszesen figyelem felkeltés céljából készült ez a rövid kis írás.
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