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Ferrara, 2006. április 11., Kedd

VISSZAFORDÍTOTT EVOLÚCIÓ?
 
    2006.  március  9-én  olvastam  a  HírTv  portálján  (http://www.hirtv.hu/?tPath=/tud-
tech/&article_hid=87770) «Visszafordított evolúció egy kurd családban » címmel az alábbiakat: 

   «A darwini evolúcióelmélet egyik hiányzó láncszemére bukkantak török
tudósok egy kurd családnál. Az öt testvér nem tud felegyenesedve járni,
ami a szakemberek szerint egy génpár hiányára vezethető vissza.
   A tudósok szerint az öt testvér nem tud felegyenesedve járni,  és a
tudósok szerint élő bizonyítéka annak a történelem előtti időnek, amikor
az ember négy lábon járó állatból felegyenesedett és két lábon kezdett
járni.
   A  különleges  fizikai  felépítés  mentális  következményekkel  is  jár:  a
testvérek  szellemileg  is  visszamaradottak  életkori  társaikhoz  képest.  A
gyerekek nincsenek tisztában különleges testfelépítésükkel. A négy lány
szinte  ki  sem mozdul  otthonról,  a  fiú,  Husszein azonban rendszeresen

eljár sétálni.
    Az orvosok szerint a betegség oka, hogy a gyerekek szülei közeli rokonok. A vérfertőzés jelei mind a 19
gyermeküknél megjelentek, igaz, ez a fajta genetikai mutáció csak ötüket érinti. A tudósok szerint ez az eset
a visszafelé lejátszott evolúció. A két lábon járás évezredek alatt alakult ki, annak hiányáért most egyetlen
génpár hiánya a felelős. Hogy azonban melyik a két lábon járásért felelős gén, azt egyelőre a tudósok sem
tudják. (re)»
   A fenti cikket azonnal jeleztem Dr. Szitányi György kollégámnak, kikérve véleményét ezzel kapcsolatban. Az
alábbiakban reagált nekem:

«Az orvosok szerint a betegség oka, hogy a gyerekek szülei közeli rokonok. A vérfertőzés jelei mind a 19
gyermeküknél megjelentek, igaz, ez a fajta genetikai mutáció csak ötüket érinti. A tudósok szerint ez az eset
a visszafelé lejátszott evolúció. A két lábon járás évezredek alatt alakult ki, annak hiányáért most egyetlen
génpár hiánya a felelős. Hogy azonban melyik a két lábon járásért felelős gén, azt egyelőre a tudósok sem
tudják. 
 
[...] ehhez (a szövegbeli sorrendhez alkalmazkodva) az alábbiakat szólom.
 

1. Ha ez valóban az evolúció reciproka (degenerálódás), akkor ezeket a közeli rokonokat addig lehetne
pároztatni, amíg valahányadik generációban megjelenne az a bizonyos igazi hiányzó láncszem, amit
mindmáig  hiába  keresnek.  Végül  megszületne  az  ősmajom is,  amelyik  mindkét  élőlény  őse.  Ez
önmagában nem bizonyíték, mint az kiderül. 

2. Genetikai mutációt említenek, ami 19 gyerekből csak ötöt érint. Ez sem bizonyít semmit, mert mi van
a többi 14-gyel? Azok miért nem mutálódtak? 

3. A két lábon járás hiányát egy génpár okozza, mint írják. Könnyen meglehet. De vajon mikor és ki
tette  a  négy  lábon  járó  ősmajomba  a  plusz  két  gént?  A  géntöbblet  nem  evolúció,  a  hiány
magyarázható, de a többlet nem. 

4. Nem világos, honnan tudják, hogy egyetlen génpár a ludas ebben, amikor azt sem tudják, melyik
gén hiányzik. Lehetséges, hogy vakvágány ez is. Ha nem tudom, mi hiányzik, de tudni vélem, hogy
hiányzik, ráadásul nem is egy, hanem egy pár, akkor tudnom kell, melyik hiányzik. Nagyon gyarló
magyarázat, mert ha tudnák, melyik génpár hiányzik (ha ugyan ez igaz), akkor annak a helyét is
tudnák. 

5. Még egy kérdés. Ha a két lábon járás évezredek alatt alakult ki, hogyan függ ez össze azzal, hogy a)
a majom is, a kutya is, a macska is stb. tud két lábon járni, és ebben nem találnak semmi evolúciót,
b) hogyan függ össze a két lábon járás az értelmi képességekkel, amik ezek szerint évezredek alatt
tették az embert az elhülyült kurd család megfelelőjéből tudóssá. 

Na, [...] ehhez mit szólsz?»
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    A fenti kérdés  válaszán még gondolkodom. Addig is - nincs egyelőre módom még összegező fordítás
készítésére sem -,  mellékelem a már megjelent, 2006. májusi Focusban olvasható,  dél-törökországi  esetről
szóló,  részletes felvételekkel, képekkel illusztrált írás fényképmásolatát, ahol még múltbeli szőrös egyedekre
is kitérnek:
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Szerk. Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda
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- Ferrara -
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