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Embertani sorozat:
3.
Készült: 1952. évben. .'
1. A feJ16dés'folyamata a f6em16sökt61 az emberig.
A következ6kben röviden vázoljuk afejl6dés
folyamatát a f6em16=
sökt61 az emberig. Ez a folyamat· a különböz6 életkörülményekhez
val6 szükaégszerü alkalmazkqQás eredménye. A f6emldsök közül_azok
maradtak fenn,' amelyek jobban tudtak alkalmazkodni a körülményekhez. Ezek közül is azok, amelyek a szerszám megragadáaával, hasz=
nálatával a mindenkori körülményekhez val6 alkalmazkodásra a 1eg9lkalmasabbnakbizonyultak.
Ezek váltak az ember' 6sévé, illet6leg
emberré.
2. Az erdei cickányt61

a majomember

6séigG

A f6eml6sök - amint az ábra is mutatja, fákonél6
cickányokb61
származtak, hosszu évmill16s fejl6dés, átalakulás során. 'A mells6
végtagok a különböz6 majomtipusoknál mindinkább felazabadultak és
a fogásra, kapaszkodásra vált alkalmassá .•A felsd testrésznek az
els6végtagokra
val 6 nehé~8dése és az ezzel jár6 veszélyp vala=
mint az éghajlati változásokkal kapcsolatoskörnyezet
változás
szükségszerUen, megkövetelték a Driopithecus, - illet61eg az Austz=
opithécust a fákon val6~életm6d_megváltoztatására@

.

3. és 3/a A ma~omembere

,_:"_-

A jávai mojomember koponyájának hossza 184 mm, szélessége 131 mme
köbtartalma 900 ccm, t~hát a him gorilla /450/ és az ember 11500/
koponyájának köbtartalma között van. A koponyaindex 7197. Koponya=
tet5 magassága '34.2. A koponya tojásdád alaku, a koponaatet~
alacsony, a homlok hátrafelé hajlik, a szemgödör felett boltozatos. A nagyagy egy és félszer nagyobb a gorilláénál és.egy és f'1szer kisebb az embernél, tehát igen kezdetleges állapot. A majomember magassága l56~l7o cm-ig terjed. A fogazata a mai emberéhez
hason16. Feltételezzük,hogy az elad jégkorszakban vagy e16tte js=
lent meg. A majomember a mai ember6se9

bl

A koponyatet5 össze'hasonlitásáb61 is ki tünik
amint ezt máxDubois Jenő, a jávai majomember c50ntleleteinek felfedez5je meg=
állapitotta, - hogy a majomember a mai ember és a csimpánz közöttt
átmenet.

,c/ A majomember combcsont-töredékei /455 mm hosszu! világosan
ják, hogy két lábon járt és testtartása eléggé egyenes vo l.t,

mutat.-

d/ A kinai majomember koponyája hasonlit a jávai majomemberéhez9
mint azt a mellékelt ábra mutatja. A szemüreg feletti hatalmas
betürekedés magasabb koponyatet6t jelent. A kinai majomember ko=
,
i

I

I
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po~yahossza 188 mm, szélessége 1;0 mm koponyaindexe 73,4 tet6magassága 35.3. Az agyüreg térfogata férfinél 1200 ccm, n6nél 850
ccm. Az als6 állkapocs igen massziv, fogai nagyok, rágófeltiletük
mintázott. Az állcsucs hiányzik. A nagyagyi'homlöklebeny
kihegyesedése és lefelé irányulása az emberszabásu majmokhoz teszi ha=
sonlóvá. Agyveleje viszont átmenet a neándervCSlgyi ember felé •.
Teetmagassága kb. 165-170 cm volt, amint ez a combcsontokból következhet6. A felkarcsont már megegyezik a mai emberével, a kéz
tehát felszabadult és alkalmassá vált a munkára.
~. A ma.fomember korának földtörténeti
~ majomember korának földtörténeti
éghajlat meleg és nedves volt.

fej16dése.

tájképe. Ebben az id6ben az
(

5. A majomember ·életkörülményei.

A majomember szabadban élt, k6hordások mellett készitett magá=
nak helyet. A lel6hely~k mellett talált hamucsikokból megállapitható, hogy ismerte a tüzet. Táplálékát csapatokba tömörülve szerezte meg. Akinai majomemberek már' barlanglakók voltak, vadá - .
szattal foglalkoztak. Az állatokat csapdával ejtették.el és utána
vége~ték ki. A tüzet hussütésre és a ragadozó állatok távoltartá=
sára is felhasználták. Ugya jávai,.mint a kinai majomember em=
berev6 volt, f61eg a csontvel~t kedvelte. Ez utóbbit ~ meglékelt
koponyá~ és a hosszában ke~tévágott végtagcsontok is bizonyitjákG
6. A majomember

szerszáma!~

Akószerszámok
kezdetben igen durva megmunkálással készültek,
kés6bb finomabb csiszolásokat is találhatunk rajtuk. A k6eszközök közül marokk6vet - szakolcákat - készitettek,. de a falándzsát
is ismerték. A hegyesebb k6eszközöket a növényi gumók kiásására,
bdrök lef~jtésére használták fdképen. A kinai majomember már az
állatok csontjaiból is készitett szerszámot. Müvészi maradványo~
kat nem találtak.

1.

NeandervÖlgyi

ember.

A nedandérvölgyi ember koponyája hosszukás. A Szem felett hatalmas homloktaréjjal, és rézsuton hátraes6 homlokkal, mely lapos,
alacsony homloktet6ben folytatódik. A keskeny és hosszukás arckoponya a -fej agyközpontjához képest er6sen fejlett volt. Urrnyi-·
lása széles; majdnem kerek,. az orrcsont kiálló, széles. A két
szem közötti távolság nagyobb. amainál,
az arckoponyarész
a.fo~
gakkal erősen előreálló, az orr és szájnyilás közötti távolság még
nagy volt. Az állkapcson még megtalálható az álcsucs, de legöm- .
bölyödve e igy hasonlóságot mutat a majomemberhez. A neandervöi~
gyi magassága 155-160 cm. Aránylag rövid lábu és karu, zömök embe=
rek voltak, a kézt6 és kézközép csontokról megállapitották, hogy
ez az empertipus még nem volt képes olyan változatos kézmozdu=
latokat végezni, mint a mai ember. Járása esetlen volt, ezt a
lábcsontok szerkezetébdl megállapitották •.
8. A nedandervölgyi
ember gerince még nem volt egészen hasonló a
mEo1 ember gerincé:;.e~. A combcsonton el6redomborod6 görbületet
látuni~, ez a cao nt hengeralaku volt, középdarabjából átmenet né L«
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kül képz6dött végek találhat6k. A sipcsont közelebbi végdarabjának
izületi felszine nem volt vizszintes. Ennek következtében kissé
hátrafelé fordult, tehát a láb nem volt egészen kinyujtva.
b , A Tesik-Tasban talált neandervölgyi' embertipus 'maradványai t a
SzovjetuniÓban, tJzbégisztánban Okladnyik /Tesik-Tas/-ban találtáke
A kép hiven bizonyit ja, a 7~es pontban leirt jellemvonások helyességét.
c. Erre a koponyára

a 7. pontban foglaltak

vonatkoznak.

8. A nedandervöllZYi ember korának föld történeti tájképei.
Az éghajlat kezdetben'mérsékelt
és nedves, a korszak végén pedig
hideg és nedves volt. -

9.

A 'neandervölgyi

ember életk<:irülményei.

A neandervölgyi ember kora a teljes eljegesedés korszakára esik.
Végleg a barlangba kényszerült, mely tüzzel j61 bemelegithet6 és
eltorlaszolhat6 volt. Vadászott, szervezettent
csapatokban élt,
melyben a munkamegosztás szükségszerüen magasabb fokra emelke=
dette A k6eszközöket már j61kidolgozta.
Ebből a korb61 csákányokJt, késeket találunk, a kor vége felé pedig már a csontszerszámok készitése magasabb fokra emelkedett, s6t már a temetési kul~
tuszt is megtaláljuk a halott mellé helyezett szerszámok alapjáne
E kor embere halászattal is foglalkozott, a halat kézzelfogta~
rendszerint elrekesztett vizterületben.
10. A ne'andervölgyi ember szerszámai •.
Lásd 9 pont.
I

ll. Cromagnoni ember.
A cromagnoni ember koponyája hosszu és e-léggé-alacsony volt. Homloka szépen ivelt, az állcsont eléggé fejlett. Az agyüreg térfogata 1590 ccm. Testmagassága 190 cm. A leletet Franciaországban
Cro-~agnon közelében lév6 barlangban fedezték fel. ,
12. Cromagnoni

ember kQ.rának földt6rténeti

Az éghajlat tulnyom6an
latba ment át. ,13. Cromagnoni

tájképe.

'

száraz hideg volt, mely mérsékelt

éghaj=

embe~életkörülménye1.

B1rlangokban mesterséges földkunyh6kban és sátrakban laktak. A
leletek mellett talált kü1önböz6 kagy16héj-füzérekb6l
megállapi=
tották, hogy kereskedelemmel is foglalkoztak. Ezeket a héjak~t,
illet6leg állatokat a F6ldk6z1~tenger vidékér61 "Bzál11tották ide"
F6táplálékuk a hUB volt. V~dáezattal
halászattal foglalkoztakc

es

,f.

140 Cromagnoni

ember szerszámai.

A k6szerszámok csiszolása ebben a korszakban éri,el legmagasabb
fejl~dési fokát, kovak6b61 kapar6kat, fur6kat, vés~ket kéez1tetteke
Megjelennek az e1s6 finomabb csonteezközök: a fejes ár
a dár-

ee

5511120/46

- 3 -

daoQuce~216bbit
b6rfeldolgozásra,utóbbit
vadászatra használták~
A caontokb61 külonböz6 használati /szigonyok, hajit6pálcák, varrótük, vadcsalogat6 sipok, ár, stba/ valamint disztárgyakat ké=szitettek. /Pl .•kommand6pálcát./ Megtaláljuk.a szobrászat első
maradványait •.A szobrokat mészk6b6lj steatitb6l, /zsirk6/ készi=
tettek .•A tüt már a ruházat elkészitésére használták. A falfes=
tészet terén is müvészi munkát végeztek,f6leg
különbözó állatok
ábrázolásával.
15. Az emberi koponya fej16dési vázlata!.,
Figyeljük meg az agykoponya nagyobbodását az arckoponya rovására.
Az állcsucs kialakulása a homlok és koponya domborodása, az orr
éss~ájnyilás
közötti, távolság, valamint az állkapcsok méreteinek
csökkenése, mind a megváltozott életkörülményekhez', az uj élet =
,m6dhoz val6 alkalmazkodás eredményeképen jött létre.

/

16. Mai emberek.
A mellékelt ábra 3 ma é16 emberfajtát ábrázol. A jelenlegi é16 em~
berfajták a különbözó földrajziv éghajlati és talajviszonyok hatására alakultak ki. Ezek a tényez5k bizonyos másodrendU sajátságokat idéznek elő a különböző körülmények között é16 embereknél. Az
egy emberfajb6l igy .jöttek.létre a különböz6 faj ták:
Ie

Eur6pai fajta /Északi, kaukázusi,

II.

Mongoloid

fajta IMongol,

medi terrán és dinári tipus.okj.

indonéz~ amerikai indián és e~zkimo/Q

Ill •.Negroid

fajta. /Néger; busman, p ápua , hottentotta

~1.Az, ember

származási

t puack/",
í

törzsfáj§.!.

Az ember származási törzsfája az ásatási leletek alapján.
rá.zatot lásd az ábra.kisér6szövegében.

Készül t a Felsőoktatási Jegyzetellátó
Fele16s vezető: ,,:;-,.;
.~, ;.!!,'
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Vállalatnál

Magya=

