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Az a kérdés is felvetôdött, hogy miért alakulnak ki 
a kígyók és lábatlan gyíkok embrionális fejlôdése során 
a végtagkezdemények. Meglepô módon azonban éppen 
a kérdést megfogalmazó biológus egyik cikkébôl derül ki, 
hogy a legtöbb kígyó esetében ilyenekkel nem is talál-
kozunk.170 Csupán a boáknál és pitonoknál jelenik meg 
egy hátsóvégtag „bimbója”, de nem hoz létre végtagot. 
Az intelligens tervezés látásmódja szerint azért, mert 
a „kígyótervezô” nem akarta, hogy e lényeknek lábuk legyen, ezért 
a lábak kifejlôdése – terv szerint – blokkolódik.

Elfogultságból adódó, messze túlzó megfogalmazás az is, hogy 
a madaraknak embrionális fogkezdeményei lennének. Egyes kihalt 
madárfajoknak voltak speciális fogai. A mai tényanyag azonban csu-
pán annyi, hogy a csirkék korai embrionális csôrkezdeményén eny-
he megvastagodást lehet megfi gyelni. Hogy ennek bármi köze lenne 
a fogakhoz, az már csak egyes merész kedvû kutatók fantáziájának 
a terméke.171 

Na és az emberi embrió?

Mi a helyzet azzal az állítással, mely szerint az emberi magzatnak 
négy–öt hetes korában testhosszának tíz százalékát kitevô farka van? 

Mielôtt minôsítenénk ezt a ki-
jelentést, vegyük szemügyre a 
négy-öt hetes embrióval kap-
csolatos alapvetô tényeket. Az 
embrió mérete ekkor két milli-
méter körül van. Már kialakult 
a parányi szíve, és látható a 

feje, ám a lábai még nem fejlôdtek ki. Az embrió testének szóban 
forgó, elkeskenyedô végén, amely 0,2 milliméter hosszúságú, gerinc-
oszlopának utolsó szakasza (latinul a coccyx) fog kialakulni.

Ezt a gerincvégkezdeményt ebben a stádiumban még nem veszik 
körül izmok, és az emberkének még nincsenek lábai. Fejlôdésének e pil-
lanatában „testének tíz százaléka” tulajdonképpen a késôbbi felsôtest 
tíz százalékát jelenti. A gerincvég mérete nagyjából a kifejlett emberi 
testben is így aránylik a gerincoszlop egészéhez. Gerincünk 24 különál-
ló csigolyából, plusz a gerinc alsó végén található, három–négy egybe-
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következô stádiumban meglehetôsen 
ha sonlítanak, késôbb pedig ismét külön-
bözôbbekké válnak. Ez evolúciós gondol-
kodással elég nehezen értelmezhetô, mert 
a törzsfejlôdés gondolatmenete alapján a 
létrejövô újabb fajoknak meg kellene ôrizniük a korábban létezett élô-
lénycsoportokra jellemzô kezdeti egyedfejlôdési sémákat. A valóság 
nem ezt mutatja, így az élôlények magzati fejlôdésének módozatai 
leginkább olyan folyamatoknak látszanak, amelyek egy kreatív érte-

lemtôl származnak.169

Az embrionális fejlôdés végiggondolásakor tehát 
ismét tanúi lehetünk, hogy ugyanazon megfi gyelt je-
lenségeket és törvényszerûségeket többféleképpen le-
het értelmezni. Míg a megfi gyelôk egy része a törzsfej-
lôdési elképzelés alapján próbálja magyarázni a fajok 
magzati fejlôdésének folyamatát, addig a tervezési is-
kola ezt egy elôzetes terv megvalósulásának tekinti.

Továbbra is fennáll persze a kérdés, hogy az emb-
rionális fejlôdés korai szakaszában miért jelennek 
meg rövid idôre olyan szervkezdemények (ha minimá-
lis formában is), amelyek az adott fajban végül nem 

fognak szerepet játszani (mint mondjuk a bálnák hátsó végtagjai). 
A válasz például az lehet, hogy a fejlôdésnek ezen a pontján történik 

meg a sémák váltása. A bálnák, 
mint emlôsök, az „emlôsséma” 
alapján kezdik el fejlôdésüket, 
négy végtaggal. Mellsô végtagjaik 
uszonyként fognak funkcionál-
ni. Mivel azonban életterük a víz 
lesz, így lábakra nem lesz szük-
ségük. Ezért a végtagok kezdeti 
formáinak megjelenése után az 
alapvetô emlôsanatómiai modellt 
„felülírja” a vízi életmódra szánt 
modell programja. A felesleges 
sejtcsoportok elpusztításával így 
eltûnnek a szükségtelen lábkez-
demények, valamint kialakulnak 
azok a különleges szervek, ame-
lyekre saját közegükben a bálnák-
nak szükségük lesz. Meglehetôsen 
intelligens megoldás.

Különbözô gerinces osztályok 
embrióinak fejlôdése

A magzati 
fejlôdés 

kezdetén 
jelentôsen 

különbözik 
a felépítésük, 

majd hasonlóbbá, 
végül megint 

eltérôvé válnak. 
Mindez nem 

támasztja alá 
az evolucionista 
feltételezéseket
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Az élôlények magzati fejlôdésé-
nek útvonalai legésszerûbben egy 
kreatív program lépéseiként értel-
mezhetôek.
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függô csigolyából áll. A gerincoszlop arányait tekintve 
tehát semmi meglepô nincs abban, hogy az embrió tes-
tének elkeskenyedô (majdan a coccyxnak helyet adó) része 

a négy-öt hetes emberke testméretének tíz százalékát 
teszi ki. A következô egy hét alatt a lábak jelentôsen meg-
nônek, körülveszik és eltakarják a gerincvéget, amely így a 
test belsejébe kerül, az embrió növekedése pedig folytatódik. 

Mit mondhatunk ezek után arról, ha valaki „farok”-nak 
nevezi a gombostûfejnyi embrió testének végét, és ezzel akar 
érvelni „állati eredete” mellett? Hétköznapi értelemben bár-
mely dolog elkeskenyedô végét nevezhetjük faroknak: pél-
dául a papírsárkányét vagy a repülôgépét. Azonban e kife-
jezés használata a legkevésbé sem bizonyítja, hogy e dolgok 

szóban forgó részének a felszínes hasonlóságon kívül bármi 
köze lenne az állatok farkához.

A témához szorosan kötôdô (V. M. levelében nem említett) 
információk tudatában az evolucionisták „embriológiai érve” 
teljesen hatástalannak mutatkozik. Az emberi magzat szer-
vezetének ez a részlete a négy-öt hetes emberi test feltétlenül 
szükséges része, és a további fejlôdés elengedhetetlen alkotó-
eleme – egyáltalán nem olyan, mint az emlôsállatok testéhez 
kapcsolódó farkak. Ha ezt a részt valaki egy mûtéttel levágná 

(senki ne tegye), akkor a magzat minden bizonnyal elpusztulna, eset-
leg súlyos fogyatékossággal születne meg. Ez a „farok” tehát egyál-
talán nem „felesleges állati maradvány”. Ha az evolucionisták azzal 
akarnak követôket toborozni, hogy egy 0,2 milliméter méretû, kifeje-
zetten emberi szövetdarabot tûznek a zászlórúdjuk végére, akkor ne 
csodálkozzanak, ha a tömeg nem fog hömpölyögni utánuk.

A gerinc utolsó három–négy egybefüggô csigolyáját (amit coccyx-
nak vagy farokcsontnak neveznek) nemcsak embrionális, hanem 
kifejlett formájában is megkísérlik néha 
az evolúció bizonyítékának nevezni. Ge-
rincünknek ezt a szakaszát hajdanán a 
„csökevényes szervek” közé sorolták. Ma 
már tudjuk, hogy ez a csont fontos izmok 
számára szolgál tapadási helyként. Nél-

küle a medencében található szervek 
egyszerûen leereszkednének, nélküle nem tudnánk sem járni, 
sem ülni, és bélmozgásunk sem mûködne rendesen. Gerincvé-
günk tehát korántsem funkciótlan… 

Hogy mindezek után hogyan tekint valaki testünk e részleté-
re, az attól függ, hogy az illetô milyen elôzetes meggyôzôdéssel 

rendelkezik. Ha azt gondolja, hogy a farokkal rendel-
kezô emlôsök és az emberek közös állati ôsöktôl 
származnak, akkor hajlamos lesz az evolúciós 
kapcsolatot feltételezni az állatok farka és az em-
beri gerincvégzôdés között. Ha pedig egy értelmes 
tervezôt fogadunk el „közös ôsünknek”, akkor az em-
beri anatómia szándékosan megformált és megfe-
lelôen elhelyezett részeként tekinthetünk gerincünk 
ötletes kiképzésû utolsó szakaszára.

Nem rossz, hanem ismeretlen

Az élôlények egyedfejlôdése elképesztôen összetett folyamat, amely-
nek mûködési komplexitását mi emberek semmiféle technológiánkkal 
nem tudjuk reprodukálni. Így nem szerencsés az a megfogalmazás, 
amely szerint e folyamatnak bármely része „fölösleges” (funkciótlan) 
– hiszen nem tudunk egy másik folyamatot bemutatni, amely ugyan-
annyira vagy még inkább alkalmas lenne az élôlények meg-
formálására a sejtes állapottól a kifejlett egyedig. A tudomány 
jelenleg még bôven abban az állapotában van, amikor akár 
a természet, akár a tervezô iránti alázattal kell tanulmányoz-
nia a magzati egyedfejlôdés nem minden részletében megér-
tett folyamatát, ahelyett, hogy kritizálná ezeket. Az embrioló-
gusok rendkívül részletesen el tudják magyarázni, mennyire 
összetett a magzati fejlôdés folyamata, milyen bonyolult össze-
függések jellemzik egy embrió fi ziológiáját, illetve egyedfejlô-
désének útját. E folyamat egyetlen lépésérôl sem jelenthetjük 
ki biztonsággal, hogy „funkciótlan”, és egyetlen ideiglenesen 
megjelenô testrészrôl sem mondhatjuk, hogy „felesleges”. 
Esetleg annyit mondhatunk, hogy jelenleg még nem ismerjük 
a szerepét. Lehet, hogy a magzati fejlôdés során megjelenik 
egy testi jelleg, majd eltûnik, és a kész szervezetben már nem 
találjuk nyomát. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott 
biológiai egység felesleges volt. Úgy is láthatjuk, hogy az adott 
jellegnek csupán az egyedfejlôdés egy rövid szakaszára korlá-

tozódott a szerepe. Egy kész irodaépületnek példá-
ul nincs szüksége állványzatra. Az építkezés során 
azonban az állványzat fontos szerepet játszik, hiszen 
nélküle nem készülhetne el az épület. 

A példának okáért vegyük a szilás cetek embrió-
inál megjelenô majd eltûnô fogakat, amelyek láttán 
az evolucionisták azt feltételezték, hogy a szilás cetek 

Az embrió
79. oldal

Közelebbrôl nézve az 
evolucionisták „embrio-
lógiai érve” teljesen ha-
tástalannak mutatkozik.
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