
  

A modern ember kialakulása



  

I. Mi az ember? Ki az ember?

Csak a mai ún. modern ember (Homo sapiens)? Vagy mindenki/minden ami/aki 
felegyenesedve járhatott/jár?

Rendszertanilag: a főemlősök rendjén (Primates) belül az emberfélék családjának 
(Hominidae) egyik tagja

Emberi jellegek: arc lapos, agy megnagyobbodik, a test atletikusabb, az öreglyuk lent 
van, közép fele tolódik (egyenes testtartásra utal)

Mai, „nem fosszilizálódó” jellegeink: tudat, nyelv



  

Az emberfélék tulajdonságai

- kis szemfogak, amelyek nem nyúlnak előre
- az öreglyuk (foramen magnum) előre tolódott – 

felegyenesedés?
Első ilyen faj: Sahelanthropus tchadensis (Afrika, Csád, 2002)



  

Emberszabású majmok jellegei: kis agy, arckoponya előreugrik, kürtő 
alakú mellkas, kurta nyak, derék hiánya, az öreglyuk hátratolódott

Ma: négy emberszabású majomfaj

1. Csimpánz (Pan troglodytes) – Afrika – valójában két faj? Nyugat és 
keleti?



  

2. Törpe csimpánz vagy bonobó (Pan paniscus) – Afrika: Kongó



  

3. Gorilla (Gorilla gorilla) – Közép-Afrika
- két alfaj: síkvidéki és hegyvidéki gorilla



  

4. Orángután (Pongo pygmaeus) – Ázsia: Borneó, Szumátra



  

Patterson és mtsai. (2006): emberős 
és csimpánzős elválása kb. 6.300.000 
évvel ezelőtt, de nem végleges, utána 
még visszahibridizálódtak

Elválás a jelenleg élő emberszabású majmok őseitől



  

II. Az ember kialakulásának alapjai

a két lábon járás fontossága: fontos változások a csontokban, az izmok lefutásában, 
valamint a végtagok mozgásában. Nem utolsósorban felszabadítja a felső végtagokat

• ok: a szavannai életmód? Helytelen: az afrikai szavanna kb. 3 millió éve jelent meg, 
holott a két lábon járás jóval régebbi.

• az Észak-Dél hasadás létrejötte: Great Rift Valley 12 millió éve  szakadékvölgy, 
sorompó a Kelet-Nyugat irányú mozgásoknak, keveredéseknek. A földfelszín 
megemelkedett, a mai Etiópia-Kenya területén magasföldek keletkezte, az összefüggő 
erdőségek feldarabolódtak, mozaikos, erdős-füves területek kialakulása.

• A nyugati, párás esőerdei körülmények között mai emberszabású majmok alakultak ki.



  

Négy nagy állomás:

1. Két lábon járás kialakulása – 6-7 
millió éve, első emberfélék 
megjelenése

2. Két lábon járó fajok elterjedése

3. Agy megnagyobbodása – Homo 
nemzetség létrejötte – 3 millió éve 
alig nagyobb, mint az emberszabású 
majmoké, 1 millió éve duplázódás, 
ma szintén

4. A modern ember megjelenése – 
nyelv, tudat, művészi és technikai 
újítások



  

III. Emberelődök - út a modern 
emberig

1. Korai Hominidák
• afrikaiak 
• növényevők – nagy örlőfogak
• kis agy
• két lábon járás
• hímek nagyobbak, mint 1,5 m, 
nőstények kb. 1,2 m-esek.
• páviánokhoz hasonló csapatokban 
élhettek: vezérhím + több nőstény + 
fiatalok
• növekedési mintázat inkább 
emberszabású majomszerű
• kihaltak kb. 1 millió éve
• a hímek a nőstényeknél majdnem 
kétszer nagyobbak, súlyosabbak – a 
poligámiával vann összefüggésben



  

Australopithecus afarensis - 
Lucy – Hadar, Etiópia, 3 millió 
év – Maurice Taieb és Donald 
Johanson, 1970-es évek 
közepe.

- 90 cm magas, nőstény
- hím 1,5 m magas? vagy 

más faj – vita
- jól járhatott két lábon, de 

ugyanakkor jól is 
mászkálhatott a fákon



  

2. Korai Homo fajok

Homo habilis (ügyes ember):

• agya csaknem 50%-al nagyobb volt az 
Australopithecus-oknál (650 cm3), kisebb 
örlőfogak – Olduva, Tanzánia, Jonathan 
Leakey, 1960

• a 750 cm3 az agyi Rubikon: a küszöb a 
modern ember és az emberszabású majmok 
között

• később kiderült, valójában az agytérfogata 
elérhette a 800 cm3-t is

• valójában inkább két lábon járó 
emberszabású majom



  

Első kőeszközök – Olduva, Tanzánia, oldován ipar, 2,5 millió évesek, szilánkok 



  

Homo erectus:

• 2 millió éve – az első tüzet használó 
emberfaj, emberszerűen futott, 
eszközt használt, elsőként terjedt el 
Afrikán kívül

• Turkana-fiú – Turkana, 1,6 millió év 
– Richard Leakey, 1980-as évek 
közepe 

• korai: 900 cm3 az agytérfogat

• késői (pl. pekingi előember): 1000 
cm3 

• agykoponya hosszú és alacsony, 
homlok csapott, koponyacsontok 
vastagok, felső állcsont előreugrik, 
homlokeresz kiemelkedő

• mai ember magasságúak, atletikus 
termetűek



  

A Homo erectus feltételezett 
elterjedése



  

Neandervölgyi ember (Homo 
neanderthalensis):

• 1856 – az első neandervölgyi ember 
maradványainak felfedezése – Németország, 
Neanderthal
 ősei kb. 500-300.000 évvel ezelőtt hagyhatták 
el Afrikát, 
• 30.000 évvel ezelőtt kihalt
• 150.000-34.000 éve élt
• Nyugat-Európától Közel-Keletig és Ázsiáig 
nyúló területeken
• Jellegeiben közös bélyegek a H. erectus-sal 
és a H. sapiens-el is
• vaskos koponyacsontok (pl. kiugró 
homlokeresz), robusztosabb testalkat
• sajátos bélyeg: az arckoponya középső 
részének kiemelkedése (felfújtsága)
• zömökök, rövid végtagokkal



  Neandervölgyi ember modern ember

viták: külön faj vagy csak alfaj?

Tattersall (2007): minden 
bélyeg, morfológiai és genetikai 
is arra mutat, hogy 
egyértelműen külön faj - a 
hibridizáció valószínűsége is 
alacsony

Green és mtsai. (2010): 
270.000-440.000 évvel ezelőtt 
az elválás a modern embertől – 
1-4%-a az Afrikán kívüli 
embercsoportok genomjának 
neandervölgyi eredetű

A neandervölgyi ember 
kiiktatása:
- erőszakos módon?
- jobb kompetítor volt a modern 
ember?
- beoldvadás: néhai 
hibridizációk nyomai?



  

Egyedül vagyunk-e, egyedül voltunk-e?

- A floresi ember (H. floresiensis) (a hobbit) - Csendes Óceán, Flores szigete, 
18000 éve még élhetett, törpenövésű (1 m), kis agytérfogatú (~400 cm3) – Flo 
(a floresi kis hölgy) – 2003-ban fedezték fel kőeszközökkel együtt - külön faj 
vagy betegség? sziget-effektus? törpenövésű elefántokkal együtt éltek? miért 
haltak ki? 

- Richards (2006): csupán a modern ember törpenövésű változata
- Jungers és Baab (2009): külön faj, a H. erectus-hoz sincs köze

Flores szigete 
(Indonézia)

H. sapiens H. floresiensis E. Daynès rekonstrukciója, 2009



  

- a Denisova-i ember - 2008-ban fedezték fel Dél-Szibériában, az Altáj-
hegységben (Krause és mtsai. 2010). 48-30.000 éve élhetett 
– Reich és mtsai. (2010): a neandervölgyivel közös eredet. Egészen elterjedt 
lehetett régen Ázsiában, a melanéziaik genomjához hozzájárulhattak
- úgy tűnik, hogy ugyanabban a periódusban kb. 100-200 km-es körzetben jelen 
lehetett a neandervölgyi és a modern ember is. 

modern ember

neandervölgyi
Denisova



  

IV.  A modern ember 
(Homo sapiens)

• magas, vékonycsontú
• hosszú végtagok
• kerek arc
• Legelső leletek alapján feltehető 
keletkezési hely: Szaharától délre, 
Afrika (White és mtsai. 2003)
• 35.000 éve az ember elkezdi 
használni az agancsot, a csontot 
eszközalapnak
• kb. 40.000 évvel ezelőtt jelent 
meg Európában, Keletről Nyugat 
fele terjedt, de egyes leletek az 
Ibériai félsziget párhuzamos 
kolonizációjára is mutatnak
• mitokondriális Éva (mitochondrial 
Eve) – 150.000 éve Afrikából
• mitokondriális Ádám? 
(mitochondrial Steve)

A legidősebb maradványok lelőhelyei



  

A modern ember törzsfája (Rightmire 1998)
S – fajképződés. 
A H. heidelbergensis európai populációja 
lehetett a neandervölgyi ember őse, míg afrikai 
populáció lehetett a modern emberé.



  

A modern ember elterjedése a Földön 
(mtDNS alapján)

Ausztrália és 
Óceánia

Ázsia

Afrika

Dél-Amerika

Észak-Amerika

ezer év

Európa

Bering-híd



  
Barbujani és Bertorelle (2001):  mtDNS és genomi DNS vizsgálatok összevetése 
alapján Levante hipotézis: két nagy kolonizáció nyomai észlelhetők az európai 
populációban, mindkettő a mai Libanon-Izrael vidékéről (Levante) indult eredetileg

A modern ember elterjedése Európában a régészeti leletek alapján: zöld - paleolitikumi 
folyamatok, piros – posztglaciális rekolonizáció, piros foltok – glaciális refúgiumok, kék – 
neolitikumi folyamatok

Cavalli-Sforza és mtsai. (1994): 
genetikai változékonyság Európában 
120 fehérjekódoló lókusz 
allélfrekvenciáinak vizsgálata alapján



  A Smithsonian Múzeum összefoglalója az ember evolúciójáról
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