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Vizsgakövetelmények 

 
 Tudja ábrák alapján összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember vonásait. 
 Ábrák segítségével magyarázza, hogy egy töredékes koponyából következtetéseket lehet 

levonni az adott emberelőd tulajdonságairól. 
 Értse, hogy az ember evolúciója során kialakult nagyrasszok értékükben nem különböznek; 

a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse. 
 Leírások alapján tudja értelmezni a korai emberfélék és a Homo nemzetség evolúciójának 

főbb lépéseit, pl. az agytérfogat változásai, testtartásra utaló bélyegek, tűz- és 
eszközhasználat alapján.  
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A főemlősök és az ember evolúciója 
Szerk.: Vizkievicz András 

 
Kb. 60-70 millió évvel ezelőtt éltek azok az ősi rovarevő emlősök, amelyek, a főemlősök 
legközelebbi őseinek tekinthetők.  
 
Megjelennek a főemlősökre jellemző tulajdonságok: 

 Csökken a fogak száma, differenciálódnak az őrlő-, szem-, 
metszőfogak. 

 Kialakult a fogásra alkalmas szembefordítható hüvelykujj. 
 A szemek előre kerültek lehetővé téve a térlátást. 
 A fenti változások lehetővé tették a fákon élő életmódot. 

 

 
 
Az emberszerűek (hominoidea) 

 a gibbon,  
 az emberszabású majmok 
 és az ember közös őse az 

egyiptomi, Fayum környékén 
előkerült 28 millió éves Aegyptopithecus.  

 A testtömege 6-7 kg lehetett, 
 agytérfogata 30 cm3 volt, még főleg fákon élt. 

 
Az emberfélék (hominidae (hominidák) cs.)  

 azaz az emberszabású majmok  
 és az ember közvetlen közös őse a Dryopithecus 

(tölgymajom) nemzettség tagjai voltak. 
 kb. 25 millió éve jelentek meg, 
 Dryopithecus africanus Kelet-Afrikában,  

 4 lábon mozgott, részben a földön, részben fákon ugrált, 
 a napfényes erdős szavannán élt. 
 Az emberszabású majmok és az ember fejlődése a késői formáiknál 

vált szét. 
 

Magyarországi Dryopithecusok leletek  kb. 10-12 millió évesek, pl. a  
 Rudapithecus hungaricus (Rudabánya),  
 agytérfogata 300-340 cm3 körüli, intelligenciája a mai páviánok szintjét érhette el, 
 testtömege 25 kg, magassága 120 cm körül lehetett. 
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A korai emberfélék evolúciója 
 
 Az orangután ősei kb. 14 millió évvel ezelőtt,  
 a gorillák ősei kb. 7 millió évvel ezelőtt; 
 a csimpánzok ősei kb. 5 millió évvel ezelőtt 

válhattak el az ember fejlődésétől. 
 

Kb. 5 millió évvel ezelőtti szétválási folyamat 
során Afrikában kialakultak az Australopithecusok (déli majom), amelynek egyik korai 
fejlődési ágából vált ki az ember fejlődése. Az Australopithecus leletek igen különböző 
korúak, 5-2 millió év közöttiek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Australopithecusok átmenetet mutatnak az emberszabású 
majmok és az ember között. 
 
Emberszabásúnak tartott tulajdonság  

 a nagy arc és kis agykoponya, amely a hallójárat nyílása felett a legszélesebb. 
 
Emberre jellemző a  

 felegyenesedett járás (kiszélesedett medence, 
kettős S-alakú gerincoszlop), 

 eszközhasználat (kőszerszámok), 
 egyes fajoknál a széttartó, parabola ívű fogazat, 
 foghézag nélküli szemfogak, 
 a végtagok hossza, ízületek felépítése. 

 
A leghíresebb lelet Lucy 3,2 millió éves. 

 Az agykoponya a 400 cm3-t sem érte el. 
 Nagyrészt két lábon járt, fákon is mászott. 
 A fogív még nem parabola alakú. 
 Kb. 90 cm magas, 20-30 kg tömegű volt,  
 Az agykoponyán még erős izmok tapadási helye látható. 
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Az Australopithecusok kb. 1 millió éve kihaltak. Ezt megelőzően kb. 4-5 Australopithecus 
faj is élt. A késői Australopithecusok zsákutcát jelentettek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A korai Australopithecusokból jöttek létre a Homo nemzettség fajai. 
 
Az emberiség bölcsője Kelet-Afrikában van. 

 2,5 millió - 300 000 évvel ezelőtt 5, azóta kihalt Homo faj élt itt. 
o 2,4-1,6 millió éve Homo rudolfensis 
o 2-1,6 millió éve Homo habilis 
o 1,8-1,5 millió éve Homo ergaster 
o 1,5 millió éve Homo erectus 
o 700 000 éve Homo heidelbergensis 

 
 Korai Australopithecusokból alakult ki a Homo habilis. 

 
Homo habilis (ügyes ember) 

 
 A Homo habilis típusának első lelete, 1,8 millió éves. 
 Tanzániában az Olduvai-szurdokban Louis és Mary Leakey tárta fel. 

 
Főbb jellemzők. 

 Az agykoponya 700-800 cm3 közötti volt. 
 Stabil két lábon járás volt jellemző, lába már fogásra alkalmatlan. 
 Megjelent az eszközkészítés. 
 Homlok meredek, homlokeresz gyenge. 
 Férfiak magassága 150 cm körüli. 
 A csontok az Australopithecusoknál vékonyabbak. 
 A szájpadlás, állkapocs szerkezete alapján megjelenhettek a beszéd elemei. 
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A valódi emberek csoportjában 3 fejlődési vonal ismert: 
 

 Előemberek (Homo erectus) 
 Ősemberek (Neander-völgyiek) 
 Mai emberek (Homo sapiens sapiens) 

 
A valódi emberek fejlődésének legfontosabb jellemzői: 

 Az eszközkészítés.  
 Tűz (kb. 1 millió éve), barlangok használata.  
 Nyelv fejlődése. 
 Társas kapcsolatok fejlődése (vadászat). 

 
Homo erectus (felegyenesedett ember) 

 
A Homo habilisból jött létre, a mai ember közvetlen 
őse. 

 A legidősebb kelet-afrikai lelet 1,5 millió éves. 
 Egyenes combcsontjuk alapján testtartásuk 

felegyenesedett volt. 
 Húsevő vadászok voltak.  
 Használták a tüzet, kőeszközöket készítettek, 
 hordákban éltek, barlangokban laktak, 

kannibálok voltak. 
 Homlokuk lapos, homlokereszük erős. 
 Több csoportjuk, több hullámban 

kivándorolt Afrikából. 
 
A jávai előember 800 000 éves, agykoponyájuk térfogata 900-1000 cm3 körüli. 
 
A pekingi előember 600 000 éves, agytérfogata 1200 cm3. 
 
A vértesszőllősi előember 300 000 éves, agytérfogata 1300 cm3.  

 Vértesszőlős határában tűzmaradványok, kőeszközök. 
 A világ legrégibb ismert emberi lábnyoma (Samu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma valószínűnek tűnik, hogy a Homo sapiens kb. a 300-350 ezer éve valahol É-Afrikában 
alakulhatott ki és több hullámban népesíthette be Eurázsiát. 
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A Homo erectusok fejlődési vonala kettévált. Az egyik kihalt fejlődési ágat, amely 
kivándorolt Afrikából a Neander-völgyi ősember képviselte.  

 150 000 éve jelentek meg. 
 Magasságuk 158 cm körüli volt, lábaik feltűnően rövidek voltak. 
 Felső testük előrehajolt, a gerincoszlopuk egyenes volt. 
 Agykoponyájuk 1500 cm3 körüli. 
 Homlokuk lapos, homlokereszük erős. 
 Állcsúcsuk még nincs. 
 Hordában éltek, barlangokban laktak. 
 Vadásztak, pattintott kőszerszámokat készítettek. 
 Nagyobb vadaknak csapdákat állítottak, húsukat megsütötték. 
 Használták a tüzet, nem volt ritka a kannibalizmus. 
 Halottaikat eltemették. 
 Hazai leletek: Szeleta-barlang, Istállóskői-barlang, Subalyuk barlang. 
 Kb. 40 000 évvel ezelőtt kihaltak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Homo sapiens sapiens 

 
A másik fejlődési ág fosszilis képviselje a cro-magnoni ember, 

 40 ezer éves, 
 agytérfogata 1400 cm3, 
 nincs homlokeresze, 
 kialakult az állcsúcs (tagolt beszéd), 
 csonteszközöket, művészi alkotásokat készített, (Willendorfi 

Vénusz, barlangrajzok),  
 több típusa jött létre, melyek a nagyrasszok őseinek tekinthetők. 

 
A Homo sapiens kialakulására kétféle elmélet ismert. 
 

1. Többközpontú elmélet 
 
A többközpontú (multiregionális) elmélet szerint az afrikai, közel-keleti és távol-keleti Homo 
erectus populációkból közel egy időben, helyben fejlődött ki a Homo sapiens, és ezekből a 
helyi Homo sapiens populációkból fejlődtek ki az egyes mai emberfajták, a nagyrasszok. Az 
elmélet szerint a neandervölgyi emberek lennének az Európában élt Homo sapiens populációk 
közvetlen elődei. Populációgenetikusok azonban vitatják ezt az elképzelést, mivel hosszú időn 
keresztül jelentős génáramlást feltételez az egymástól nagyon nagy távolságra levő központok 
között ahhoz, hogy az evolúciós változások „eredménye” mindenhol „ugyanaz” a modern 
ember legyen. Molekuláris biológiai (mitokondriális DNS és Y-kromoszóma) vizsgálatokkal 
azonban végleg megcáfolták ezt az elméletet. 

 
Forrás: Wikipédia 
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2. Egyközpontú elmélet 
 
Feltételezhető - az egyes emberfajták közötti igen csekély genetikai különbségek alapján -, 
hogy a Homo sapiens kizárólag Afrikában alakult ki kb. 300 - 350 ezer évvel ezelőtt. Egy 
viszonylag kisebb létszámú csoportja kivándorolva a Föld többi részére, kiszorította az 
addig ott élő kései Homo erectus populációkat. Erre a sorsra jutott a Neandervölgyi ember 
is, amely a Homo erectusból a jégkorszaki Európában kifejlődött embertípus volt. 
 
Emberré válás biológiai következményei: 

 két lábon járás, 
 medence és combcsont szöge megváltozott, 
 medence öv kiszélesedett, 
 gerincoszlop gyenge S alakban hajlott, 
 lábfejboltozat kialakulása,  
 mély háti izom megerősödött, a törzs előrehajlását akadályozza,  
 ívelt nagyujj vaskos, egyvonalban a többivel, elrugaszkodás a talajtól, 
 a fej a test tetejére került, az öreglyuk a koponya aljára, 
 a koponyán a csonttarajok megszűntek, 
 agykoponya nő, arckoponya csökken, 
 az agyvelő-gerincvelő súlyaránya az agyvelő javára tolódik el, 
 eszközkészítés kb. 2,5 millió éve (pattintott kőeszközök),  
 tűzhasználata 1 millió éve,  
 munka, beszéd 100-35 ezer éve, gondolkodás, tudat 35 ezer éve. 

Az ember és az emberszabású majmok összehasonlítása 

Szempont Ember Emberszabású majmok 

agykoponya 1400 cm3 4-500 cm3 

arckoponya kisebb nagyobb 

öreglyuk helye koponya alapján hátul 

homlok magas, egyenes hátrahajló 

homlokeresz nincs erőteljes 

fogak száma 32 32 

szemfogak kisebbek erőteljesek 

fogsor hézagmentes metsző- és szemfogak között hézag 

fogív széttartó (parabola alak) párhuzamos (U-alak) 

állcsúcs van (tagolt beszéd) nincs 

gerincoszlop kettős S-alak (2 lábon járás) ívelt 

medencecsont alakja kiszélesedett keskeny 

mellkas hát-hasi irányban lapított oldalirányban lapított 

végtagok hossza, erőteljessége kéz rövidebb, láb hosszabb, erőteljesebb mellső végtag hosszabb 

hüvelykujj talpon nem fordítható szembe 
mellső és hátsó végtagon is 

szembefordítható 

ujjak végén lapos körmök lapos körmök 

vércsoportok A, B, AB, 0 ugyanaz, csak más arányban 

kromoszómaszám 23 pár 24 pár 

érzelmek kifejezése mimikai izmokkal mimikai izmokkal 

 szerszámkészítés szerszámhasználat 

terhesség ideje 9 hónap 9 hónap 

posztembrionális fejlődés 
lassabb → hosszabb gyerekkor → 

hosszabb tanulási idő → szocializáció 
gyorsabb 
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Tehát 
 

70 millió év 
 
 
 

40 millió év 
 
 
 
 
 

28 millió év 
 
 
 

25 millió év 
 
 
 
 
 
 

5 millió év 
 
 
 
 
 
 

2 millió év 
 
 
 
 
 
 

1,5 millió év 
 
 
 
 
 
 

500 000 év 
 
 

300 000 év 
 
 

    Az első főemlős 
     
 
 
Félmajmok Majmok  
                         
 
      Szélesorrú    Keskenyorrú 
         majmok         majmok 
                                        
 
                     cerkófok        Aegyptopithecus az emberszerűek 

                               őse, agytérfogata 30 cm3 volt, még főleg    
                               fákon élt. 

 
 
                                                         Dryopithecus (Rudapithecus) 

                  agytérfogata 300-340 cm3 körüli, 4 lábon   
           mozgott, részben a földön, részben fákon ugrált, 

       
 
                                                        

             Emberszabású majmok             Australopithecus  
                                          Az agykoponya a 400 cm3-t sem érte el,    
                                          felegyenesedett járás (kiszélesedett    
                                          medence, kettős S-alakú gerincoszlop), 
                                          eszközhasználat (kőszerszámok). 

                                                     
                                                                                  
                                                                           Homo habilis 

Az agykoponya 700-800 cm3 közötti volt. 
Stabil két lábon járás volt jellemző, lába 
már fogásra alkalmatlan. 
Megjelent az eszközkészítés. 

 
 
                                                                            Homo erectus 

Agykoponyájuk térfogata 900-1300 cm3  

Testtartásuk felegyenesedett volt. 
Eszközkészítés, tűz (kb. 1 millió éve), 
barlangok használata, vadászat. 

                                                  
 
                                                                     Homo heidelbergensis 
 
 
                                                                         Homo sapiens 
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300 000 év 
 
 

150 000 év 
 
 
 
 
 

40 000 év 

                                                                            Homo sapiens 
 
 
                             Homo sapiens neanderthaliensis   
Agykoponyájuk 1500 cm3 körüli.  
Felső testük előrehajolt, a gerincoszlopuk egyenes 
volt. 
Homlokuk lapos, homlokereszük erős. 
Vadásztak, pattintott kőszerszámokat készítettek. 
Használták a tüzet. 
                                                                            Homo sapiens sapiens 

Agytérfogata 1400 cm3, 
nincs homlokeresze, 
kialakult az állcsúcs (tagolt 
beszéd), 
csonteszközöket, művészi 
alkotásokat készített. 
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Kiegészítés   
 
A legidősebb ma ismert főemlős lelet egy felső krétakori 60-70 millió éves fog, amely az 
Egyesült Államokban került elő. Ez alapján ősi rovarevők tekinthetők a főemlősök 
legközelebbi őseinek. Az ősi rovarevők és a főemlősök közötti átmenetet a mókuscickányok 
képviselik. 

 
40 millió éve válhatott szét  

 a félmajmok és a  
 valódi majmok fejlődése, 

melyek 
o a szélesorrú (széles orrsövény, orrnyílás oldalt) – újvilági – majmokra és  
o a keskenyorrú – óvilági – majmokra különültek, melynek evolúciója során 

kettéválva létrejöttek a 
 cerkófok ősei, ill. 
 az emberszerűek (Hominoidea öregcsalád) őse az Aegyptopithecus, amely közös 

őse a   
 gibbonféléknek, ill. az 
 emberféléknek (Hominidae család), melyekhez ma   

o az emberszabású majmok (orángután, gorilla, csimpánz), ill. 
o az emberek tartoznak. 

 
 
A legelső csoportból fejlődtek ki  

 a maki-,  
 a lóri- és a  
 koboldmaki-

alakúak. 
 
 

 
 
 
Kb.40 millió évvel ezelőtt alakultak ki a valódi majmok, melyek 2 ágra különültek. 
 
A szélesorrú majmok  

 a csuklyásmajmok,  
 pókmajmok,  
 bőgőmajmok.  

 
A keskenyorrúak 
fejlődése is kettéválik,  

 egyik ágát a cerkófok ősei,  
 a másikat az Aegyptopithecus képviseli.  



 11

Emelt szintű érettségi feladat  
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Megoldás 
 
 


