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Köszönet J. Philippe Rushton  
Faj, Evolúciójának és Viselkedésének 

„(An) gyújtóbombákban értekezés .... hogy külön faj s az ember az emberi lények fejlődtek különböző reprodukciós 
stratégiák megbirkózni különböző környezetben, és hogy ezeket a stratégiákat vezettek fizikai különbségek az agy 
mérete és így az intelligencia. Az emberi lények, akik sokat fejlődött az A meleg, de rendkívül kiszámíthatatlan afrikai 
környezet elfogadta a magas szaporodás stratégiáját, míg az Európa és Észak-Ázsia ellenséges hidegjébe vándorló 
emberek kevesebb gyermeket szültek, de gondosabban táplálták őket. " 
Malcolm W. Browne, a New York Times Book Review 

"Rushton komoly tudós, aki komoly adatokat gyűjtött. Vegyünk csak egy példát: az agy mérete. Számos modern 
tanulmány igazolta az empirikus valóságot, köztük többet, amelyek mágneses rezonancia képalkotáson alapulnak, 
hogy az agy mérete között jelentős és lényeges kapcsolat van. és a mért intelligencia a testméret figyelembevétele 
után, és hogy az ember fajának az agymérete eltérően oszlik meg. " 
Charles Murray, a Bell Curve utószava 

"Világszerte tanulmányok százát írja le, amelyek megmutatják az emberi faji különbségek következetes mintázatát az 
olyan tulajdonságokban, mint az intelligencia, az agy mérete, a nemi méret, a nemi erősség, a reproduktív 
hatékonyság, a szorgalmasság, a szocialitás és az azt követő szabályok. Ezen változók mindegyikénél a a csoportok 
egymáshoz igazodnak: keleti, kaukázusi, feketék. " 
Mark Snyderman, National Review 

"Rushton Faj, Evolúciója És Viselkedése ... egy kísérlet megérteni a faji különbségeket az élettörténeti evolúció 
szempontjából .... Talán végül is lesz valamilyen komoly hozzájárulás a hagyományos füst- és tükrök 
társadalomtudományi kezelésében az IQ, de Rushton kerete jelenleg alapvetően az egyetlen játék a városban. " 
-Henry Harpping, evolúciós antropológia 

"Ez a ragyogó könyv az elméleti alapú tanulmány [...] a legfontosabb faji csoportok pszichológiai és magatartási 
különbségeiről, amelyekkel a témával kapcsolatos világirodalomban találkoztam." 
Arthur R. Jensen, Kaliforniai Egyetem, Berkeley 

„Az egyetlen elfogadható magyarázat r ász a viselkedésbeli különbségek engedélyezett közbeszéd teljesen 
környezetvédelmi egyik ... professzor Rushton megérdemli hálánkat, hogy volt bátorsága kijelenteni, hogy»ez a 
császár nem ruhát,«és, hogy egy kielégítő magyarázat kell keresni. " 
Tomomas J. Bouchard, Jr., Minnesota Egyetem 

"A faji tudomány ellenére mutatott figyelemre méltó ellenállása összehasonlításokhoz vezetett a Róma inkvizíciójával, 
amely a reneszánsz folyamán tevékenykedett. A csillagászat és a fizikai tudományok néhány évszázaddal ezelőtt 
voltak Kopernikuszban, Keplerben és Galileóban; a társadalom és a jólét Manapság az emberiség ismerete jobb. 
Ehhez hasonlóan a mai pszichológia és társadalomtudományok Darwin, Galton és Rushton is vannak. " 
Glayde Whitney, kortárs pszichológia 

"Az adatok megdöbbentőek a nem szándékos .... A Faj, Evolúció és Viselkedés szembesül velünk, mivel kevés 
könyv foglalkozik azokkal a dilemmákkal, amelyeket a demokratikus társadalomban a legfontosabb emberi 
tulajdonságok egyéni és csoportos eltérései mutatnak."  
Linda Gottfredson, politika és élettudomány 

"Rushton professzort széles körben ismert és tiszteletben tartja a szigor és az eredetiség szokatlan kombinációja 
miatt. Kevés ember, aki a fajhez kapcsolódó problémák megértésével foglalkozik, engedheti meg magának, hogy 
figyelmen kívül hagyja ezt a jól integrált információs raktárt, amely figyelemre méltó szintézist eredményez. .” 
Hans J. Eysenck, a londoni egyetem 

"Ha igazságszolgáltatás áll fenn, Nobel-díjat kell kapnia." 
Richard Lynn, néző. 
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Acclaim for J. Philippe Rushton’s 
Race, Evolution, and Behavior 

 
“(An) incendiary thesis....that separate races of human beings evolved different reproductive strategies to cope with 
different environments and that these strategies led to physical differences in brain size and hence in intelligence. 
Human beings who evolved in the warm but highly unpredictable environment of Africa adopted a strategy of high 
reproduction, while human beings who migrated to the hostile cold of Europe and northern Asia took to producing 
fewer children but nurturing them more carefully.” 
---Malcolm W. Browne, New York Times Book Review 
 
“Rushton is a serious scholar who has assembled serious data. Consider just one example: brain size. The empirical 
reality, verified by numerous modern studies, including several based on magnetic resonance imaging, is that a 
significant and substantial relationship does exist between brain size and measured intelligence after body size is 
taken into account and that the races do have different distributions of brain size.” 
---Charles Murray, Afterword to The Bell Curve 
 
“Describes hundreds of studies worldwide that show a consistent pattern of human racial differences in such 
characteristics as intelligence, brain size, genital size, strength of sex drive, reproductive potency, industriousness, 
sociability, and rule following. On each of these variables, the groups are aligned in the order: Orientals, Caucasians, 
Blacks.” 
---Mark Snyderman, National Review 
 
“Rushton’s Race, Evolution, and Behavior...is an attempt to understand [race] differences in terms of life-history 
evolution....Perhaps there ultimately will be some serious contribution from the traditional smoke-and-mirrors social 
science treatment of IQ, but for now Rushton’s framework is essentially the only game in town.” 
---Henry Harpending, Evolutionary Anthropology 
 
.“This brilliant book is the most impressive theory-based study...of the psychological and behavioral differences 
between the major racial groups that I have encountered in the world literature on this subject.” 
---Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley 
 
“The only acceptable explanation of race differences in behavior allowed in public discourse is an entirely 
environmental one...Professor Rushton deserves our gratitude for having the courage to declare that ‘this emperor 
has no clothes,’ and that a more satisfactory explanation must be sought.” 
---Thomas J. Bouchard, Jr., University of Minnesota 
 
“The remarkable resistance to racial science in our times has led to comparisons with the inquisition of Rome, active 
during the Renaissance.... Astronomy and the physical sciences had their Copernicus, Kepler, and Galileo a few 
centuries ago; society and the welfare of humanity is the better for it today. In a directly analogous fashion, 
psychology and the social sciences today have their Darwin, Galton, and Rushton.” 
---Glayde Whitney, Contemporary Psychology 
 
“The data are startling to the uninitiated....Race, Evolution, and Behavior confronts us as few books have with the 
dilemmas wrought in a democratic society by individual and group differences in key human traits.” 
---Linda Gottfredson, Politics and the Life Sciences 
 
“Professor Rushton is widely known and respected for the unusual combination of rigour and originality in his 
work....Few concerned with understanding the problems associated with race can afford to disregard this storehouse 
of well-integrated information which gives rise to a remarkable synthesis.” 
---Hans J. Eysenck, University of London 
 
“Should, if there is any justice, receive a Nobel Prize.” 
---Richard Lynn, Spectator. 
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Szerző 

J. Philippe Rushton a kanadai londoni Nyugat-Ontario Egyetemen pszichológia professzora. Rushton két doktori 

fokozatot szerzett a Londoni Egyetemen (Ph.D. és D.Sc.), Valamint a John Simon Guggenheim Alapítvány, az Amerika 

Tudományfejlesztési Egyesülete, valamint az amerikai, brit és kanadai pszichológiai szövetségek tagja. Tagja a 

Viselkedésgenetikai Egyesületnek, az Emberi Viselkedés és Evolúció Társaságnak, valamint az Idegtudományi 

Társaságnak. Rushton hat könyvet és közel 200 cikket tett közzé. 1992-ben a Tudományos Információs Intézet a 22. és a 

11. leginkább idézett pszichológus rangsorolja. Rushton professzor a Kanadában a Ki és ki a tudomány és a technológia, a 

ki a ki a nemzetközi szerzők és a Ki a ki listáján szerepel. 
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Author 
 
J. Philippe Rushton is a professor of psychology at the University of Western Ontario, 

London, Ontario, Canada. Rushton holds two doctorates from the University of London (Ph.D. 
and D.Sc) and is a Fellow of the John Simon Guggenheim Foundation, the American Association 
for the Advancement of Science, and the American, British, and Canadian Psychological 
Associations. He is also a member of the Behavior Genetics Association, the Human Behavior 
and Evolution Society, and the Society for Neuroscience. Rushton has published six books and 
nearly 200 articles. In 1992 the Institute for Scientific Information ranked him the 22nd most 
published psychologist and the 11th most cited. Professor Rushton is listed in Who’s Who in 
Science and Technology, Who’s Who in International Authors, and Who’s Who in Canada. 
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Bevezetés a 2. speciális rövidített kiadáshoz 

A speciális rövidített kiadás első nyomtatása 1999-ben jelent meg a Transaction Publishers által. Ezt követte az 1. 

és a 2. szünetmentes kiadás sikeres 1995-es és 1997- es kiadása, valamint a Hakuhin-sha által 1996-ban kiadott japán 

fordítás. 
Amikor azonban a Transaction egy speciális rövidített kiadás ezer példányát osztotta el egyetemi tudósoknak 

címzett tömeges levélben, a vita tűzvihar elborította őket. Noha a rövidített kiadás rövidített és népszerûen írt stílusban 

mutatta be ugyanazt a kutatást, hasonlóan a Discover Magazine, a Reader's Digest és a Scientific American, a 

Progresszív Szociológusok és néhány más önstílusú „rasszistaellenes” cikkhez használt cikkhez. Tranzakció a stand 

elvesztésével az éves üléseken, a folyóiratokban található hirdetési helyekkel és a levelezőlistákhoz való hozzáféréssel, 

ha továbbra is továbbadják. 
A tranzakció e nyomásnak felel meg, visszavonta a könyv kiadását, sőt még bocsánatot kért. A tranzakció 

bocsánatkérő levele megjelent a Társaság zászlóshajó folyóiratának belső borítóján Társadalom (2000. január / 

február). A viszony beszámolói megjelentek a Felsőoktatás Krónikájában (2000. január 14), a Kanada Nemzeti 

Postaban (2000. január 31), a Nemzeti Jelentésben (2000. február 28) és másutt. 
Miért próbálta megbontani vagy elnyomni ezt a füzetet? Mert manapság nincs erősebb tabu, mint a fajról 

beszélni . Sok esetben a "rasszizmus" vádjával elbocsáthat. Mégis, a tanárok Amerikában tudják a fajt s az ember 

különbözik az iskolai teljesítményt; A rendőrök tudják, hogy az ember fajtája különbözik bűncselekmények arányában; A 

szociális munkások tudják, hogy az ember fajtája különbözik a jóléti függőség mértékétől vagy az AIDS-fertőzés 

mértékétől. És a sportrajongók tudják, hogy a feketék kitűnőek a boksz, kosárlabda és futás területén. Mind vajon miért. 

Néhány a szegénységet, a fehér rasszizmust és a rabszolgaság örökségét hibáztatni. Bár sokan kételkednek 

abban, hogy a "fehér rasszizmus" valóban az egész történetet meséli, kevesen mernek osztani kétségeiket. A faj 

szempontjából valóban mersz mondani, amit gondol? 
A faji csoportok sokkal szélesebb mértékben különböznek egymástól, mint sokan rájönnek. Ugyanakkor az 

akadémiai és a média vokális csoportjai egyszerűen megtiltják a nyilvánosság nyílt vitára bocsátását. Sokan attól 

tartanak, hogy pusztán megemlítve, hogy az ember fajtája különbözik, sztereotípiák alakulnak ki és korlátozzák a 

lehetőségeket. A faj szempontjából azonban az nem jelenti az egyének figyelmen kívül hagyását. Ez még az is segíthet, 

hogy jobban megismerjük az egyes emberek különleges igényeit. 
Ez a könyv azt a tudományos bizonyítékot mutatja be, hogy a faj biológiai valóság, amelynek mind 

tudományos, mind mindennapi jelentése van. További legújabb témájú könyvek a következők: Haranggörbe (Richard 

Herrnstein és Charles Murray 1994-es bestseller), Miért Fontos a Faj? (Michael Levin filozófus 1997-es könyve), g 

Tényező (Arthur Jensen pszichológus 1998-as könyve), és TABOO: Miért uralják a fekete sportolók a sportot és miért 

félünk róla beszélni, (a díjnyertes újságíró nemrégiben írt könyve Jon Entine). 
A speciális rövidített kiadás bármely témájával kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el 

az egyik szüretlen kiadás megfelelő szakaszát, amely több mint 1000 hivatkozást tartalmaz a tudományos 

irodalomra, egy szótárt, teljes nevet és tantárgymutatókat, valamint 65 táblázatokat és számok. Arra is mutathat, és 

rákattinthat a www.charlesdarwinresearch.org oldalra, amely további információt adott a füzet kiadásáról. 
2000. május J. Philippe Rushton 

Pszichológiai Tanszék 
Nyugat-Ontario Egyetem, 
London, Ontario, Kanada N6A 5C2 ..  
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Preface to 2nd Special Abridged Edition 
 

The first printing of this Special Abridged Edition appeared in 1999 by Transaction Publishers. It 
followed up on their successful 1995 and 1997 publications of the1st and 2nd unabridged editions and a 
Japanese translation published by Hakuhin-sha in 1996. 

However, when Transaction distributed thousands of copies of the Special Abridged Edition in a 
mass mailing to academics, a firestorm of controversy engulfed them. Although the Abridged Edition 
presented the same research in a condensed and popularly written style, similar to that used for articles in 
Discover Magazine, Reader’s Digest, and Scientific American, the Progressive Sociologists, and some 
other self-styled “anti-racists,” threatened Transaction with loss of a booth at annual meetings, advertising 
space in journals, and access to mailing lists if they continued to send it out. 

Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the book, and even apologized. 
Transaction’s letter of apology appeared on the inside front cover of their flagship journal Society 
(January/February, 2000). Accounts of the affair appeared in The Chronicle of Higher Education (January 
14, 2000), Canada’s National Post (January 31, 2000), the National Report (February 28, 2000), and 
elsewhere. 

 Why the attempt to trash or suppress this booklet? Because there is no stronger taboo today than 
talking about race. In many cases, just being accused of “racism” can get you fired. Yet, teachers in 
America know the races differ in school achievement; policemen know the races differ in crime rates; 
social workers know the races differ in rates of welfare dependency or getting infected with AIDS. And 
sports fans know that Blacks excel at boxing, basketball, and running. They all wonder why. Some 
blame poverty, White racism, and the legacy of slavery. Although many doubt that “White racism” really 
tells the whole story, few dare share their doubts. When it comes to race, do you really dare to say what 
you think? 

Racial groups differ much more widely than many people realize. Yet vocal groups in academia 
and the media simply forbid letting the public in on an open discussion. Many worry that just mentioning 
that the races differ creates stereotypes and limits opportunities. But looking at race does not mean 
ignoring individuals. It may even help us become more aware of each person’s special needs. 

This book presents the scientific evidence that race is a biological reality that has both scientific 
and everyday meaning. Other recent books on the issue are: The Bell Curve (the 1994 best seller by 
Richard Herrnstein and Charles Murray), Why Race Matters (a 1997 book by philosopher Michael Levin), 
The g Factor (a 1998 book by psychologist Arthur Jensen), and TABOO: Why Black Athletes Dominate 
Sports and Why We Are Afraid to Talk About It (a recent book by award winning journalist Jon 
Entine). 

For more detailed information on any of the topics in this Special Abridged Edition, please read 
the corresponding sections in one of the unabridged editions, which contain over 1,000 references to the 
scholarly literature, a glossary, complete name and subject indexes, and 65 tables and figures. You can 
also point and click to the www.charlesdarwinresearch.org which published this booklet for more 
information. 
 May, 2000        J. Philippe Rushton 

Department of Psychology 
University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada N6A 5C2.. 
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1 - A faj több, mint a bőr mélye 
  

A faj valódi? Ne a faj s az ember 
különbözik a viselkedés, valamint a test? 
Az ilyen nézetek csak a fehér rasszizmus 

eredménye? A modern tudomány a faji 
különbségek háromirányú mintáját mutatja 

mind a fizikai tulajdonságok, mind a 
viselkedés szempontjából. A keleti 

emberek átlagosan lassabban érnek, 
kevésbé termékenyek, kevésbé 

szexuálisak, kevésbé agresszívak, 
nagyobb agyuk és magasabb IQ-

pontszámuk van. A feketék a másik 
pólusnál vannak. A fehér emberek 

középen esnek, de közelebb vannak a 
keleti emberekhez, mint a feketékhez.  

A fehér emberek nem ugorhatnak. Ázsiai férfiak sem. Jon Entine új, Tabu című könyve szerint : Miért uralják 

a fekete sportolók a sportot és miért félünk róla beszélni? Fekete férfiak - és a nők biztosan megtehetik. A fekete 

atlétikai sikert általában az indokolja, hogy a feketéknek kevés esélyük van arra, hogy máshol eljuthassanak. Jon 

Entine új könyve azt mutatja, hogy a sportban a feketék genetikai előnyt élveznek. 
A fizikai tények az Entine áttekintése meglehetősen jól ismert. Összehasonlítva a fehér emberek , feketék 

keskenyebb csípő ami számukra a hatékonyabb haladt előre. Rövidebb ülőmagasságúak, ami magasabb súlypontot és 

jobb egyensúlyt biztosít. Szélesebb válluk van, kevesebb a testzsír és több izom. Az izmaikban gyorsabban húzódnak az 

izmok, amelyek energiát termelnek. A feketék 3–19% -kal több a nemi hormonban, mint a tesztoszteron, mint a Fehér 

Emberekben vagy Kelet-ázsiaiakban. A tesztoszteron fordítja robbanékonyabb energiává. 
Entine rámutat, hogy ezek a fizikai előnyök elősegítik a feketék élvonalát az olyan sportokban, mint a boksz, 

kosárlabda, futball és sprint. Ezeknek a faji különbségeknek néhány problémája azonban a fekete úszók számára. A 

nehezebb csontváz és a kisebb mellkasi üregek korlátozzák teljesítményüket. 
a faji különbségek az élet korai szakaszában megjelennek. A fekete csecsemők egy héttel korábban születnek, 

mint a fehér csecsemők, mégis érettek a csontfejlődés alapján. Öt vagy hat éves korukban a fekete gyerekek 

kiemelkednek a kötőjelben, a hosszú ugrásban és a magas ugrásban, amelyek mindegyikéhez rövid energiát igényelnek. 

A tizenéves korban a feketék gyorsabb reflexekkel rendelkeznek, mint a híres térd-bunkó válaszban. 
A kelet-ázsiaiak még kevésbé jól futnak, mint a fehérek . Ugyanez keskeny csípő, hosszabb lábakkal, több izom, és 

több a tesztoszteron, hogy adjon feketék előnyt fehér emberek , hogy a fehér emberek előnyt kelet-ázsiaiak. De ha elfogadjuk 

ezeket a genetikai faji különbségeket a sportban, a tabu terület nagyobb - az agy méretében és a bűnözésben tapasztalható - 

faji különbségek nagyobbek. Ezért tabu azt mondani, hogy a feketék sokkal jobbak sok sportnál. 
A fehérek és a kelet-ázsiaiak csípője szélesebb, mint a feketéknél, és így a gyengébb futók azért válnak, mert 

nagyobb agyú csecsemőket szülnek. Az evolúció során a növekvő koponyaméret azt jelentette, hogy a nőknek 

szélesebb medencével kellett rendelkezniük. Ezenkívül a hormonok, amelyek elősegítik a feketéknek a sport előnyeit, 

megnyugtatják őket az iskolában és hajlamosak a bűnözésre. 

Faj a történelemben 

A filozófusok, államférfiak, kereskedők és mások még a hírszerzési tesztek elvégzése előtt is gondolták a 

kapcsolatot a faj , az intelligencia és a kulturális eredmények között. Arisztotelész, Platón, Voltaire és David Hume mind 

hitték ezt. Ugyanúgy tette Broca, Darwin, Galton , valamint az evolúció és az antropológia minden alapítója. Még Freud is 

hitt bizonyos faji különbségekben. De ez az 1920-as években kezdődött megváltozni Franz Boas és James B. Watson 

mellett, akik úgy gondolták, hogy a kultúra szinte bármit megváltoztathat. Ma olyan írók vannak, mint Jared Diamond a 

Fegyverek, Baktériumok és Acél (1997) és SJ Gould a Az Emberek Nem Megfelelő Mérése.  
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1 
Race Is More Than Skin Deep 

 
Is race real? Do the races differ in 

behavior as well as in body? Are such views 
just the result of white racism? Modern 

science shows a three-way pattern of race 
differences in both physical traits and 

behavior. On average, Orientals are slower 
to mature, less fertile, less sexually active, 

less aggressive, and have larger brains 
and higher IQ scores. Blacks are at the 

other pole. Whites fall in the middle, 
but closer to Orientals than to Blacks. 

 
White men can't jump. Asian men can’t either. But according to Jon Entine’s new book, Taboo: 

Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It, Black men — and women 
— sure can. The usual reason given for Black athletic success is that Blacks have little chance to get 
ahead elsewhere. But Entine’s new book shows that in sports, Blacks have a genetic edge. 

The physical facts Entine reviews are quite well known. Compared to Whites, Blacks have 
narrower hips which gives them a more efficient stride. They have a shorter sitting height which provides 
a higher center of gravity and a better balance. They have wider shoulders, less body fat, and more 
muscle. Their muscles include more fast twitch muscles which produce power. Blacks have from 3 to 
19% more of the sex hormone testosterone than Whites or East Asians. The testosterone translates 
into more explosive energy. 

Entine points out that these physical advantages give Blacks the edge in sports like boxing, 
basketball, football, and sprinting. However, some of these race differences pose a problem for Black 
swimmers. Heavier skeletons and smaller chest cavities limit their performance. 

Race differences show up early in life. Black babies are born a week earlier than White babies, 
yet they are more mature as measured by bone development. By age five or six, Black children excel in 
the dash, the long jump, and the high jump, all of which require a short burst of power. By the teenage 
years, Blacks have faster reflexes, as in the famous knee-jerk response. 

East Asians run even less well than Whites. The same narrow hips, longer legs, more muscle, and 
more testosterone that give Blacks an advantage over Whites, give Whites an advantage over East Asians. 
But admitting these genetic race differences in sports leads to the greater taboo area — race differences in 
brain size and crime. That is why it is taboo to even say that Blacks are better at many sports. 

The reason why Whites and East Asians have wider hips than Blacks, and so make poorer runners 
is because they give birth to larger brained babies. During evolution, increasing cranial size meant women 
had to have a wider pelvis. Further, the hormones that give Blacks an edge at sports makes them restless 
in school and prone to crime. 
 

Race in History 
 

Even before there were any intelligence tests, philosophers, statesmen, merchants, and others 
thought there was a link between race, intelligence, and cultural achievement. Aristotle, Plato, Voltaire, 
and David Hume all believed this. So did Broca, Darwin, Galton, and all the founders of evolution and 
anthropology. Even Freud believed in some race differences. But this began to change in the 1920s with 
Franz Boas and James B. Watson, who believed that culture could change just about anything. Today, 
writers like Jared Diamond in Guns, Germs and Steel (1997) and S. J. Gould in The Mismeasure of Man 
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(1996) szerint nincs kapcsolat a faj , az intelligencia és a kultúra között. A különbségeket, amelyeket látunk, csak a 

rossz szerencse vagy a fehér rasszizmus oka. 
Az első kelet-afrikai felfedezők azt írták, hogy sokkolta őket a bennszülöttek meztelensége, pogánya, 

kannibalizmusa és szegénysége. Néhányan azt állították, hogy a feketék "vadon élő állatok ... legtöbbjük meztelenül 

megy ... a gyermek nem ismeri apját, és embereket esznek". Egy másik állító szerint természetes ritmusérzetük van, így 

ha egy fekete "az égből a földre esne, akkor ritmus az időt, amikor lemegy". Néhányan még könyveket írtak és 

festményeket készítettek afrikaiakból, túl nagy nemi szervekkel. 
Ismerős? Mindez csak a rasszizmus tükröződése? Lehet, hogy igen, de ezek a példák nem a 19. századi 

európai gyarmatosítókból vagy a KKK gyűlölet irodalmából származnak. Ezek a muzulmán arabok származnak, akik 

több mint 1200 évvel ezelőtt (a 700-as években) léptek be Fekete-Afrikába, amint azt Bernard Lewis 1990-es 

könyvében, a Faj és a Rabszolgaság a Közel-Keleten Részletezik. 
Több száz évvel később az európai felfedezők ugyanazokkal a benyomásokkal éltek. Azt írták, hogy az 

afrikai férfiaknak nagyon alacsony intelligenciájuk és kevés szava van az összetett gondolatok kifejezésére. 

Dicsérték néhány törzset a finom kerámia készítéséért, a vas kovácsolásáért, a fafaragásért és a hangszerek 

készítéséért. De gyakrabban sokkolták az emberek közeli meztelensége, rossz egészségügyi szokásaik, egyszerű 

házak és kis falvak miatt. Nem találtak kereket edények készítéséhez, kukorica darálásához vagy szállításhoz, sem 

haszonállatok, sem írás, sem pénz, sem számozási rendszer. 
A Kínát feltáró fehér emberek ugyanolyan rasszisták voltak, mint azok, akik Afrikát kutatták, de a leírásuk 

különbözött azoktól, amelyeket ők és az arabok írtak az afrikaiakról. 1275-ben Marco Polo született Olaszországból 

érkezett Kínába, hogy megnyitja a kereskedelmet a Mongol Birodalommal. Megállapította, hogy a kínaiak jól épített 

utakkal, hidakkal, csatornákkal összekötött városokkal, népszámlálókkal, piacokkal, szabványosított súlyokkal és 

méretekkel rendelkeznek, nemcsak érmékkel, hanem papírpénzzel is. Még egy postai rendszer is létezett. Mindez 

elcsodálta, amikor összehasonlította a kínait azzal, amit látott Európában és a Közel-Keleten. Annak ellenére, hogy olasz 

volt, büszke népére és tisztában volt az ókori Róma nagyságával, Marco Polo azt írta: "A földön biztosan nincs 

intelligensebb faj , mint a kínaié." 
A történelmi kutatások megerősítik Marco Polo benyomásait. Már 360 BC évvel ezelőtt a kínaiak használtak a 

számszeríjat és megváltoztatta a hadviselés arcát. BC körül 200-100 körül a kínaiak írásbeli vizsga segítségével 

választottak embereket a közszolgálathoz, kétezer évvel Nagy-Britannia előtt. A kínaiak körülbelül Kr. E. 800 körül 

nyomtattak, kb. 600 évvel azelőtt, hogy Európában megjelent Gutenberg első Biblia. A papírpénzt Kínában használták 

1300-ban, Európában azonban csak a 19. és 20. században. 1050-re a kínai vegyészek fegyvert, kézi gránátot, 

tűznyilakat és rakétákat készítettek olajból és mérgezőgázból. 1100-ra 40 000 munkavállalóval rendelkező kínai gyárak 

rakétákat gyártottak. A lángszórókat, fegyvereket és ágyúkat Kínában a 13. században használták, körülbelül 100 évvel 

Európa előtt. 
A kínai a mágneses iránytűt már az 1. században használta. Az európai nyilvántartásokban 1190-ig nem található 

meg. 1422-ben, hetven évvel azelőtt, hogy Kolumbusz három kis hajója átkelte az Atlanti-óceánt, a kínaiak elérték Afrika 

keleti partját. Egy hatalmas, 65 óceánjáró hajóból álló flotta érkezett, amely 27 000 katonát és lovat töltött fel, évente 

gabonát, húst és bort szállítva. A pisztolyfegyverekkel, a navigációval, a pontos térképekkel és a mágneses iránytűikkel a 

kínaiak könnyen megkerülhették Afrika csúcsait és "felfedezhetik" Európát! 
Az elmúlt öt évszázadban az európai nemzetek a tudomány és a technológia terén ugráltak a kínai fölött. 

1950 óta azonban Japán verte a Nyugatot számos csúcstechnológiai termék gyártásában. Más csendes-óceáni 

országok (Kína, Tajvan, Szingapúr és Dél-Korea) most Japán útját követik. Afrika ezzel szemben még lemaradt. Az 

afrikai országok és Fekete-Amerika rossz körülményei sokak számára aggodalomra adtak okot. Az Egyesült 

Államok 1960-as évek polgári jogi mozgalmának optimizmusa és a független afrikai nemzetekkel szemben 

támasztott nagy remény nagy része eltűnt. Több milliárd dolláros külföldi segélyek öntöttek Afrikába. Az afrikai 

gazdaságok azonban az európaiak távozása óta visszaestek. 
Az elhanyagolást és a hanyatlást Afrikában és a Karib-szigetek nagy részén mindenhol látják. A nemzetközi 

vállalatoknak gyakran biztosítaniuk kell saját energiájukat, saját vízüket és telefonjaikat. A számítógépek, a faxok és a 

világháló korában sok afrikai városban nehéz tárcsahangot szerezni.  
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(1996) tell us there is no link between race, intelligence, and culture. The differences we see are all just 
because of bad luck or White racism. 

The first explorers in East Africa wrote that they were shocked by the nudity, paganism, 
cannibalism, and poverty of the natives. Some claimed Blacks had the nature "of wild animals... most of 
them go naked... the child does not know his father, and they eat people." Another claimed they had a 
natural sense of rhythm so that if a Black "were to fall from heaven to earth he would beat time as he goes 
down." A few even wrote books and made paintings of Africans with over-sized sex organs. 

Sound familiar? All just a reflection of racism? Maybe so, but these examples are not from 19th 
Century European colonialists or KKK hate literature. They come from the Muslim Arabs who first 
entered Black Africa over 1,200 years ago (in the 700s), as detailed in Bernard Lewis’s 1990 book, Race 
and Slavery in the Middle East. 

Several hundred years later, European explorers had the same impressions. They wrote that 
Africans seemed to have a very low intelligence and few words to express complex thoughts. They 
praised some tribes for making fine pottery, forging iron, carving wooden art, and making musical 
instruments. But more often, they were shocked by the near nakedness of the people, their poor sanitary 
habits, simple houses, and small villages. They found no wheels for making pots, grinding corn, or for 
transport, no farm animals, no writing, no money, and no numbering systems. 

The Whites who explored China were just as racist as those who explored Africa, but their 
descriptions were different from what they and the Arabs had written about Africans. In 1275 Marco Polo 
arrived in China from his native Italy to open trade with the Mongol Empire. He found that the Chinese 
had well built roads, bridges, cities connected by canals, census takers, markets, standardized weights and 
measures, and not only coins, but paper money as well. Even a postal system was in existence. All of 
these made him marvel when he compared the Chinese to what he saw in Europe and the Middle East. 
Even though he was an Italian, proud of his people and well aware of the greatness of Ancient Rome, 
Marco Polo wrote: "Surely there is no more intelligent race on earth than the Chinese." 

Historical research bears out Marco Polo’s impressions. As early as 360 B.C., the Chinese used 
the cross bow and changed the face of warfare. Around 200-100 B.C., the Chinese used written exams to 
choose people for the civil service, two thousand years before Britain. The Chinese used printing about 
800 A.D., some 600 years before Europe saw Gutenberg’s first Bible. Paper money was used in China in 
1300, but not in Europe until the 19th and 20th centuries. By 1050 Chinese chemists had made 
gunpowder, hand grenades, fire arrows, and rockets of oil and poison gas. By 1100, factories in China 
with 40,000 workers were making rockets. Flame throwers, guns, and cannons were used in China by the 
13th century, about 100 years before Europe.  

The Chinese used the magnetic compass as early as the 1st century. It is not found in European 
records until 1190. In 1422, seventy years before Columbus’s three small ships crossed the Atlantic, the 
Chinese reached the east coast of Africa. They came in a great fleet of 65 ocean going ships filled with 
27,000 soldiers and their horses, and a year’s supply of grain, meat, and wine. With their gunpowder 
weapons, navigation, accurate maps and magnetic compasses, the Chinese could easily have gone around 
the tip of Africa and “discovered” Europe! 

In the last five centuries, the European nations leapfrogged over the Chinese in science and 
technology. Since 1950, however, Japan has beaten the West in the production of many high-tech 
products. Other Pacific Rim countries (China, Taiwan, Singapore, and South Korea) now follow Japan’s 
path. Africa, on the other hand, has fallen further behind. The poor conditions of African countries and 
Black America have become a concern to many. Much of the optimism of the U.S. Civil Rights 
movement of the 1960s is gone, along with the high hopes for independent African nations. Trillions of 
dollars of foreign aid have poured into Africa. Yet African economies have declined since the Europeans 
left. 

Neglect and decay are seen everywhere in Africa and much of the West Indies. International 
corporations often have to provide their own power, their own water, and their own phones. In the age of 
computers, fax machines, and the world wide web, getting a dial tone in many African cities is difficult. 
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Faj a mai világban 

Az elmúlt húsz évben tanulmányoztam az agyméret, intelligencia, szexualitás, személyiség, növekedési 

ütem, élettartam, bűnözés és a családi stabilitás faji különbségeit. Mindezen tulajdonságok alapján a keleti emberek 

a spektrum egyik végére esnek, a feketék a másik végére esnek, a fehér emberek pedig a közéjük esnek . 
Az 1. ábra felsorolja a különbségeket az ember három fő faja között : keleti (ázsiai ázsiaiak, mongoloidok), fehér 

emberek (európaiak, kaukázusi) és feketék (afrikai, negridok). Hogy a dolgok egyszerűek legyenek, ezeket a közönséges 

neveket használom a tudományos helyett, és nem tárgyalom az alcsoportokat az emberiség fajai között .  
A keleti emberek átlagosan lassabban érnek, kevésbé termékenyek és kevésbé szexuálisak, nagyobb 

agyuk és magasabb IQ-pontszámuk van. A feketék e térségek ellentétes végén vannak. A fehér emberek középen 

esnek, gyakran közel a keleti emberekhez. A bizonyítékok azt mutatják, hogy ennek oka mind a gének, mind a 

környezet. Javasoltam egy evolúciós elméletet, hogy magyarázza ezt a háromirányú mintát. 
Természetesen ezek a különbségek átlagok. Minden fajn megtalálható a jó és a rossz viselkedés teljes 

skálája . Egyetlen csoport sem rendelkezik monopóliummal az erény vagy a bűn, a bölcsesség vagy az ostobaság 

szempontjából. Ez a mintázat azonban idővel és nemzetek között igaz, és ez azt jelenti, hogy nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül. 

1. ábra 
Átlagos különbség a feketék, a fehérek és a keleti emberek között 

Jellemvonás feketék Fehér 
emberek 

keletiek 

Agy mérete :       
Koponyakapacitás 1.267 1347 1364 
Kortikális neuronok (millió) 13,185 13665 13767 

Intelligencia:       
IQ teszteredmények 85 100 106 
Kulturális eredmények Alacsony Magas Magas 

Reprodukció:       
2 tojás iker iker (1000 
születésenként) 

16 6 4 

Hormonszint Magasabb Közbülső Alsó 
Nemi jellemzők nagyobb Közbülső Kisebb 
közösülés gyakorisága Magasabb Közbülső Alsó 
Megengedő hozzáállás Magasabb Közbülső Alsó 
Szexuális úton terjedő 
betegségek 

Magasabb Közbülső Alsó 

Személyiség:       
erőszakosság Magasabb közbülső Alsó 
óvatosság Alsó Közbülső Magasabb 
impulzivitás Magasabb Közbülső Alsó 
Énkép Magasabb Közbülső Alsó 
közvetlenség Magasabb közbülső Alsó 

Érlelés:       
Terhesség ideje rövidebb Hosszabb Hosszabb 
A csontváz fejlődése Korábban Közbülső Később 
Motorfejlesztés Korábban Közbülső Később 
Fogászati fejlesztés Eartler Közbülső Később 
Az első közösülés kora Korábban Közbülső Később 
Az első terhesség kora Korábban Közbülső Később 
Élettartam Minimum közbülső leghosszabb 

Szociális szervezet:       
A házasság stabil Alsó Közbülső Magasabb 
A törvény betartása Alsó Közbülső Magasabb 
Mentális egészség Alacsony közbülső Magasabb 

Forrás: Rövidített kiadás . Race , Evolution és viselkedés (p g . 5). 
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Race in Today’s World 
 

For the past twenty years I have studied race differences in brain size, intelligence, sexuality, 
personality, growth rate, life span, crime, and family stability. On all of these traits, Orientals fall at one 
end of the spectrum, Blacks fall at the other end, and Whites fall in between. 

Chart 1 lists the differences between the three major races: Orientals (East Asians, Mongoloids), 
Whites (Europeans, Caucasoids), and Blacks (Africans, Negroids). To keep things simple, I will use these 
common names instead of scientific ones and will not discuss subgroups within the races. 

On average, Orientals are slower to mature, less fertile, and less sexually active, have larger 
brains and higher IQ scores. Blacks are at the opposite end in each of these areas. Whites fall in the 
middle, often close to Orientals. The evidence shows that this is due to both genes and environment. I 
have suggested an evolutionary theory to explain this three-way pattern. 

Of course, these differences are averages. The full range of behaviors, good and bad, is found in 
every race. No group has a monopoly on virtue or vice, wisdom or folly. However, this pattern is true 
over time and across nations and this means that we cannot ignore it. 
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A könyv terve 

Ez a fejezet röviden leírja a faji különbségek háromirányú mintázatát . A következő fejezetek részletesebben 

szolgálnak. 
Az 1. ábra számos statisztikája az Egyesült Államokból származik, ahol a keleti emberek „modell 

kisebbség”. Kevesebb válás, kevesebb házasságon kívüli születés és kevesebb gyermekbántalmazásról számolnak 

be, mint a fehéreknél . Egyre több keleti végzi a főiskolát, kevesebb pedig börtönbe kerül. 
Másrészt a feketék az amerikai lakosság 12% -a, és a börtönök lakosságának 50% -át teszik ki. Az Egyesült 

Államokban minden harmadik fekete ember egyike börtönben van, próbaidő alatt áll, vagy tárgyalásra vár. Ez sokkal 

több, mint a főiskolát végzettek száma. 
A 2. fejezet bemutatja, hogy ez a faji bűncselekmény miként világszerte. Az INTERPOL évkönyveiben az 

erőszakos bűncselekmények (gyilkosság, nemi erőszak és súlyos támadás) aránya négyszer alacsonyabb az ázsiai és 

a csendes-óceáni országokban, mint az afrikai és a karibi országokban. Az Egyesült Államokban és az európai 

országokban a fehér emberek középen esnek.  Az 1996-os INTERPOL erőszakos bűncselekmények aránya világosan 

mutatja ezt a mintát: ázsiai országok: 35 erőszakos bűncselekmény 100 000 emberre; Európai országok, 42; és afrikai 

országok, 149.  
A 2. fejezet azt is megállapítja, hogy a keleti gyermekek lassabban érnek, mint a fehér gyermekek, míg a fekete 

gyermekek gyorsabban érnek. Ez igaz a csontok és fogak fejlődésének ütemére, valamint arra a korra, amikor a 

gyermek először ül, mászik, sétál és ruhát vesz. A keleti gyermekek csak 13 hónapon belül kezdik el járni, fehérek 12 

éves korukban és fekete gyermekek 11 hónapos korukban. 
A 3. fejezet a szexuális aktivitás faji különbségeit vizsgálja. A keleti emberek a legkevésbé szexuálisan aktívak, 

akár az első közösülés korában, a közösülés gyakoriságában, akár a szexuális partnerek számában. Mindezen feketék a 

legaktívabbak. A fehér emberek ismét köztük vannak. A szexuális aktivitás ezen különbségei olyan különféle betegségek 

előfordulási gyakorisága hoz vezetnek, mint a szifilisz, gonorrhoea, herpesz és chlamydia. Az AIDS magas szintje 

Afrikában, Fekete-Amerikában és a Karib-térségben, Kínában és Japánban alacsony.Az európai országok ismét a 

közepén esnek.  
Az ember faja különbözik az ovuláció sebességében (3. fejezet). Nem minden nő termel tojást a menstruációs 

ciklus alatt. Ha egyszerre kettő vagy több tojás termelődik, a terhesség valószínűbb. Ugyanúgy, mint a testvéri ikrek 

(azaz két tojás ikrek) szaporodásának valószínűsége. Született ikrek száma a feketék minden 1000 születése közül 16, 

a fehérek minden 1000 születése közül 8, a keleti embereknél pedig 4 vagy annál kevesebb. A hármasok és más 

többszöri születések ritkábban keletiek és leginkább feketék, köztük a fehérek . 
A 4. fejezet a fajről és az intelligenciáról szól. Emberek millióit érintő tanulmányok százai háromirányú mintát 

mutatnak. Az IQ-tesztek során gyakran az átlagos pontszám 100, a „normál” tartomány 85 és 115 között van. Fehér 

emberek átlaga 100 és 103 között van. Az ázsiai és az amerikai keleti emberek általában magasabbak, mintegy 

106, bár az IQ teszteket készítettek az euro-amerikai kultúrában való felhasználásra. A feketék az Egyesült 

Államokban, a Karib-térségben, Nagy-Britanniában, Kanadában és Afrikában átlagosan alacsonyabb IQ-kat 

mutatnak - körülbelül 85. A legalacsonyabb az átlagos IQ a Szaharától délre fekvő afrikaiak esetében - 70-75. 
A 4. fejezet az agy méretét is vizsgálja. A nagyobb agyaknak több agysejtük van, és ez magasabb IQ-kat 

eredményez. Az ember fajtája agymérete szerint változik. A perinatális együttműködési projekt születésétől hét évig több 

mint 35 000 gyermeket követett. A keleti embereknek nagyobb agyuk volt, mint a fehéreknél születéskor, négy hónap, 

egy év és hét év. A fehérek minden korában nagyobb agyuk voltak, mint a feketék (lásd 2. ábra). A 2. ábrán szereplő 

felnőttekre vonatkozó adatok 6325 amerikai hadseregből álló mintából származnak. 
Az 5. fejezet azt kérdezi, hogy az agyméretek, testünk és viselkedésünk különbségei gének, környezet vagy 

mindkettő miatt következnek be. Arra is felteszi a kérdést, hogy az egyes különbségek megmondhatnak-e valamit a faji 

különbségekről. 
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Plan of the Book 
 

This chapter briefly describes the 3-way pattern of race differences. The following chapters 
provide more detail. 

Many statistics in Chart 1 come from the United States, where Orientals are a “model minority.” 
They have fewer divorces, fewer out-of-wedlock births, and fewer reports of child abuse than Whites. 
More Orientals graduate from college and fewer go to prison. 

On the other hand Blacks are 12% of the American population and make up 50% of the prison 
population. In the U.S., one out of every three Black men is either in jail, on probation, or awaiting trial. 
That is much more than the number who graduate from college. 

Chapter 2 shows how this racial pattern in crime is found worldwide. INTERPOL Yearbooks 
show the rate of violent crime (murder, rape, and serious assault) is four times lower in Asian and Pacific 
Rim countries than in African and Caribbean countries. Whites in the United States and in European 
countries are intermediate. The 1996 INTERPOL violent crime rates clearly show this pattern: Asian 
countries, 35 violent crimes per 100,000 people; European countries, 42; and African countries, 
149. 

Chapter 2 also finds that Oriental children are slower to mature than White children while Black 
children are faster to mature. This is true for the rate of bone and tooth development and the age at which 
a child first sits, crawls, walks, and puts on clothing. Oriental children do not begin to walk until about 13 
months, White children at 12 months, and Black children at 11 months. 

Chapter 3 looks at racial differences in sexual activity. Orientals are the least sexually active, 
whether measured by age of first intercourse, intercourse frequency, or number of sexual partners. Blacks 
are the most active on all of these. Once again Whites are in between. These contrasts in sexual activity 
lead to differences in the rate of diseases like syphilis, gonorrhea, herpes, and chlamydia. There are high 
levels of AIDS in Africa, Black America, and the Caribbean and low levels in China and Japan. European 
countries again fall in between. 

The races differ in rate of ovulation (Chapter 3). Not all women produce one egg during the 
menstrual cycle. When two or more eggs are produced at the same time, a pregnancy is more likely. So is 
the likelihood of producing fraternal twins (i.e., two-egg twins). The number of twins born is 16 out of 
every 1,000 births for Blacks, 8 out of every 1,000 births for Whites, and 4 or less for Orientals. Triplets 
and other multiple births are rarest in Orientals and highest in Blacks, with Whites in between. 

Chapter 4 is about race and intelligence. Hundreds of studies on millions of people show a three-
way pattern. IQ tests are often made to have an average score of 100, with a “normal” range from 85 to 
115. Whites average from 100 to 103. Orientals in Asia and the U.S. tend to have higher scores, about 
106, even though IQ tests were made for use in the Euro-American culture. Blacks in the U.S., the 
Caribbean, Britain, Canada, and in Africa average lower IQs -- about 85. The lowest average IQs are 
found for sub-Saharan Africans -- from 70 to 75. 

Chapter 4 also looks at brain size. Bigger brains have more brain cells and this leads to higher 
IQs. The races vary in brain size. The Collaborative Perinatal Project followed more than 35,000 children 
from birth to seven years. Orientals had larger brains than Whites at birth, four months, one year, and 
seven years. Whites had larger brains than Blacks at all ages (see Chart 2). The data on adults in Chart 2 
come from a sample of 6,325 U.S. Army personnel. 

Chapter 5 asks whether differences in our brain size, our bodies and our behavior are because of 
genes, environment, or both. It also asks whether individual differences can tell us anything about race 
differences. 
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2. ábra 

Átlagos fejmérete feketéknek, fehéreknek és keleti embereknek 
az Egyesült Államokban 5 különböző korban 
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Amerikai hadsereg. JP Rushton-tól, koponyakapacitás köbcentiméterben. Születése 7 éves 
korig az amerikai perinatális projektből; Felnőttek 1997 Intelligence, 25, p g . 15. 

Miért vannak faji különbségek? 

Miért mutatja a történelem Afrikát Ázsia és Európa mögött? Miért olyan sok területen a fehér emberek átlaga a keleti és 

feketék között? Miért vannak a nagyobb agyú csoportoknál alacsonyabb a két tojás ikerkészlet aránya? A válasz 

megismeréséhez az összes tulajdonságot együtt kell vizsgálni (lásd az 1. ábrát). 
Az 1. ábrán szereplő tulajdonságok mintát képeznek. Egyetlen ismert környezeti tényező nem magyarázza 

meg mindet együtt. Van azonban gén alapú magyarázat. A minták alkotják az úgynevezett "élet története". Együtt 

fejlődtek, hogy megfeleljenek az élet próbáinak - a túlélésnek, a növekedésnek és a szaporodásnak.  
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Why Are There Race Differences? 
 
Why does history show Africa trailing behind Asia and Europe? Why do Whites average between 
Orientals and Blacks in so many areas? Why do the groups with larger brains have lower rates of two-egg 
twinning? To know the answer you must look at all of the traits taken together (see Chart 1). 

The traits in Chart 1 form a pattern. No known environmental factor can explain all of them taken 
together. There is, however, a gene based explanation. The patterns make up what is called a “life- 
history.” They evolved together to meet the trials of life -- survival, growth, and reproduction. 
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A 6. fejezet a gén alapú „élettörténeti elméletet” tárgyalja. Az agyméretek, intelligencia és egyéb 

tulajdonságok faji mintáinak magyarázatát javasoltam. Az evolúciós biológusok a reproduktív stratégiák r-K 

skálájának hívják . Ennek a skálanak az egyik végén vannak olyan r-stratégiák, amelyek magas szaporodási rátára 

támaszkodnak. A másik végén vannak a K-stratégiák, amelyek a szülői gondoskodás magas szintjére 

támaszkodnak. Ezt a skálát általában használják a különféle állatfajok életkorának összehasonlítására. Azért 

használtam, hogy megmagyarázza az ember fajtája közötti kisebb, de valódi különbségeket .  
Ezen a skálán a keleti emberek inkább K-válogatott, mint a Fehér Emberek , míg a Fehér Emberek inkább 

K-választottak, mint Fekete. Az erősen K-válogatott nők kevesebb tojást termelnek (és nagyobb agyuk van), mint az 

r-szelektált nők. A magasan K-választású férfiak időt és energiát fektetnek gyermekeikbe, nem pedig a szexuális 

izgalom követésére. "Apuk", nem pedig "fajankó". 
A 7. fejezet azt mutatja, hogy a reproduktív stratégiák faji különbségei értelmesek az emberi evolúció 

szempontjából. A modern emberek Afrikában körülbelül 200 000 évvel ezelőtt fejlődtek ki. Az afrikai és nem 

afrikánusok mintegy 100 000 évvel ezelőtt szétváltak. A keleti és a fehér emberek mintegy 40 000 évvel ezelőtt 

szétváltak. 
Minél északra ment az emberek "Afrikából", annál nehezebb volt élelmet szerezni, menedéket szerezni, ruhákat 

készíteni és gyermekeket nevelni. Tehát a mai fehér emberekké és orientálissá fejlődő csoportoknak nagyobb agyra, 

nagyobb családi stabilitásra és hosszabb életre volt szükségük. A nagyobb agy felépítése időt és energiát igényel az 

ember fejlődése során. Tehát ezeket a változásokat kiegyenlítette a lassabb növekedési ütem, alacsonyabb nemi 

hormonok szintje, kevesebb agresszió és kevesebb szexuális aktivitás. 
Miért? Mivel Afrikának, Európának és Ázsiának az éghajlata és a földrajza nagyon eltérő volt, ezért 

különféle készségekre, erőforrások felhasználására és életmódra volt szükség. A feketék egy trópusi éghajlatban 

fejlődtek ki, amely ellentétben állt Európa hűvösebb éghajlatával, amelyben a Fehér Emberek fejlődtek, és még 

inkább a hideg sarkvidéki területekkel, ahol a keleti emberek fejlődtek. 
Mivel az intelligencia növelte a túlélési esélyeket a zord téli környezetben, az Afrikát elhagyó csoportoknak 

nagyobb intelligenciát és családtabilitást kellett fejleszteniük. Ehhez nagyobb agy, lassabb növekedési ütem, 

alacsonyabb hormonszint, kevesebb szexuális potenciál, kevesebb agresszió és kevesebb impulzivitás szükséges. A 

fejlett tervezés, az önellenőrzés, a szabályok betartása és a hosszú élettartam mind nőtt az afrikaiakban. 
Tudom, hogy ezek a témák ellentmondásosak, és hogy az olvasóknak sok kérdésük lesz. A 8. fejezet felsorolja 

azokat a kérdéseket, amelyeket a fajra, evolúcióra és viselkedésre a legjobban feltettem , és válaszokat ezekre. 

Következtetés 

A faj nem csak "csak a bőr mélye". A keleti-fehér-fekete különbségek mintája a történelem, a földrajzi 

határok és a politikai-gazdasági rendszerek között található. Bizonyítja a faj biológiai valóságát . A kizárólag a 

kultúrán alapuló elméletek nem tudják megmagyarázni az 1. ábrán bemutatott összes adatot. A következő három 

fejezet részletesebben ismerteti a faji különbségekkel kapcsolatos tudományos eredményeket (összefoglalva az 1. 

ábrán ). A későbbi fejezetek magyarázzák, hogy ezek a különbségek miért követik ilyen mintát. 

További olvasmányok 

Entine, J. (2000). Tabu: Miért uralják a fekete sportolók a sportot, és miért félünk róla beszélni? New York: Public 

Affairs Press. 

Lewis, B. (1990) . Faj és rabszolgaság a Közel-Keleten. New York: Oxford University Press. 

Rushton, JP (1997). A koponya mérete és az IQ az ázsiai amerikaiakban születésétől hét éves korig. Intelligencia, 

25, 7 20 .  
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Chapter 6 discusses the gene based “life-history theory” I have proposed to explain the racial 
pattern in brain size, intelligence, and other traits. Evolutionary biologists call it the r-K scale of 
reproductive strategies.  At one end of this scale are r-strategies that rely on high reproductive rates. At 
the other end are K-strategies that rely on high levels of parental care. This scale is generally used to 
compare the life histories of different species of animals. I have used it to explain the smaller but real 
differences between the human races. 

On this scale, Orientals are more K-selected than Whites, while Whites are more K-selected than 
Blacks. Highly K-selected women produce fewer eggs (and have bigger brains) than r-selected women. 
Highly K-selected men invest time and energy in their children rather than the pursuit of sexual thrills. 
They are “dads” rather than “cads.” 

Chapter 7 shows that the race differences in reproductive strategies make sense in terms of human 
evolution. Modern humans evolved in Africa about 200,000 years ago. Africans and non-Africans then 
split about 100,000 years ago. Orientals and Whites split about 40,000 years ago. 

The more north the people went “Out of Africa,” the harder it was to get food, gain shelter, make 
clothes, and raise children. So the groups that evolved into today’s Whites and Orientals needed larger 
brains, more family stability, and a longer life. But building a bigger brain takes time and energy during a 
person’s development. So, these changes were balanced by slower rates of growth, lower levels of sex 
hormones, less aggression, and less sexual activity. 

Why? Because Africa, Europe, and Asia had very different climates and geographies that called 
for different skills, resource usage, and lifestyles. Blacks evolved in a tropical climate which contrasted 
with the cooler one of Europe in which Whites evolved and even more so with the cold Arctic lands 
where Orientals evolved. 

Because intelligence increased the chances of survival in harsh winter environments, the groups 
that left Africa had to evolve greater intelligence and family stability. This called for larger brains, slower 
growth rates, lower hormone levels, less sexual potency, less aggression, and less impulsivity. Advanced 
planning, self-control, rule-following, and longevity all increased in the non-Africans. 

I realize that these topics are controversial and that readers will have many questions. Chapter 8 
lists the questions I am most asked about Race, Evolution, and Behavior, and my answers to them. 
 

Conclusion 
 

Race is more than “just skin deep.” The pattern of Oriental-White-Black differences is found 
across history, geographic boundaries, and political-economic systems. It proves the biological reality of 
race. Theories based only on culture cannot explain all the data shown in Chart 1. The next three chapters 
describe the scientific findings on race differences (summarized in Chart 1) in greater detail. Later 
chapters explain why these differences follow such a pattern. 
 
Additional Readings 
 
Entine, J. (2000). Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It. 

New York: Public Affairs Press. 
 
Lewis, B. (1990). Race and Slavery in the Middle East. New York: Oxford University Press. 
 
Rushton, J. P. (1997). Cranial size and IQ in Asian Americans from birth to age seven. Intelligence, 25, 7-

20. 
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2 - Érés, Bűnözés és Szülői Nevelés 

A faji különbségek a méhben kezdődnek. A feketék 
korábban születnek és gyorsabban nőnek, mint a 

fehérek és a keleti emberek . A háromutas 
fajmintázat olyan mérföldkövekben fordul elő, mint 

a nemi érettség, a család stabilitása, a bűnözés 
aránya és a népesség növekedése. 

A fekete csecsemők gyorsabban érnek, mint a fehér csecsemők, míg a keleti csecsemők lassabban érnek. Ülő 

helyzetben lévő afrikai csecsemők jobban tudják tartani a fejüket, és a kezdetektől egyenesen háttámlálnak. A fehér 

csecsemőknek gyakran 6-8 hétre van szükségük ezek elvégzéséhez (lásd a 3. ábrát). Nem valószínű, hogy társadalmi 

tényezők eredményezhetik ezeket a különbségeket. A biológia alaptörvénye azt mutatja, hogy a hosszabb 

csecsemőkor a nagyobb agynövekedéshez kapcsolódik (lásd a 6. fejezetet). 
Ezek a növekedési ráta különbségek azt jelentik, hogy az emberek fajai az életkorukban különböznek, 

amikor olyan mérföldköveket érnek el, mint a csecsemőkor vége, a pubertás kezdete, a felnőttkor és az öregkor. Az 

emberek fajai különböznek a bűncselekmények arányában, a szülői stílusban és akár a népesség növekedésében 

is.. 

3. ábra 
A fekete csecsemők fizikailag hamarabb fejlődnek, mint más csecsemők 

Kilenc óra, képes megakadályozni a fej 
visszaesését (fehér gyermek, hat 
hónap)

Két napos, kézenfogva és 
vizsgáztatóra nézve (fehér gyermek, 
nyolc hét)

 

Forrás: Gerber, M. (1958), Journal of Social Psychology 47, 185-195 

érés 

A fekete csecsemők a méhben töltik a legkevesebb időt. Amerikában a fekete gyermekek 51% -a született a 

terhesség 39. hetéig, szemben a fehér gyermekek 33% -ával. Európában a hivatásos anyák fekete csecsemői 

korábban születnek, mint a fehérek. 
Ezek a fekete csecsemők nem koraszülöttek. Hamarabb születnek, de biológiailag érettebbek. A terhesség 

hossza a génektől függ.  
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2 
Maturation, Crime, and Parenting 

 
Race differences start in the womb. 

Blacks are born earlier and grow quicker 
than Whites and Orientals. The three-way 
race pattern occurs in milestones such as 

sexual maturity, family stability, crime 
rates, and population growth. 

 
Black babies mature more quickly than White babies, while Oriental babies mature more slowly. 

African babies in a sitting position are more able to keep their heads up and backs straight from the start. 
White babies often need six to eight weeks to do these things (see Chart 3). It is unlikely that social 
factors could produce these differences. A basic law of biology shows that longer infancy is related to 
greater brain growth (see Chapter 6). 

These differences in growth rate mean that races tend to differ in the age when they reach 
milestones such as the end of infancy, the start of puberty, adulthood, and old age. The races also differ in 
crime rates, parenting style, and even population growth. 
 

 
 

 
Maturation 

 
Black babies spend the least time in the womb. In America, 51% of Black children have been 

born by week 39 of pregnancy compared with 33% of White children. In Europe, Black babies of even 
professional mothers are born earlier than White babies. 

These Black babies are not born premature. They are born sooner, but biologically they are more 
mature. The length of pregnancy depends on the genes. 
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A feketék gyorsabb növekedési üteme gyermekkorban folytatódik. A fekete csecsemők nagyobb izomerővel 

rendelkeznek, és jobban elérhetik a tárgyakat. Nyaki izmaik gyakran annyira fejlett, hogy fel tudják emelni a fejüket, 

amikor csak kilenc órás. Néhány nap alatt megfordíthatják magukat. 
A fekete gyerekek korábban ülnek, másznak, járnak és ruháikat ruházzák, mint a Fehér Emberek vagy 

Keleti emberek . Az eredményeket olyan tesztekkel mérik, mint például Bayley mentális és motoros fejlődésének 

mérlegei és a Cambridge újszülött mérlegei. 
A keleti gyermekek viszont lassabban érnek, mint a fehérek. A keleti gyermekek gyakran csak 13 hónapos 

korukig járnak. A séta fehérek esetén 12 hónappal, feketéknél pedig 11 hónappal kezdődik. 

A röntgenfelvételek szerint a csontok gyorsabban nőnek a fekete gyermekekben, mint a fehér 

gyermekekben. A fehér embereknél a csontok gyorsabban fejlődnek, mint a keleti embereknél . Az agyhullám 

minták gyorsabban alakulnak ki feketében, mint a fehér újszülötteknél. 
A feketék gyorsabb fogfejlődésűek, mint a fehérek , akik gyorsabban érnek, mint a keleti emberek . A feketék 

gyermekek az állandó fogak növekedésének első részét körülbelül 5,8 éves korban kezdik el, és 7,6 éves korukban fejezik 

be. A fehérek 6,1 éves korukban kezdődnek, és 7,7 éves korukban végződnek, míg a keleti emberek 6,1 éves korban 

kezdődnek, és 7,8 éves korukban fejeződnek be. A feketéknek nagyobb állkapocs és nagyobb foga van. Több foga van, 

és gyakran a harmadik és a negyedik anyajegy. A fehér embereknek nagyobb állkapcsuk és fogaik vannak, és több 

fogauk vannak, mint a keleti embereknek . 
A feketék gyorsabban érik el a szexuális érettséget, mint a fehérek , akik viszont hamarabb érkeznek , mint 

a keleti emberek . Ez igaz olyan dolgokra, mint az első menstruáció kor, az első szexuális élmény és az első 

terhesség. 
Egy, a Pediatrics 1997. évi kiadásában több mint 17 000 amerikai lányt vizsgáló tanulmány megállapította, 

hogy a pubertás egy évvel korábban kezdődik a fekete lányok, mint a fehér lányok esetében. Nyolcéves korukban a 

fekete lányok 48% -ánál (de a fehér lányoknak csak 15% -ánál) volt mellfejlődés, szemhéja vagy mindkettő. A fehér 

emberek esetében ez csak tíz évvel történt. A korban, amikor a lányok menstruálni kezdtek, a fekete lányok 

esetében 11 és 12 év között volt. A fehér lányok egy évvel később kezdtek. 
Ivarérettséget a fiúk is különbözik faj . 11 éves koráig a fekete fiúk 60% -a érte el a pubertás szakaszát, 

amelyet a pénisz gyors növekedése jellemez. Két százalékuk már szexelt. A fehér fiúk még 1,5 évig nem érik el ezt 

a stádiumot. A keleti emberek egy-két évvel elmaradnak a White People -től mind a szexuális fejlődés, mind a 

szexuális érdeklődés kezdete szempontjából. 

Bűntény 

Az Egyesült Államokban a feketék a népesség kevesebb, mint 13% -át teszik ki, de támadások és 

gyilkosságok letartóztatásainak 50% -át, és rablások 67% -ának felel meg. Az összes bűncselekmény áldozatainak 

ötven százaléka azt is jelentette, hogy támadóik feketék, tehát az elfogyasztási statisztikák nem a rendõrség 

elfogultságának tudhatók be. 
A feketék teszik ki a fejesgalléres bűncselekmények miatt letartóztatottak nagy részét. A csalással, 

hamisítással, hamisítással és ellopott vagyontárgyakkal letartóztatott személyek kb. 33% -a, az elrablás miatt 

letartóztatottak kb. 25% -a fekete. A feketék csak alulreprezentáltak olyan bűncselekményekben, mint az adócsalás 

és az értékpapírok megsértése, amelyeket a magas státusú foglalkozású egyének követnek el. 
Másrészt a keleti emberek alulreprezentáltak az Egyesült Államok bűnügyi statisztikáiban. Ez arra késztette 

néhányan azt állítani, hogy az ázsiai gettó megvédte a tagokat a káros külső hatásoktól. A feketék számára 

azonban azt mondják, hogy a gettó elősegíti a bűnözést, tehát a tisztán kulturális magyarázatok nem elegendőek. 
A nők által elkövetett gyilkosságok ugyanazt a történetet mondják. A nők letartóztatásainak egyik 

tanulmányában 75% volt fekete nő. Csak 13% volt fehér nő. Ázsiai nőket nem tartóztattak le. A fekete férfiak 

bűncselekményének kulturális magyarázata nem vonatkozik a fekete nőkre, akiktől nem számítanak ugyanúgy 

bűncselekményre. A fekete nőstények között nincs "gengszter" kép.  

Ugyanez a minta megtalálható más országokban is. Az angliai londoni feketék a lakosság 13% -át teszik ki, 

ám a bűnözés arányának 50% -át teszik ki. A kanadai Ontarioban működő 1996-os kormánybizottság arról számolt 

be, hogy a feketék ötször valószínűbb, hogy a börtönbe kerülnek, mint a fehérek , és tízszer nagyobb 

valószínűséggel, mint a keleti emberek . Brazíliában 1,5 millió keleti, elsősorban japán ember él, akinek az ősei a 

19. században munkásként jöttek oda, és akiket a legkevésbé képviselnek a bűnözésben.  
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The faster pace of growth among Blacks goes on through childhood. Black babies have greater 
muscular strength and can reach for objects better. Their neck muscles are often so developed that they 
can lift their heads up when they are only nine hours old. In a matter of days they can turn themselves 
over. 

Black children sit, crawl, walk, and put on their own clothes earlier than Whites or Orientals. The 
findings are measured by such tests as Bayley’s Scales of Mental and Motor Development and the 
Cambridge Neonatal Scales. 

Oriental children, on the other hand, mature more slowly than do White children. Oriental 
children often do not walk until 13 months. Walking starts at 12 months for White children and 11 
months for Black children. 

X-rays show bones grow faster in Black children than in White children. Whites develop bones 
faster than Orientals. Brain wave patterns develop faster in Black than in White newborns. 

Blacks have faster dental development than Whites, who mature faster than Orientals. Black 
children begin the first part of permanent tooth growth at about 5.8 years and finish at 7.6 years. Whites 
begin at 6.1 years and finish at 7.7 years, while Orientals begin at 6.1 years and finish at 7.8 years. Blacks 
have larger jaws and larger teeth. They have more teeth and more often have the third and fourth molars. 
Whites have larger jaws and teeth and more teeth than do Orientals. 

Blacks reach sexual maturity sooner than Whites, who in turn mature sooner than Orientals. This 
is true for things like age at first menstruation, first sexual experience, and first pregnancy.  

One study of over 17,000 American girls in the 1997 issue of Pediatrics found that puberty 
begins a year earlier for Black girls than for White girls. By age eight, 48% of the Black girls (but only 
15% of the White girls) had some breast development, pubic hair, or both. For Whites this did not happen 
until ten years. The age when girls began to menstruate was between 11 and 12 for Black girls. White 
girls began a year later. 

Sexual maturity in boys also differs by race. By age 11, 60% of Black boys have reached the 
stage of puberty marked by fast penis growth. Two percent have already had sex. White boys tend not to 
reach this stage for another 1.5 years. Orientals lag one to two years behind Whites in both sexual 
development and the start of sexual Interest. 
 

Crime 
 

In the U.S., Blacks are less than 13% of the population but have 50% of all arrests for assault and 
murder and 67% of all arrests for robbery. Fifty percent of all crime victims also report their assailants are 
Black, so the arrest statistics cannot be due to police bias. 

Blacks make up a large share of those arrested for white-collar crimes. About 33% of persons 
arrested for fraud, forgery, counterfeiting, and receiving stolen property, and about 25% of those arrested 
for embezzlement are Black. Blacks are under-represented only in offenses, such as tax fraud and 
securities violations, that are committed by individuals in high status occupations. 

On the other hand, Orientals are under-represented in U.S. crime statistics. This has led some to 
argue that the Asian “ghetto” has protected members from harmful outside influences. For Blacks, 
however, the ghetto is said to foster crime, so purely cultural explanations are not enough. 

Female homicides tell the same story. In one study of female arrests, 75% were Black women. 
Only 13% were White women. No Asian women were arrested. The cultural explanation for the crime 
rate of Black men does not apply to Black women, who are not expected to engage in criminal behavior to 
the same extent. There is no  “gangster” image among Black females. 

The same pattern is found in other countries. In London, England, Blacks make up 13% of the 
population, but account for 50% of the crime rate. A 1996 government commission in Ontario, Canada, 
reported that Blacks were five times more likely go to jail than Whites, and 10 times more likely than 
Orientals. In Brazil, there are 1.5 million Orientals, mostly Japanese whose ancestors went there as 
laborers in the 19th century, and who are the least represented in crime. 
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A 4. ábra az INTERPOL évkönyvein alapul, és azt mutatja, hogy ez a faji minta világszerte következetes. A 

gyilkosság, nemi erőszak és súlyos támadás aránya négyszerese volt az afrikai és a karibi országokban, mint az 

ázsiai vagy a csendes-óceáni országokban. Az európai országok középszintűek voltak. Az 1993–1996 közötti 

INTERPOL-évkönyvek azt mutatják, hogy a 100 000 lakosra eső erőszakos bűnözés aránya 35 ázsia volt, 42 az 

európaiak és 149 az afrikai. 
4. ábra: Az  

INTERPOL bűnözési aránya az ember három faja (gyilkosság, nemi erőszak és súlyos támadás) 100 
000 lakosra vetítve  
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Forrás: Harmadik csonkítatlan kiadása Futam Evolution, and Behavior (24, 159, 287 oldal). 

Személyiség, agresszió és önbecsülés 

A tanulmányok szerint a feketék agresszívabb és távozóbb, mint a fehérek , míg a fehérek agresszívabb és 

távolabbiak, mint a keleti emberek . A feketéknek több mentális instabilitása is van, mint a fehéreknek . Magasabb a 

kábítószer- és alkoholfogyasztási feketek aránya. A keleti emberek szintén alulreprezentáltak a mentális egészségügyi 

statisztikákban. 
A francia nyelvű Quebec-ben végzett tanulmány 66 ország 825 négy-hat éves gyermekét vizsgálta. A 

bevándorló gyermekeket az óvodai osztályokban 50 tanár értékelte. A tanárok több alkalmazkodást és kevesebb 

ellenségeskedést találtak a keleti gyermekek körében, mint a fehér gyermekek körében, de több alkalmazkodást és 

kevesebb ellenséget is tapasztaltak a fehér gyermekek körében, mint a fekete gyermekek körében. 
A személyiség faji különbségeit olyan tesztekkel lehet megállapítani, mint például az Eysenck személyiség 

kérdőív és a Cattell tizenhat személyiségi tényező kérdőív. A keleti emberek mindenhol kevesebbek agresszív, 

domináns és impulzív, mint a fehérek és a fehérek kevésbé olyanok, mint a feketék. A keleti emberek óvatosabbak, 

mint a fehérek vagy a feketék. 
Fontos fajbeli különbségek vannak az időorientációban és a motivációban. Az egyik tanulmány arra kérte a karibi 

fekete gyermekeket, hogy válasszanak egy kicsi cukorka bár és egy héttel később egy nagyobb bár között. A legtöbb most 

a kicsi választotta. A fekete pszichológia kutatásának fő témája a jelen pillanatra való összpontosítás, a késleltetett 

kielégülés helyett. 
Meglepő lehet megtanulni, hogy a feketék magasabb önértékeléssel rendelkeznek, mint a fehérek vagy a keleti 

emberek. Ez akkor is igaz, ha a feketék szegényebbek és kevésbé képzettek. Egy 11–16 éves korú tanulmányban a 

feketék vonzóbbnak ítélték meg magukat, mint a fehér emberek. A feketék azt is gondolták, hogy magasabbak lesznek 

az olvasásban, a természettudományban és a társadalomtudományban, de nem a matematikában. A feketék ezt 

mondták, annak ellenére, hogy tudták, hogy a tényleges eredményességük alacsonyabb, mint a fehér gyerekeknél. 
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Chart 4 is based on INTERPOL Yearbooks and shows that this racial pattern is consistent 
globally. Rates of murder, rape, and serious assault were four times higher in African and Caribbean 
countries than in Asian or Pacific Rim countries. European countries were intermediate. The 1993-1996 
INTERPOL Yearbooks show the violent crime rate per 100,000 population was 35 for Asians, 42 for 
Europeans, and 149 for Africans. 

 
 

Personality, Aggression, and Self-Esteem 
 

Studies find that Blacks are more aggressive and outgoing than Whites, while Whites are more 
aggressive and outgoing than Orientals. Blacks also have more mental instability than Whites. Black rates 
of drug and alcohol abuse are higher. Again, Orientals are under-represented in mental health statistics. 

A study carried out in French-speaking Quebec looked at 825 four- to six-year-olds from 66 
countries. The immigrant children were rated by 50 teachers in preschool classes. The teachers found 
more adjustment and less hostility among Oriental children than among White children, but they also saw 
more adjustment and less hostility among White children than among Black children. 

Racial differences in personality are found using tests such as the Eysenck Personality 
Questionnaire and Cattell’s Sixteen Personality Factor Questionnaire. Orientals everywhere are less 
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Szülő lenni és gyermekek született nem házas anyák számára 

A személyiség és a szabályok betartásának faji különbségei szintén megjelennek a válási arányokban, 

házasságon kívüli szülésekben, gyermekbántalmazásban és bűnözésben. A keleti emberek sikeresebbek, mint a 

fehérek vagy a feketék. Kevesebb a válásuk, kevesebb a házasságon kívüli születés és kevesebb 

gyermekbántalmazás, mint a fehéreknél . 
Másrészt aggodalomra ad okot a fekete család stabilitása. A Moynihan-jelentés 1965-ben kimutatta a 

házasság felbontásának, a nők által vezetett családok és a házasságon kívüli szülések feketek körében magasabb 

arányát. Azóta a számadatok megháromszorozódtak! A fekete tizenévesek születésének kb. 75% -a házasságon 

kívül esik, míg a fehér tizenévesek 25% -a. 
A nőfejű család nem egyedi az Egyesült Államokban, sem a rabszolgaság, sem a belvárosi hanyatlás 

eredménye. Fekete-Afrika nagy területein található. 
Afrikában a nőfejű család része az általános társadalmi mintának. Ez a korai szexuális tevékenységből, a 

házastársak közötti laza érzelmi kapcsolatokból és a szexuális unióból, valamint a gyermekek sok partnerrel történő 

szaporodásából áll. Ez magában foglalja a gyermekek nevelését más emberek otthonában, akár évekig is, így az 

anyák szexuálisan vonzóak maradnak. A férfiak hasonlóan jobban versenyeznek a nőstényekért, az apák kevésbé 

vesznek részt a gyermeknevelésben. 

A szegény országokban élőkkel összehasonlítva az afrikai nők korán abbahagyják gyermekeik szoptatását. 

Ez lehetővé teszi az ovuláció folytatódását, tehát az anyák ismét fogant, így magasabb születési arányt 

eredményezve. Ha egy gyerek körülbelül egy éves, akkor más gyermekek és nagyszülők nagyrészt vigyáznak rá. 

Ahogy a gyermekek idõsebbé válnak, az idõsebb gyermekeket alapvetõ igényeikre várják. Fekete-Afrikában és a 

Fekete-Karib-térségben, mint az amerikai alsó osztályú gettóban, a tizenévesek és tinédzserek csoportjai 

meglehetősen szabadon maradnak a felnőttek felügyelete alól. 

Hosszú élettartam és a népesség növekedése 

A halálozási arányok ugyanazt a mintát mutatják a faji különbségekben. A feketék több korban szenvednek 

és magasabb a halálozási arány. A keleti emberek halálozási aránya két évvel meghaladja a fehérek életét , 

mindaddig, amíg a fehérek túlélnek feketéket. 
A fekete amerikai babák kétszer olyan valószínűleg halnak meg csecsemőkorban, mint a fehér babák. Az 

egyedülálló szülő, a szegénység vagy az oktatás hiánya azonban nem csak az okok. A jó orvosi ellátásban 

részesülő főiskolai hallgatók egyik tanulmánya szerint a halálozási arány továbbra is kétszer olyan magas a fekete 

csecsemők körében, mint a fehér csecsemők körében. 
A halandósági különbségek a felnőttkorban is folytatódnak. Az egyik amerikai haditengerészet 

tanulmányában a feketéknél magasabb a véletlen és erőszakos halálesetek aránya minden okból. Egy másik 

tanulmány kimutatta, hogy a feketék magasabb halálozási arányt mutattak az autóbalesetekben. 
Ez egy globális mintázat. Az olyan kelet-ázsiai országokban, mint Japán és Szingapúr, alacsonyabb a 

halálozási arány, mint az európai országokban. Az európai országokban alacsonyabb a halálozási arány, mint az 

afrikai és a fekete karibi országokban. Az öngyilkosság mintája azonban megfordult. A kelet-ázsiai országokban a 

legmagasabb az arány, körülbelül 15 öngyilkosság 100 000 emberre esik. Az európaiak aránya körülbelül 12/100 

000, míg az afrikai és karibi országokban a legalacsonyabb az arány: körülbelül 4/100 000.  
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aggressive, dominant, and impulsive than Whites and Whites are less so than Blacks. Orientals are more 
cautious than either Whites or Blacks. 

There are important race differences in time-orientation and motivation. One study asked Black 
children in the Caribbean to choose between a small candy bar now and a larger bar a week later. Most 
chose the small one now. A focus on the present moment as opposed to delayed gratification is a major 
theme in the research on Black psychology. 

It may be surprising to learn that Blacks have higher self esteem than do Whites or Orientals. This 
is true even when Blacks are poorer and less educated. In one large study of 11- to 16-year-olds, Blacks 
rated themselves as more attractive than did Whites. Blacks also rated themselves higher in reading, 
science and social studies but not mathematics. The Blacks said this even though they knew they had 
lower actual academic achievement scores than White children. 
 

Parenting and Out-of-Wedlock Births 
 

Racial differences in personality and obeying rules also show up in divorce rates, out of wedlock 
births, child abuse, and delinquency. Orientals are more successful than Whites or Blacks. They have 
fewer divorces, fewer out of wedlock births, and less child abuse than Whites. 

On the other hand, Black family stability is a concern. In 1965 the Moynihan Report showed the 
higher rates of marital breakup, female headed families, and out of wedlock births among Blacks. Since 
then the figures have tripled! About 75% of births to Black teenagers are out of wedlock, compared with 
25% of White teenagers. 

The female-headed family is not unique to the U.S. Nor is it the result of the legacy of slavery or 
inner city decay. It is found in large areas of Black Africa. 

In Africa, the female-headed family is part of an overall social pattern. It consists of early sexual 
activity, loose emotional ties between spouses and sexual union and the procreation of children with many 
partners. It includes fostering children away from home, even for several years, so mothers remain 
sexually attractive. Males likewise compete more for females and fathers are less involved in child 
rearing. 

Compared to others in poor countries, African women stop breastfeeding their children early. 
This allows ovulation to resume, so mothers conceive again, thus producing a higher birth rate. Once a 
child is about a year old, other children and grandparents do much of the caretaking. As children grow 
older, they look to older children for basic needs. In Black Africa and the Black Caribbean, as in the 
American underclass ghetto, groups of pre-teens and teenagers are left quite free of adult supervision. 
 

Longevity and Population Growth 
 

Death rates show the same pattern of racial differences. Blacks have more disease and a higher 
death rate at every age. Orientals have the lowest death rate and outlive Whites by two years, about as 
long as Whites outlive Blacks. 

Black American babies are twice as likely to die in infancy as White babies. Single parenting, 
poverty, or lack of education, however, are not the only causes. One study of college graduates with 
access to good medical care shows a death rate that is still twice as high among Black infants as among 
White infants. 

Mortality differences continue into adulthood. In one U.S. Navy study, Blacks had higher rates of 
accidental and violent deaths from all causes. Another study revealed Blacks had higher rates of death in 
auto accidents. 

This is a global pattern. East Asian countries like Japan and Singapore have lower death rates 
than European countries. European countries have lower death rates than African and Black Caribbean 
countries. But, the pattern for suicide is reversed. East Asian countries have the highest rates, about 15 
suicides per 100,000 people. European rates are about 12 per 100,000, while African and Caribbean 
countries have the lowest rates of about 4 per 100,000. 
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A magasabb születési arány több, mint kompenzálja a rövidebb fekete élettartamot.  Afrika népességének 

növekedése aggodalomra ad okot. Ez 3,2% évente. A legmagasabb a világon! Dél-Ázsia és Latin-Amerika 2,1% és 2,5% 

-os növekedési rátája 1960 óta csökkenti a népesség növekedését. Az Egyesült Államokban az átlagos nőnek 14 

leszármazottja lesz, beleértve a gyermekeket, az unokákat és az unokákat. Egy átlagos afrikai nő 258 lesz. Az afrikai 

kontinens 1950-ben a világ népességének 9% -át tette ki. Az AIDS, a háború, a betegség, az aszály és az éhínség 

ellenére Afrika ma a világ népességének 12% -ára nőtt.  

Következtetés 

A faji különbségek háromirányú mintája igaz a növekedési rátákra, az élettartamra, a személyiségre, a családi 

működésre, a bűnözésre és a társadalmi szervezet sikerére. A fekete csecsemők gyorsabban érnek, mint a fehér 

csecsemők; A keleti csecsemők lassabban érnek, mint a fehérek . Ugyanez a minta érvényes a szexuális érettségre, a 

házasságon kívüli szülésekre és még a gyermekekkel szembeni visszaélésekre is. A feketéknél a legmagasabb a 

bűncselekmények aránya. A keleti emberek a legalacsonyabbak. Fehér emberek vannak a kettő között. Ugyanez a 

mintázat igaz a személyiségre. A feketék a legközelebb távozó, és még a legmagasabb önértékelésük is. A keleti 

emberek hajlandók késleltetni a kielégülést. A fehér emberek között esnek. A feketék legkorábban meghalnak, 

legközelebb a fehér emberek , a keleti emberek akkor is, ha mindenki jó orvosi ellátással rendelkezik. A háromutas faji 

minta tart fenn a bölcsőtől a sírig. 

További olvasmányok 
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irodai gyakorlat során. Pediatrics, 99, 505-512. 
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A higher birth rate more than makes up for the shorter Black life span. Africa's population growth 
has been a concern. It is 3.2% a year. The highest rate in the world!  South Asia and Latin America 
growth rates of 2.1% and 2.5% have reduced population increase since 1960. In the U.S. the average 
woman will have 14 descendants including children, grandchildren, and great-grandchildren. An average 
African woman will have 258. The African continent accounted for 9% of the world's population in 
1950. Despite AIDS, warfare, disease, drought and famine, Africa has grown to be 12% of the world’s 
population today. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is true for growth rates, life span, personality, family 
functioning, criminality, and success in social organization. Black babies mature faster than White babies; 
Oriental babies mature slower than Whites. The same pattern is true for sexual maturity, out of wedlock 
births, and even child abuse. Around the world, Blacks have the highest crime rate, Orientals the least, 
Whites fall in between. The same pattern is true for personality. Blacks are the most outgoing and even 
have the highest self-esteem. Orientals are the most willing to delay gratification. Whites fall in between. 
Blacks die earliest, Whites next, Orientals last, even when all have good medical care. The three-way 
racial pattern holds up from cradle to grave. 
 
Additional Readings 
 
Herman-Giddens, M. E., and others. (1997). Secondary sexual characteristics and menses in young girls 

seen in the office practice. Pediatrics, 99, 505-512. 
 
Rushton, J. P. (1995). Race and crime: International data for 1989-1990. Psychological Reports, 76, 307-

312. 
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3 - Szex, hormonok és AIDS 

Faji különbségek vannak a szexuális viselkedésben. 
Az ember faja különbözik abban, hogy milyen 

gyakran szeretik a szexuális kapcsolatot. Ez 
befolyásolja a nemi úton terjedő betegségek 

arányát. Mindezt tekintve a keleti szexuálisan 
kevésbé aktív, a feketék a leginkább, a fehérek 

pedig köztük vannak. Az ember faja különbözik az 
ikrek és többszülött számok, a hormonszint, a 

szexuális hozzáállás és még a szexuális 
anatómiájuk tekintetében is. 

Az ember faja különbözik a nemi hormonok szintjében. A hormonszint a feketéknél a legmagasabb, és a 

legalacsonyabb a keleti területeken. Ez talán megmondja nekünk, hogy a fekete nők közül miért szenved a legtöbb 

premenstruális szindróma (PMS), és a legkevesebb a keleti. 
Az ember faja szintén különbözik a tesztoszteron szintjétől, ami segít megmagyarázni a férfiak 

viselkedését. A főiskolai hallgatók egyik tanulmányában a fecskendőkben a tesztoszteronszint 10-20% -kal volt 

magasabb, mint a fehéreknél . Az amerikai katonai veteránok egy idősebb mintája szerint a feketék 3% -kal 

magasabbak voltak, mint a fehér emberek (lásd a szteroidok 1992. évi kiadását ). Egy egyetemi hallgatók 

tanulmányában, Black. Az amerikaiak 10-15% -kal magasabbak voltak, mint a fehér amerikaiak. A japánok 

(Japánban) még alacsonyabb szintje volt. 
A tesztoszteron "főkapcsolóként" működik. Olyan dolgokat érinti, mint az önkép, az agresszió, az 

altruizmus, a bűnözés és a szexualitás, nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is. A tesztoszteron a tizenéves 

korban is ellenőrzi az izomtömeget és a hang elmélyülését. 

Szexuális magatartás és hozzáállás 

A feketék korábban szexuálisan aktívak, mint a fehérek. A fehérek viszont szexuálisan aktívak fiatalabb korban, 

mint a keleti emberek. Az Egészségügyi Világszervezet felmérései azt mutatják, hogy ez a háromirányú faji mintázat igaz 

lehet az egész világon. A Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban végzett nemzeti felmérések ugyanezeket az 

eredményeket produkálják. 
Egy Los Angeles-i tanulmány megállapította, hogy a középiskolásokban az első szexuális tevékenység kora 

16,4 év volt a keleti embereknél, 14,4 év a feketéknél. Fehér emberek voltak a kettő között. A szexuálisan aktív 

hallgatók százaléka a keleti emberek 32% -a, a feketék pedig 81% -a volt. A White People ismét a másik két verseny 

között volt. Egy kanadai tanulmány megállapította, hogy a keleti emberek még a fantázia és a maszturbáció 

szempontjából is visszafogottabbak. A Kanadában született keleti emberek ugyanolyan visszafogottak voltak, mint a 

legutóbbi ázsiai bevándorlók. 

A házaspárok szexuális tevékenysége szerte a világon a háromirányú mintát követi. Egy 1951-es felmérés 

megkérdezte az embereket, hogy milyen gyakran szexelnek. A csendes-óceáni szigetlakók és az őslakos 

amerikaiak heti 1-4 alkalommal, az amerikai fehér emberek heti 2-4 alkalommal válaszoltak, míg az afrikaiiak 

hetente 3-10 alkalommal szexeltek. A későbbi felmérések megerősítették ezeket az eredményeket. A húszas 

éveikben házaspárok átlagos heti közösülése hetente átlagosan 2,5 japán és ázsiai kínai esetében. Az amerikai 

fehér emberek száma 4 . Az amerikai feketék esetében ez 5. 
A faji különbségeket a szexuális megengedhetőségben, a szexre gondolkodásban, és még a szexuális bűntudat 

szintjén is megtalálják. Egy tanulmányban a japán amerikai amerikaiak és japán hallgatók három generációja kevésbé 

érdeklődött a szex iránt, mint az európai hallgatók. Ennek ellenére a japán amerikaiak minden generációja több szexuális 

bűntudatot mutatott, mint korukban a fehér amerikai. Egy másik tanulmányban a brit férfiak és nők azt mondták, hogy 

háromszor annyi szexuális fantáziáduk van, mint a japán férfiak és nők. A keleti emberek legvalószínűbben azt állították, 

hogy a szex gyengítő hatása van. A feketék szerint több alkalmi közösülésük volt, és kevésbé aggódtak ezért, mint a 

fehérek .  
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3 
Sex, Hormones, and AIDS 

 
Race differences exist in sexual 

behavior. The races differ in how often they 
like to have sexual intercourse. This affects 

rates of sexually transmitted diseases. On 
all the counts, Orientals are the least 

sexually active, Blacks the most, and Whites 
are in between. The races also differ in the 

number of twins and multiple births, in 
hormone levels, in sexual attitudes, and 

even in their sexual anatomy. 
 

The races differ in their level of sex hormones. Hormone levels are highest in Blacks and the 
lowest in Orientals. This may tell us why Black women have premenstrual syndrome (PMS) the most and 
Orientals the least. 

The races also differ in testosterone level which helps to explain men's behavior. In one study of 
college students, testosterone levels were 10 to 20% higher in Blacks than in Whites. For an older sample 
of U.S. military veterans, Blacks had levels 3% higher than Whites (see the 1992 issue of Steroids). In a 
study of university students, Black. Americans had 10 to 15% higher levels than White Americans. The 
Japanese (in Japan) had even lower levels. 

Testosterone acts as a "master switch." It affects things like self-concept, aggression, altruism, 
crime, and sexuality, not just in men, but in women too. Testosterone also controls things like muscle 
mass and the deepening of the voice in the teenage years. 
 

Sexual Behavior and Attitudes 
 

Blacks are sexually active at an earlier age than Whites. Whites, in turn, are sexually active 
earlier than Orientals. Surveys from the World Health Organization show this three-way racial pattern to 
be true around the world. National surveys from Britain and the United States produce the same findings. 

A Los Angeles study found that the age of first sexual activity in high school students was 16.4 
years for Orientals, 14.4 years for Blacks, with Whites in the middle. The percentage of students who 
were sexually active was 32% for Orientals but 81% for Blacks. Whites again fell between the two other 
races. A Canadian study found Orientals to be more restrained, even in fantasy and masturbation. 
Orientals born in Canada were just as restrained as recent Asian immigrants. 

Around the world, sexual activity for married couples follows the three-way pattern. A 1951 
survey asked people how often they had sex. Pacific Islanders and Native Americans said from 1 to 4 
times per week, U.S. Whites answered 2 to 4 times per week, while Africans said they had sex 3 to 10 
times per week. Later surveys have confirmed these findings. The average frequency of intercourse per 
week for married couples in their twenties is 2.5 for the Japanese and Chinese in Asia. It is 4 for 
American Whites. For American Blacks it is 5. 

Racial differences are found in sexual permissiveness, thinking about sex, and even in levels of 
sex guilt. In one study, three generations of Japanese Americans and Japanese students in Japan had less 
interest in sex than European students. Yet each generation of Japanese Americans had more sex guilt 
than White Americans their age. In another study, British men and women said they had three times as 
many sexual fantasies as Japanese men and women. Orientals were the most likely to say that sex has a 
weakening effect. Blacks said they had casual intercourse more and felt less concern about it than whites 
did. 
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Szexuális élettan és anatómia 

Az ovuláció arányok különböznek faj , akárcsak a frekvencia ikrek. A fekete nők általában rövidebb 

ciklusúak, mint a fehér nők. Gyakran termelnek két tojást egy ciklusban. Ez termékenyösebbé teszi őket. 
A két tojás ikrek aránya kevesebb, mint négy minden 1000 születéskor keletnél. Fehér embereknél ez 8 , 

feketéknél pedig legalább 16. A hármasok és négykerekűek nagyon ritkák az összes csoportban, de ugyanazt a 

háromirányú sorrendet mutatják - a feketékben van a legtöbb, akkor a Fehér Emberekben és a Keletben. 
A 8. és a 16. században az arab iszlám irodalom kimutatta, hogy a fekete afrikai férfiak és nők egyaránt magas 

szexuális potenciállal és nagy szervekkel rendelkeznek. A tizenkilencedik századi európai antropológusok beszámoltak a 

női nemi szervek helyzetéről (a keleti legmagasabb, a feketék a legalacsonyabbak, a fehérek közepes) és a férfi erekció 

szögéről (a testtel párhuzamos keleti emberek , derékszögű feketék). Azt állították, hogy a keleti embereknek a 

legkevesebb másodlagos nemi tulajdonságai vannak (látható izmok, fenék és mellek), leginkább feketék. Más korai 

antropológusok arról is beszámoltak, hogy a vegyes fajú emberek általában hajlamosak esni a kettőre. 
Komolyan kell vennünk ezeket a kívülállók korai jelentéseit olyan érzékeny témáról? A modern adatok 

látszólag megerősítik ezeket a korai megfigyeléseket. A közegészségügyi ügynökségek az egész világon ingyenes 

óvszert adnak ki az AIDS terjedésének lelassításához és az életmentéshez. Az óvszer mérete befolyásolhatja annak 

használatát, ezért ezek az ügynökségek figyelembe veszik a pénisz méretét, amikor óvszert adnak ki. Az 

Egészségügyi Világszervezet irányelveiben Ázsia 49 mm szélességű óvszert, Észak-Amerikában és Európában 52 

mm szélességet, Afrikában pedig 53 mm szélességet határoz meg. Kína most készít saját óvszert - 49 mm. 
A herék méretének faji különbségeit szintén meghatározták (ázsiaiak = 9 gramm, európaiak = 21 gramm). 

Ennek oka nem csak az, hogy az európaiak teste kissé nagyobb. A különbség túl nagy. A Nature, a vezető brit 

tudományos folyóirat 1989-es cikke szerint a herék méretének különbsége azt jelentené, hogy a fehérek naponta 

kétszer annyi spermát termelnek, mint a keleti emberek. Mindeddig nincs információ a feketék relatív méretéről. 

AIDS és HIV 

A szexuális viselkedés faji különbségei a való életben eredményeket mutatnak. Ezek befolyásolják a nemi 

úton terjedő betegségek arányát. Az Egészségügyi Világszervezet tudomásul veszi a szexuális betegségeket, mint 

például a szifilisz, gonorrhoea, herpesz és chlamydia. Jelentik az alacsony szintet Kínában és Japánban, és magas 

Afrikában. Az európai országok közepén vannak. 
Ezen betegségek faji mintája igaz az Egyesült Államokban is. A feketék 1997. évi szifilisz-aránya a Fehér-arány 

24-szerese volt. A feketék országos szifilisz aránya 22 eset / 100 000 ember volt. Fehér embereknél 0,5 eset / 100 000 , 

a keleti embereknél pedig még alacsonyabb volt. Egy nemrégiben készült jelentés szerint a belvárosi lányok (főleg 

fekete) 25% -ánál van chlamydia. 
A faji különbségek a jelenlegi AIDS-válságban is megjelennek. Világszerte több mint 30 millió ember él HIV-

vel vagy AIDS-szel. Számos feketék az Egyesült Államokban kábítószer-használat révén szereznek AIDS-t, de 

több feketék szexuális úton szerezik meg. A másik szélsőséges esetben Kínában és Japánban több AIDS-

szenvedő beteg hemofília. Az európai országokban közepes a HIV-fertőzés, főleg a homoszexuális férfiak körében. 

Az 5. ábra a HIV-fertőzés arányának éves becslését mutatja be a világ különböző részein az Egyesült 

Nemzetek Szervezete alapján. A járvány Fekete-Afrikában kezdődött az 1970-es évek végén. Manapság 23 millió 

felnőtt él HIV / AIDS-szel. Ezeknek több mint ötven százaléka nő. Ez azt mutatja, hogy a transzmisszió főként 

heteroszexuális. Jelenleg 100 afrikai közül nyolc fertőzött AIDS-vírussal, és a járványt ellenőrizetlennek tekintik. 

Egyes területeken az AIDS arány eléri a 70% -ot. Dél-Afrikában minden tíz felnőtt él HIV-fertőzéssel. 
A HIV-fertőzés aránya a fekete-karibi térségben is magas. Körülbelül 2%! Az AIDS-esetek harminchárom 

százaléka nő. Ez a magas arány a nők körében azt mutatja, hogy a terjedés általában heteroszexuális 

közösülésből származik. A magas HIV-ráta a karibi országok 2000 mérföldes sávjában Bermuda-tól Guyana-ig 

terjed, és úgy tűnik, hogy a legmagasabb Haitiben, közel 6%. Fekete-Afrikán kívül ez a leginkább fertőzött terület.  
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Sexual Physiology and Anatomy 
 

Ovulation rates differ by race, as does the frequency of twins. Black women tend to have shorter 
cycles than do White women. They often produce two eggs in a single cycle. This makes them more 
fertile. 

The rate of two-egg twins is less than 4 in every 1,000 births for Orientals. It is 8 for Whites, but 
for Blacks it is 16 or greater. Triplets and quadruplets are very rare in all groups, but they show the same 
three-way order – Blacks have the most, then Whites, and Orientals the least.  

From the 8th to the 16th centuries, Arab Islamic literature showed Black Africans, both men and 
women, as having high sexual potency and large organs. Nineteenth century European anthropologists 
reported on the position of female genitals (Orientals highest, Blacks lowest, Whites intermediate) and the 
angle of the male erection (Orientals parallel to the body, Blacks at right angles). They claimed Orientals 
also had the least secondary sex characteristics (visible muscles, buttocks, and breasts), Blacks the most. 
Other early anthropologists also reported that people of mixed race tended to fall in between. 

Should we take these early reports by outsiders on so sensitive a subject seriously? Modern data 
seem to confirm these early observations. Around the world, public health agencies now give out free 
condoms to help slow the spread of AIDS and help save lives. Condom size can affect whether one is 
used, so these agencies take note of penis size when they give out condoms. The World Health 
Organization Guidelines specify a 49-mm-width condom for Asia, a 52-mm-width for North America and 
Europe, and a 53-mm-width for Africa. China is now making its own condoms -- 49 mm. 

Race differences in testicle size have also been measured (Asians = 9 grams, Europeans = 21 g). 
This is not just because Europeans have a slightly larger body size. The difference is too large. A 1989 
article in Nature, the leading British science magazine, said that the difference in testicle size could mean 
that Whites make two times as many sperm per day as do Orientals. So far, we have no information on the 
relative size of Blacks. 
 

AIDS and HIV 
 

Race differences in sexual behavior have results in real life. They affect sexually transmitted 
disease rates. The World Health Organization takes note of sexual diseases like syphilis, gonorrhea, 
herpes and chlamydia. They report low levels in China and Japan and high levels in Africa. European 
countries are in the middle. 

The racial pattern of these diseases is also true in the U.S. The 1997 syphilis rate among Blacks 
was 24 times the White rate. The nationwide syphilis rate for Blacks was 22 cases per 100,000 people. It 
was 0.5 cases per 100,000 for Whites, and even lower for Orientals. A recent report found up to 25% of 
inner city girls (mainly Black) have chlamydia. 

Racial differences also show in the current AIDS crisis. Over 30 million people around the world 
are living with HIV or AIDS. Many Blacks in the U.S. do get AIDS through drug use, but more get it 
through sex. At the other extreme, more AIDS sufferers in China and Japan are hemophiliacs. European 
countries have intermediate HIV infection rates, mostly among homosexual men. 

Chart 5 shows the yearly estimates of the HIV infection rate in various parts of the world from the 
United Nations. The epidemic started in Black Africa in the late 1970s. Today 23 million adults there are 
living with HIV/AIDS. Over fifty percent of these are female. This shows that transmission is mainly 
heterosexual. Currently, 8 out of every 100 Africans are infected with the AIDS virus and the epidemic is 
considered out of control. In some areas the AIDS rate reaches 70%. In South Africa one in 10 adults is 
living with HIV. 

The HIV infection rate is also high in the Black Caribbean. About 2%! Thirty-three percent of the 
AIDS cases there are women. This high figure among women shows that the spread tends to be from 
heterosexual intercourse. The high rate of HIV in the 2,000 mile band of Caribbean countries extends 
from Bermuda to Guyana, and it seems to be the highest in Haiti, with a rate close to 
6%. It is the most infected area outside of Black Africa. 
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5. ábra 

A HIV / AIDS aránya (%) a 15–49 éves korosztály számára 1999-ben 

 
Az Egyesült Államok Betegségvédelmi és Megelőzési Központja által közzétett adatok azt mutatják, hogy 

az afroamerikaiak HIV-fertőzöttségi szintje hasonló a fekete-karibi térséghez és Fekete-Afrika egyes részeinél. Az 

Egyesült Államokban a fekete férfiak három százaléka és a fekete nők 1% -a él HIV-fertõzéssel (5. ábra). A fehér 

amerikaiak előfordulási gyakorisága kevesebb, mint 0,1%, míg az ázsiai amerikaiak előfordulása kevesebb, mint 

0,05%. Európában és a Csendes-óceán partvidékén is előfordulási gyakoriság alacsony. Az AIDS természetesen 

súlyos közegészségügyi probléma minden faji csoport számára, de különösen az afrikai és az afrikai származású 

emberek esetében.  

Következtetés 

A faji különbségek háromutas mintái megtalálhatók a többszöri születésekben (két tojás ikrek), a 

hormonszintekben, a szexuális magatartásban, a szexuális anatómiában, a nemi közösülés gyakoriságában és az STD-

kben. A férfiakban és a nőkben a legmagasabb a nemi hormonok szintje a feketében, a legalacsonyabb a keleti 

országokban. Fehér emberek vannak a kettő között. A nemi hormonok nem csak a testünket érintik, hanem 

viselkedésünket és gondolkodásukat is. A feketék a leginkább szexuálisan aktívak, a legtöbb születéssel és a leginkább 

megengedő hozzáállással. A keleti emberek a legkevésbé szexuálisan aktívak, a legkevesebb szexuális fantáziát 

mutatnak, és a legtöbb szexuális bűntudatot mutatják. A fehérek a másik két faj között van. A szexuális betegségek 

leginkább a feketéknél és a legkevésbé a keleti területeken fordulnak elő. A fehérek ismét kettő között vannak. Riasztó 

az afrikai, fekete, karibi és fekete-amerikai amerikaiak rendkívül magas AIDS-aránya.    
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Data published by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention show that African 

Americans have HIV rates similar to the Black Caribbean and parts of Black Africa. Three percent of 
Black men and 1% of Black women in the U.S. are living with HIV (Chart 5). The rate for White 
Americans is less than 0.1%, while the rate for Asian Americans is less than 0.05%. Rates for Europe and 
the Pacific Rim are also low. Of course AIDS is a serious public health problem for all racial groups, but 
it is especially so for Africans and people of African descent. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is found in rates of multiple births (two-egg twinning), 
hormone levels, sexual attitudes, sexual anatomy, frequency of intercourse, and sexually transmitted 
diseases (STDs). Both male and female sex hormone levels are the highest in Blacks, the lowest in 
Orientals, with Whites in between. Sex hormones affect not only our bodies, but also the way we act and 
think. Blacks are the most sexually active, have the most multiple births, and have the most permissive 
attitudes. Orientals are the least sexually active and show the least sexual fantasy and the most sexual 
guilt. Whites are in the middle. Sex diseases are most common in Blacks, least so in Orientals, with 
Whites in between the two. The very high rate of AIDS in Africa, the Black Caribbean and in Black 
Americans is alarming. 
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4 - Intelligencia és Agyméret 

Az IQ tesztek mérik az intelligenciát és előrejelzik a 
valós élet sikerét. Az ember fajtája különbözik az agy 

méretében és az IQ tesztekben. Átlagosan a keleti 
emberek élnek a legnagyobb agyakkal és a 

legmagasabb IQ-kkal. A feketék átlagosan a 
legalacsonyabbak, a fehérek közöttük van. Az 

agyméret-különbségek magyarázzák az IQ-
különbségeket mind csoportokon belül, mind 

csoportok között. 

A pszichológusok IQ teszteket használnak annak mérésére, hogy mit hívunk "intelligenciának" vagy 

"mentális képességnek". A világosabb emberek magasabb pontszámot kapnak az IQ tesztekben, mint a legtöbb 

ember. A kevésbé fényes emberek alacsonyabb pontszámot kapnak. Az IQ-tesztek nem tökéletesek, de 

hasznosak és sokat mondnak nekünk. 
Az IQ-tesztek átlagát 100-ra állítják. A „normál” tartomány a „tompa” (IQ 85 körül) és a „fényes” (IQ körül 115) 

tartományba esik. A 70-es IQ-k hátrányt jeleznek, míg a 130-as vagy annál magasabb IQ-k előrejelzik a tehetséget. Az 

átlagos keleti IQ körülbelül 106, a fehér IQ körülbelül 100 és a fekete IQ körülbelül 85. Ez a minta megtalálható a világ 

minden táján, Afrikában a feketék alacsonyabb IQ-val rendelkeznek, mint az amerikai feketék. 
Az 1994-es bestseller A Bell Curve megmutatja, hogy az IQ hogyan jósolja az oktatás, a munkahelyek és a 

képzés sikerét. Az alacsony IQ előrejelzi a gyermekbántalmazást, a bűnözést és a bűnözést, az egészséget, a 

balesetek súlyosságát, a házasságon kívüli gyermeket, a házasság felbontását öt év házasság előtt, sőt a 

dohányzást a terhesség alatt. A magasabb IQ-val rendelkező csoportokban tehetséges emberek vannak. Míg a 

keleti emberek komplex társadalmakat fejlesztettek Ázsiában, a fehérek pedig komplex civilizációkat készítettek 

Európában, a fekete afrikai nem. 
A fekete-fehér különbség az IQ-ban már három éves korban jelentkezik. Ha az ember fajtája megfelel az 

oktatásnak és a jövedelemnek, akkor a különbség csak 4 IQ ponttal csökken. Tehát a fekete-fehér különbségek 

nemcsak a társadalmi osztályból fakadnak. Kevésbé ismert, hogy a keleti emberek magasabb IQ-val rendelkeznek, mint 

a fehér emberek . 
A Csengő Görbe kiemelte a brit pszichológus, Richard Lynn 20 éves felmérését az IQ pontszámok globális 

mintájáról. Megállapította, hogy a csendes-óceáni keleti orientálisok IQ-je a 101–111 tartományban van, az európai 

fehéreknek 100–103 IQ-k, Afrikában pedig a feketéknek 70 IQ körül vannak (lásd 6. ábra). 
Az Afrikában élő feketék átlagos IQ-értéke 70 a legalacsonyabb. A Raven progresszív mátrixai az érvelést, nem 

pedig a kulturálisan specifikus információkat mérik. Ezzel a teszttel Kenneth Owen a dél-afrikai iskolarendszerben egy 

fekete-afrikai IQ 70-et talált a 13 éves gyermekek számára. Ugyanez történt Fred Zindi, a fekete zimbabwei állama 12–

14 éves korú tanulmányában. Érdekes, hogy a vegyes fajú diákok dél-afrikai IQ-ja 85 volt - ugyanaz, mint a feketék az 

Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és a Karib-térségben. A genetikai módszerek (az apasági tesztekhez 

hasonlóan) azt mutatják, hogy a vegyes fajú feketéknek körülbelül 25% -a fehér őse. IQ-jaik félúton esnek a tiszta 

feketék (70) és a tiszta fehér emberek (100) között.  
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4 
Intelligence and Brain Size 

 
IQ tests measure intelligence and predict 
real life success. The races differ in brain 

size and on IQ tests. On average Orientals 
have the largest brains and highest IQs. 

Blacks average the lowest, and Whites fall 
in between. The brain size differences 
explain the IQ differences both within 

groups and between groups. 
 

Psychologists use IQ tests to measure what we call “intelligence” or “mental ability.” Brighter 
people score higher on IQ tests than most people. Less bright people score lower. IQ tests are not perfect, 
but they are useful and tell us a lot. 

IQ tests are made to have an average of 100. The “normal” range goes from “dull” (IQ around 85) 
to “bright” (IQ around 115). IQs of 70 suggest handicap, while IQs of 130 and above predict giftedness. 
The average Oriental IQ is about 106, the White IQ about 100, and the Black IQ about 85. This pattern is 
found around the world, with Blacks in Africa having a lower IQ than Blacks in America. 

The 1994 best seller The Bell Curve shows how IQ predicts success in education, jobs, and 
training. Low IQ predicts child abuse, crime and delinquency, health, accident proneness, having a child 
out of wedlock, getting a divorce before five years of marriage, and even smoking during pregnancy. 
Groups with higher IQs have more gifted people. While Orientals developed complex societies in Asia, 
and Whites produced complex civilizations in Europe, Black Africans did not. 

The Black-White difference in IQ appears as early as three years of age. If the races are matched 
for education and income, the gap only goes down by 4 IQ points. So, Black-White differences are not 
due only to social class. It is less well known that Orientals have a higher IQ than Whites. 

The Bell Curve highlighted British psychologist Richard Lynn’s 20 year survey of the global 
pattern of IQ scores. He found Orientals in the Pacific Rim to have IQs in the 101 to 111 range, Whites in 
Europe to have IQs of 100 to 103, and Blacks in Africa to have IQs of around 70  (see Chart 6). 

The average IQ of 70 for Blacks living in Africa is the lowest ever recorded. The Raven’s 
Progressive Matrices measures reasoning, not culturally specific information. Using this test, Kenneth 
Owen found a Black African IQ of 70 for 13-year-olds in the South African school system. So did Fred 
Zindi, a Black Zimbabwean, in a study of 12-to 14-year-olds in his country. Interestingly, the Mixed-Race 
students in South Africa had an IQ of 85 -- the same as Blacks in the United States, Britain, and the 
Caribbean. Genetic methods (like those used in paternity tests) show that Mixed-Race Blacks have about 
25% White ancestry. Their IQs fall half way between pure Blacks (70) and pure Whites (100). 
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6. ábra 
Átlagos IQ pontszámokat a különböző faji s az ember 
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Forrás: Harmadik csonkítatlan kiadása Futam Evolution, and Behavior (I5- I6, 135-137, 278-280 
oldal). 

Kulturális vásár tesztek 

Méltányos a feketékkel szemben a faj az IQ-val társítani? Igen. Először, az IQ tesztek előre jelezik az iskolai 

és a munkavégzés eredményeit a feketék, valamint a fehérek és a keleti emberek számára. Másodszor, ugyanazok 

a faji különbségek mutatkoznak a tenyészetektől mentes teszteknél, valamint a szokásos IQ teszteknél. Valójában a 

feketék valamivel jobb pontszámokat érnek el a szokásos IQ teszteknél, mint ezeknél a "tenyésztés nélküli" 

teszteknél. Ez ellentétes azzal, amit a kultúraelmélet előrejelz. 
A feketék a verbális teszteknél magasabbak, mint a nonverbális tesztek, és az iskolai ismeretek tesztelésénél 

jobban teljesítenek, mint az érvelési képesség tesztein. Az 1 és 12 évfolyam között a feketék éppen annyira alá esnek a 

fehér emberek alá az iskolai munkában, mint az IQ tesztek. A fekete pontszámok még a hátrányosabb helyzetű 

csoportok, például az amerikai indiánok értékeinél is alacsonyabbak. A kultúraelmélet ezt nem is jósolja 
A fekete-fehér különbségek a legnagyobb az érvelés és a logika tesztein. A feketék a legjobbat teszik az 

egyszerű memória tesztelésén. Például a feketék szinte ugyanúgy, mint a Fehér Emberek , teszik a Forward Digit 

Span teszteket, amelyek során az emberek egy sor számjegyet ismétlnek ugyanabban a sorrendben, ahogyan 

hallották őket. A feketék azonban sokkal gyengébbek, mint a fehérek , a Backward Digit Span teszteken, amelyek 

során az emberek megismételik a számjegyeket fordított sorrendben. Arthur Jensen g Tényező című tanulmány 

százai áttekintették azt, hogy milyen nehéz megmagyarázni az IQ faji különbségeit, csak a kulturális elfogultság 

szempontjából.  
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Culture Fair Tests 

 
Is it fair to compare race and IQ? Yes. First, IQ tests predict achievement in school and on the job 

just as well for Blacks as for Whites and Orientals. Second, the very same race differences show up on 
tests made to be “culture-free” as well as on standard IQ tests. In fact, Blacks score slightly higher on 
standard IQ tests than they do on these “culture-free” tests. This is the opposite of what culture theory 
predicts. 

Blacks score higher on verbal tests than they do on nonverbal tests, and they do better on tests of 
school knowledge than they do on tests of reasoning ability. From grades 1 to 12, Blacks fall just as far 
below Whites in school work as they do on IQ tests. Blacks score below even more disadvantaged groups, 
such as American Indians. Again, this is not what culture theory predicts. 

Black-White differences are greatest on tests of reasoning and logic. Blacks do best on tests of 
simple memory. For example, Blacks do almost as well as Whites on tests of Forward Digit Span, in 
which people repeat a series of digits in the same order as they have heard them. Blacks do much poorer 
than Whites, however, on tests of Backward Digit Span, in which people repeat the digits back in reverse 
order. Hundreds of studies reviewed in Arthur Jensen’s book The g Factor show how hard it is to explain 
race differences in IQ just in terms of cultural bias. 
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Valószínűleg a reakcióidő a legegyszerűbb tenyészet nélküli mentális teszt. A "páratlan ember-ki" teszt 

során a 9–12 éves gyermekek egy sor fényt néznek meg. El kell dönteni, hogy melyik megy tovább, majd meg kell 

nyomniuk a fénynek legközelebb lévő gombot. 
A teszt annyira egyszerű, hogy minden gyermek kevesebb, mint egy másodperc alatt képes rá. Még itt is a 

magasabb IQ pontszámú gyermekek gyorsabbak, mint az alacsonyabb IQ pontszámú gyermekek. Az egész világon 

a keleti gyermekek gyorsabbak, mint a fehér gyermekek, akik gyorsabbak, mint a fekete gyermekek. 

Intelligencia és agyméret 

A Pszichonómiai közlemény és áttekintésfolyóirat 1996-os számában, Ankney C. D. -jével készített 

"Agyméretek és kognitív képességek" című cikkemmel megvizsgáltam a témával kapcsolatos összes publikált 

kutatást. Ez magában foglalta azokat a tanulmányokat is, amelyek a mágneses rezonancia képalkotás (MRI) néven 

ismert korszerű technikát alkalmazták, amely nagyon jó képet ad az emberi agyról. Ezekből a vizsgálatokból nyolc 

volt, összesen 381 felnőtt mintával. Az IQ és az MRI-vel mért agyméret közötti általános korreláció 0,44. Ez jóval 

meghaladja a korábbi kutatásokban az egyszerű fejméretet alkalmazó korábbi 0,20-os korrelációt (bár a 0,20 

továbbra is szignifikáns). Az MRI agymérete / IQ-korrelációja 0,44 olyan magas, mint a születéskori társadalmi 

osztály és a felnőttkori IQ közötti korreláció. 

Faji különbségek az agy méretében 

A 7. ábra azt mutatja, hogy az agy méretében vannak faji különbségek. A keleti emberek átlagosan 1 

köbcentiméterrel több agyi anyagot mutatnak, mint a fehérek , a fehérek pedig egy nagyon nagy, 5 köb hüvelykkel 

többet, mint a feketék. Mivel egy köbcentiméternyi agyi anyag több millió agysejtet és százmillió kapcsolatot tartalmaz, az 

agyméret-különbségek segítik megmagyarázni, hogy az ember fajtája miért különbözik az IQ-ban. 
7. ábra 

Átlagos agyméret az ember három fajához 
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Forrás: A faj, az evolúció és a viselkedés harmadik nem született kiadása 
 (13,113-33, 282-84 o.)   
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Probably reaction time is the simplest culture free mental test. In the “odd-man-out” test, 9- to 12-
year-old children look at a set of lights. They have to decide which one goes on, and then press the button 
closest to that light. 
The test is so easy that all children can do it in less than one second. Even here, children with higher IQ 
scores are faster than lower IQ children. Around the world, Oriental children are faster than White 
children who are faster than Black children. 
 

Intelligence and Brain Size 
 

My article with C. D. Ankney “Brain Size and Cognitive Ability” in the 1996 issue of the journal 
Psychonomic Bulletin and Review surveyed all the published research on this topic. It included studies 
that used the state-of-the-art technique known as Magnetic Resonance Imaging (MRI) which gives a very 
good image of the human brain. There were eight of these studies with a total sample size of 381 adults. 
The overall correlation between IQ and brain size measured by MRI is 0.44. This is much higher than the 
0.20 correlation found in earlier research using simple head size measures (though 0.20 is still 
significant). The MRI brain size/IQ correlation of 0.44 is as high as the correlation between social class at 
birth and adult IQ. 
 

Race Differences in Brain Size 
 

Chart 7 shows that there are race differences in brain size. Orientals average 1 cubic inch more 
brain matter than Whites, and Whites average a very large 5 cubic inches more than Blacks. Since one 
cubic inch of brain matter contains millions of brain cells and hundreds of millions of connections, brain 
size differences help to explain why the races differ in IQ. 
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A fejezet többi része azt dokumentálja, hogy az agy méretének mérésére alkalmazott négy különböző 

módszer mind ugyanazt az eredményt adja. A módszer az MRI, az agy mérése boncoláskor, az üres koponya 

térfogatának mérése és a fej külsõ részének mérése. Vegye figyelembe, hogy az agy méretében a faji különbségek 

akkor is megmaradnak, ha a testmérethez igazodnak. 

Mágneses rezonancia képalkotás 

Az agyméretek faji különbségeinek egy MRI-tanulmánya több mint 100 embert vizsgált Nagy-Britanniában. 

(A Pszichológiai Gyógyszer 1994. számában jelent meg ). A fekete afrikai és a nyugati indiánok a tanulmányban 

átlagosan kisebb agyt mutattak, mint a fehér emberek . Sajnos a tanulmány nem adott sok információt a tesztelt 

emberek életkoráról, neméről és testméretről. 

Agy súlya boncoláskor 

A 19. században a híres neurológus, Paul Broca megállapította, hogy a keleti emberek agya nagyobb és 

nehezebb, mint a fehéreknél , míg a fehérek nagyobb és nehezebb agyuk, mint a feketék. Broca azt is 

megállapította, hogy a fehér agyok felületén több hajtogatás történt, mint a fekete agyban. (Minél jobban behajtják 

az agy felületét, annál több agysejt lehet benne.) A fehér agyoknak is vannak nagyobb frontális lebenyei, amelyeket 

az önellenőrzés és a tervezés során használnak. 
A 20. század elejére az anatómák beszámoltak agy súlyáról a folyóiratokban, például a Science és az 

Amerikai Folyóirat A Fizikai Antropológiáról. Ezek a korai tanulmányok azt mutatták, hogy a japán és a koreai agy 

súlya nagyjából megegyezik az európaiakéval, annak ellenére, hogy a keleti testmagasság rövidebb és súlyosabb. 
1906-ban Robert Bean a boncoltatlan feketék és fehérek 150 agyáról számolt be az Anatomy amerikai 

folyóirat. Az agy tömege a fehér ősök mennyiségével változott, a fehér nem származék = 1,157 gramm és a félfehér 

fehérje = 1,347 gramm. Megállapította, hogy a feketék agya kevésbé hajtogatott, mint a fehér embereké, és 

kevesebb rosttal rendelkeznek, ami az elülső lebenyhez vezet. 
Sok más tanulmány következett. 1934-ben Vint megjegyezte a fekete afrikai agytömeg boncolási vizsgálatának 

eredményeit a Journal of Anatomy-ban. Megállapította, hogy az afrikaiak agya 10% -kal könnyebb, mint a fehér 

embereké . A Science 1934-es számában Raymond Pearl áttekintette az amerikai polgárháborúban (1861-1865) elhunyt 

fekete-fehér katonák boncolási eredményeit. Megállapította, hogy a Fehér Emberek agya mintegy 100 grammkal 

súlyosabb, mint a feketék agya. A feketék között Pearl azt is megállapította, hogy az agy tömege nőtt a fehér ősök 

mennyiségével. 
Philip V. Tobias az American Journal of Physical Anhropology 1970-es cikkében állította, hogy ezek a korai 

tanulmányok tévesek. Azt mondta, hogy figyelmen kívül hagyják az olyan tényezőket, mint "nem, testméret, 

halálkor, gyermekkori táplálkozás, a minta eredete, foglalkozás és a halál oka". Amikor azonban magam átlagoltam 

az összes adatot Tóbiás áttekintésében, még mindig azt tapasztaltam, hogy a keleti és a fehér emberek agya 

nehezebb, mint a feketéknél. Még Tobiasznak is végre kellett volna megállapodnia abban, hogy a keleti 

embereknek "millióival" több extra neuronuk van, mint a fehéreknek, akiknek "millióival" több, mint a feketéknek. 
1980-ban Kenneth Ho csapata megerősítette a fekete-fehér különbségeket. Boncolási tanulmányukat a 

Pathology and Laboratory Medicine archívumában tették közzé . Kerülte a Tóbiás által hivatkozott lehetséges hibákat. Az 

1 261 amerikai felnőtt eredeti agytömeg-adatai azt mutatták, hogy a fehérek átlagosan 100 grammkal több agysúlyt 

mutattak, mint a feketék. Mivel a feketék a tanulmány hasonló volt a testméret a fehér emberek , a különbségek a 

testméret nem magyarázza el ezeket faji különbségek az agy mérete.  
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The rest of this chapter documents that four different methods used to measure brain size all 

produce the same results. The methods are MRI, weighing the brain at autopsy, measuring the volume of 
an empty skull, and measuring the outside of the head. Note that race differences in brain size remain 
even after you adjust for body size. 
 

Magnetic Resonance Imaging 
 

One MRI study of race differences in brain size looked at over 100 people in Britain. (It was 
published in the 1994 issue of Psychological Medicine). The Black Africans and West Indians in the 
study averaged smaller brains than did the Whites. Unfortunately, the study did not give much 
information on the age, sex, and body size of the people tested. 
 

Brain Weight at Autopsy 
 

In the 19th century, the famous neurologist Paul Broca found that Orientals had larger and 
heavier brains than did Whites, while Whites had larger and heavier brains than did Blacks. Broca also 
found that White brains had more surface folding than Black brains. (The more folded the surface of the 
brain, the more brain cells it can contain.) White brains also had larger frontal lobes which are used in self 
control and planning. 

By the early 20th century, anatomists had reported brain weights at autopsy in journals such as 
Science and the American Journal of Physical Anthropology. These early studies found the brain weights 
of Japanese and Koreans were about the same as those of Europeans, even though the Orientals were 
shorter in height and lighter in weight. 

In 1906, Robert Bean reported on 150 brains of autopsied Blacks and Whites in the American 
Journal of Anatomy. Brain weight varied with the amount of White ancestry from no White ancestry = 
1,157 grams to half-White ancestry = 1,347 grams. He found the brains of Blacks were less folded than 
those of Whites and had fewer fibers leading to the frontal lobes. 

Many other studies followed. In 1934, Vint noted the results of an autopsy study of brain weights 
from Black Africans in the Journal of Anatomy. He found that the brains of Africans were 10% lighter 
than those of Whites. In the 1934 issue of Science, Raymond Pearl reviewed autopsy results from Black 
and White soldiers who had died in the American Civil War (1861-1865). He found the brains of Whites 
weighed about 100 grams more than the brains of Blacks. And among Blacks, Pearl also found that brain 
weight increased with the amount of White ancestry. 

In a 1970 article in the American Journal of Physical Anthropology, Philip V. Tobias claimed 
that all these early studies were wrong. He said they ignored factors like “sex, body size, age of death, 
childhood nutrition, origin of sample, occupation, and cause of death.” However, when I myself averaged 
all the data in Tobias’s review, I found it still showed that Orientals and Whites have heavier brains than 
Blacks. Even Tobias finally had to agree that Orientals have “millions” more extra neurons than Whites 
who have “millions” more than Blacks. 

In 1980, Kenneth Ho’s team confirmed the Black-White differences. Their autopsy study was 
published in the Archives of Pathology and Laboratory Medicine. It avoided the possible errors claimed 
by Tobias. Original brain weight data for 1,261 American adults showed that Whites averaged 100 grams 
more brain weight than did Blacks. Because the Blacks in the study were similar in body size to the 
Whites, differences in body size do not explain away these race differences in brain size. 
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A koponya méretének mérése 

Az agyméret mérésének másik módja a koponyák csomagolóanyaggal való feltöltése. A 19. században 

Samuel George Morton amerikai antropológus több mint 1000 koponyát tanulmányozott. Megállapította, hogy a 

feketék koponyája körülbelül 5 köb hüvelyk volt kisebb, mint a Fehér Embereknél . 
1942-ben Katherine Simmons anatómus több mint 2000 koponyáról számolt be a Human Biology 

folyóiratban . Megerősítette Morton korábbi munkáját, miszerint a Fehér Embereknél nagyobb a koponya, mint a 

feketéknél. Mivel a mintájában a feketék magasabbak voltak, mint a fehérek , a koponya méretbeli különbségei nem 

a test méretének tudhatók be. 
Kenneth Beals és csapata tovább erősítette meg ezeket a megállapításokat a Jelenlegi Antropológia 1984-

es számában . Legfeljebb 20 000 koponya mérését jelentették a világ minden tájáról. A koponya méretei a 

származási helytől függően változtak. A kelet-ázsiai koponyák 3 köb hüvelykkel voltak nagyobbak, mint az 

Európából származó koponyák, amelyek 5 köb hüvelykkel voltak nagyobbak, mint az afrikai koponyák. 

Élő fejek mérése 

Az agy méretét külső fejmérésekkel lehet megmérni. Ezek az eredmények megerősítik az agyok mérésének 

és a koponyák kitöltésének módszerén alapuló megállapításokat. 
(Az Intelligence folyóiratban , 1992) számú ezer amerikai hadsereg személyzetéről számoltam be . A keleti 

emberek fejmérete még a testméret kiigazítása után is nagyobb volt, mint a fehéreknél , akiknek nagyobb fejmérete volt, 

mint a feketéknek (lásd 2. ábra, 23. oldal). 1994-ben (az intelligencia területén is) számoltam be egy tízezrek férfiak és 

nők tanulmányáról, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Iroda készített Genfben, a svájciban. A fejméretek (a testmérettel 

korrigálva) nagyobb voltak a kelet-ázsiaiakban, mint az európaiakban. Az európaiak nagyobb fejek voltak, mint a feketék. 
Egy másik tanulmányban (az Intelligencia 1997. évi számában ) 35 000 gyermek mérését jelentettem 

születésüktől 7 éves korig a híres Collaborative Perinatalis Tanulmány alapján. Születéskor, négy hónappal, egy évvel és 

hét évvel a keleti gyermekek nagyobb koponyamérettel rendelkeztek, mint a fehér gyermekek, akiknél nagyobb 

koponyaméretek voltak, mint a fekete gyermekeknél (lásd 2. ábra, 23. oldal). Ezek a különbségek nem a testméret miatt 

voltak, mert a fekete gyermekek magasabbak és nehezebbek voltak, mint a fehér és a keleti gyermekek. 

Összefoglaljuk az agyméret különbségeket 

A 7. ábra a három verseny átlagos agyméretet mutatja mind a négy mérési módszer felhasználásával, és 

(ahol lehetséges) a testmérettel korrigálva. A keleti emberek átlagosan 1 364 cm
3
, a fehérek átlagosan 1 347 cm

3
 

voltak, a feketék átlagosan 1,267 cm
3
. Az átlagok természetesen a minták között változnak, és a versenyek 

átfedésben vannak. De a különféle mintákon alkalmazott különböző módszerek eredményei ugyanazt az átlagmintát 

mutatják. Keleti> Fehér emberek> Fekete. 

Következtetés 

Az agyméret faji különbségeinek vizsgálata számos módszert alkalmaz, beleértve az MRI-t. Minden módszer 

ugyanazt az eredményt adja. A keleti embereknek a legnagyobb agyuk (átlagban), feketéknek a legkisebbek és a 

fehérek közöttük. Az agyméretek ezen különbségei nem a test méretéből adódnak. A testmérethez igazítás ugyanolyan 

mintát eredményez. A háromirányú mintázat igaz az IQ-ra is. Az agyi méret ilyen faji különbségei azt jelentik, hogy a 

keleti emberek átlagosan 102 millióval több agysejtet tartalmaznak, mint a fehérek , és hogy a fehér embereknek kb. 480 

millióval több, mint a feketéknél. Ezek az agyméretek közötti különbségek valószínűleg magyarázatot adnak az IQ és a 

kulturális eredmények faji különbségeire. 

További olvasmányok 

Jensen, AR (1998). A g tényező. Westport, CT: Praeger.  



 

 

26 

Measuring Skull Size 
 

Another way to measure brain size is by filling skulls with packing material. In the 19th century, 
over 1,000 skulls were studied by American anthropologist Samuel George Morton. He found that Blacks 
had skulls about 5 cubic inches smaller than Whites. 

In 1942, anatomist Katherine Simmons reported on over 2,000 skulls in the journal Human 
Biology. She confirmed Morton’s earlier work finding that Whites have larger skulls than Blacks. 
Because the Blacks in her sample were taller than the Whites, the skull size differences could not be due 
to body size. 

Kenneth Beals and his team further confirmed these findings in the 1984 issue of Current 
Anthropology. They reported the measurements of up to 20,000 skulls from around the world. Skull sizes 
varied with place of origin. Skulls from East Asia were 3 cubic inches larger than those from Europe 
which were 5 cubic inches larger than skulls from Africa. 
 

Measuring Living Heads 
 

Brain size can be measured by taking outside head measurements. These results confirm the 
findings based on the method of weighing brains and filling skulls. 

I reported (in the journal Intelligence, 1992) on a sample of thousands of U.S. Army personnel. 
Even after correcting for body size, Orientals had a larger head size than Whites, who had a larger head 
size than Blacks (see Chart 2, page 23). In 1994, I reported (also in Intelligence) a study of tens of 
thousands of men and women collected by the International Labour Office in Geneva, Switzerland. Head 
sizes (corrected for body size) were larger for East Asians than for Europeans. Europeans had larger 
heads than Blacks. 

In another study (in the 1997 issue of Intelligence), I reported the measurements for 35,000 
children followed from birth to age 7 by the famous Collaborative Perinatal Study. At birth, four months, 
one year, and seven years, Oriental children had larger cranial sizes than White children, who had larger 
cranial sizes than Black children (see Chart 2, p. 23). These differences were not due to body size because 
the Black children were taller and heavier than the White and Oriental children. 
 

Summarizing Brain Size Differences 
 

Chart 7 shows average brain size for the three races using all four measurement techniques and 
also (where possible) correcting for body size. Orientals averaged 1,364 cm 3 , Whites averaged 1,347 cm 
3 , and Blacks averaged 1,267 cm 3 . Naturally the averages vary between samples and the races do 
overlap. But the results from different methods on different samples show the same average pattern — 
Orientals > Whites > Blacks. 
 

Conclusion 
 

Studies of race differences in brain size use a number of methods, including MRI. All methods 
produce the same results. Orientals have the largest brains (on average), Blacks the smallest, and Whites 
in between. These differences in brain size are not due to body size. Adjusting for body size still results in 
the same pattern. The three-way pattern is also true for IQ. These race differences in brain size mean that 
Orientals average about 102 million more brain cells than Whites, and that Whites have about 480 million 
more than Blacks. These differences in brain size probably explain the racial differences in IQ and 
cultural achievement. 
 
Additional Readings 
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5 - Gének, környezet vagy mindkettő? 

Számos tanulmány azt mutatja, hogy a faji 
különbségeket mind a gének, mind a környezet 

okozza. Az örökölhetőség, a fajok közötti 
örökbefogadás, a genetikai súlyok és az átlag 

regresszió ugyanazt a történetet mondják. A fajok 
közötti örökbefogadás a legjobb bizonyíték arra, 

hogy a gének faji különbségeket okoznak az IQ-ban. 
Középkategóriás fehér otthonban nő fel, nem 

csökkenti a keleti emberek átlagos IQ-ját, és feketék 
esetében sem növeli azt. 

Meg lehet magyarázni valamely környezeti tényezőt a fogászati fejlődés sebességére, a szexuális érettség 

korára, az agy méretére, az IQ-ra, a tesztoszteron szintjére és a többszülött születésekre vonatkozó összes 

adatra? Úgy tűnik, hogy a gének érintettek. De honnan tudhatjuk biztosan? 
Egyes tulajdonságok egyértelműen öröklődnek. Például, tudjuk, hogy az ikerintézményi arányban a faji 

különbségek az öröklődésből fakadnak, nem pedig a környezetből. A keleti, fehér és vegyes fajú gyermekek Hawaiiban, 

valamint a fehér, fekete és vegyes fajú gyermekek vizsgálata Brazíliában azt mutatta , hogy a meghatározó tényező az 

anya , nem pedig az apa faja . A faji öröklődés szerepe azonban más vonásokra is megtalálható. 

Örökölhetőségi tanulmányok 

Az örökölhetőség a jellemzőkben a gének miatt bekövetkező variáció mennyisége. Az 1,00 örökölhetőség 

azt jelenti, hogy a különbségek veleszületettek és a környezetnek nincs hatása. A nulla (0,00) örökölhetőség azt 

jelenti, hogy a tulajdonságot a környezet, és egyáltalán nem a gének szabályozzák. A 0,50 örökölhetőség azt 

jelenti, hogy a különbségek mind a génekből, mind a környezetből származnak.  
Az örökölhetőség az állattenyésztők számára hasznos. Szeretik tudni, hogy a gének milyen mértékben 

befolyásolják a tejhozamot és a marhahús lihasságát, vagy meghatározzák, mely kutyák vadászhatnak, és melyek a 

gyermekek számára. Minél magasabb az örökölhetőség, annál inkább az utódok hasonlítanak szüleikre. Másrészt az 

alacsony öröklõdés azt jelenti, hogy a környezeti tényezõk, például az étrend és az egészség fontosabbak. 
Az emberek számára az örökölhetőséget úgy mérjük, hogy összehasonlítjuk a családtagokat, különös 

tekintettel a testvérek ikrekre, és az örökbefogadott gyermekeket rendes testvérekkel. Az azonos ikrek megosztják 

génjeik 100% -át, míg a testvéri ikrek csak 50% -át osztják meg. A szokásos testvérek szintén megosztják génjeik 

50% -át, míg az örökbefogadott gyermekek nem osztanak gént. Ha a gének fontosak, akkor az azonos ikreknek 

kétszer annyira hasonlóaknak kell lenniük egymással, mint a testvérek ikreknek vagy a testvéreknek - és így 

vannak. 
Néhány azonos iker elválik az élet korai szakaszában, és felnövekszik. Thomas J. Bouchard és mások által 

a híres Minnesota-iker-tanulmány összehasonlította ezek közül sokat. (Lásd a 8. ábrát). 
Annak ellenére, hogy különféle házakban nőttek fel, az azonos ikrek nagyon hasonlítanak egymásra. Hasonlóak 

mind a fizikai tulajdonságok (mint például a magasság és az ujjlenyomatok), mind a viselkedési tulajdonságok (például 

az IQ és a személyiség) szempontjából. Az azonos ikrek, akik különféle otthonokban nőnek fel, megosztják az összes 

gént, de nem osztják az nevelés hatásait. Mint látható a 8. ábrán, az öröklődés az ujjlenyomatok különbségének 97% -

át, a környezet csupán 3% -át tette ki. A társadalmi attitűdök 40% volt az öröklődés, 60% -a a környezet. Az IQ 70% 

öröklődés, 30% környezet. 
Az azonos ikrek gyakran olyan hasonlók, hogy még a közeli barátok sem tudják különválasztani őket. Noha 

az ikrek a Minnesota Projektben külön életet éltek, sok preferenciájuk és nem tetszik. Gyakran ugyanaz a hobbija, 

és ugyanazt a zenét, ételt és ruhát élvezték. Manapság és gesztusuk gyakran azonos volt. Az ikrek nagyon 

hasonlóak voltak, amikor megházasodtak (és néha elválták), és az általuk betöltött munkákban is. Még hasonló 

neveket kapták gyermekeiknek és háziállataiknak.    



 

 

28 

5 
Genes, Environment, or Both? 

 
A number of studies show that race 

differences are caused by both genes and 
environment. Heritabilities, cross-race 

adoptions, genetic weights, and regression-to- 
the-average all tell the same story. 

Cross-race adoptions give some of the best 
proof that the genes cause race differences 
in IQ. Growing up in a middle-class White 

home does not lower the average IQ for 
Orientals nor raise it for Blacks. 

 
Can any environmental factor explain all the data on speed of dental development, age of sexual 

maturity, brain size, IQ, testosterone level, and the number of multiple births? Genes seem to be involved. 
But how can we know for sure? 

Some traits are clearly inherited. For example, we know that the race differences in twinning rate 
are due to heredity and not to the environment. Studies of Oriental, White, and Mixed-Race children in 
Hawaii and of White, Black, and Mixed-Race children in Brazil show that it is the mother's race, and not 
the father's, that is the determining factor. But the role of racial heredity is found for other traits as well. 
 

Heritability Studies 
 

Heritability is the amount of variation in a trait due to the genes. A heritability of 1.00 means that 
the differences are inborn and the environment has no effect. A heritability of zero (0.00) means the trait 
is controlled by the environment and not at all by the genes. A heritability of 0.50 means that the 
differences come from both the genes and the environment. 

Heritability is useful for animal breeders. They like to know how much genes influence things 
like milk yields and beefiness in cattle or determine which dogs can hunt, and which are good with 
children. The higher the heritability, the more the offspring will resemble their parents. On the other hand, 
low heritabilities mean that environmental factors like diet and health are more important. 

For people, we measure heritability by comparing family members, especially identical with 
fraternal twins, and adopted children with ordinary brothers and sisters. Identical twins share 100% of 
their genes, while fraternal twins share only 50%. Ordinary brothers and sisters also share 50% of their 
genes, while adopted children share no genes. If genes are important, identical twins should be twice as 
similar to each other as are fraternal twins or ordinary siblings — and so they are. 

Some identical twins are separated early in life and grow up apart. The famous Minnesota Twin 
Study by Thomas J. Bouchard and others compared many of these. (See Chart 8). 

Even though they grew up in different homes, identical twins grow to be very similar to each 
other. They are similar both in physical traits (like height and fingerprints) and in behavioral traits (like 
IQ and personality). Identical twins who grow up in different homes share all their genes but do not share 
the effects of upbringing.  As you can see in Chart 8, heredity accounted for 97% of the difference for 
fingerprints, and the environment only 3%. Social attitudes were 40% heredity, 60% environment. IQ was 
70% heredity, 30% environment. 

Identical twins are often so alike that even close friends cannot tell them apart. Although the 
twins in the Minnesota Project lived separate lives, they shared many likes and dislikes. They often had 
the same hobbies and enjoyed the same music, food, and clothes. Their manners and gestures were often 
the same. The twins were very alike in when they got married (and sometimes divorced) and in the jobs 
they held. They even gave similar names to their children and pets. 
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8. ábra 

Az azonos ikrek hasonlósága különbözik egymástól 
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Forrás: A faj , az evolúció és a viselkedés harmadik rövidebb kiadása (45-47 oldal). 

E párok egyikét, a "Jim ikreket" csecsemőkként fogadták el két különböző munkásosztályú család. De 

életüket hasonló nevek nyomvonalával jelölték meg. Mindkettő gyermekkori kisállatukat "Toynak" nevezte. A 

házastársak és az elvált nők egyaránt Linda, majd Betty nevű nők. Az egyik iker fia, James Allen, a másik fia, 

James Alan neve. 
Egy másik elválasztott ikrek pár tehetetlen kuncogók voltak. Minden iker azt mondta, hogy örökbefogadó 

szülei fenntartottak és komolyak. Mindannyian azt mondták, hogy soha nem találkozott senkivel, aki olyan könnyen 

nevetett, mint ő -, amíg meg nem találkozott ikreivel! 
Az öröklődés befolyásolja a nemi vágyat is. Az első szexuális tapasztalatunk kora, a szexuális gyakoriság és az 

összes szexuális partnerünk örökölhetősége mintegy 50%. Tegye meg az esélyeket arra, hogy elválasztunk. Számos 

tanulmány szerint a homoszexualitás, a leszbikusság és az egyéb szexuális orientáció mintegy 50% -ban genetikai. 
Iker-tanulmányok azt mutatják, hogy még a társadalmi hozzáállás is részben genetikai eredetű. Egy 4000 

ikerpárt tartalmazó ausztráliai tanulmány genetikai hatást gyakorolt olyan politikai hiedelmekre, mint a halálbüntetés, az 

abortusz és a bevándorlás. Kiderült, hogy a bűncselekmény is örökölhető. A bűnügyi nyilvántartással rendelkező 

azonos ikrek kb. 50% -ánál vannak ikrek bűnügyi nyilvántartással, míg a testvéri ikrek csak kb. 25% -ánál. 
A gének befolyásolják a segítő magatartást és az agressziót. A brit ikrekkel kapcsolatos nagy tanulmány 

kimutatta, hogy mások segítségére vagy bántalmazására irányuló vágy örökölhetősége körülbelül 50%. A férfiak 

számára a harc, a fegyver hordása és a rendőrrel való küzdelem mind 50% -ban örökölhető.  
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One of these pairs, the “Jim twins,” were adopted as infants by two different working-class 
families. But they marked their lives with a trail of similar names. Both named their childhood pet “Toy”. 
Both married and divorced women named Linda and then married women named Betty. One twin named 
his son James Allen, the other named his son James Alan. 

Another pair of separated twins were helpless gigglers. Each twin said her adoptive parents were 
reserved and serious. Each one said she never met anyone who laughed as easily as she did -- until she 
met her twin! 

Heredity also affects the sex drive. The age of our first sexual experience, how often we have sex, 
and our total number of sexual partners all have heritabilities of about 50%. So do the odds that we will 
get divorced. Several studies find that homosexuality, lesbianism, and other sexual orientations are about 
50% genetic. 

Twin studies show that even social attitudes are partly genetic in origin. One Australian study of 
4,000 twin pairs found there was a genetic influence on specific political beliefs like capital punishment, 
abortion, and immigration. It turns out that criminal tendency is also heritable. About 50% of identical 
twins with criminal records have twins with criminal records, while only about 25% of fraternal twins do. 

Genes influence helping behavior and aggression. A large study of British twins found that the 
desire to help or hurt others has a heritability of around 50%. For men, fighting, carrying a weapon, and 
struggling with a police officer are all about 50% heritable. 
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Az 1989-es viselkedés- és agytudományi cikkben megmutattam, hogy ki feleségül vesszük, és kit 

választunk barátoknak, az részben genetikai is. Ha összehasonlítjuk a barátok és a házastársak vércsoportjait és 

örökölhetőségét, azt találjuk, hogy az emberek olyan partnereket választottak, akik genetikailag hasonlóak 

magukhoz. A kedvelés iránti vonzás a génekben gyökerezik. 

Örökbefogadási tanulmányok 

Az ikerkísérletek eredményeinek megfelelő ellenőrzése az örökbefogadási tanulmányokból származik. Egy 

dán tanulmány (a Science 1984-es számában ) 14 427 gyermeket vizsgált csecsemőként született szüleiktől 

elkülönítve. A fiúk nagyobb valószínűséggel bűnügyi nyilvántartással rendelkeznek, ha szüleik szüleik bűnügyi 

nyilvántartással rendelkeztek, mint ha örökbefogadó szüleik. Annak ellenére, hogy különféle otthonokban nevelték 

fel, a teljes testvérek 20% -ánál és a féltestvérek 13% -ánál volt hasonló bűnügyi nyilvántartásuk. Ugyanazon 

otthonban nevelkedett, független fiúk mindössze 9% -ánál volt mindkettő bűnügyi nyilvántartással. 
A Colorado Adoption Project megállapította, hogy a gének befolyása növekszik az életkorral. 3 és 16 év között 

az örökbefogadott gyermekek magasságuk, súlyuk és IQ-jának hasonlítottak született szüleikhez. 16 éves koráig az 

örökbefogadott gyermekek nem hasonlítottak az őket felnevelő emberekre. A magasság, a súly és az IQ örökölhetősége 

csecsemőkorban mintegy 30%. A kamaszkorban körülbelül 50%, felnőttkorban pedig körülbelül 80%. Így ahogy a 

gyermekek idõsebbé válnak, otthoni környezetüknek kevésbé van hatása, és génjeiknek nagyobb hatása van, éppen 

ellenkezõen, ahogyan a kultúrelmélet megjósolja. 

Faj és örökölhetőség 

Lehet örökölhetősége Szól a különbségek közötti faj s az ember ? Igen, sok! Tanulmányok azt mutatják, hogy ha 

a örökölhetősége magas fehér emberek , ez is magas a keletiek és a feketék. Ha a fehér emberekben alacsony, a keleti 

és feketékben alacsony. Például az IQ örökölhetõsége mintegy 50% feketék, keleti emberek és más csoportok számára, 

csakúgy, mint a fehérek számára . Tehát genetikai alapot kínál az intelligencia az ember mindhárom fajában . 
Az egyik tanulmányban a fegyveres szolgálatok szakképzettségének elemét (ASVAB) használták, amelyet sok 

katonaságba bevont férfi és nő kapott. Úgy találták, hogy mindhárom faj s az ember a hasonlóság a testvérek között 

azonos volt. A keleti, fehér emberek és feketék IQ genetikai hatása körülbelül egyenlő. Nincs olyan különleges tényező, 

mint például a rabszolgaság vagy a fehér rasszizmus története, amely erősebbé tette a kulturális befolyásokat az egyik 

faj számára, mint a másikra. 

Transz faji örökbefogadási tanulmányok 

A faji -IQ különbségek genetikai alapjának legjobb bizonyítéka a keleti gyermekek, a fekete gyermekek és a 

vegyes fajú gyermekek transz-faji örökbefogadási tanulmányai . Ezeket a gyermekeket a fehér szülők már korán 

befogadták, és középosztályú fehér otthonokban nőttek fel. 
Az egyik ismert transz faji örökbefogadási tanulmány a Minnesota projekt Sandra Scarr. Az örökbefogadott 

gyermekek fehér, fekete vagy vegyes fajú (fekete-fehér) csecsemők voltak. A gyerekek hét éves korukban 

elvégezték az IQ teszteket, és 17 éves korukban ismét elvégezték az IQ tesztet. 
Első jelentésükben a szerzők úgy gondolták, hogy tanulmányuk bebizonyította, hogy egy jó otthon növeli a 

fekete gyermekek IQ-ját. 7 éves korukban az IQ 97 volt, jóval meghaladja a 85-ös fekete átlagot, és majdnem 

megegyezik a fehér átlagával. Azonban, amikor a gyerekeket 17 éves korban megismételték, az eredmények egy 

másik történetet mondtak el (az intelligencia 1992. évi számában számoltak be). ). 
Hét éves korban a fekete, a vegyes fajú és a fehér örökbefogadott gyermekek IQ pontszáma magasabb 

volt, mint csoportjuk átlagánál. A jó otthonban történő felnövekedés minden gyermeket segített. Ennek ellenére a 

faji mintázat pontosan olyan volt, mint amelyet a genetikai elmélet előre jelez, nem pedig a kultúraelmélet. Az 

ezekben a jó otthonokban nevelt fekete gyermekek átlagos IQ-értéke 97, de a vegyes fajú gyermekek átlagos IQ-ja 

109 volt, a fehérek gyermekeinek IQ-ja pedig 112 volt. A genetikai elmélet bizonyítéka egyre erősebbé vált, amikor a 

gyerekek idõsebbé váltak. 17 éves koráig az örökbefogadott gyermekek IQ-je közelebb került a fajuk várható átlagához . 

A 17 éves korban az örökbefogadott fehér gyermekek IQ-ja körülbelül 106 volt, a vegyes faj által elfogadott IQ-ja 

körülbelül 99, a feketék feletti IQ-ja pedig körülbelül 89 volt. Az IQ-pontszámok nem az egyetlen bizonyíték ebben a 

tanulmányban. Az iskolai évfolyamok, az osztályosztályok és az alkalmassági tesztek ugyanazt a mintát mutatják. 
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My article in the 1989 Behavioral and Brain Sciences shows that who we marry and who we 
choose as friends is also partly genetic. When the blood groups and heritabilities of friends and spouses 
are compared, we find that people chose partners who are genetically similar to themselves. The tendency 
for like to attract like is rooted in the genes. 
 

Adoption Studies 
 

A good check on the results of twin studies comes from adoption studies. A Danish study (in the 
1984 issue of Science) examined 14,427 children separated from their birth parents as infants. Boys were 
more likely to have a criminal record if their birth parents had a criminal record than if their adoptive 
parents did. Even though they were brought up in different homes, 20% of the full brothers and 13% of 
the half-brothers had similar criminal records. Only 9% of the unrelated boys brought up in the same 
home both had criminal records. 

The Colorado Adoption Project found that genes increase in influence as we age. Between age 3 
and 16, adopted children grew to be more like their birth parents in height, weight, and IQ. By age 16 the 
adopted children did not resemble the people who had reared them. The heritability of height, weight, and 
IQ in infancy are all about 30%. By the teenage years, they are about 50%, and by adulthood, they are 
about 80%. Thus, as children grow older, their home environments have less impact and their genes have 
more impact, just the opposite of what culture theory predicts. 

 
Race and Heritability 

 
Can heritability tell us anything about the differences between races? Yes, a lot! Studies show that 

when the heritability is high in Whites, it is also high in Orientals and Blacks. When it is low in Whites, it 
is also low in Orientals and Blacks. For example, the heritability of IQ is about 50% for Blacks, Orientals, 
and other groups, just as it is for Whites. So there is a genetic basis for intelligence in all three races. 

One study used the Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB), given to many men 
and women going into the military. It found that in all three races the similarity among siblings was the 
same. The genetic influence on IQ in Orientals, Whites, and Blacks is about equal. There is no special 
factor, like the history of slavery or White racism, that has made cultural influences stronger for one race 
than for another. 
 

Trans-racial Adoption Studies 
 

The best evidence for the genetic basis of race-IQ differences comes from trans-racial adoption 
studies of Oriental children, Black children, and Mixed-Race children. All these children have been 
adopted by White parents at an early age and have grown up in middle-class White homes. 

One well known trans-racial adoption study is Sandra Scarr's Minnesota project. The adopted 
children were either White, Black, or Mixed-Race (Black-White) babies. The children took IQ tests when 
they were seven years old and again when they were 17. 

In their initial report, the authors thought that their study proved that a good home could raise the 
IQs of Black children. At age 7, their IQ was 97, well above the Black average of 85 and almost equal to 
the White average of 100. However, when the children were retested at age 17, the results told another 
story (reported in the 1992 issue of Intelligence). 

At age seven, Black, Mixed-Race, and White adopted children all had higher IQ scores than 
average for their group. Growing up in a good home helped all the children. Even so, the racial pattern 
was exactly as predicted by genetic theory, not by culture theory. Black children reared in these good 
homes had an average IQ of 97, but the Mixed-Race children averaged an IQ of 109, and the White 
children an IQ of 112. 

The evidence for genetic theory got stronger as the children grew older. By age 17, the IQs of the 
adopted children moved closer to the expected average for their race. At age 17 adopted White children 
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Amikor Sandra Scarr 17 éves korában megkapta utóvizsgálatának eredményeit, meggondolta magát arról, miért 

különbözik a feketék és a fehérek . Azt írta: "Azoknak az örökbefogadóknak, akiknek két afroamerikai szülője van, az IQ-

juk nem volt szignifikánsan magasabb, mint a fekete családban tenyésztett fekete fiatalok IQ-értéke." Fehér 

középosztálybeli otthonban nőtt fel a fekete gyermekek IQ-jainak csekély vagy egyáltalán nem tartós növekedése. 
Néhány pszichológus nem értett egyet vele. Azt állították, hogy a "várható hatások", nem pedig a gének 

magyarázták a mintát. Azt állították, hogy a fekete-fehér gyermekeket nem kezelik azonos módon. Még ha a szülõk is 

gondoskodtak gyermekeikrõl, az iskolák, osztálytársak és a társadalom egésze hátrányosan megkülönböztette a fekete 

gyermekeket, és ez sértette az IQ-kat. Mivel arra számítottuk, hogy a fekete gyermekek gyengén teljesítenek az 

iskolában, az alacsony elvárásainknak eleget tettek. 
Van mód arra, hogy döntsenek a genetikai elmélet és a várható elmélet között? Van. A Scarr-tanulmány 

egy speciális elemzése összehasonlította azokat a szülőket, akik úgy gondolták, hogy feketét szültek, de valóban 

vegyes fajú (fekete-fehér) gyermeket fogadtak el . Ezeknek a vegyes fajú gyermekeknek az átlagos IQ csaknem 

megegyezik a többi vegyes fajú gyermekekkel, és magasabb az örökbefogadott fekete gyermekeknél. Ez igaz volt 

annak ellenére, hogy azok a szülők, akik örökbefogadták ezeket a vegyes fajú gyermekeket, úgy gondolták, hogy 

gyermekeiknek tényleg két fekete szüleik vannak. 
A 9. ábra összefoglalja a fehér középosztálybeli otthonokban örökbe fogadott keleti gyermekek eredményeit. A 

szegény hátterű koreai és vietnami csecsemőket, akik közül sokuk alultáplált, fehér amerikai és belga családok örökbe 

fogadták. Amikor felnőttek, kitűnőek voltak az iskolában. Az örökbefogadott keleti gyermekek IQ-ja legalább tíz ponttal 

magasabb volt, mint az országos átlag, ahol nőttek fel. A fajok közötti örökbefogadás nem növeli vagy csökkenti az IQ-t. A 

faj három iránya az IQ különbségek továbbra is fennállnak. 
A Minnesota transzracial örökbefogadási tanulmánya azt is kimutatta, hogy a személyiségben vannak faji 

különbségek. A fekete 17 éves fiatalok aktívabbak és zavaróbbak voltak, mint a fehér 17 éves gyerekek. A fehér 

amerikai családokban nevelt koreai gyermekek csendesebbek és kevésbé aktívak voltak, mint a fehér gyerekek. 

Örökölhetőség megjósolni a faji különbségeket 

Más módon is tesztelhetjük a gének és a környezet befolyását az IQ faji különbségeire. Egyes vizsgálati elemek 

nagyobb örökölhetőséggel rendelkeznek, azaz inkább az öröklődés eredménye, mint mások. Ha a gének okozzák a 

Fekete-fehér IQ különbségeket, akkor a Fekete és Fehér Embereknek különböztetniük kell ezeket a nagy 

örökölhetőségi tételeket. Arthur Jensen 1998. évi könyve, a g tényező azt mutatja, hogy valóban nagyobb a faji 

különbség a nagyobb örökölhetőségű teszteknél, még a kisgyermekek esetében is. 

A beltenyésztéses depresszió még egy módszert kínál arra, hogy teszteljük, vajon a gének magyarázzák-e a 

fekete-fehér különbségeket. Akkor fordul elő, amikor a káros recesszív gének egyesítik és csökkentik a magasságot, az 

egészséget és az IQ-t. A beltenyésztéses depresszió sokkal valószínűbb, ha a gyermekek szorosan rokon emberek 

(például unokatestvérek) születésével születnek. A legtöbb IQ-teszt több altesztből áll, mint például szókincs, memória 

és logikai érvelés.  
Az unokatestvér-házasságok gyermekei alacsonyabb IQ-val rendelkeznek, mint más gyermekek, és 

pontszámuk sokkal depressziósabb az egyes IQ-altesztben, mint másokban. Minél inkább a beltenyésztéses depresszió 

befolyásolja az alteszt eredményeit, annál többet tudunk arról, hogy a gének befolyásolják az alteszt teljesítményét. 

Ezért a genetikai elmélet azt jósolja, hogy a leginkább tenyésztenyésztéses depressziót mutató tesztek a legnagyobb 

fekete-fehér különbséget is mutatják. 
Az 1989-ben az Intelligence közzétett tanulmányban megvizsgáltam a beltenyésztéses depresszió mértékét 

Japán unokatestvére házasságainak pontszámain egy ismert IQ-teszt 11 altesztjével. Ezután összehasonlítottam, mely 

altesztek mutatták a legtöbb beltenyésztéses depressziót, és melyekben volt a legnagyobb fekete-fehér különbség az 

Egyesült Államokban. Az altesztek, amelyek a legtöbb beltenyésztéses depressziót mutatták, a legtöbb fekete-fehér 

különbséget mutatták. Mivel a beltenyésztéses depressziós számok a japán unokatestvérek házasságainak 

tanulmányából származtak , az Egyesült Államokban a feketék és a fehérek közötti kulturális különbségek nem tudják 

megmagyarázni, hogy a feketék miért találják az egyes IQ altesztek nehezebbnek, mint mások.  
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had an IQ of about 106, Mixed-Race adoptees an IQ of about 99, and adopted Blacks had an IQ of about 
89. IQ scores are not the only evidence in this study. School grades, class ranks, and aptitude tests show 
the same pattern. 

When Sandra Scarr got the results of her follow-up study at age 17, she changed her mind about 
the cause of why the Blacks and Whites differed. She wrote, “those adoptees with two African American 
birth parents had IQs that were not notably higher than the IQ scores of Black youngsters reared in Black 
families.” Growing up in a White middle-class home produced little or no lasting increase in the IQs of 
Black children. 

Some psychologists disagreed with her. They claimed “expectancy effects,” not genes, explained 
the pattern. They argued that the Black and White children were not treated the same. Even if parents took 
good care of their children, the schools, classmates, and society as a whole discriminated against Black 
children and this hurt their IQs. Because we expected Black children to do poorly in school, they lived up 
to our low expectations. 

Is there any way to decide between the genetic theory and the expectancy theory? There is. A 
special analysis of the Scarr study compared parents who believed that they had adopted a Black baby 
but, really, had adopted a Mixed-Race (Black-White) child. The average IQ for these Mixed-Race 
children was just about the same as for other Mixed-Race children and above that for adopted Black 
children. This was true even though the parents who adopted these Mixed-Race children thought their 
babies really had two Black parents. 

Chart 9 summarizes the results for Oriental children adopted into White middle-class homes. 
Korean and Vietnamese babies from poor backgrounds, many of whom were malnourished, were adopted 
by White American and Belgian families. When they grew up, they excelled in school. The IQs of the 
adopted Oriental children were 10 or more points higher than the national average for the country they 
grew up in. Trans-racial adoption does not increase or decrease IQ. The three-way pattern of race 
differences in IQ remains. 

The Minnesota Transracial Adoption Study also showed that there are race differences in 
personality. Black 17-year-olds were more active and more disruptive than White 17-year-olds. Korean 
children raised in White American families were quieter and less active than White children. 
 

Heritabilities Predict Racial Differences 
 

There are other ways to test the influence of genes and environment on race differences in IQ. 
Some test items have higher heritability, i.e. they are more the result of heredity than others. If genes 
cause the Black-White IQ differences, then Blacks and Whites should differ on these high heritability 
items. Arthur Jensen’s 1998 book, The g Factor, shows that indeed race difference are higher on tests 
with higher heritability, even for toddlers. 

Inbreeding depression gives us still another way to test if genes explain Black-White differences. 
It occurs when harmful recessive genes combine and lowers height, health, and IQ. Inbreeding depression 
is more likely when children are born to closely related people (such as cousins). Most IQ tests are made 
up of several sub-tests such as vocabulary, memory, and logical reasoning. 

The children of cousin marriages have a lower IQ than do other children and their scores are more 
depressed on some IQ sub-tests than on others. The more inbreeding depression affects a sub-test, the 
more we know that genes affect sub-test performance. Therefore, genetic theory predicts that the tests 
showing the most inbreeding depression will also show the most Black-White difference. 

In a study published in Intelligence in 1989 I looked at the amount of inbreeding depression on 
scores among cousin marriages in Japan for 11 sub-tests of a well known IQ test. Then I compared which 
sub-tests showed the most inbreeding depression and which ones had the most Black-White difference in 
the U.S. The sub-tests that showed the most inbreeding depression also showed the most Black-White 
differences. Since the inbreeding depression numbers came from a study of Japanese cousin marriages, 
the cultural differences between Blacks and Whites in the U.S. cannot explain why Blacks find some IQ 
sub-tests harder than others. 
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9. ábra:  

IQ pontszámokat örökbefogadott gyermekei különböző faj s az ember után nevelt fehér 
középosztálybeli Homes (átlagos pontszámok korban 7. és 17.)  

 

93
104 109 112

0

20

40

60

80

100

120

Fekete biológiai
szülők

Vegyes fajú
(fekete-fehér)

biológiai szülők

Fehér biológiai
szülők

Ázsiai biológiai
szülők

IQ
 s

zi
n

t

 

Forrás: A faj, az evolúció és a viselkedés harmadik rövidebb kiadása (187–194. oldal) 

Regresszió az átlaghoz 

Az átlagnál történő regresszió még egy módszert kínál annak tesztelésére, hogy a faji különbségek genetikai-e. 

A nagyon magas szülők gyermekei az átlagnál magasabbak. De rövidebbek, mint a szüleik, és közelebb vannak faji 

átlaghoz . Hasonlóképpen a nagyon rövid szülők gyermekei is rövidebbek, mint az átlag, de magasabbak, mint a 

szüleik. Ezt az átlag regressziós törvényének hívják. Nem igaz a magasságra, hanem az IQ-ra is. A legtöbb fizikai és 

pszichológiai tulajdonság némi regressziós hatást mutat. 

Az átlagos regresszió akkor fordul elő, amikor nagyon magas (vagy nagyon magas IQ) párosodnak a párzáskor, 

mivel kivételes génjeik közül néhányat, de nem mindegyiket átadnak utódaiknak. Ugyanez történik nagyon rövid (vagy 

nagyon alacsony IQ) emberekkel. Olyan, mintha dobnánk két kockát, és hatot kapnánk mindegyikre, vagy egyet 

mindegyikre. Valószínű, hogy a következő görgetéskor nem olyan magas (vagy alacsony) értéket kap. 
Így fontos a regresszió tanulmányaink számára. Mivel a fehér emberek és a feketék jönnek a különböző faji 

s az ember , hogy sok különböző gének. A regressziós törvény azt jósolja, hogy minden tulajdonság esetén az 

eredmények visszatérnek a faj átlagához . A regressziós törvény azt jósolja, hogy az Egyesült Államokban az IQ 

115 szülővel rendelkező feketék gyermekei a fekete fejenkénti 85 átlag felé fognak visszamenni, míg az IQ 115 

szülőkkel rendelkező fehérek csak a fehérek 100 átlaga felé fordulnak vissza. 
A törvény a skála másik végén is működik. Az IQ 70-es szülőkkel rendelkező feketék gyermekek a 85-ös 

Fekete átlag IQ felé mozognak, a fehérek pedig az IQ 70-es szülőkkel tovább haladnak felfelé a Fehér 100 átlaga 

felé. Amikor ezeket a előrejelzéseket teszteljük a regresszió és az átlag átlaga között, a szülőktől a másikig gyerek, 

igaznak bizonyulnak. 
A regressziós törvény testvérekre is vonatkozik. A 120-as IQ-khoz illesztett fekete-fehér gyermekek testvérei 

vannak, akik eltérő mértékű regressziót mutatnak. A fekete testvérek visszahúzódnak a 85-es IQ felé, míg a fehér 

testvérek csak a 100-ra csökkennek. Az skála alsó végén az ellenkezője történik. A 70-es IQ-khoz illesztett fekete-

fehér gyermekek testvérei vannak, akik eltérően regresszálnak. A fekete testvérek átlagosan 85-re csökkennek, míg 

a fehér testvérek 100-ra nőnek. 
Az átlagos regresszió magyarázatot ad egy másik érdekes megállapításra. A gazdag szülőknél született 

fekete gyermekek IQ-je két-négy ponttal alacsonyabb, mint a szegény szülőknél született fehér gyermekek 

esetében. A magas IQ fekete szülők nem tudták átadni az IQ előnyeiket gyermekeiknek, bár jó táplálkozást, jó 

orvosi ellátást és jó iskolákat nyújtottak nekik. Csak a gének és a környezet mondják el az egész történetet. 
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Regression to the Average 
 

Regression to the Average provides still another way to test if race differences are genetic. The 
children of very tall parents are taller than average. But they are shorter than their parents and nearer the 
average of their race. Similarly, children of very short parents are shorter than average, but taller than 
their parents. This is called the Law of Regression to the Average. It is not true just for height, but for IQ 
as well. Most physical and psychological traits show some regression effect. 

Regression to the Average happens when very tall (or very high IQ) people mate because they 
pass on some, but not all, of their exceptional genes to their offspring. The same thing happens with very 
short (or very low IQ) people. It's like rolling a pair of dice and having them come up two sixes or two 
ones. The odds are that on the next roll, you'll get some value that is not as high (or as low). 

Here’s why regression is important to our studies. Because Whites and Blacks come from 
different races, they have many different genes. The Law of Regression predicts that for any trait, scores 
will return to the average of their race. The Regression Law predicts that in the U.S., Black children with 
parents of IQ 115 will regress toward the Black average of 85, while White children with parents of IQ 
115 will regress only toward the White average of 100. 

The law also works at the other end of the scale. Black children with parents of IQ 70 will move 
up toward the Black average IQ of 85, but White children with parents of IQ 70 will move further up 
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Következtetés 

A gének nagy szerepet játszanak az IQ-ban, a személyiségben, attitűdökben és más viselkedésben. Ez igaz a 

keleti emberekre , a fehérekre és a feketékre. Transz faji örökbefogadási tanulmányok (amikor az egyik faj csecsemőit 

más faj szülei örökbe fogadják és nevelik ), az átlag regressziójának vizsgálata (amelyek összehasonlítják a szülők és 

testvérek testvéreit a különböző faji csoportokban), és a beltenyésztéses depresszió (amelyek a szorosan rokon szülők 

gyermekei) mind bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy a gének miatt miért különböznek az ember fajtája 

az IQ-ban és a személyiségében. Egyetlen tisztán kulturális elmélet sem tudja megmagyarázni ezeket az 

eredményeket, amelyeket nemcsak magyaráznak, hanem megjósolnak a genetikai elmélet. 
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toward the White average of 100. When we test these predictions about Regression to the Average from 
parent to child they prove true. 

The Regression Law also works for brothers and sisters. Black and White children matched for 
IQs of 120 have siblings who show different amounts of regression. Black siblings regress toward an IQ 
of 85, while White siblings regress only to 100. The opposite happens at the lower end of the scale. Black 
and White children matched for IQs of 70 have siblings who regress differently. Black siblings regress 
toward an average of 85, whereas White siblings move to 100. 

Regression to the Average explains another interesting finding. Black children born to rich 
parents have IQs that are two to four points lower than do White children born to poor parents. The high 
IQ Black parents were not able to pass on their IQ advantage to their children even though they did give 
them good nutrition, good medical care, and good schools. Only genes plus environment tell the whole 
story. 
 

Conclusion 
 

Genes play a big part in IQ, personality, attitudes, and other behaviors. This is true for Orientals, 
Whites, and Blacks. Trans-racial adoption studies (where infants of one race are adopted and reared by 
parents of a different race), studies of regression to the mean (which compare parents and siblings in the 
different racial groups), and of inbreeding depression (which study the children of closely-related parents) 
all provide evidence for why genes cause the races to differ in IQ and personality. No purely cultural 
theory can explain these results, which are not only explained but predicted by genetic theory. 
 
Additional Readings 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
 
Weinberg, R. A., Scarr, S., & Waldman, I. D. (1992). The Minnesota Transracial Adoption Study: A  

follow-up of IQ test performance at adolescence. Intelligence, 16, 117-135. 
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6 - Élettörténeti elmélet 

A r-K élettörténetek elmélete magyarázza a faji 
különbségek világméretű háromirányú mintázatát . Az 

r-stratégia azt jelenti, hogy nagyon szexuálisan aktív 
és sok utódja van. A K-stratégia azt jelenti, hogy 

kevesebb utód van, de az anya és az apa egyaránt 
nagyobb gondot fordít nekik. Az emberek a legtöbb K 

stratégái minden faj. Az emberek körében a keleti 
emberek a legtöbb K-stratégiát követik, a feketék a 

leginkább az R-stratégiát, a fehérek pedig köztük 
esnek.  

Az előző fejezetek kimutatták, hogy jelentős a faji különbségek az agy méretében, a hormonszintben, sőt a 

csontok és a fogak fejlődésében, valamint a szexuális viselkedésben, az agresszióban és a bűnözésben. A háromutas 

minta, amelyben az ember fajtája különbözik - az egyik végén a keleti emberek , a másikban a feketék és a közöttük 

fehér emberek - igaz az egész világon. A történelem áttekintése azt mutatja, hogy a ma tapasztalható fajbeli 

különbségeket a múltban is láthatták. 
Miért különböznek az ember fajtája ? Természetesen a szegénység, a táplálkozás és a kulturális tényezők 

fontosak. De a gének is. A kultúraelmélet önmagában nem tudja megmagyarázni az összes megállapítást. 

r-K Élettörténeti elmélet  

A Harvard Egyetem biológusa, EO Wilson használta az elsőként a r-K élet történelem elmélet kifejezést. A 

növények és állatok populációváltozásának magyarázatára szolgált. Azt kérte, hogy a faj s az ember .  
Az élettörténet olyan tulajdonságok genetikailag szervezett csoportja, amelyek együtt fejlődtek ki, hogy 

megfeleljenek az élet próbáinak - a túlélésnek, a növekedésnek és a szaporodásnak. A mi szempontunkból, r egy 

kifejezés a Wilson-féle egyenlet, hogy áll a természetes szaporodási ráta (az utódok száma). A K szimbólum azt 

jelenti, hogy a szülők milyen gondoskodásban részesítik utódaik túlélését. A növényeknek és az állatoknak eltérő 

élettörténeti stratégiája van. Egyesek több r , mások viszonylag több K. 
Az r stratégák és a K stratégiák különböznek az általuk előállított tojások számában.  Az r-stratégák olyanok, 

mint géppuskák. Olyan sok lövést lőnek le, hogy legalább egyikük eléri a célt. Az r-stratégiák sok petesejtet és spermát 

termelnek, párosulnak és gyakran szülnek. A K-stratégák viszont olyan, mint az orvlövészek. Időt és erőfeszítést tettek 

néhány gondosan elhelyezett lövésbe. A K-stratégiák nagy gondot fordítanak utódaikra. Együtt dolgoznak az élelmiszer 

és a menedék megszerzésében, segítenek rokonaiknak, és összetett szociális rendszerükkel rendelkeznek. Ez az oka 

annak, hogy a K-stratégiáknak összetettebb idegrendszerre és nagyobb agyra van szükségük, de kevesebb tojást és 

spermát termelnek. 
Ez az evolúció alapeleme a reproduktív stratégiát az intelligenciához és az agy fejlődéséhez köti. Minél 

kevésbé bonyolult egy állat agya, annál nagyobb a reproduktív termelése. Minél nagyobb az agy, annál hosszabb ideig 

tart a nemi érettség elérése, és annál kevesebb utódot termel (lásd 10. ábra). Például az osztriga olyan idegrendszerrel 

rendelkezik, hogy hiányzik az igazi agya. Ennek ellensúlyozására évente 500 millió tojást termelnek. Ezzel szemben a 

csimpánzoknak nagy agyuk van, de négyévente egy csecsemőt szülnek. 
Különböző növény- és állatfajokban következetes mintát találunk e két változó - intelligencia és reprodukciós ráta 

- között. Az utódok száma, a születések közötti idő, a szülők által nyújtott ellátás mennyisége, a csecsemők mortalitása, 

az érettség sebessége, az élettartam, akár a társadalmi szervezettség, az altruizmus és az agyméretek mind 

összeillenek, mint egy puzzle-darab. A teljes puzzle képet képez, amelyet a biológusok a r-K Life History Strategy-nak 

hívnak .   
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6 
Life History Theory 

 
The theory of r-K life histories explains the 

worldwide three-way pattern in race 
differences. The r-strategy means being very 

sexually active and having many offspring. 
The K-strategy means having fewer 

offspring, but with both mother and father 
giving them more care. Humans are the 
most K strategists of all species. Among 

humans, Orientals follow the most K-strategy, 
Blacks the most r-strategy, and 

Whites fall in between. 
 
The previous chapters showed that there are important race differences in brain size, hormone 

levels, even bone and tooth development, as well as sexual behavior, aggression, and crime. The three-
way pattern in which the races differ -- Orientals at one end, Blacks at the other, and Whites in between -- 
is true all around the world. A look at history shows that the race differences we see today were also seen 
in the past. 

Why do the races differ? Of course, poverty, nutrition, and cultural factors are important. But so 
too are the genes. Culture theory alone cannot explain all the findings. 
 

r-K Life History Theory 
 

Harvard University biologist E.O. Wilson was the first to use the term r-K Life-History Theory. 
He used it to explain population change in plants and animals. I have applied it to the human races. 

A life-history is a genetically-organized group of traits that have evolved together to meet the 
trials of life -- survival, growth, and reproduction. For our purposes, r is a term in Wilson's equation that 
stands for the natural rate of reproduction (the number of offspring). The symbol K stands for the amount 
of care parents give to insure that their offspring survive. Plants and animals have different life history 
strategies. Some are more r and others are relatively more K. 

The r and K strategists differ in the number of eggs they produce. The r-strategists are like 
machine-gunners. They fire so many shots that at least one of them will hit the target. The r-strategists 
produce many eggs and sperm, and mate and give birth often. The K-strategists, on the other hand, are 
like snipers. They put time and effort into a few carefully placed shots. K-strategists give their offspring a 
lot of care. They work together in getting food and shelter, help their kin, and have complex social 
systems. That is why the K-strategists need a more complex nervous system and bigger brain, but produce 
fewer eggs and sperm. 

This basic law of evolution links reproductive strategy to intelligence and brain development. The 
less complex an animal's brain, the greater its reproductive output. The bigger an animal’s brain, the 
longer it takes to reach sexual maturity and the fewer offspring it produces (see Chart 10). Oysters, for 
example, have a nervous system so simple that they lack a true brain. To offset this they produce 500 
million eggs a year. In contrast, chimpanzees have large brains but give birth to one baby about every four 
years. 

In different species of plants and animals we find a consistent pattern between these two variables 
-- intelligence and reproductive rate. The number of offspring, the time between births, the amount of care 
parents give, infant mortality, speed of maturity, life span, even social organization, altruism, and brain 
size all fit together like pieces of a puzzle. The complete puzzle forms a picture biologists call the r-K 
Life History Strategy. 
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10. ábra 
A reproduktív stratégia r – K skála: A tojástermelés és a szülői gondoskodás kiegyensúlyozása 
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Az osztriga egy példa egy nagyon r stratégiára. Évente 500 millió megtermékenyített tojást 
termelnek, és nem nyújtanak szülői gondot. A nagy majmok példája egy nagyon K-stratégiának. 
Öt-hat évente egy csecsemőt termelnek, és kiterjedt szülői gondoskodást biztosítanak. 

Forrás: Rövidítetlen kiadás, faj , evolúció és viselkedés (202. o.) Forrás: Rövidítetlen kiadás, faj 
, evolúció és viselkedés (202. o.) 

Az r-típusú élettörténet magasabb szintű reprodukciót jelent, míg a K-típusú stratégia nagyobb szülői 

gondoskodást és mentális tulajdonságok használatát követeli meg. Mivel a nagyobb agyok több időt igényelnek az 

építésre, a fejlődés minden fázisa szintén lelassul. Néhány kisebb agyú főemlős (például a lemursok és majmok) 

vemhességi ideje 18 hét. A nagyobb agyú főemlősöknél (mint például a csimpánzok és a gorillák) ez 33 hét. Néhány 

majom első terhessége kilenc hónapos korban következik be . A nagyobb agyú és intelligensebb gorillák első 

terhességük tíz év. 
A majmok agya felnőtt méretének csaknem 100% -ában születnek, míg a csimpánzok és a gorillák a felnőtt 

agyméretének körülbelül 60% -ával születnek. Az emberi csecsemők olyan agyban születnek, amely a felnőtt 

méretének kevesebb mint 30% -a. Az élet első néhány hónapjában a majmok jobbak, mint az antropid majmok a 

szenzoros-motoros viselkedés legtöbb vizsgálatában. És a csecsemő antropoid majmok e feladatokon felülmúlják a 

csecsemő embereket. A r-K kapcsolat igaz a különféle fajokra, és az emberekre is vonatkozik. 

A 10. ábra azt mutatja, hogy a különféle állatok hol esnek a r-K skálán. A különféle fajok természetesen 

csak viszonylag r vagy K. A nyulak K-stratégiák a halhoz képest. De a főemlősökhöz képest r-stratégák (majmok, 

majmok és emberek, akik az emlősök között a legjobb K-stratégiák). Az emberek lehetnek a legtöbb K- faj. És 

egyes emberek jobb K-stratégiák, mint mások.  
A 11. ábra felsorolja az r és K reproduktív stratégiákra jellemző tulajdonságokat . Minden fajnak és fajnak van egy 

bizonyos élettörténete, amelyet r-K-ban írhatunk le. Az egyes fajok (vagy fajok ) r-K- skálán elhelyezkedése azt a stratégiát 

mutatja, amely az ősei számára a legjobb esélyt jelentette, hogy életben maradjanak.  
A 12. ábra hat különböző főemlős élettartamát és terhességi idejét mutatja (fogantatás a születésig). 

Megmutatják a K növekvő skáláját, a maki-ról a makákóra, a gibbonra, a csimpánzra, a korai emberre, a modern 

emberre. A skála minden lépése azt jelenti, hogy a faj több időt és energiát fordít fiataljainak gondozására és a túlélés 

biztosítására. Minden lépés azt is jelenti, hogy nem lesz annyi utód. Vegye figyelembe a különféle fajok mindegyik 

fázisának eltérő méretét a 12. ábrán. Csak postproduktív (azaz menopauza után) fázisok fordulnak elő az embereknél.  
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The r-type life history involves higher levels of reproduction, while the K-type strategy requires 
greater parental care and use of mental attributes. Since larger brains need more time to be built, all the 
stages of development are also slowed down. The gestation period for some smaller-brained primates 
(like lemurs and monkeys) is 18 weeks. But for bigger-brained primates (like chimpanzees and gorillas) it 
is 33 weeks. Some monkeys have their first pregnancy at the age of nine months. Gorillas, which have 
bigger brains and greater intelligence, have their first pregnancy at ten years. 

Monkeys are born with a brain very nearly 100% its adult size, while chimpanzees and gorillas 
are born with about 60% of adult brain size. Human babies are born with a brain that is less than 30% of 
its adult size. For the first few months of life, monkeys are better than apes in most tests of sensory-motor 
behavior. And infant apes are superior to infant humans on these tasks. The r-K relationship is true for 
different species and also applies to humans. 

Chart 10 shows where various animals fall on the r-K scale. Different species are, of course, only 
relatively r or K. Rabbits are K-strategists compared to fish. But they are r-strategists compared to 
primates (monkeys, apes, and humans, who are the best K-strategists among mammals). Humans may be 
the most K species of all. And some humans are better K-strategists than others. 

Chart 11 lists traits typical of r and K reproductive strategies. Every species and every race has a 
certain life history that we can describe in terms of r-K. The position of each species (or race) on the r-K 
scale shows the strategy that gave its ancestors the best chance to survive in their habitat. 

Chart 12 shows the life phases and gestation times (conception to birth) for six different primates. 
They show a scale of increasing K, from lemur to macaque, to gibbon, to chimp, to early humans, to 
modern humans. Each step in the scale means that the species puts more time and energy into caring for 
its young and insuring their survival. Each step also means not having as many offspring. Note the 
different sizes of each of the phases for the different species in Chart 12. Only humans have the 
postreproductive (i.e., after menopause) phase. 
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11. ábra 
Néhány élettörténeti különbség között 

r-stratégiák és K-stratégiák 
  

  r-stratégista K-stratéga  

  Családi jellemzők 

  Nagy alomméret Kis alomméret 

  Rövid születési távolság Hosszú születési távolság 

  Sok utód Kevés utód 

  Magas csecsemőhalandóság Alacsony 
csecsemőhalandóság 

  Kis szülői gondoskodás Nagyon szülői gondoskodás 

  Egyéni jellemzők 

  Gyors érés Lassú érés 

  Korai nemi szaporodás Késleltetett szexuális 
szaporodás 

  Rövid élet Hosszú élet 

  Nagy reprodukciós erőfeszítés Alacsony reproduktív 
erőfeszítés 

  Magas energiafelhasználás Hatékony energiafelhasználás 

  Kisebb agy Nagyobb agy 

  A lakosság jellemzői 

  Oportunista kizsákmányolók Konzisztens kizsákmányolók 

  Diszpergáló kolonizátorok Stabil lakók 

  Változtatható népességméret Stabil népességméret 

  Gyenge faj Erős faj 

  A szociális rendszer jellemzői 

  Alacsony társadalmi szervezettség Magas társadalmi szervezet 

  Alacsony altruizmus Nagy altruizmus 

  

Forrás: Rövidített kiadás, Faj, evolúció és viselkedés (203. oldal). 

A r-K stratégiákban a főemlősökben is fennálló különbségek fontosak. A női maki a főemlős r-stratégiája. 

Kilenc hónapon belül generálja első utódját, és várható élettartama csak 15 év. A női gorilla K-stratégia. Első 

terhessége 10 éves kor körül van, és várhatóan 40 éves koráig fog élni. A maki érett lehet, sok fiatal lehet és 

meghalhat, mielőtt a gorillában első gyermeke lesz.   
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The differences in r-K strategies that exist even in primates are important. A female lemur is an r-

strategist for a primate. She produces her first offspring at nine months and has a life expectancy of only 
15 years. A female gorilla is a K-strategist. She has her first pregnancy at about age 10 years and can 
expect to live to the age of 40. The lemur may mature, have a number of young, and die before the gorilla 
has her first baby. 
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12. ábra 
Növekszik a vemhességi idő, az élettartam és az életfázis a főemlősökben 
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Az r - K skála minden lépése több energiát fordít a gyermekgondozásra és az utódok 
megnövekedett túlélésére. 

Forrás: Rövidített kiadás . Faj , Evolúció és Viselkedés [205 o.] 

Faji különbségek és r-K stratégiák 

Hogyan esik le az ember három faja a r-K skála mentén ? Visszatekintve a faji különbségek mintázatára az 

1. ábrán (19. oldal). Hasonlítsa össze őket a 11. ábra r-K tulajdonságaival (77. oldal). A keleti emberek a leginkább 

K, a feketék a leginkább a, a fehérek pedig köztük esnek. A több r jelentése:  
 rövidebb terhességi periódusok 

 korábbi fizikai érés (izomszabályozás, csont- és fogfejlődés) 
 kisebb agy 

 korábbi pubertás (életkor az első menstruációnál, első közösülés, első terhesség) 

 fejlettebb elsődleges szexuális jellemzők (pénisz, hüvely, herék, petefészek mérete) 

 fejlettebb másodlagos szexuális jellemzők (hang, izomzat, fenék, mellek) 

 biológiai, mint társadalmi viselkedéskontroll (menstruációs ciklus hossza, a szexuális válasz 

gyakorisága, az élettörténet kiszámíthatósága a pubertás kezdete óta) 

 magasabb nemi hormonok (tesztoszteron, gonadotropinok, tüszőket stimuláló hormon) 

 magasabb szintű individualitás (alacsonyabb a törvény betartása) 

 megengedett szexuális hozzáállás 

 magasabb közösülés gyakorisága (házasság előtti, házassági, házasságon kívüli) 

 gyengébb kötelékek a házastársak között 

 további testvérek 

 magasabb a gyermekek elhanyagoltsága és elhagyása  

 nagyobb a betegség gyakorisága 

 rövidebb élettartam 
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Race Differences and r-K Strategies 
 

How do the three races fall along the r-K scale? Look back at the pattern of racial differences in 
Chart 1 (page 19). Compare them to the r-K traits in Chart 11 (page 77). Orientals are the most K, Blacks 
are the most r, and Whites fall in between. Being more r means: 

• _ shorter gestation periods 
• _ earlier physical maturation (muscular control, bone and dental development) 
• _ smaller brains 
• _ earlier puberty (age at first menstruation, first intercourse, first pregnancy) 
• _ more developed primary sexual characteristics (size of penis, vagina, testes, ovaries) 
• _ more developed secondary sexual characteristics (voice, muscularity, buttocks, breasts) 
• _ more biological than social control of behavior (length of menstrual cycle, periodicity of sexual 

response, predictability of life history from start of puberty) 
• _ higher levels of sex hormones (testosterone, gonadotropins, follicle stimulating hormone) 
• _ higher levels of individuality (lower law abidingness) 
• _ more permissive sexual attitudes 
• _ higher intercourse frequencies (premarital, marital, extramarital) 
• _ weaker pair bonds 
• _ more siblings 
• _ higher rates of child neglect and abandonment 
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Tesztoszteron - a fő kapcsoló? 

Tesztoszteron lehet egy főkapcsoló, hogy meghatározza a helyzetét a faj s az ember a r-K skála. Tudjuk, hogy ez 

a férfi nemi hormon befolyásolja az ötletet, a temperamentumot, a szexualitást, az agressziót és az altruizmust. Ez 

ellenőrzi az izmok fejlődését és a hang elmélyülését. Ez hozzájárulhat az agresszióhoz és a problémás viselkedéshez is. 

A több mint 4000 katonai veteránnal végzett vizsgálat során a magas tesztoszteronszintet találták nagyobb 

bűncselekményre, alkohol- és kábítószer-visszaélésre, katonai kötelességszegésre és sok szexpartnerre.  
Most láthatjuk, hogy az emberi három faj között a különböző tesztoszteronszintek hogyan magyarázhatják a r-K 

viselkedési különbségeket. A magasabb tesztoszteronszint mellett a feketék nagyobb valószínűséggel fordítanak időt és 

energiát az utódok termelésére. Másrészt az alacsonyabb tesztoszteron-szintű ázsiai és fehér emberek több időt és 

energiát fordítanak néhány utód gondozására és hosszú távú tervek készítésére. De hogyan történt ez? És miért? A 

válaszokhoz az emberi eredetre és a faji evolúció Afrikán kívüli elméletére kell fordulnunk. 

Következtetés 

A r-K élet története elmélet, a modern evolúciós biológia alapelve, kifejti az agyméret, az IQ és a viselkedés 

közötti eltérések háromutas mintáját, amelyet korábban már ismertettünk. Minden növény- vagy állatfajt el lehet helyezni 

a r-K skálára. A skála r vége azt jelenti, hogy több utód van, korábban érik, kisebb agyuk van, és kevesebb szülői 

gondoskodást nyújtanak. A skála K vége azt jelenti, hogy kevesebb utód van, később érlelődik, nagyobb agya van, és 

több szülői gondoskodást nyújtanak. Az emberek a legtöbb K- faj. Az emberek körében a keleti emberek a leginkább K, 

a feketék a leginkább a, a fehérek pedig köztük esnek.  

További olvasmányok 

Johanson, DC és Edey, MA (1981). Lucy: Az emberiség kezdete. New York: Simon és Schuster. 

Lovejoy, CO (1981). Az ember eredete. Science, 211, 341-350.  
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• _ greater frequency of disease 
• _ shorter life expectancy 

 
Testosterone -- The Master Switch? 

 
Testosterone may be a master switch that sets the position of the races on the r-K scale. We know 

that this male sex hormone affects self-concept, temperament, sexuality, aggression and altruism. It 
controls the development of muscles and the deepening of the voice. It can also contribute to aggression 
and problem behavior. A study of over 4,000 military veterans found high testosterone levels predicted 
greater criminality, alcohol and drug abuse, military misconduct, and having many sex partners. 

We can now see how different testosterone levels among the three races might explain the r-K 
behavioral differences. With higher testosterone levels, Blacks are more likely to put time and energy into 
having offspring. On the other hand, Asians and Whites with lower testosterone levels put more time and 
energy into caring for a few offspring and making long term plans. But, how did this happen? And why? 
For the answers we must turn to human origins and the Out-of-Africa theory of racial evolution. 
 

Conclusion 
 

r-K Life History Theory, a basic principle of modern evolutionary biology, explains the three-
way pattern of differences in brain size, IQ, and behavior, described earlier. Every species of plant or 
animal can be placed on the r-K scale. The r end of the scale means having more offspring, maturing 
earlier, having smaller brains and providing less parental care. The K end of the scale means having fewer 
offspring, maturing later, having larger brains, and providing more parental care. Humans are the most K 
species of all. Among humans, Orientals are the most K, Blacks the most r, and Whites fall in between. 

 
Additional Readings 
 
Johanson, D. C. & Edey, M. A. (1981). Lucy: The Beginnings of Humankind. New York: Simon &  

Schuster. 
 
Lovejoy, C.O. (1981). The origin of man. Science, 211, 341-350. 
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7 - Távol Afrikától 

 Az emberi származás legújabb elmélete - 
Távol Afrikától - adja a rejtvény utolsó részét. 

Elmagyarázza, hogy a r-K elmélet miért 
magyarázza a test, az agy és a viselkedés 

faji különbségeit. Ahogy az ember faji 
költözött Afrikából, az r-típusú viselkedéstől 

és a K-típus felé fejlődtek. Afrikából való 
kitolódás az agyméret és az IQ növekedését 
jelentette, de a reprodukció, az agresszió és 

a szexuális aktivitás csökkentését.  

Az evolúció elmélete alapján Charles Darwin azt hitte, hogy Afrika "az emberiség bölcsője". Nem volt Afrikából 

származó kövület az elmélet alátámasztására, de arra a következtetésre jutott, hogy az emberek Afrikából származtak, 

a csimpánz és a gorilla figyelése alapján. Ha az afrikai majmok voltak a legközelebbi élő rokonok, akkor értelme volt, 

hogy az emberek először az egyetlen kontinensen fejlődtek ki, ahol mindhárom faj élt. 
A genetikából, a fosszilis nyilvántartásból és a régészetből származó bizonyítékok azóta bizonyították, hogy 

Darwin helyes. Az emberi vonal az Australopithecus nevű afrikai fosszilis fajokkal kezdődött . Később az emberi 

ősök, a Homo erectus , majd a Homo sapiens szintén először jelentek meg Afrikában. 
A Homo sapiens teljesen ember volt. Kevesebb mint 200 000 évvel ezelőtt voltak Afrikában. Körülbelül 100 

000 évvel ezelőtt költöztek a Közel-Keletre, majd elterjedtek az egész világon. Kicserélték a neandertáli és a Homo 

erectus csoportokat, amelyekkel harcoltak, vagy ételfajért küzdenek.   
Amikor a modern emberek elhagyták Afrikát, elkezdték fejleszteni azokat a faji vonásokat, amelyeket ma 

látunk, az új régiókhoz és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodással. Az emberi vonalon az első megoszlás kb. 

100 000 évvel ezelőtt történt az Afrikában maradt csoportok (az ősök a modern feketék) és az Afrikából távozó 

csoportok között. Körülbelül 40 000 évvel ezelőtt az Afrikát elhagyó csoport ismét feloszlott a mai fehér emberek és 

keleti ősökre . 
Ez az előzőleg Afrikából Európába, majd később Kelet-Ázsiába költözésének története megmagyarázza, hogy 

miért esnek a fehérek a keleti és feketék közé az élettörténet változóin. Az afrikai és nem afrikánusok közötti megoszlás 

először, szinte kétszer olyan korán történt, mint a keleti és a fehér emberek között . 
Az Afrikától távozó elmélet magyarázza a r-K élettörténeti tulajdonságok és a faji különbségek jó illeszkedését . 

Nehéz túlélni Afrikában. Afrikában kiszámíthatatlan aszályok és halálos betegségek vannak, amelyek gyorsan terjednek. 

Több afrikai, mint ázsiaiak vagy európaiak fiatalon halnak meg - gyakran trópusi betegség miatt. Ilyen afrikai körülmények 

között a szülői gondoskodás kevésbé biztos módja annak biztosítására, hogy a gyermek túlélje. A jobb stratégia 

egyszerűen több gyermek szülése. Ez az élet története a r-K skála r-vége felé fordul . Az r-stratégia nemcsak több utódot 

és kevesebb szülői gondoskodást jelent. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb kultúrát adnak át a szülők a gyermekek, és ez 

csökkenti a kultúra működéséhez szükséges szellemi igényeket. És a folyamat az egyik generációról a másikra 

folytatódik.  
Ezzel szemben az Eurázsiaba vándorló emberek teljesen új problémákkal szembesültek - ételek összegyűjtése 

és tárolása, menedékhely biztosítása, ruhák készítése és gyermekek nevelése a hosszú tél alatt. Ezek a feladatok 

szellemileg igényesebbek voltak. Nagyobb agyra és lassabb növekedési rátára szólítottak fel. Megengedték a nemi 

hormonok alacsonyabb szintjét, ami kevesebb szexuális potenciált és agressziót eredményez, valamint nagyobb családi 

stabilitást és hosszú élettartamot eredményez. A trópusok elhagyása az északi kontinensek számára azt jelentette, hogy 

az r-stratégiát a K-stratégiára hagyták - és mindent, ami azzal jár.  
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 7 
Out of Africa 

 
The latest theory of human origins -- Out-of- 

Africa -- provides the final piece to the 
puzzle. It explains why r-K theory accounts 

for race differences in body, brain, and 
behavior. As races moved out of Africa they 

evolved away from r-type behaviors and 
toward K-type. Moving out of Africa meant 

increasing brain size and IQ, but 
lowering reproduction, aggression 

and sexual activity. 
 

Based on his theory of evolution, Charles Darwin thought Africa was “the cradle of mankind.” 
He did not have any fossils from Africa to support his theory but he concluded that humans came from 
Africa based on watching the chimpanzee and the gorilla. If the African apes were our closest living 
relatives, it made sense that humans first evolved on the only continent where all three species lived. 

Evidence from genetics, the fossil record, and archaeology have since all proved Darwin correct. 
The human line began with the African fossil species called Australopithecus. Later human ancestors 
Homo erectus and then Homo sapiens also appeared first in Africa. 

Homo sapiens were fully human. They were in Africa less than 200,000 years ago. Moving to the 
Middle East about 100,000 years ago, they then spread out across the world. They replaced the 
Neanderthal and Homo erectus groups they met either by fighting or competing for food. 

When modern humans left Africa they began to develop the racial traits we see today by adapting 
to the new regions and climates. The first split in the human line took place about 100,000 years ago 
between groups that remained in Africa (ancestors to modern Blacks) and those who left Africa. Then 
about 40,000 years ago the group that left Africa divided once again, into the ancestors of today’s Whites 
and Orientals. 

This history of moving first out of Africa into Europe and then later into East Asia explains why 
Whites fall in between Orientals and Blacks on the life history variables.  The split between Africans and 
non-Africans happened first, almost twice as early as the split between Orientals and Whites. 

The Out of Africa theory explains the good fit between the r-K life history traits and race 
differences. It is hard to survive in Africa. Africa has unpredictable droughts and deadly diseases that 
spread quickly. More Africans than Asians or Europeans die young -- often from tropical disease. In these 
African conditions, parental care is a less certain way of making sure a child will survive. A better 
strategy is simply to have more children. This tilts their life history toward the r-end of the r-K scale. A 
more r-strategy means not only more offspring and less parental care. It also means less culture is passed 
from parent to child, and this tends to reduce the intellectual demands needed to function in the culture. 
And the process continues from one generation to the next. 

In contrast, the humans migrating to Eurasia faced entirely new problems -- gathering and storing 
food, providing shelter, making clothes, and raising children during the long winters. These tasks were 
more mentally demanding. They called for larger brains and slower growth rates. They permitted lower 
levels of sex hormones, resulting in less sexual potency and aggression and more family stability and 
longevity. Leaving the tropics for the northern continents meant leaving the r-strategy for the K-strategy -
- and all that went with it. 
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A bizonyíték 

Honnan tudhatjuk, hogy az Afrika-elmélet igaz-e? A kérdés megválaszolásához meg kell vizsgálnunk a 

genetika, a paleontológia és a régészet bizonyítékait. 
A történelem és földrajz az emberi gének (1994) Luigi Cavalli-Sforza és kollégái úgy néz ki, több ezer 

genetikai DNS összehasonlítását faj s az ember . A genetikusok megszámolják az egyes csoportok génmutációinak 

számát annak meghatározására, hogy mely csoportok vannak a legszorosabban rokonok, és mikor válnak szét a 

csoportok. Ezek a DNS-tanulmányok alátámasztják az Afrikából kívüli elméletet, miszerint az afrikai és az összes 

többi csoport közötti megoszlás volt az első. 
Az őskori emberek kövületei azt mondják nekünk, hogy evolúciónk korai lépései Afrikában zajlottak. A Homo 

sapiens Afrikában 200 000 és 100 000 évvel ezelőtt élt, de a Közel-Keletre csak körülbelül 100 000 évvel ezelőtt jutottak 

el. A korábbi hominidek, mint például a neandertalók, nagyon különböztek a modern emberektől. Arcuk előrehajló arcaik 

voltak, és nagyobb első fogaik voltak, mint bármely élő európainak, afrikai vagy kelet-ázsiai. A neandervölgyiek sűrűbb 

csontokkal, vastagabb koponyákkal és kifejezettebb homlokkal borítottak, mint bármely más modern embernél. 

Összehasonlításképpen, minden élő ember hasonló, faji különbségeink ellenére . 
A régészet ugyanazt a történetet meséli el nekünk. A Homo erectus nyers, korai kőkorszaki kultúrájának (az 

alsó paleolitikának nevezik) több mint egymillió évvel ezelőtt létezett a Homo sapiens megjelenése előtt . A korai 

kőkorszak szerszámkészletnek kéz tengelyei, aprítói és vágószemei voltak, amelyek alakja nagyon hasonló. A 

neandertalisták középső kőkorszaki szerszámkészlete (közép-paleolitikumnak nevezett) azonban magasabb szintű 

kőszerszámokat és a csont felhasználását tartalmazta.   

Amikor a modern emberek először jelentek meg a helyszínen 100 000 évvel ezelőtt, a dolgok jelentősen 

megváltoztak. A késő kőkorszak eszközkészlet (felső paleolitikumnak nevezett) nagyon specializálódott. A kőmagból 

levágott vékonyabb pengékből állt, hogy késeket, lándzsahorgonyokat, kaparókat és vágókat készítsen. A 

szerszámkészletben először jelentek meg a standardizált csont- és agancseszközök, beleértve a tűket a prémes ruha 

varrásához. A késői kőkorszak-szerszámkészlet több részből készült, összekapcsolt vagy összeragasztott eszközöket 

tartalmazott. A lándzsa pontokat tengelyekbe és tengelyfejbe a fogantyúkba helyezték. A kötél hálókat készített rókák, 

nyulak és más apró állatok csapdájához. Az olyan fejlett fegyverek, mint a szögesdrámák, darts, lándzsák és íjak és 

nyilak, lehetővé tették a késő kőkorszak számára az állatok biztonságos távolságból történő megölését. 
Körülbelül 40 000 évvel ezelőtt az északkelet-ázsiai túléléshez meleg ruházatra is szükség volt. A régészek 

tűket, parkasz barlangfestményeket és sír dísztárgyakat találtak, amelyek jelzik az ing és a nadrág körvonalait. Tudjuk, 

hogy meleg prémet viseltek. A róka és a farkas csontvázak, amelyek hiányozzák a mancsukat, azt mondják nekünk, 

hogy ezeket az állatokat bőrükhöz ruházták le. A házak földbe ástak, hogy szigeteljék őket. Ezeket a nagy lakásokat 

oszlopfurat jelölte, és mamutcsontokból készült falakkal rendelkeztek. A hosszú sarkvidéki téli éjszaka megvilágításához 

kandallókat és kőlámpákat használtak. 

Földrajz és faj 

Afrika melegebb, mint az északi kontinensek, de kevésbé stabil élőhely. A vírusok, baktériumok és paraziták 

által okozott aszályok, viharok és betegségek ma is magas halálozási arányt okoznak. Modern orvosi ellátás nélkül 

az afrikai túlélés biztosítása azt jelenti, hogy sok fiatal van (r-stratégia). Európa és Ázsia stabilabb környezetében a 

túlélés biztosított az, hogy kevesebb fiatal legyen, de nagyon gondoskodnak róluk (K-stratégia). 
Az Eurázsia környezete fizikai különbségeket eredményezett az ember fajtája között . Észak-Európa 

felhősége kevesebb napfényt jelentett. Ez csökkentette a D-vitamin bevitelét, így világosabb bőrre és hajra volt 

szükség, hogy több napsütés jöhessen be. Ennek eredményeként a világosabb bőrű és hajú európaiak 

egészségesebbek voltak. Több esélyük volt gyermekeik szülésére, akik túlélnék és szaporodnának. 
Kelet-Ázsia még hidegebb volt, mint Észak-Európa, de kevesebb felhőtakarással és több napfénygel. A 

vastagabb zsírréteg segített a hideg ellen. Ez sok keleti embernek úgynevezett "sárga" arcszínt eredményez, mivel 

csökkenti a bőr közelében lévő vörös ér érzetét. Eközben Afrikában a melanin fekete színűvé teszi a bőrt, hogy 

megvédje azt a perzselő napsugárktól.  
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The Evidence 
 

How can we know if the Out of Africa theory is true? To answer that question, we have to look at 
the evidence from genetics, paleontology, and archaeology. 

The History and Geography of Human Genes (1994) by Luigi Cavalli-Sforza and his colleagues 
looks at thousands of genetic DNA comparisons of the races. Geneticists count the number of gene 
mutations in each group to measure which groups are most closely related and when the groups split from 
one another. These DNA studies support the Out of Africa theory that the split between Africans and all 
other groups was the first to take place. 

Fossils of prehistoric humans tell us that early steps in our evolution took place in Africa. Homo 
sapiens lived in Africa between 200,000 and 100,000 years ago, but they only reached the Middle East 
about 100,000 years ago. Earlier hominids such as the Neanderthals were very different from modern 
humans. They had faces that jut further forward and they had larger front teeth than any living Europeans, 
Africans, or East Asians. Neanderthals had denser bones, thicker skulls, and more pronounced brow 
ridges than any modern humans. By comparison, all living humans are alike, despite our race differences. 

Archaeology tells us the same story. The crude, Early Stone Age culture (termed Lower 
Paleolithic) of Homo erectus, existed more than one million years before Homo sapiens appeared. The 
Early Stone Age tool kit had hand-axes, choppers, and cleavers, all very similar in shape. However, the 
Middle Stone Age tool kit of the Neanderthals (termed Middle Paleolithic) included more advanced stone 
tools and the use of bone. 

When modern humans first appeared on the scene 100,000 years ago, things started to change in 
major ways. The Late Stone Age tool kit (termed Upper Paleolithic) was highly specialized. It consisted 
of thinner blades struck off of stone cores to make knives, spear barbs, scrapers and cutters. Standardized 
bone and antler tools appeared in the tool kit for the first time, including needles for sewing fur clothes. 
The Late Stone Age tool kit contained tools made of several parts tied or glued together. Spear points 
were set in shafts and ax heads in handles. Rope was used to make nets to trap foxes, rabbits, and other 
small animals. Advanced weapons like barbed harpoons, darts, spear-throwers, and bows and arrows gave 
Late Stone Age people the ability to kill animals from a safe distance. 

Survival in Northeast Asia about 40,000 years ago also required warm clothing. Archeologists 
have found needles, cave paintings of parkas, and grave ornaments marking the outlines of shirts and 
trousers. We know that warm furs were worn. Fox and wolf skeletons missing their paws tell us that these 
animals were skinned to make fur clothes. Houses were dug into the ground to provide insulation. These 
large dwellings were marked by post holes and had walls made from mammoth bones. Fireplaces and 
stone lamps were used to light the long Arctic winter night. 
 

Geography and Race 
 

Africa is warmer than the northern continents, but it is a less stable habitat. Droughts, storms, and 
diseases from viruses, bacteria, and parasites cause high death rates, even today. Without modern medical 
care, insuring survival in Africa means having many young (r-strategy). In the more stable environments 
of Europe and Asia, survival is insured from having fewer young, but caring for them very well (K-
strategy). 

The environment of Eurasia produced physical differences between the races. Northern Europe’s 
cloudiness meant less sunshine. This decreased the intake of vitamin D, so lighter skin and hair were 
needed to let more sunlight get in. As a result, Europeans born with lighter skin and hair were healthier. 
They had more chance of having children who would survive and reproduce. 

East Asia was even colder than North Europe, but with less cloud cover and more sunlight. There 
a thicker layer of fat helped to insulate against the cold. This gives many Orientals a so-called “yellow” 
complexion because it reduces the visibility of red blood vessels close to the skin. Meanwhile in Africa 
melanin gives the skin a black color to protect it from the scorching rays of the sun. 
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Az éghajlati különbségek a mentális képességeket is befolyásolták. Afrikában étel és meleg egész évben volt 

elérhető. A hideg tél túlélése érdekében az északi irányba vándorló lakosságnak leleményesebbé kellett válnia. Új 

élelmiszerforrásokat és módszereket kellett találniuk tárolásukhoz. Ruházatot és menedéket kellett készíteniük, hogy 

megvédjék az elemeket. Nélkül az emberek meghaltak volna. Mindkét szülőnek nagyobb gondot kellett nyújtania, hogy 

segítse fiatalokat a zord éghajlatban. 
Az eurázsiai fehér embereknek és keleti embereknek élelmet kellett keresniük és melegen kellett tartaniuk 

a hidegebb éghajlaton. A trópusokon a növényi ételek egész évben bőségesek voltak. Európában és Ázsiában 

szezonálisak voltak, és sok téli és tavaszi hónapban nem voltak megtalálhatók. 
A hosszú tél túlélése érdekében a mai fehér emberek és keleti ősök komplex eszközöket és fegyvereket 

készítettek állatok halászására és vadászatára. Olyan lándzsafejeket készítettek, amelyek nagyobb távolságból 

elpusztíthatják a nagyvadokat, valamint a vágási és nyúzási kések. Tüzek, ruhák és menedékek készültek a melegért. Az 

állati bőr összevarrásához csonttűket használtunk, nagy csontokból és bőrből menedéket készítettünk. 
Speciális szerszámok, tüzek, ruházat és menedékek készítése magasabb intelligenciát igényel. Az 

"Afrikából kívüli" költözés K-típusú élettörténeti stratégiába való belépést jelentett. Ez magasabb IQ-t, nagyobb 

agyat, lassabb növekedést és alacsonyabb hormonszintet jelentett. Ez azt is jelentette, hogy alacsonyabb a 

szexualitás, az agresszió és az impulzív viselkedés. Nagyobb családi stabilitásra, fejlettebb tervezésre, 

önkontrollra, szabályok betartására és hosszú életre van szükség. 

Következtetés 

A fosszíliák, régészet, és genetikai DNS-vizsgálatok az élő faj s az ember támogató Charles Darwin belátása is, 

hogy kialakult-Afrikában. Az emberek ezután eljutottak a Közel-Keletre, Európába, Ázsiába, Ausztráliába, majd az 

Amerikába. Amint az emberek elhagyták Afrikát, testük, agyuk és viselkedésük megváltozott. Foglalkozni a hidegebb tél 

és szűkösebb élelmiszerellátás Európa és Északkelet-Ázsiában, a keleti és a fehér faj s az ember eltávolodott egy r-

stratégia felé K-stratégia. Ez több szülői és társadalmi szervezetet jelentett, ami nagyobb agyméretet és magasabb 

IQ-t igényelt.  
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Climate differences also influenced mental abilities. In Africa, food and warmth were available 
all year round. To survive the cold winters, the populations migrating northwards had to become more 
inventive. They had to find new sources of food and methods for storing it. They needed to make clothing 
and shelters to protect against the elements. Without them the people would have died. Both parents had 
to provide more care to help their young survive in the harsher climates. 

Whites and Orientals in Eurasia had to find food and keep warm in the colder climates. In the 
tropics, plant foods were plentiful all year round. In Europe and Asia they were seasonal and could not be 
found during many winter and spring months. 

To survive the long winters, the ancestors of today's Whites and Orientals made complex tools 
and weapons to fish and hunt animals. They made spearheads that could kill big game from a greater 
distance and knives for cutting and skinning. Fires, clothes and shelters were made for warmth. Bone 
needles were used to sew animal skins together and shelters were made from large bones and skins. 

Making special tools, fires, clothing and shelters called for higher intelligence. Moving “Out of 
Africa” meant moving into a K-type life-history strategy. That meant higher IQ, larger brains, slower 
growth, and lower hormone levels. It also meant lower levels of sexuality, aggression, and impulsive 
behavior. More family stability, advanced planning, self-control, rule-following, and longevity were 
needed. 
 

Conclusion 
 

Fossil records, archaeology, and genetic DNA studies of the living races support Charles 
Darwin’s insight that we evolved in Africa. Humans then spread to the Middle East, Europe, Asia, 
Australia, and then to the Americas.  As humans left Africa, their bodies, brains and behavior changed. To 
deal with the colder winters and scarcer food supply of Europe and Northeast Asia, the Oriental and 
White races moved away from an r-strategy toward the K-strategy. This meant more parenting and social 
organization, which required a larger brain size and a higher IQ. 
 
Additional Readings 
 
Cavalli-Sforza, L. L., Menozzi, P., & Piazza, A. (1994). The History and Geography of Human Genes. 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Stringer, C. & McKie, R. (1996). African Exodus. London: Cape. 
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8 - Kérdések és válaszok 

Ez az utolsó fejezet felsorolja a legfontosabb 
kérdéseket, amelyeket feltettem a r-K elmélettel 

kapcsolatban, és válaszokat rájuk. Ezenkívül 
mutatókat ad a korábbi fejezeteknek, amelyek 
részletesebben tárgyalják az egyes témákat, a 

faji, evolúciós és viselkedési záró gondolataimat , 
valamint a rövidített kiadás történetét. 

Lehet, hogy azt kérdezi: "Miért különbözik ebben a könyvben a fajra vonatkozó információk annyitól , mint 

amit magazinokban, főiskolai szövegekben és a tévében láttam?" A válasz az, hogy kb. 70 évvel ezelőtt a 

társadalomtudományok rossz irányba fordultak. Elhagyták a darvinizmust, és megtagadták az emberi viselkedés 

biológiai alapjainak - evolúció és genetika - áttekintését. Külön tudományos területeken is felosztottak és 

elvesztették az erdőt a fák számára. 
Ebben a könyvben megpróbálom egyesíteni a társadalmi és biológiai tudományokat a faj kérdésében . A 

bizonyítékok, amelyeket felhasználtam, a legjobb tudományos folyóiratokból származnak, nem pedig homályos 

forrásokból. Az 1980-as évek elején kezdtem el tanulmányozni és publikálni a faji tudományos cikkeket . Azóta sok 

kérdés érkezett a munkámmal kapcsolatban. Valószínűleg Ön is gondolta néhány ilyen kérdést 
Ez az utolsó fejezet felsorolja a leggyakrabban feltett kérdéseket és a válaszokat. A kérdéseket fő témák 

szerint csoportosítottam. Minden egyes téma mutat egy fejezetet a rövidített kiadás (ok) ban, amely a témát 

részletesen tárgyalja. 

A Faj hasznos koncepció? (1. fejezet) 

K: Úgy írja, mintha a faj érvényes biológiai fogalom. Nem csak ismétlődő sztereotípiák a 18. és 19. -én századi 

európaiak? 

V: Igaz, 200 éves története van az „európai” faji kutatásnak . De hasonló leírásokat az arab és a török írók készítettek 

közel 1000 évvel korábban, és néhányuk az ókori görögökre vezethető vissza. Ma a genetikai DNS elemzés új 

módszerei megegyeznek a korai európai tudósok megfigyeléseik alapján készített eredeti osztályozásával. 

K: De a faj nem "csak a bőr mélye"? A legtöbb tudós most nem ért egyet azzal, hogy a faj társadalmi konstrukció, 

nem biológiai valóság? 

V: A biológiai bizonyítékok azt mutatják, hogy a faj nem társadalmi konstrukció. A bűncselekmény-laboratóriumokban a 

gyarmatosítók a fajt egy csontvázból vagy akár csak a koponyából tudják azonosítani . A vér, a haj vagy a sperma 

alapján is azonosíthatják a fajt . A faj létezésének tagadása nem tudományos és irreális . A faj sokkal több, mint "csak a 

bőr mélye". 

K: A három fő faji kategóriája átfedésben van, és nem lehet mindenkit egy fajre kiosztani . Tehát a háromirányú faji 

besorolási rendszere kissé ki van alakítva? 

V: Igen, bizonyos mértékben az ember összes faja összekeveredik egymással. Ez igaz minden biológiai osztályozási 

rendszerre. A legtöbb ember azonban egyértelműen azonosítható az egyik fajjal . Mind a mindennapi életben, mind az 

evolúciós biológiában a "fekete" bárki, akinek az ősei többsége a Szaharától délre eső Afrikában született.  



 

 

42 

8 
Questions and Answers 

 
This final chapter lists the most important 
questions I have been asked about my r-K 

theory and my answers to them. It also 
gives pointers to the earlier chapter(s) 

that discuss each topic in greater 
detail, my closing thoughts on Race, 

Evolution, and Behavior, and on 
the story of the abridged edition. 

 
You may be asking, “Why is the information about race in this book so different from what I 

have seen in magazines, college texts, and on TV?” The answer is that about 70 years ago the social 
sciences took a wrong turn. They left Darwinism and refused to look at the biological basis of human 
behavior -- evolution and genetics. They also divided into separate academic fields and lost the forest for 
the trees. 

In this book I try to re-unite the social and biological sciences on the issue of race. The evidence I 
have used comes from the best scientific journals, not from obscure sources. I began to study and publish 
scientific articles on race in the early 1980s. Since then I have received many questions about my work. 
Probably you've thought of some of these questions yourself. 

This final chapter lists the questions I have been asked most often and my answers to them. I've 
grouped the questions by major topic. Each topic has a pointer to the chapter(s) in this abridged edition 
that discuss the topic in detail. 
 

Is Race a Useful Concept? (Chapter 1) 
 
Q: You write as if race is a valid biological concept. Aren't you only repeating the stereotypes of 18th and 
19th century Europeans? 
 
A: True, there is a 200-year history of “European” research on race. But similar descriptions were made 
by Arab and Turkish writers nearly 1,000 years earlier and some can even be traced back to the ancient 
Greeks. Today, new methods of genetic DNA analysis agree with the original classifications made by 
early European scientists based on their observations. 
 
Q: But isn’t race “just skin deep”? Don't most scientists now agree that race is a social construct, not a 
biological reality? 
 
A: Biological evidence shows that race is not a social construct. Coroners in crime labs can identify race 
from a skeleton or even just the skull. They can identify race from blood, hair, or semen as well. To deny 
the existence of race is unscientific and unrealistic. Race is much more than “just skin deep.” 
 
Q: Your three major racial categories overlap and it isn’t possible to assign each person to a race. So isn't 
your three-way racial classification scheme somewhat made-up? 
 
A: Yes, to a certain extent all the races blend into each other. That is true in any biological classification 
system. However, most people can be clearly identified with one race or another. In both everyday life 
and evolutionary biology, a “Black” is anyone most of whose ancestors were born in sub-Saharan Africa. 
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A "Fehér" bárki, akinek az ősei nagy része Európában született. És egy "keleti" bárki, akinek az ősei nagy része Kelet-

Ázsiában született. A modern DNS-vizsgálatok nagyjából ugyanazt az eredményt adják. 

K: Nem jelenti-e az Afrika-elmélet azt, hogy "mi minden afrikai vagyunk a bőr alatt"? 

V: Igen és nem. Az elmélet az, hogy a Homo sapiens kb. 200 000 évvel ezelőtt jelent meg Afrikában. Aztán néhány 

csoport északon vándorolt mintegy 110 000 évvel ezelőtt Európába és Ázsiába. Körülbelül 40 000 évvel ezelőtt 

újabb szétválás történt az "ősi fehér emberek " és az "ősi ősi orientálisok" között. Valójában minden ember testvér 

(és nővére). De mindannyian tudjuk, hogy a testvérek továbbra is nagyon különböznek egymástól. 

K: Minden fehér ember nem azonos. Minden feketék nem azonosak. Sem a keleti emberek. Nincs ott több variáció 

faj s az ember , mint a kettő között? 

V: Van egy csomó variáció belül mindhárom faj s az ember . A teljes variáció minden nagyobb faji csoportban 

megtalálható. Ennek ellenére a csoportos átlagok fontosak. Minden faji csoport haranggörbe-eloszlással 

rendelkezik, néhány embernél a legmagasabb, mások pedig az alacsonyabb végén, és a legtöbb ember a közepén. 
A magas átlaggal rendelkező csoportokban sokkal több ember lesz a csúcsminőségben, és nem annyira 

alacsonyan. A keleti és a fehérek közötti 6 pontos IQ különbség, valamint a fehérek és feketék közötti 15 pontos IQ 

különbség azt jelenti, hogy a keleti emberek nagyobb százaléka és a feketék alacsonyabb százaléka a legmagasabb IQ 

kategóriákba kerül. Ezeknek a százalékoknak valódi következményeik vannak az iskolában és a munkahelyen. 
Ugyanez vonatkozik a bűnözésre. Bármely fajhoz tartozó legtöbb ember szorgalmas és törvénytisztelő. Nincs 

"bűnügyi faj ". Az átlagos bűncselekmény aránya azonban azt jelenti, hogy a feketék sokkal nagyobb százaléka eshet 

bele a bűncselekmény életébe. A bűnözők 85 átlagos IQ majdnem megegyezik a feketék 85 átlagos IQ-jával, tehát az IQ 

a bűnözéshez kapcsolódik. Noha a feketék az Egyesült Államok lakosságának csak körülbelül 12% -át teszik ki, évente 

az összes bűncselekmény körülbelül felét követik el. 

K: Miért építesz annyira érvelésedben az ember három fő faja közötti különbségekre ? Nem hagyja figyelmen kívül 

az osztást és az alcsoportokat az ember három faján belül ? 

V: Természetesen vannak felosztások az ember három fő faja között . A keleti csoport felosztható északkelet-ázsiai 

(például a kínai, japán és koreai) és a délkelet-ázsiai (mint például a filippínók és a malajziai) csoportokra. A fekete-fehér 

csoportokat ugyanúgy fel lehet osztani. Ennek ellenére az egyszerűsített háromutas osztásom célja. A tudományban egy 

fogalom akkor hasznos, ha a tényeket csoportosítja, hogy azokból általános törvények és következtetések vonhatók le. A 

háromutas osztályozás tudományosan igazolható, mivel sokféle tulajdonság szempontjából következetes mintát mutat, 

az egyik oldalon a keleti emberek , a másikban a feketék és a közöttük a fehér emberek . 

A faj különbségei valósak? (2–5. Fejezet) 

K: Nem csak azokat a tanulmányokat választotta, amelyek illeszkednek a háromirányú fajmintához, és figyelmen 

kívül hagyta azokat, amelyek nem? 

V: Ha ez igaz lenne, hol vannak azok a tanulmányok, amelyeket figyelmen kívül hagytam? Nem hagytam figyelmen kívül 

egyetlen fontos tanulmányt sem. Ha több tanulmány átlagait használják, akkor a faji különbségek ugyanaz a háromirányú 

mintája jelenik meg. 

K: Az Ön által alkalmazott tanulmányok egy része, különösen a faji és agyméreteken, nem nagyon régi? Nem 

mutatták be őket a rasszista elfogultság példáiként, nem pedig a tudományos tények becsületes jelentéseként? 

A: Nem. A legújabb, a legújabb technológiát alkalmazó (például a mágneses rezonancia képalkotó módszerrel az agy 

méretének mérésére szolgáló) tanulmányok ugyanazokat az eredményeket mutatják, mint a régebbi vizsgálatok. 

Ezeket a korszerű agyméret-vizsgálatokat a 4. fejezet foglalja össze. Sokkal pontosabbak, mint az idősebbek, de 

szinte pontosan ugyanazokat az eredményeket adják. Csak a "politikai korrektség" okozta a korai megállapítások 

"eltűnését" a tudományos radar képernyőjén. Ha van elfogultság, azoknak, akik úgy döntenek, hogy félrevezetik a 
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A “White” is anyone most of whose ancestors were born in Europe. And an  “Oriental” is anyone most of 
whose ancestors were born in East Asia. Modern DNA studies give pretty much the same results. 
 
Q: Doesn’t the Out of Africa theory imply that we are “all Africans under the skin”? 
 
A: Yes and no. The theory is that Homo sapiens first appeared in Africa about 200,000 years ago. Then 
some groups migrated north about 110,000 years ago into Europe and Asia. A further split took place 
between the “ancestral Whites” and the “ancestral Orientals” about 40,000 years ago. True all humans are 
brothers (and sisters). But we all know that brothers and sisters can still be very different from one 
another. 
 
Q: All Whites aren't the same. All Blacks aren't alike. Neither are all Orientals. Isn’t there more variation 
within races than between them? 
 
A: There is a lot of variation within each of the three races. The full range of variation will be found 
within any of the major racial groups. Still, group averages are important. Each racial group has a bell 
curve distribution with some people at the high end and some at the low end, and most people in the 
middle. 

Groups with a high average will have many more people at the high end and not so many people 
at the low end. The 6-point IQ difference between Orientals and Whites and the 15-point IQ difference 
between Whites and Blacks means that a higher percentage of Orientals and a lower percentage of Blacks 
end up in the highest IQ categories. Those percentages have real implications in school and at work. 

The same is true for crime. Most people of any race are hard-working and law abiding. There is 
no “criminal race.” However, the difference in average crime rate means that a much higher percentage of 
Blacks can fall into a life of crime. The 85 average IQ of criminals is almost identical with the 85 average 
IQ of Blacks, so IQ is related to crime. Although Blacks make up only about 12% of the U.S. population, 
each year they commit about half of all crimes. 
 
Q: Why do you base so much of your argument on the differences between the three major races? Are 
you not ignoring divisions and sub-groups within the three races? 
 
A: Of course there are subdivisions within the three major races. The Oriental group can be subdivided 
into Northeast Asians (such as the Chinese, Japanese, and Koreans) and the Southeast Asians (such as the 
Filipinos and Malays). Black and White groups can also be subdivided in the same way. Nevertheless, my 
simplified three-way division serves a purpose. In science, a concept is useful if it groups facts so that 
general laws and conclusions can be drawn from them. The three-way classification is scientifically 
justified because it shows a consistent pattern for many different traits, with Orientals at one end, Blacks 
at the other, and Whites in between. 
 

Are the Race Differences Real? (Chapters 2 through 5) 
 
Q: Haven’t you just chosen the studies that fit with your three-way race pattern and ignored all the ones 
that do not? 
 
A: If that were true, where are the studies I have ignored? I have not ignored any important studies. 
Whenever averages are used from several studies, the same three-way pattern of race differences appears. 
 
Q: Aren’t some of the studies you use, especially those on race and brain size, very old? Haven't they 
been shown to be examples of racist bias rather than honest reports of scientific facts? 
 
A: No. Even the most recent studies, using the latest technology (such as Magnetic Resonance Imaging to 
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régebbi tanulmányokat, valamint a faji és agymérettel kapcsolatos legfrissebb kutatásokat, hogy igazolják a 

támogatni kívánt társadalmi menetrendet. 

K: Nem igazán hozza létre a faji különbségeket sok tanulmány eredményeinek átlagolásával? Nem lenne jobb, ha 

csak a legjobb tanulmányokat vizsgálnánk meg? 

V: Az összes adat átlaga jobb, mint egyetlen mérés vagy vizsgálat használata. Ha átlagot számolunk, akkor a hibák 

elhalványulnak és megjelennek a valódi különbségek. A legjobb folyóiratokban publikált tanulmányok százai 

mutatják a faji különbségek háromirányú mintázatát . 

K: Nem lehetséges az agy méretének (vagy az IQ-nak vagy bármely tulajdonságának) faji különbségeinek 

kinyerése egyszerűen azoknak a tanulmányoknak a segítségével, amelyek alátámasztják a próbálkozást? 

V: Pontosan ezért jobb az összes adat átlagolása. Az átlagokat számos sportfajhez használják, beleértve néhány 

olimpiai rendezvényt, a közelgő választásokról folytatott közvélemény-kutatásokat vagy a Dow Jones Átlagos 

tőzsdei teljesítményét. Ugyanez igaz a faj , az agyméret, az IQ és a bűnözés tanulmányozására. 

Érvényes- e a faj és a bűnözés közötti kapcsolat ? (2. fejezet) 

K: A bűnözés faji különbségeinek háromirányú mintázata a letartóztatásokról és az ítéletekről szóló hivatalos 

jelentéseken alapul. De az önjelentésből származó tanulmányok nem mutatják-e, hogy nincsenek faji különbségek a 

bűnözésben? 

V: Az önjelentések kisebb faji különbséget mutatnak, mint a hivatalos letartóztatási és büntetőítéleti nyilvántartások. Az 

önjelentések azonban csak a kevésbé erőszakos bűncselekmények mércéjeként érvényesek. Gyakran tartalmaz apró 

cikkeket, például: "Voltál már valaha harcban?" vagy "Aggódna az adósság miatt?" A hivatalos bűnügyi jelentésekkel 

ellentétben gyakran nem adnak tényeket a bűncselekmények gyakoriságáról. Az önjelentések nem tesznek különbséget 

a karrierjű bűnözők és az első bűnelkövetők között. 

K: De az amerikai rendõri osztályok és az FBI letartóztatási és elítélési statisztikája nem tükrözi az amerikai 

rasszizmus történetét? 

V: Az INTERPOL évkönyvek ugyanazt a háromutas mintát mutatják be a bűnözés faji különbségei között. Az afrikai 

és karibi országokban kétszer annyi erőszakos bűncselekmény van egy személyenként, mint az európai 

országokban, és háromszor annyi az ázsiai-csendes-óceáni térség országaiban, mint Japán és Kína. 

K: Valójában a fekete amerikaiak nem a bűncselekmények áldozatai, nem az oka? 

V: Sok feketék valóban bűncselekmény áldozatai. És sok fehér és keleti bűnöző van. Ennek ellenére a bűnözők 

aránytalanul feketék. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának statisztikái szerint a feketék 60-szor 

nagyobb valószínűséggel támadják meg a fehér embereket, mint a fehérek támadják meg a feketéket. A fajok között 

elkövetett erőszakos bűncselekmények 20% -ában 15% -ban feketék és fehérek áldozatai vannak; 2% -ban fekszik 

a fehér bűncselekmények elkövetői és a fekete felek áldozatai.  
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measure brain size), give the same results as the older studies. These state-of-the-art studies of brain size 
are reviewed in Chapter 4. They are much more precise studies than the older ones, but produce almost 
exactly the same results. Only “political correctness” caused the early findings to “vanish” from the 
scientific radar screen. If there is any bias, it is on the part of those who choose to misrepresent both the 
older studies and the recent research on race and brain size to justify a social agenda they want to 
promote. 
 
Q: Aren't you really producing the race differences by averaging the results of many studies? Wouldn’t it 
be better just to look at the very best studies? 
 
A: Using an average of all the data is better than using any single measurement or study. When you take 
an average, the errors fade and real differences appear. Hundreds of studies published in the best journals 
show the three-way pattern of race differences. 
 
Q: Isn't it possible to get a pattern of race differences in brain size (or IQ or any trait) simply by using the 
studies that support the point you are trying to make? 
 
A: That's exactly why it is better to average all the data. Averages are used for many sports competitions 
including some Olympic events, public opinion polls about upcoming elections, or the stock market 
performance with the Dow Jones Average. The same is true when studying race, brain size, IQ, and 
crime. 
 

Is the Relationship Between Race and Crime Valid? (Chapter 2) 
 
Q: Your three-way pattern in race differences in crime is based on official reports of arrests and 
convictions. But don’t self-report studies show that there are no race differences in crime? 
 
A: Self-reports show a smaller race difference than the official arrest and conviction records. However, 
self-reports are only valid as a measure of less violent crime. They often include minor items like “Have 
you ever been in a fight?” or “Would you worry about being in debt?” Unlike official crime reports, they 
often give no facts about the frequency of criminal behavior. Self-reports do not distinguish between 
career criminals and first offenders. 
 
Q: But don't the arrest and conviction statistics from U.S. police departments and the FBI reflect 
America's history of racism? 
 
A: INTERPOL Yearbooks show the same three-way pattern of race differences in crime. African and 
Caribbean countries have twice as many violent crimes per person as do European countries and three 
times as many as do the Asian Pacific Rim countries like Japan and China. 
 
Q: Aren't Black Americans really the victims of crime, not the cause? 
 
A: Many Blacks are indeed victims of crime. And there are many White and Oriental criminals. 
Nevertheless, the criminals are disproportionately Black. U. S. Department of Justice statistics report that 
Blacks are 60 times more likely to attack Whites than Whites are to attack Blacks. For the 20% of violent 
crimes that are interracial, 15% involve Black offenders and White victims; 2% involve White offenders 
and Black victims. 
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Érvényes- e a faj és a szaporodás közötti kapcsolat ? (3. fejezet) 

K: A faji és péniszméretre vonatkozó bizonyítékok nem a 19. századi rasszista európaiak történeteiből származnak 

a gyarmati Afrikában? 

V: A legkorábbi eredmények afrikai arab felfedezőkből származnak, és egy francia hadsereg sebész által készített 

tanulmány eredetileg 1898-ban jelent meg. További naprakész információk az Egészségügyi Világszervezettől 

származnak. Tanulmányaik ugyanazt a háromutas fajmintát mutatják, mint az összes többi vizsgálat. 

K: A faji és szexuális anyag nem fajta pornográfia? A faj nem elég ellentmondásos anélkül, hogy a szexet és az 

AIDS-t a képbe tenné? 

V: Az Egészségügyi Világszervezet egyik tanulmánya, amelyet az előző válaszban említettem, megvizsgálta a 

pénisz méretét annak érdekében, hogy megfelelő méretű óvszert biztosítson az AIDS terjedésének lelassításához. 

Ha megtudja, mely csoportok vannak a leginkább kitéve a szexuális úton terjedő betegségeknek, elősegítheti a 

terjedés lelassulását és életmentést. 

A genetikai bizonyíték hibás? (5. fejezet) 

K: Hogyan lehet beszélni az intelligencia, a bűnözés vagy a szexualitás genetikai alapjáról? Soha senki sem talált 

gént, amely ezekért felelős. Az agy mérete és szerkezete genetikai lehet, de még mindig nem tudjuk pontosan, mely 

gének fontosak az IQ-hoz, vagy hogyan működnek. 

V: Az új kutatás biztosítja a választ. Az újság vagy a televízió minden nap arról számol be, hogy valaki csak talált 

gént alkoholizmus, intelligencia, impulzivitás, agresszió, hosszú élet vagy más emberi viselkedés miatt. Amikor az 

emberi genomprojekt befejezi az összes génünk feltérképezését, még többet tudunk meg a viselkedés genetikai 

alapjáról. 

K: Nem ez a genetikai determinizmus? 

V: Soha nem állítottam, hogy a faji különbségek 100% -ban genetikaiak. Nyilvánvaló, hogy a környezeti tényezők 

fontosak. A tudományos érv valóban az "örökösök" és "az egyenlőségűek" között van. Hereditarians, mint jómagam, 

úgy gondolja, a legjobb magyarázat, hogy miért a faj s az ember eltérőek magában foglalja mind a gének és a 

környezet. Az egyenlőségűek szerint az ember fajtája 100% -ban kulturális okokból különbözik, és néhányuk 

annyira úgy érzi ezt, hogy megpróbálják megállítani a faj genetikájával kapcsolatos vitákat vagy kutatásokat . 

K: Idős kutatásokkal megmutatja, hogy mekkora okot okoznak a gének és mekkora a környezet. Valójában nem a 

kettő kölcsönhatása számít? 

V: Természetesen minden tulajdonság az öröklődés és a környezet kölcsönhatásának eredménye. De ha az 

interakció annyira fontos, akkor miért nőnek azonos azonos ikrek, akiket különféle házakban nevelnek fel? Ennek 

oka az, hogy az öröklődés nagy szerepet játszik a fejlődésben. Minél idősebbek leszünk, annál inkább a génjeink 

veszik át az irányítást a gyermekkori környezet helyett. 

K: Még ha az öröklődés is fontos az egyének számára, ez tényleg mond valamit a faji különbségekről? 

V: Az 5. fejezet bizonyítéka azt mutatja, hogy a gének sokat hozzájárulnak a faji különbségekhez. A bizonyítékok a fajok 

közötti örökbefogadási tanulmányokból származnak. A keleti, vegyes fajú (fekete-fehér) és feketék gyermekek, akik 

középosztályú fehér otthonokba kerültek, valódi biológiai szüleikre hasonlítanak, nem pedig a fehér családok számára, 

akik őket nevelték fel. Vegyes fajú (fekete-fehér) csecsemők nőnek fel, hogy IQ-k legyenek a tiszta fekete és a tiszta 

fehér gyermekek IQ-je között. A fehér otthonokban nevelkedett keleti gyermekek magasabb IQ-t kapnak, mint a fehér 

gyermekek, még akkor is, ha csecsemőkorukban alultáplálták őket.  
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Is the Relationship Between Race and Reproduction Valid? (Chapter 3) 
 
Q: Doesn't the evidence on race and penis size come from 19th Century stories by racist Europeans in 
colonial Africa? 
 
A: The earliest findings come from the Arabic explorers in Africa and one study by a French army 
surgeon originally published in 1898. More up-to-date information comes from the World Health 
Organization. Their studies show the same three-way race pattern as do all the other studies. 
 
Q: Isn't the material on race and sex a kind of pornography? Isn't race controversial enough without 
bringing sex and AIDS into the picture? 
 
A: One World Health Organization study I mentioned in the previous answer examined penis size in 
order to provide the right size condoms to slow the spread of AIDS. Finding out which groups are most at 
risk for sexually transmitted diseases can help slow their spread and save lives. 
 

Is the Genetic Evidence Flawed? (Chapter 5) 
 
Q: How can you talk about a genetic basis for intelligence, criminality, or sexuality? No one has ever 
found a gene responsible for any of these. Brain size and structure may be genetic, but we still do not 
know exactly which genes are important for IQ or how they work. 
 
A: New research is providing the answer. Every day the newspaper or TV reports that someone has just 
found a gene for alcoholism, intelligence, impulsivity, aggression, longevity, or other human behavior. 
When the Human Genome Project has finished mapping all our genes, we will know even more about the 
genetic basis of behavior. 
 
Q: Isn’t this Genetic Determinism? 
 
A: I never claimed that race differences are 100% genetic. Obviously, environmental factors are 
important. The scientific argument is really between “hereditarians” and “egalitarians.” Hereditarians, like 
myself, think the best explanation of why the races differ involves both genes and environment. 
Egalitarians claim the races differ for 100% cultural reasons and some of them feel so strongly about it 
that they try to stop even discussion or research on the genetics of race. 
 
Q: You use twin studies to show how much is caused by genes and how much is caused by environment. 
Isn't it really the interaction of the two that matters? 
 
A: Of course, every trait is the result of the interaction of heredity and environment. But if interaction is 
so important, why do identical twins who are brought up in different homes grow to be so much alike? It 
is because heredity plays a big role in development. The older we get, the more our genes, rather than our 
childhood environments, take control. 
 
Q: Even if heredity is important for individuals, does that really tell us anything about race differences? 
 
A: The evidence in Chapter 5 shows that genes do contribute a lot to race differences. Evidence comes 
from trans-racial adoption studies. Oriental, Mixed-Race  (Black-White), and Black children adopted into 
middle-class White homes grow to resemble their true biological parents, not the White families who 
raised them. Mixed-Race (Black-White) infants grow up to have IQs between the IQs of pure Black and 
pure White children. Oriental children raised in White homes obtain IQs higher than White children, even 
if they were malnourished in infancy. 
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K: De nem a legtöbb szakértő hiszi, hogy az IQ faji különbségeinek oka a környezeti, nem pedig a genetikai? 

V: Mark Snyderman és Stanley Rothman által az 1987-es amerikai pszichológus által készített felmérés szerint a tudósok 

többsége (52%) szerint a fekete-fehér IQ különbség részben genetikai. Csak 17% mondta, hogy teljesen kulturális 

jellegű. A közelmúltban az Amerikai Pszichológiai Társaság speciális munkacsoportja egyetértett abban, hogy az 

agyméretek és az IQ faji különbségei háromirányúak . Talán a politikai korrektség miatt a munkacsoport megfogta az 

okokat, és úgy döntött, hogy biztonságosan játszik azzal, hogy „senki sem tudja miért” (lásd az amerikai pszichológus 

1996. és 1997. számát ). 

A r-K elmélet helyes? (6. fejezet) 

K: A r-K élet története elmélettel magyarázza a faji különbségeket. Ön azt állítja, hogy a feketék kevesebb K-t 

tartalmaznak, mint a fehér emberek, akik kevésbé K-t, mint a keleti emberek . Nem csavartad r-K- elméletet, hogy 

illeszkedjen a faji különbségekre vonatkozó ötleteidhez ?  

V: Egyáltalán nem. A K-szelekció megértésének kulcsa a környezet kiszámíthatósága. Az olyan trópusi területeken, 

mint Afrika, kevésbé kiszámítható a paraziták és a hirtelen aszályok miatt. Ezért inkább r-stratégiát választanak, 

mint K-stratégiát. 

K: nem működik a r-K elmélet csak a különbségek a különböző fajok, hogy nem faji s az ember ugyanazon fajon 

belül?  

V: Mindkettőre vonatkozik. Az emberek más fajokkal összehasonlítva nagyon K- értékek . Mégis, egyesek jobban K, 

mint mások. A magasan K-választású férfiak például időt és energiát fektetnek gyermekeikbe, nem pedig a 

szexuális izgalom követésére. "Apuk", nem pedig "fajankó". A r-K elméletet először a fajokon belüli különbségek 

magyarázatára használták. Ezt alkalmaztam az emberek faji különbségeire.  

Nem elegendő a környezeti magyarázat? (5. fejezet) 

K: Nem tudnák-e az élettörténeti különbségek, amelyekről beszélt, a legjobb választ a kulturális körülményekre? 

Mivel a feketék szegény környezetben élnek, az r-stratégiának nincs értelme? Hogyan lehet befektetni, ha nincs mit 

befektetnie? 

V: Lehet, de a tények nem. Az elvégzett, főiskolai végzettséggel rendelkező fekete nők korábban több szexuális 

kapcsolatban vannak, és nagyobb csecsemőhalálozásban szenvednek, mint a szegényebb fehér nők, akik még 

nem jártak főiskolába. Ez illeszkedik a faji különbségek r-K elméletéhez , de nem a környezeti r-K elmélethez. Azok 

a keleti emberek , akiknek a fehér embereknél szegényebb környezete van, kevesebb a nemi közösülés, későbbi 

korban kezdődnek, és alacsonyabb a csecsemők halálozása. Ez ismét megfelel a r-K faji különbségek elméletének , 

de nem a környezeti r-K elmélettel.  

A faji tudomány nem erkölcsi? (1. fejezet) 

K: Miért nem olvastam az újságokban ezt a faji különbségekre vonatkozó információt, vagy nem láttam a tévében? 

Nem erkölcsi a faji különbségek tanulmányozása ? 

V: Az 1950-es években a harmadik világbeli felszabadító mozgalmak és az Egyesült Államok Polgári Jogi Mozgalma sok 

embert meggyőzött, köztük újságírókat és politikusokat, hogy helytelen volt a faji különbségeket figyelembe venni . Az 

egyenlő jogok célja nem csupán politikai, hanem biológiai egységességet igényel. Sokan azt akarták hinni, hogy a faji 

különbségek egyáltalán nem voltak genetikai jellegűek, és néhányan hajlandók voltak torzítani a fajokat 

társadalomtudományok, elválasztva őket a biológiai tudományoktól. Ez a könyv megpróbálja újra összeállítani az 

összes viselkedéstudományt. 

K: Jön-e bármi jó a faji különbségek elméletéből , még ha igaz is? Nem a rasszizmus, a népirtás és a holokauszt 

oka a faji különbségek? 
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Q: But don’t most experts believe that the cause of race differences in IQ is environmental, not genetic? 
 
A: A survey done by Mark Snyderman and Stanley Rothman in the 1987 American Psychologist found 
that a majority (52%) of scientists said the Black-White IQ difference was partly genetic. Only 17% said 
it was entirely cultural. More recently, a special task force of the American Psychological Association 
agreed that there was a three-way pattern of race differences in brain size and IQ. Perhaps because of 
political correctness, the Task Force threw up its hands about the causes and decided to play it safe by 
saying “no one knows why” (see the 1996 and 1997 issues of the American Psychologist.). 
 

Is r-K Theory Correct? (Chapter 6) 
 
Q: You use r-K Life History Theory to explain race differences. You claim that Blacks are less K than 
Whites who are less K than Orientals. Haven't you twisted r-K theory to fit your own ideas about race 
differences? 
 
A: Not at all. The key for understanding K-selection is the predictability of the environment. Tropical 
areas like Africa are less predictable because of parasites and sudden droughts. Therefore they select for 
an r-strategy rather than a K-strategy. 
 
Q: Doesn't the r-K theory apply only to differences between different species, not to races within the 
same species? 
 
A: It applies to both. Humans are very K compared to other species. Still, some people are more K than 
others. Highly K-selected men, for example, invest time and energy in their children rather than the 
pursuit of sexual thrills. They are “dads” rather than “cads.” The r-K theory was first used to explain 
differences within species. I have applied it to race differences within humans. 
 

Aren’t Environmental Explanations Sufficient? (Chapter 5) 
 
Q: Couldn't the life-history differences you talk about just be the best response to cultural conditions? 
Since Blacks live in poor environments doesn't the r-strategy make sense? How can you invest if you 
have nothing to invest? 
 
A: That could be, but the facts say no. Well-to-do college-educated Black women have more sexual 
intercourse at an earlier age and suffer greater infant mortality than do poorer White women who haven't 
gone to college. That fits with the r-K theory of race differences, but not with an environmental r-K 
theory. Orientals who have a poorer environment than Whites, have less sexual intercourse, start at a later 
age, and have lower infant mortality. Again, that fits with the r-K theory of race differences, but not with 
an environmental r-K theory. 
 

Is Race Science Immoral? (Chapter 1) 
 
Q: Why haven’t I read this information on race differences in newspapers or seen it on TV? Isn't studying 
race differences immoral? 
 
A: In the 1950s the liberation movements in the Third World and the Civil Rights Movement in the U.S. 
convinced many people, including journalists and politicians, that it was wrong to look at race 
differences. The goal of equal rights seemed to require not just political, but biological sameness. Many 
people wanted to believe that race differences were not at all genetic, and some were willing to distort the 
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V: A nácik és mások a feltételezett faji fölényüket a háború és a népirtás igazolására használják. De szinte minden 

ötlet - a nacionalizmus, a vallás, az egalitarizmus, sőt az önvédelem - háború, elnyomás vagy népirtás ürügyéül 

szolgált . A tudomány azonban objektív. Nem adhatja meg számunkra a céljainkat, de megmondhatja, mennyire 

könnyű vagy nehéz lesz elérni céljainkat. A faji különbségek ismerete segíthet abban, hogy minden gyermek 

számára a lehető legjobb oktatást kapjuk, és segít megérteni néhány krónikus társadalmi problémánkat. 

K: Nem lenne jobb, ha figyelmen kívül hagynánk a fajt, és csak úgy kezelnénk mindenkit egyénként? 

V: Az egyik legmagasabb etikai szabályunk, ha másokkal kezeljük úgy, ahogyan szeretnénk. Így van az igazság. A 

helyzet az, hogy mindannyiunkat befolyásolja a génjeink és a környezetünk. Az emberek egyénként kezelése nem 

azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagynunk, vagy hazudnunk kell a faji különbségek miatt. A tudósok különleges 

feladata a tények megvizsgálása és az igazság bejelentése. 

K: Miért hirdette a Charles Darwin Kutatóintézet a rövidített kiadás Y2K verzióját? Mi történt az eredeti kiadóval? 

V: A Transaction Publishers a szerzői jogok alapján 100 000 példányt nyomtatott ki. 35 000-et küldtek tudósoknak 

szerte a világon - az Amerikai Antropológiai Társaság, az Amerikai Pszichológiai Társaság, az Amerikai Szociológiai 

Szövetség és az Amerikai Kriminológiai Társaság tagjai. Aztán a Progresszív Szociológusok, az Amerikai Szociológiai 

Szövetség önkikötő radikális csoportja, néhány más „rasszistaellenes” csoporttal együtt, azzal fenyegette az ügyletet, 

hogy éves találkozóin standot veszítenek, a folyóiratokban hirdetési helyet kapnak, és hozzáférhetnek a 

levelezőlistákhoz. ha tovább továbbítják a rövidített kiadást. A tranzakció e nyomásnak felel meg, visszavonta a 

rövidített kiadvány kiadását, sőt még bocsánatot kért. Azt állították, hogy a Tranzakció szerzői joga soha nem szabad 

megjelenni a könyvben, és hogy "minden hiba volt". 
Ezek az események szomorúan megerősítik azt, amit az első rövidített kiadásban írtam - hogy az akadémiai 

és a média egyes vokális csoportjai tiltják a faj nyílt megbeszélését . Félnek attól, hogy a fajkutatás minden nyílt 

megbeszélést megvizsgáljanak, és ezek mindegyike megjelent a szakirodalomból áttekinthető tudományos 

folyóiratokban. Az igazság azonban hosszú távon mindig nyer. 

Záró gondolatok 

A könyvben szereplő információk azt mutatják, hogy az ember faja fontos szempontból különbözik egymástól. 

Átlagban különböznek az agyméret, intelligencia, szexuális viselkedés, termékenység, személyiség, érés, élettartam, 

bűnözés és a családi stabilitás szempontjából. A keleti emberek a különbségek háromirányú mintázatának egyik végére 

esnek, a feketék a másik végére esnek, és a fehérek általában közöttük esnek. Csak egy elmélet, amely Darwin 

evolúciós elmélete szempontjából egyaránt szemlélteti a géneket és a környezetet, megmagyarázhatja, hogy az ember 

fajtája miért különbözik annyira következetesen az egész világon és az idők során. 
Mind a tudomány, mind az igazságosság felszólít bennünket az igazság keresésére és elmondására, soha 

ne mondjunk hazugságot és ne terjesszük a hibát. Míg a könyvben szereplő kutatások először recenzált 

tudományos folyóiratokban jelentkeztek, sokan a médiában, a kormányban, és sajnos még az egyetemeken és a 

főiskolákon is ügyesen kerülik el ezeket a bizonyítékokat. Remélhetőleg ez a rövidített kiadás elősegíti a rekord 

rögzítését, és mindenki számára elérhetővé teszi a fajra , az evolúcióra és a viselkedésre vonatkozó legfrissebb 

tudományos eredményeket . 
Ha meg akarjuk érteni az emberi viselkedést, a társadalomtudományoknak vissza kell térniük a biológiai 

tudományokhoz. Ez a könyv egys lépés ebben az irányban. Ha mind a géneket, mind a környezetet megvizsgáljuk, 

megérthetjük az emberi problémákat. Ezzel a tudással a társadalom megpróbálja megoldani őket. Az első lépés, hogy 

mindannyiunk számára annyira őszinte legyünk, hogy a fajra , az evolúcióra és a viselkedésre vonatkozunk. 
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social sciences by separating them from the biological sciences. This book tries to put all the behavioral 
sciences back together again. 
 
Q: Can any good come from your theory of race differences, even if it is true? Weren't theories about race 
differences the reason for racism, genocide and the Holocaust? 
 
A: The Nazis and others used their supposed racial superiority to justify war and genocide. But just about 
every idea -- nationalism, religion, egalitarianism, even self-defence -- has been used as an excuse for 
war, oppression or genocide. Science, however, is objective. It can’t give us our goals, but it can tell us 
how easy or difficult it will be to reach our goals. Knowing more about race differences may help us to 
give every child the best possible education and help us to understand some of our chronic social 
problems better. 
 
Q: Wouldn't we be better off to ignore race and just treat each person as an individual? 
 
A: Treating others as we would like to be treated is one of our highest ethical rules. So is telling the truth. 
The fact is that each of us is influenced by our genes and our environment. Treating people as individuals 
does not mean we should ignore or lie about race differences. Scientists have a special duty to examine 
the facts and report the truth. 
 
Q: Why did the Charles Darwin Research Institute publish this Y2K version of the abridged edition? 
What happened to the original publisher? 
 
A: Transaction Publishers printed 100,000 copies under their copyright. They sent 35,000 to scholars 
around the world — members of the American Anthropological Association, the American Psychological 
Association, the American Sociological Association, and the American Society for Criminology. Then the 
Progressive Sociologists, a self-proclaimed radical group within the American Sociological Association, 
along with some other “anti-racist” groups, threatened Transaction with loss of a booth at its annual 
meetings, advertising space in journals, and access to mailing lists if they continued to send out the 
abridged edition. Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the abridged edition, 
and even apologized. They claimed that the Transaction copyright should never have appeared on the 
book and that it had "all been a mistake." 

These events sadly confirm what I wrote in the first abridged edition -- that some vocal groups in 
academia and the media forbid an open discussion of race. They fear any open discussion of race 
research, all of which has appeared in peer-reviewed scientific journals. Truth, however, always wins out 
in the long run. 
 

Closing Thoughts 
 

The information in this book shows that the races differ in important ways. They differ, on 
average, in brain size, intelligence, sexual behavior, fertility, personality, maturation, life span, crime and 
in family stability. Orientals fall at one end of the three-way pattern of differences, Blacks fall at the other 
end, and Whites usually fall in between. Only a theory that looks at both genes and environment in terms 
of Darwin's theory of evolution can explain why the races differ so consistently throughout the world and 
over the course of time. 

Both science and justice call for us to seek and tell the truth, not to tell lies and spread error. 
While the research in this book first appeared in peer-reviewed academic journals, many in the media, the 
government, and unfortunately even in the universities and colleges, skillfully avoid all such evidence. 
Hopefully this abridged edition will help set the record straight and make the latest scientific findings on 
race, evolution, and behavior open to all. 
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If we want to understand human behavior, the social sciences must get back together with the 
biological sciences. This book is a step in that direction. When we look at both genes and environment we 
may be able to understand human problems. With that knowledge, society can then go about trying to 
solve them. The first step is for all of us to be as honest as we can be about race, evolution, and behavior. 
 
Additional Readings 
 
Levin, M. (1997). Why Race Matters. New York: Praeger. 
 
Rushton, J. P. (2000). Race, Evolution, and Behavior (3rd ed.). New Brunswick, NJ: Transaction.  
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Tömeges árrendelés a 

Második speciális rövidített kiadása 

Faj, Evolúció és Viselkedés 
Ha élvezte ezt a 110 oldalas speciális rövidített zsebkönyvet, amely összefoglalja a faj és a faji különbségekkel kapcsolatos 

fontos társadalmi és viselkedéstudományi kutatásokat , akkor további példányokat is megrendelhet. A tömeges árfolyamok 

szemináriumokon, műhelyekben vagy a média szereplőinek (különösen a faji témákról írt oszlopok ), professzorok, tanárok 

és mindenki számára elérhetők. 
Egy példány 5,95 USD 
Tömeges árak 
10 példányban 25,00 USD 100 példányban 100,00 USD 
25 példány 50,00 USD 500 másolat 300,00 USD 
50 példány 75,00 USD 1000 másolat 400,00 USD 
Az összes ár tartalmazza a postai szállítást és a kezelést. 

CHARLES DARWIN KUTATÁSI INTÉZMÉNY PO Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305. Kérem , küldjen 

nekem a faj, az evolúció és a viselkedés rövidített zsebkönyv-példányát . Zárt az én 
csekk, vagy pénz megrendelés USD-ért . 
Név 
Cím 
Város irányítószáma 
Ország (ha nem USA) . 
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Bulk Rate Ordering for 
2nd Special Abridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
If you enjoyed reading this 110-page special abridged 
pocketbook, which summarizes important social and 
behavioral science research on race and race differences, 
you can order additional copies. Bulk rates are available 
for seminars, workshops, or for distribution to media 
figures (especially columnists who write about race 
issues), professors, teachers, and anyone interested in this 
vital subject. 
Single copy $5.95 
Bulk Rates 
10 copies $25.00 100 copies $100.00 
25 copies $50.00 500 copies $300.00 
50 copies $75.00 1000 copies $400.00 
All prices include postage & handling. 
---------------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the abridged pocketbook 
edition of Race, Evolution, and Behavior. Enclosed is my 
check or money order for $_______ . 
Name_______________________________________ 
Address_____________________________________ 
City/State/Zip________________________________ 
Country (if not USA)_______________________. 
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Harmadik röviden kiadás 

Faj, Evolúció és Viselkedés 
Ez a 400 oldalas új (Y2000) kiadás több mint 1000 hivatkozást tartalmaz a tudományos irodalomra, egy szótárt , teljes 

név- és tárgymutatókat, valamint 65 táblázatokat, térképeket, táblázatokat és ábrákat. Alapvető referenciakönyv az 

antropológia, a pszichológia, a szociológia és a faji kapcsolatok szakemberei és hallgatói számára . A keménytáblás, 

nem szétválasztott faj, evolúció és magatartás (24 dollár) különösen alkalmas a nyilvános könyvtárak, főiskolák és 

egyetemek adományozására. A puha borítású, nem szétválasztott kiadás (14 dollár) gazdaságosabb módszert kínál a 

főiskolai vagy a végzős iskolai szövegek megrendeléséhez.  

CHARLES DARWIN KUTATÁSI INTÉZMÉNY PO Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305. Kérem , küldjen 

nekem a Race, Evolution és Behavior keménytáblás (24 USD) változatlan változatát . 
Vagy a puha boríték (14 dollár) nem szétválasztott kiadásának példányai . Mellékelt az én csekk vagy pénzes 

megrendelés 4,50 USD-os postai küldeményért és az első példány kezelése; További 1,00 USD minden további 

könyvért. 
Név 
Cím 
Város irányítószáma 
Ország 
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Third Unabridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
This 400-page new (Y2000) edition contains over 1,000 
references to the scholarly literature, a glossary, complete 
name and subject indexes, and 65 charts, maps, tables, and 
figures. It is an essential reference book for professionals 
and students of anthropology, psychology, sociology, and 
race relations. The hardcover unabridged Race, 
Evolution, and Behavior ($24) is especially appropriate for 
donation to public libraries, colleges and universities. The 
softcover unabridged edition ($14) provides a more 
economical way to order as a college or graduate school 
text. 
----------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the hardcover ($24) 
unabridged edition of Race, Evolution, and Behavior. 
Or,____copies of the softcover ($14) unabridged edition. 
Enclosed is my check or money order for $ Add $4.50 
postage and handling for 1st copy; $1.00 more for each 
additional book. 
Name___________________________________ 
Address__________________________________ 
City/State/Zip_____________________________ 
Country__________________________________. 



1 Hogyan kezeljük a kétnyelvű szövegeket az Adobe 

programban 

 

Kétnyelvű szövegek olvasásához megfelelő szoftverrel kell rendelkeznie. Használom a Nuance PDF 
plus-t, amely pénzbe kerül, és az Adobe digitális kiadásait, amely ingyenes. 
  
Engedje meg, hogy átnézem a dokumentum Adobe folyamatát. Valószínűleg olyan játék, mint a 
következő Adobe képernyő. 
  

  

  
Kattintson duplán a jobb felső részén egyértelmű eszközre - amely a fenti képernyőképen piros színű 
köröket ad -, hogy további paramétereket kapjon. Az alján lefelé válassza az Odd Spreads menüt, 
amely így néz ki: 
  

  

  

  
A következő oldalakra kell eljutnia, amelyek így néznek ki: 



 How to Handle the Dual Language PDF 1 
To read dual-language texts, you need to have appropriate software. I use Nuance's PDF plus, which 
costs money, and Adobe's Digital Editions, which is free. 
 
Let me walk you through the Adobe process for this document.  It probably isplay like the following 
display Adobe.  
 

 
 
Double-click on the gadget clear to the upper right – circled in red in the screenshot above – to get 
more parameters. Down at the bottom choose Odd Spreads from a menu that looks like this: 
 

 
 
You should get to facing pages that look like this: 
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ettől kezdve minden alkalommal, amikor lenyomja az oldalt, két oldalra kell előre lépnie, így mindig a 
bal oldalon lefordított nyelvet, a jobb oldalon pedig az angol nyelvet nézi. 
  
Így nyomtathatja ki a nyomtatott példányt. 
  
Töltse le ezt a fájlt egy PDF-fájlba az ikon használatával. 

  

  
A fájl a letöltések mappába kerül. Kattintson duplán a fájlra. Az Adobe megnyílik az Ön számára. 
Válassza ki a nyomtatási ikont. 

  

A következő menü jelenik meg. 



 How to Handle the Dual Language PDF 2 

 
 
from this point, every time you press page down should advance it two pages, so you're always 
looking at the translated language on the left and the English on the right. 
 
Here is how to print hard copy. 
 
Download this file to a PDF, using this icon.   

 
 
The file goes to your downloads folder.  Double-click on the file. Adobe will open up for you.  Select 
the print icon. 

 
You will get the following menu. 
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Érdemes lehet törölni az utolsó néhány oldalt ezekkel az utasításokkal. Ezt követően valószínűleg 
minden oldalt szeretne, a fenti piros pontot. Ha nem, válassza ki az alábbiakban szereplő oldalt. 
Ezután válassza a További paraméterek elemet, amint a fenti narancssárga színű körözi. Mondja 
meg, hogy két oldalt szeretne kinyomtatni, az alábbiakban piros színben körözve: 

  

Mondd meg, hogy rendben van, és jól kell menned. Természetesen, mivel mindannyian tudjuk, hogy 
a Microsoft értesítés nélkül megváltoztatja a dolgokat, és valószínűleg mindannyian különféle 
szoftververziókkal dolgozunk. Sok szerencsét! 
  



 How to Handle the Dual Language PDF 3 

 
You may want to delete the last few pages, with these instructions   After that you probably want all 
pages, the red dot above. If not, choose the page range below.  Next, choose Additional Parameters, 
as circled in orange above. Tell it that you want to print the pages two up, as circled in red below: 

 
Tell it okay, and you should be good to go.  Of course, as we all know Microsoft changes things 
without notice, and we all may be working with different versions of software. Best of luck! 
 


