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AZ EMBER SZÁRMAZÁSA II.
Embertani sorozat:~p
"Készült, 1952. évben.
'l'pSzármazástani bizonyitékok, /Szövegkép./
"A-számázástáni'bizönyitékokhóz'tártoznak
az összehasonlitá anatómia, az ásatási leletek, valamint az embriológiai bizonyitékok. Ha összehasonlitjuk a különböző gerinceseket azt tapasztaljuk, hogy testi felépitésük haaon'l
ami közös eredetüket'
bizonyit ja. Pl. bár az emberi Ezem lényegesen bonyolultabb, mint
a hal szeme,felépitésében hasonló. I<.Ulönbensok a ha~onlóságaz
emlős állatok és az emberi test felépitésében. /csontváz, izomzat, zsigerek, erek, idegek./
.
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2. KétéltU, hUlló" emlős /denevér/, ember mellsd végtagjainak
felépitése:-~
""
'ifént emlitetteket a következő ábrákkal támaszt juk alá:
az.ábrán látható kétéltü, hülló, emlős és ember mells~ végtagjai
hasonló jellegü csontokból állanak: felkar, alkar, kézt6, kézközép, ujjperecek.
.
3. A támaszkodás három formája: '16, kutya. ember •

..
' A"nélyzetvál toztatáá módjának" mé gf'aLe Lé én a támaszkodás
három formája: a ló patájára, a kutya ujja:1.ra,az ember talpára
támaszkodik. "
..
.
4. Zsigerek elhelyezkedése ~ac)skánál és embernél.
""'-._ ...

A z~igerek eihelyezkedése hasonló a macskánál és embernél.

5. Atavisztikus jelenségek az embernél.

/

'Ritkán'é16fordul,:..bogyaz egyes emberek testét dusabb sz6r~
zet fedi, farokkal születnek, két mellbimbónál több fej16dik,vagy
ujjaikon ·karmok nőnek. Ezeket az állatokra jellemző tulaj-donságokat.az állati elódökre való visszaUtésnek, illet6legativisztikusnaknevezzük. Ezek a tények is bizonyitják az ember állati e_ .
redetét.
/
6. Dusabb sz6rzet az ember testén •

....
Ataviéztikús jélénéé€s"pl~" az ember testét fedő dusabb szőrzet.

7. Farokkal szUletett kisfiu.
'A)fáÍ'ók"é~irttén-állatókrajellemző tulajdonság. Az ábrán
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egyfarokkal

szuleteti

kisfiu látható.

8. Járulékos mellbimbók férfinél.
A j árulékós "meLl, bimbók az állati származás

'.
bLaony t éka
í

í

i.

,', Karmok emberi kezen.
'- 'Ugyanésák~ilyének az emberi kezen eltSforduló karmok.
10. Csökevényes szervek: az ember medencecsontja a farkcsonttal •
.~' .Mindén -émber az r-vez t b en élófÖrdlllnák ki nem' fej llSdött
csökevényes 'szervek, pl. a farkcsont és aféregnyulvány.
A képen
az ember medencecsontja láthat6 a farkcsonttal/elülról,
oldalrÓI./
i farkesont néhány fejle'leDtösszen~tt
farkcsigolyáb61 ~ll,mely
állati .eltSdeinknél kifej lett farok maradványa. ,
é

é

é

az

ll. A' vakbél és a''féregnyulvány féjltSdé"se.
,- - ---A~-é~bér féregrt~ülvártyá álláti élődeink testében
szu féregnyulvány maradványa, a. kenguru,' b.'félmajmok,
után, d. emberi magzat, e. kifejlett ember, f. a macska
a ,féregnyulvánnyal'. A feketén vonalkázott rész a vakbél
regnyulvány.
' .
.12. !-z'emberszabásu majom fejlődése az emherré válásig.
- .,, ,.,Az -énlbéi's:tabásu'májmok fejiódése az -embérréválásig
évmllliókig tartott.

lev~ hoszc. orángvakbele
és fé .••

hosszu

13; Az ember 'és emberszabásu

majom anatomiájának összehasonlitása,.,
-'Az'érilbérnek"áz'éIilbérszabásümajmokb6l való származását'mi'
sem bizonyit ja meggyőzőbben, mint az ös sze'haaonLí.t anatómiájuk.
A különbségek az emberréválás során keletkeztek az életkörülményekhezva16
jobb és tökéletesebb alkalmazkodás közben. Ezek,a
szervezeti és szellemi téren való különbségek emelték ki az embe'rt az állatisorból.
'
ő

14; Gerincbszlop

görbülete csimpánznál és embernél.
-Az~étiiberi·teétfUgsóleges helyzete kédvezófelt~t~lek~t
'teremtett az agyagkoponya. n9vekedése és az arckopoIiyakisebbedése'
számára. ~ kUlönböző munkákkal kapcsolatos testmozgások követke~tében az ember gerincoszlopa hajlékonyabb és ellenállóbbr a törzs
sulya miatt a me dence öv tp eő í.g szélesebb le'tt.

lS'IAz emberi csontváz kialakulása a törzsfe';l6dés ftJlyamán~
....
,'-'A'törzsféj ltSdés-.fölyamáfl'
az ..éril'Bér' s zervé zétéoén -,döntőváltozás6k jöttek létre. A már emlitétt változások mell~tt a comb~
csont és a lábizmok is megerősödtek. Agerincoszlop
Salakban
,meggörbült - a fej könnyen jobbra - balra mozgathatóvá vált, ,illet61eg nagyobbeltérésü
mozgásokat végezhetett és ezzel az ~mbei körültekintése növekedett. A szem és fül fokozott mértékben fejlődött. Az agyveló'homlokirésze
is nagyobb fejlődésnek'
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indult,-az egyenes járás'mellett a mellkas szabadabban mozgott,
a l~gz~s biztosabbá vált.
-

16·~_Az ember és majom koponyája~
'Az-éIfioei'í
'koponya-iiránylag igen "terjedelmes és nagyrés~ttaz agykoponya képezi. Az állatoknál viszont, -igy amajmo.lmál ls,
az arckoponya a fejlettebb, mint az agykoponya.
lZ, AZ, ember és a m~jom koponyája alúlról.
-j.z-öreg':'luk'sz'émberikópönyán'közelebb van a.koponyaalap
középcsontjához, mint az emberszabásu majomnál. Ez 'a test függ~leges helyzetének következménye •.
18·, Az emberszabásu -majmok és az ember keze, ;

A -majmok -Rezéfiék'lltivelykuj
já : télj áen kifej lett, de nem éri
é

el azelsó ujjperecek és a,kézközép között huzott vonalat. Ezzel
szemben az emberi kéz hüvelykujja tulemelkedik ezen a vonalon.
l~J. Orangután és ember k-~zé,nekösszehasonli tása,
'~z--émberi'kéz-széÍ'kézétéáz 'emoérszaóásü"majom kezéhez
hason16 a azonos számu és felépi t aü csont, szalag, izom, ér. és
ideg találhat6 benne. Néhány tulajdonságában azonban /kűlönösen
a munkavégzésben óriási szerepet játszó hüvelykujj helyzetében,
a mozgások jellege és finomsága tekiIitetében laz _ember keze élesen kUlönbözik az emberszabásu majométÓl. Az emberi-kéz"", amil1t
ezt EngeÍs megállapitotta - a munka terméke, több 100 ezeréves
munkafolyamatnak az eredménye. Csakis 'a munkának köszonhetd,hogy
az emberi kéz eljutott a tökélynek arra a magas fokára, amellyel
pl. ~iszt Ferenc, Bart6k Béla, Rinszkij~Korszakov.zenéje, vala~
mint a hires
sztahanovisták munkája megvalósulhat.
.
é

'

függ61eges járás hatása a talpak kifej16désére.
A-függőleges-jáI'ás--hatással·volt,a,lábhüvelykujjának meg- -,
változtatására. Az ábrán/balról-jobbra/
a csimpánz, a parti-go-:,
ri~la,$ hegyi gorilla, és az ember talpa látható. A hegyi gorilla
a sziklákon való ntszás következtében többször jár egyenes test,tartással; minta parti -gorir"la.Ennek köv et kezt éb en a hegyi go-rilla lábhüvelykuj ja j elent6s mértékben -köz eLebb helyezkedik el.
a. többi ujjhoz. Az ember IábhUvelykujja már egészen hozzásj..mula
többiujjhoz~
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21; A csimpánz

az ember talpának összehasonlitása.
~-ééimpánz-talpánakhUvelykujjá'Ila~y-táv61ságÍ'a-van
a többi":"
tdl. Ezekkel szembehelyezhet', bizonyitván a fogáskészséget, amely a fákon való kapaszkodással kapcsolatos, az 'egyensulyt biztosi tja~ Az ember- hüvelykujja szorosan tapad a több-i lábujjhoz.
~s
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