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Az ember is az állatvilágba tartozik? 
 

200 éve született Darwin és 150 éve jelent meg A fajok eredete 
 
Charles Robert Darwin 200 éve, 1809. február 12-én született egy angliai kisvárosban. 
Orvosi egyetemre járt, de nem bírta az érzéstelenítés nélküli műtétek látványát, ezért 
félbehagyta tanulmányait. 1827-től apja kérésére teológiát tanult Cambridge-ben. Emellett  
 

 

természettudományokat is hallgatott. 
Botanika professzora ajánlására lehetőséget 
kapott egy világkörüli tudományos úton 
való részvételre. 1831-től 1836-ig a Beagle 
nevű 27 méter hosszú vitorlás hajóval 
körülhajózta a Földet. Biológiai, geológiai 
és őslénytani megfigyeléseket végzett. 
Darwin nagy kutatóutakat tett Dél-
Amerikában, mialatt a hajó a hivatalos 
térképészeti feladatok végrehajtásával 
foglalkozott. 

Megfigyelései nyomán egyre gyűltek kérdései:  
 Mi lehet az élőlények határtalan sokféleségének oka? 
 Miért hasonlítanak a távoli helyek különböző fajai egymáshoz? 
 Miért találunk egymás melletti szigeteken (Galápagos-szigetek) annyira különböző, de 

mégis sok hasonlóságot mutató élővilágot? 
 Miért nem találhatók meg az őslénytani leletek között a mai lények maradványai? 

Az útra magával vitte a kor legnagyobb geológusának, Charles Lyellnek A geológia alapjai 
című könyvét. Eszerint a Föld fejlődését a múltban alakító erők azonosak a ma is működőkkel 
(később ezt az elvet az élővilág fejlődésére is kiterjesztette Darwin). A Föld több száz millió 
éves (ma már tudjuk, hogy 4,6 milliárd éves). Így hosszú idő állt rendelkezésre a változások 
számára! 
Utazásai során tett geológiai és biológiai megfigyeléseit közzétette. Előbb a Geológiai 
Társaság, majd a Zoológiai Társaság fogadta tagjai sorába. 1839-ben a Royal Society (Brit 
Tudományos Akadémia) tagja lett. Egy hét múlva felségül vette unokatestvérét, később 10 
gyermekük született házasságuk során. Egy természettudós utazásai címmel népszerű 
tudományos útleírása jelent meg, ez megalapozta Darwin anyagi függetlenségét.   
Már 1844-ben kétszáz oldalas vázlatot készített 
evolúciós elméletéről, és úgy rendelkezett, hogy 
esetleges halála esetén adják ki ezt. Tisztában volt 
elmélete jelentőségével, mégis csak tizenöt év múlva 
tárta a nyilvánosság elé! Miért? Erre kétféle magyarázat 
van: félt újszerű felfedezésének fogadtatásától, illetve 
nagyon alapos bizonyítékokkal, sokoldalúan 
alátámasztva akarta megjelentetni az élővilág fejlődését 
magyarázó elméletét. „Kettős életet” élt. Nyilvánosan 
különböző leíró biológiai műveket jelentetett meg, 
közben gyűjtötte felfedezése bizonyítékait, növényeket, 
állatokat vizsgált; kertjében növényekkel kísérletezett, 
galambokat tenyésztett; állattenyésztőkkel, kertészekkel, 
kutatókkal levelezett és konzultált. 
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Talán életében nem is lépett volna a nyilvánosság elé elméletével, 1858 nyarán azonban 
levelet kapott, melyben evolúciós elképzeléseit írta le az Ázsiában kutató Alfred Wallace.  
Annak az elméletnek rövid leírását látta itt Darwin, 
amit ő már korábban megfogalmazott, de még nem 
tett közzé. Darwin barátai megszervezték, hogy a két 
tudós dolgozatát együtt olvassák fel a Linné 
Társaságban. (Ez akkor csak csekély visszhangot 
keltett.) Ezután már késlekedés nélkül elkezdte írni 
Darwin „A fajok eredeté”-t, ami 1859. november 
24-én jelent meg. A mű teljes címe: A fajok eredete 
természetes kiválasztás útján, vagy a létért való 
küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása. 
A nagy érdeklődést mutatja, hogy első kiadása – 
1250 példány – már az első napon elfogyott. 
Később megjelent műveiben az ember származását 
is részletesen tárgyalja az állatvilág evolúciójának 
részeként. A tudósok jelentős része már életében 
elismerte Darwin munkásságát.  
1882. április 19-én halt meg. Állami temetésen a 
kor egyik legnagyobb tudósának járó tisztelettel a 
Westminster apátságban helyezték örök nyugalomra, 
Newton sírja közelében. 
 
  
Hogyan fogadták Darwin evolúcióelméletét a biológusok? 
Azt, hogy a mai élőlények fokozatos fejlődéssel közös ősöktől származnak, széles körben és 
szinte azonnal elfogadták. Ám az evolúciós változások okairól szóló darwini magyarázatról, a 
természetes szelekcióról még kb. 80 évig folyt a vita. A genetika tudományának 
megjelenésével, az élőlények populációinak tanulmányozásával vált általánosan elfogadottá a 
természetes szelekció, mint az evolúció magyarázata. 
 

Mi a biológiai evolúció?   
Az élővilág fokozatos fejlődése, a mai fajok közös ősöktől származnak. 

 

Darwin fedezte fel az evolúciót? 
Nem, már Darwin előtt is feltételezték néhányan, hogy a mai élőlények fokozatos fejlődéssel 
alakultak ki. Darwin munkája nyomán vált ez a biológusok között elfogadottá, és ő a 
természetes szelekcióval meg tudta magyarázni az evolúciót. 
 

Mi a természetes szelekció lényege (mai megfogalmazással)? 
 Minden fajban sokkal több utód születik, mint amennyi fennmaradhat. (Egy elefánt-pártól 

750 év alatt húszmilliós népesség származna, ha minden utód termékeny lenne, és nem 
halnának meg idő előtt!) Ezért egy fajon belül is versengés folyik a túlélésért. 

 Minden faj egyedei különböznek egymástól (köznapi ember ezt csak az emberek között 
veszi észre), a különbségeknek részben örökletes okai vannak.  

 A sok utód közül azok maradnak fenn és szaporodnak nagyobb eséllyel, amelyek jobban 
alkalmazkodtak a környezethez. Az előnyös tulajdonságaikat meghatározó gének 
terjednek el utódaikkal, a kedvezőtlen adottságúaknak kevesebb utódjuk lesz: ez a 
természetes szelekció, ami az egyre jobb alkalmazkodást („fejlődést”) eredményezi. 

 A mutációk általában károsak, de ha megjelenik egy kedvező, az a természetes 
szelekcióval megőrződik, sőt elterjed a faj népességében. Sok kis kedvező változás egyre 
jobb szerveket hozhat létre. Ennek köszönhető a mai élővilág sokfélesége. 
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Véletlenszerű, vagy szükségszerű folyamat az evolúció?   Mindkettő. 
A mutációk az örökítőanyag hirtelen bekövetkező véletlenszerű változásai, amelyek – ha 
ivarsejt képzésekor történnek – továbbadódnak az utódokba is. A mutációk jelentik az 
evolúció nyersanyagát. Hogy milyen nagyfokú változatosságot eredményeznek a mutációk, 
azt az utcán sétálva is láthatjuk: figyeljük meg a különböző kutyafajtákat! A kutyák ősei a 
farkasok. Egy-egy érdekes mutáció megtetszett a tenyésztőknek, ezeket a mutáns utódokat 
tovább tenyésztették (mesterséges szelekció). Néhány ezer év alatt a mutációk és a szelektív 
továbbtenyésztés eredményeként jelent meg a pincsi, a dalmata és a bernáthegyi. A biológiai 
laboratóriumokban megdöbbentő mutációkat tudtak megfigyelni, a normál kétszárnyú 
muslicának négyszárnyú utóda született, egy rovar csápjának helyén lába nőtt…  
A természetes szelekció viszont nem véletlen folyamat. A sokféle véletlenszerűen létrejött 
mutáns génből azok terjednek el, amelyek elősegítik az élőlény fennmaradását, szaporodását 
az adott környezetben. Például egy emlősfajnál megjelennek rövid és hosszú szőrzetet 
kialakító mutációk is. Ha lehűlés következik be, a hosszú szőrű egyedek élhetnek tovább, 
nekik lesz több utódjuk, a hosszúszőrűséget okozó gén elterjed, így az evolúcióval 
megváltozik a faj, alkalmazkodik környezetéhez.  
 

Hogyan hozhatna létre a véletlen olyan 
összetett szervet, mint például a szem? 
Egyetlen véletlenszerű mutációval nem 
alakulhat ki összetett szerv! Valamelyik 
ősi, kezdetleges látósejtekkel rendelkező 
állat utódaiban nagyon sokféle – főként 
kedvezőtlen – mutáció jelent meg, ha 
azonban ezek között volt olyan, amelyik 
csak egy kicsivel is jobb látószervet 
eredményezett, néhány százalékkal jobb 
lett az utódok túlélési aránya, ez a jobb 
látást okozó gén elterjedt. Majd hosszú 
idő alatt újabb mutációval tovább 
tökéletesedett a szem anélkül, hogy bárki 
is tudatosan tervezte volna.  
Tehát egy bonyolult szerv kialakulása 
sok kis véletlen mutáció és az ezek 
között válogató természetes szelekció 
eredménye. A mai csodálatos élőlények – 
köztük az ember is – hosszú idő alatt 
bekövetkezett kedvező mutációk  
felhalmozódásának tekinthetők.  

 

Az evolúció „elfelejti” a rosszat, évmilliókig „emlékezik” a jóra. 
 

Tökéletes élőlények jöttek létre az evolúcióval? 
Nem. Csak élőhelyük körülményeihez és versenytársaikhoz alkalmazkodtak sikeresen.  
Az állatvilágban csökevényes szervek is megfigyelhetők: A bálnáknak nincs hátsó lábuk, 
mégis van medencecsontjuk, amihez más emlősöknél a láb rögzül. Egyes kígyóknak vannak 
használhatatlan lábcsonkjai.     Darwin megjegyzése ilyen szervekre vonatkozik: 
„Azt feltételezve, hogy minden fajt külön teremtettek, képtelenek vagyunk megmagyarázni, 
hogy gyakran találunk olyan szerveket, amelyekről azonnal látszik, hogy használhatatlanok.” 
„A csökevényes szervek világosan mutatják, hogy valamelyik korai ősnél a szerv teljesen 
kifejlett állapotban volt meg, …”                (A fajok eredete 15. fejezet) 
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A szigetek különleges élővilága evolúciós eredetüket támasztja alá (két idézet Darwintól): 
„Noha az óceáni szigeteken nem találni szárazföldi emlősöket, repülő emlős mégis majdnem 
minden szigeten van. … Azt kérdezhetjük: vajon az a feltételezett teremtő erő miért éppen 
denevéreket hozott létre a távoli szigeteken, és miért nem másfajta emlősöket? Az én 
nézetemet követve ez a kérdés könnyen megválaszolható: azért, mert egyetlen szárazföldi 
emlős sem jut át a széles tengeren, de a denevérek át tudnak repülni.”  
(A békákról:) „Ám mivel ezek az állatok és petéik … a tengervízben nyomban elpusztulnak, 
ezért a nyílt tengeren való átjutás nagy nehézséget jelent a számukra. Ebből megérthetjük, 
miért nem élnek békák a nyílt óceánban fekvő szigeteken. Hogy a külön teremtés elmélete 
alapján miért ne élnének, azt igen nehéz volna megmagyarázni.”   A fajok eredete 13. fejezet) 

 
 

 

Megfigyelhető-e az evolúció? 
Az evolúció általában lassú, nem figyelhető meg egy emberi 
élet során. A kőzetekben levő őslények maradványai 
„beszélnek” a fejlődésről. A régi rétegekben nem találhatók 
meg a mai fajok, az egyre fiatalabb leletek egyre jobban 
hasonlítanak a mai élőlényekhez.  
Ismertek azonban gyors evolúciós változások is. A 
baktériumokban az utóbbi évtizedekben olyan gének jelentek 
meg mutációval, és terjedtek el, amelyek különböző 
antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességet biztosítanak 
a kórokozóknak. (Ez bizony egyre fokozódó  veszélyt jelent 
az emberek gyógyításában.)     
Egy másik példa szerint, harminchét éve az Adria egy kis 
szigetére a szomszédos sziget gyíkjainak néhány egyedét 
telepítették be. Az új szigeten nagyobb lett a gyíkok feje, 
mert részben növényi táplálkozásra tértek át, az erős harapást 
eredményező mutáció kedvező a vastag levelek 
feldolgozásakor. Még érdekesebb változás, hogy a vakbél 
falában billentyű jelent meg, ami lassította táplálék 
haladását.1 Ez azért előnyös, mert a növényekben levő 
cellulóz lebontása sokáig tart. A gyíkoknál egyébként nagyon 
ritka az effajta billentyű. 

 
 

A biológiai evolúció egyre fejlettebb élőlényeket hoz létre? 
Az evolúció folyamata nem valami általános, folyamatos 
tökéletesedést jelent. Kétségkívül jellemző a komplexitás 
növekedés, de ez csak tendenciaként fogható fel. Előfordulnak 
egyszerűsödéssel járó folyamatok is, például a belső élősködők 
vagy a  barlanglakó élőlények kialakulásánál. Az a kérdés, hogy 
melyik faj a legtökéletesebb, értelmetlen. A legősibb felépítésű 
élőlények – a baktériumok – bátran tekinthetők a legsikeresebb 
szervezeteknek, hiszen össztömegük meghaladja az összes többi 
élőlény együttes tömegét.  
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Tény-e az evolúció, vagy csak 
hipotézis? 
Ma már könyvtárakat tölt meg az 
evolúcióbiológa, a megismert tények, 
nagyon sok oldalról támasztják alá az 
evolúciót.  
A biológia számtalan ágában (őslénytan, 
genetika, embriológia, növény- és 
állatföldrajz) feltárt tényanyagot csak 
egyféleképp lehet értelmesen elrendezni 
– az evolúció figyelembevételével. Az 
evolúció tudományosan megalapozott, 
de nem lezárt, sok mechanizmust 
kutatnak ma is, vannak még részben 
nyitott kérdései.  
Egy híres tudós szerint a biológiában 
minden csak az evolúció fényében 
nyer értelmet. 
Sir David Attenborough számos 
természetfilm készítője: „Az evolúció 
nem elmélet, hanem tény, épp olyan 
történelmi tény, mint hogy Hódító 
Vilmos 1066-ban vívta a hastingsi 
csatát.” 
 

 

A mai tudósok csaknem mindegyike elfogadja az evolúciót. 
Az egyik amerikai kreacionista (teremtéspárti) intézet négy év alatt kb. 500 tudós aláírását 
gyűjtötte össze, akik nem fogadják el az evolúciót. Erre válaszul magánkezdeményezésre   
négy nap alatt 7700 tudós (közöttük sok vallásos) aláírása gyűlt össze az evolúció 
védelmében.2 

 

Hogyan vélekednek az egyházak az evolúcióról?  
Sok egyházi támadás érte Darwint A fajok eredete megjelenése után. Az anglikán egyház 
most kért ezekért bocsánatot.3 A katolikus egyház ma a bibliai teremtéstörténetet nem szó 
szerint értelmezi, hanem a teremtés folyamatának allegóriájaként.  
A Vatikánban 2009. márciusában tartottak egy ötnapos konferenciát biológusok, filozófusok 
és teológusok részvételével. Ennek következtetése: a katolikus egyház az evolúciót tényként 
ismeri el.4 Az evolúciótagadókat, azaz a kreacionistákat meg sem hívták a konferenciára, mert 
a Szentszék áltudománynak minősítette vélekedésüket.  
Sok teológus az evolúciót a teremtés módszerének tekinti, amelynek során szükségszerűen 
jelent meg az emberi faj. Felfogásuk szerint minden egyes ember esetén a Teremtő egyedileg 
plántálja a lelket az új egyedbe.  
Ugyanakkor a természettudományos evolúcióelmélet szerint nincs célja az élővilág 
fejlődésének, tudatos irányítás nélkül, a környezethez való jobb alkalmazkodással  változtak 
az élőlények az évmilliók során. Az ember tudata, viselkedése, az emberi etika is az evolúció 
terméke. E szerint a felfogás szerint az ember az állatvilág része.    
 
1 http://criticalbiomass.blog.hu/2008/04/27/gyik_menu 
2 www.mindentudas.hu/magazin2/20060510azid.html 
3 http://archiv.evangelikus.hu/lapszemle_2009-2011/darwint-nepszerusitik-a-bunbano-anglikanok 
4 http://portal.lutheran.hu/portalok/lutheran/nagyvilag_2009-2011/vatikani-konferencia-201ea-katolikus-egyhaz-az-
evoluciot-tenykent-ismeri-el201d/?searchterm=None 


