
A kambodzsai Angkor 
templomait díszítő, mintegy 
800 éves kőfaragványok 
a hétköznapi életből vett 
részleteket jelenítenek meg, 
állatokat és emberi alakokat 
is bemutatnak. Az itt látható 
oszlopon alulról a harmadik 
faragvány egy olyan állatot 

ábrázol, amely különbözik a 
ma ismert állatoktól. De még 
egy gyermek is felismeri, hogy 
ez egy Stegosaurus. Egy olyan 
dinoszaurusz, ami a tudósok 
szerint többmillió éve kihalt  

– sokkal korábban, mint ahogy 
az ember megjelent a Földön.

Nyilvánvaló, hogy a 
dinoszauruszok valaha az 
emberekkel együtt éltek, 
ahogyan a Biblia is állítja 
(Teremtés könyve 1:24-28; 
6:19-20; 8:15-19; Jób könyve 
40:15-19). Ez a magyarázata 
annak, hogy a régi korok 
emberei Angkorban tudták, 
hogy milyen egy Stegosaurus. 

Ez a szórólap annak bizonyítékaiból ad ízelítőt, 
hogy a dinoszauruszok nem haltak ki az ember 
megjelenése előtt, hanem vele egyidőben éltek.

A világ minden táján megtalálhatóak ennek 
nyomai. Sokféle dinoszaurusszal találkozha- 
tunk különböző technikákkal készített ábrá- 
zolásokon: faragásokon, véseteken, rajzo-
kon, faliszőnyegeken, kőfaragásokon, 
edényeken stb. Ezek elképesztően 
hasonlítanak a dinoszaurusz- 
maradványok alapján készült 
rekonstrukciókhoz. 

Számos további példával találkozhatsz 
múzeumokban, szakirodalomban, filmek- 
ben, sőt már kirándulásaid során is – pél-
dául dinóparkokban. Gondoltad volna, 
hogy még a Bibliában is? 

A dinoszauruszok 
még nemrégen 
is együtt éltek 

az emberekkel.
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1 ELKÉPESZTŐ  BIZONYÍTÉKok  ARRA, 
HoGY  AZ  EMBEREK  EGYÜTT  ÉLTEk 
A  DINoSZAURUSZoKkAL

5Nem! A dinoszauruszok nem évmilliókkal 
ezelőtt haltak ki. Döntő bizonyítékokat 

mutatunk arra, hogy a történelem során az 
emberek találkoztak dinoszauruszokkal, 

és hogy azok maradványai „fiatalok”.
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DE LÉTEZTEK EGYáLTALáN DINók?
És miért kell ezzel foglalkozni nekünk, FELNŐTTEKNEK is?

Az elmúlt évtizedekben a média a dinókon keresztül ész-
revétlenül átformálta egész gondolkodásmódunkat. Ezért 
sorsdöntő, hogy őszintén megvizsgáljuk: kellően alapos 
információkra építettük-e világszemléletünket. 

Ehhez kínál segítséget a                és a

Keresd dinós könyvünket, a Creation Magazint, a kép-
regényszerű Creation Füzeteket, és további hiánypótló 
kiadványainkat a firemedia.hu/webaruhaz oldalon! Online 
cikkek, blog, videók és oktatási segédanyagok ingyenesen 
elérhetőek!



A németalföldi Hóráskönyv (kb. Kr. u. 1440) Szent Györgyöt, 
a hőst egy sárkánnyal küzdve ábrázolja. Abban a korban ez 
egy ismert állat lehetett. A sárkány méretét és alakját érdemes 
összevetni a lóéval! Mennyire hasonlít a triászi kőzetek marad-
ványai alapján rekonstruált hüllő a rajzon látható sárkányhoz!

A baloldalt látható türkiz sárkány a kínai Hungshan-
kultúrából való, és talán még 4000 évesnél is idősebb. A kínaiak 
számtalan különféle sárkányt megörökítettek, amelyek meg-
lepően hasonlítanak a dinoszauruszok rekonstrukcióihoz. A 
türkiz sárkány különbözik ugyan a ma élő állatoktól, de különös 
hasonlóságot mutat az egyszarvú Centrosaurusszal.

1496-
ban Bell 

püspököt az 
észak-angl ia i 

carlisle-i székesegyház 
padlózata alá temették el. 

A sírkövén található rézberakáso-
kat vésetekkel díszítették (lásd lent). Sokféle 

ismert állatot ábrázoltak ezeken, például 
denevért, kutyát, halat és madarat. Két külö-

nös állat képe is megfigyelhető, amelyeknek 
egymásba fonódó hosszú nyaka és hosszú 

farka van. Sokaknak feltűnt, hogy hasonlítanak a 
sauropodákhoz, főleg a Shunosaurushoz. Még a 

faroktüskéi is ugyanolyanok!

A franciaországi blois-i kastély I. Ferenc-szárnyában talál-
ható műtárgyakon számos sárkányábrázolás megfigyelhető. A 
könyv bal oldalán (fent) egy 1550-es években készült bámu-
latos faliszőnyeg látható. A rajta ábrázolt sárkány egy fiatal 
Hadrosaurushoz hasonlít, mint amilyen a jobb oldalon látható 
Maiasaura peeblesorum rekonstrukció. Közös bennük a nagy 
hátsó láb, a bőr mintázata, az alsó állkapocs, az orrlyukak, és a 
fül elhelyezkedése is.

Mary Schweitzer 1995-ben 
vörösvértesteket fedezett fel egy 
dinoszauruszcsontban, majd 
2005-ben további vérsejteket és 
rugalmas, nyújtható lágyszöve-
teket talált más csontokban is.2 
Szénizotópos kormeghatározás 
alapján ezen dinómaradványok 
kora mindössze néhányezer év. 
Ezek megdöbbentő bizonyítékai 
annak, hogy a dinoszauruszok 
nem többmillió évesek.
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1 A Biblia több természettudományos kérdésre ad 
választ, mint az átlagember gondolná. A bibliai 
leírást komolyan alapul véve több mint valószínű, 
hogy a triászi földtörténeti kor az özönvíz idejére 
tehető, és a triászinak nevezett kőzetek az özönvíz 
során – a víz feltörésének és áradásának idején – 
keletkeztek.
2 A Tyrannosaurus rex lágyszöveti erei és 
sejtmaradványai. Mary H. Schweitzer, Jennifer L. 
Wittmeyer, John R. Horner and Jan K. Toporski. DOI: 
10.1126/science.1108397 Science 307(5717), 1952-
55. Publikáció az AAAS engedélyével.

2
A Kr. e. 1500-as évekig széles körben használtak pecsét- 

hengereket Mezopotámiában, dokumentumok és küldemé-
nyek személyes szignálására. A fenti pecsét négy lábon álló, 
hosszú nyakú, hosszú farkú különös állatokat ábrázol. Ezek 
feltűnően hasonlítanak a rekonstruált Tanystropheus nevű hül-
lőhöz, amelynek maradványai triászi1 kőzetekből származnak.
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