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A jog fogalmának meghatározásai 
 
„A jog legáltalánosabb megközelítésben emberek közötti viszony, társadalmi 
viszony. A jog norma, magatartásszabály, az emberi magatartásokat, vagy a 
magatartásokat befolyásoló körülményeket szabályozza. A jogban, mint 
követendı magatartásszabályban - céltételezés jelenik meg. A jogalkotó egy 
kívánt hatást akar elérni, és a jogi szabályozás az e célhoz, hatáshoz való 
körülményeket, magatartásokat írja elı, ösztönzı szabályokkal a célt segíti 
elı, fenyegetı szabályokkal pedig elriasztja a jogalanyokat.” 
          Dr. Balásházy Mária 
 
A jog fogalmának megjelölésére önálló szó (ius) elıször a latin nyelvben jelent 
meg. A rómaiaknál a ius szó több jelentéstartalommal bírt: kezdetben a 
Forum Romanum egy konkrét helyét jelölte, itt ítélkezett a praetor; elvontabb 
értelemben valamely magatartás jogszerőségét jelölte (szembeállítva az 
iniuria-val, mint jogsértı magatartással); jelenthette általában a 
jogszabályokat (modern kifejezéssel a tárgyi jogot), ezen belül pedig jelölhette 
a jogi normák különbözı csoportjait, így pl. a ius civile a kizárólag a római 
polgárokra (és bizonyos körben a latinjogúakra) alkalmazható magatartási 
szabályok összességét. E vonatkozásban figyelemre méltó, hogy a források 
néha a tárgyi jog tartalmát is megpróbálják meghatározni; így az i.u. II. 
században élt Iuventius Celsus jogtudós híres szavai szerint „A jog a jó és 
méltányos mővészete” („Ius est ars boni et aequi”). E meghatározások mögött 
az a megfontolás áll, hogy a jog nem pusztán az állam által kikényszerített 
magatartási szabályok összessége, hanem van egy végsı rendeltetése, ez 
pedig az igazságosság érvényre juttatása. Jelenthette továbbá az adott 
személyt megilletı adott jogosultságot (modern kifejezéssel alanyi jogot), 
tehát azt, hogy az illetınek joga van valamihez, pl. az „ius commercii”-vel 
(vagyonjogi jogképesség) rendelkezı személyt megillette az a jogosultság, 
hogy a civiljog által elismert és védett tulajdon alanya legyen.  
 

 
 
 
 
 
 
A bíróság. 
 
(ókori Róma, 
dombormő)  
 



4 
 

Modern, köznapi értelemben a „jog” szónak szintén több jelentést 
tulajdoníthatunk. 
a) A „jog” mint jogszabály azt a magatartási normát jelöli, amelynek 
érvényesülését az állami kényszerhatalom biztosítja – akár azért, mert a 
kérdéses magatartási szabályt maga az állam alkotta, vagy pedig azért, mert 
az általánosan elfogadott magatartási szabályt (szokásjogot) az állam 
elismeri, és végrehajtását végsı fokon fizikai kényszerrel is biztosítja. Tárgyi 
értelemben a jog az állam vagy az általa elismert közhatalom (a helyi 
önkormányzatok) által alkotott, kötelezı és állami úton kikényszeríthetı 
norma. 
b) Egyéni jogosultságként értelmezve a „jog” egy adott személynek a tárgyi 
jog által körülírt és biztosított hatalma egy másik személy irányában, amit 
más kifejezéssel alanyi jognak is nevezünk. Az alanyi jog az adott személynek 
(a jogosultnak) lehetıséget biztosít arra, hogy egy másik személytıl 
valamilyen magatartás tanúsítását követelje, mások irányában valamilyen 
magatartást tanúsítson, továbbá lehetıséget biztosít arra is, hogy a jogosult 
bizonyos, vele szemben támasztott követeléseket, illetve vele szemben 
tanúsított magatartásokat elháríthasson. Ezt a hatalmi viszonyt hívjuk 
jogviszonynak. 
c) A „jog” értelmezhetı szabadságként. Ha valakinek „joga van” valamit 
megtenni (vagy nem tenni), ez azt jelenti, hogy az illetı szabadon dönthet 
arról, hogy egy adott magatartást tanúsít-e vagy sem. A kérdéses 
magatartási lehetıség lehet olyan, amely általában kívül esik a jogi 
szabályozás körén (pl. hogy valaki iszik-e egy pohár bort étkezés után), de 
lehet a jog által elismert és védett törvényes érdek is. 
 
A polgári jog ma érvényesülı alapelveirıl megállapíthatjuk, hogy azokat 
lényegében az újkori jogtudományi gondolkodás dolgozta ki. A modern 
jogban az alapelvek elıször a jogtudományban jelentek meg úgy, hogy a 
kérdéses alapértékeket az elméleti gondolkodók a tételes szabályokból 
szintetizálták, késıbb azonban ezen alapelvek egy része mintegy 
visszaszivárogott a tételes jogba, és ott jogszabályi rendelkezésként is 
megjelent. 
 
A XIX. században mőködı nagy pandektista, Rudolf von Jhering (1818-
1892) német jogtudós. érdemei közé tartozik az, hogy kutatásaiban a jog 
által védett érdekeket, a jogi szabályozás célját tette meg kiindulópontnak, és 
kimutatta, hogy a jogtudomány nemcsak leíró, hanem céltudomány is. Mivel 
a jogszabályok, és ezen belül a polgári jog szabályai nem önmagukért 
léteznek, hanem bizonyos társadalmi rendeltetésük van, meg kell ismernünk 
azokat a vezetı, legfıbb célokat, iránymutató eszméket (azaz alapelveket), 
amelyeket a polgári jog maga elé tőz. 
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Nem kizárólag csak a polgári jognak, mint jogágnak vannak azonban 
alapelvei. A tételes jogszabályokban az alapelvek három szinten jelennek 
meg. 
a) Egy adott jogszabály alapelvei az adott jogszabály egészére kihatnak, Egy 
jogág alapelvei szintén egy konkrét jogszabályban jelennek meg, de kérdéses 
jogszabályon túl kihatnak az adott jogágba tartozó valamennyi jogszabályra. 
c) Egy jogrendszer alapelveit a legmagasabb szintő jogszabály, az alkotmány 
mondja ki, és alapvetı fontosságuk miatt ezek az értékek áthatják a teljes 
jogrendszert, tehát az egyes jogágakon belül is megjelennek. 
 
A jogi norma olyan magatartási szabály, amely a társadalmi együttélést 
szabályozza. Alapvetıen abban különbözik a vallási, az erkölcsi stb. 
normáktól, hogy közhatalmi úton, állami közremőködéssel kikényszeríthetı, 
így emiatt is fontos, hogy a jogi normák mindenki számára megismerhetıek, 
hozzáférhetıek legyenek. Ezzel függ össze a jogforrás (fons iuris) fogalma, 
ezen belül is elsıdlegesen a jogi norma megismerési forrása, az alaki 
értelemben vett jogforrás. Bár a római jogászok a jogforrás elvont fogalmát 
nem határozták meg, tisztában voltak annak elsısorban ismeretelméleti, 
alaki értelemben vett jelentésével. Gaius (kb. i.u. 130–180) római jogtudós 
szerint (Institutiones,1.2): „A római nép joga pedig a törvényekbıl, a köznép 
határozataiból, a szenátusi határozatokból, a császárok rendeleteibıl, a 
jogtudósok véleményeibıl, továbbá azoknak a hirdetményeibıl áll, akik 
hirdetmény kibocsátási joggal (ius edicendi) bírnak.” Bár Gaius nem említi, 
Rómában jogforrásnak minısült a szokásjog is. 
 
A polgári jogi norma szerkezetére vonatkozó, hozzávetıleges elıképet a római 
köztársasági korban alkotott törvény (lex rogata) szerkezetében találhatunk. 
Ebben az értelemben a törvény a szigorúan elıírt módon, írásban 
megszövegezett és a népgyőlések által megszavazott, szabályszerően 
kihirdetett határozatokat jelentette. Az ilyen módon létrejött lex rogata-nak 
három része volt: a) A praescriptio a törvény fejirata, amely a feltüntette a 
javaslattevı magisztrátus nevét (akirıl a törvényt rendszerint elnevezték); a 
praescriptio tartalmazta ezen túl a törvény meghozatalának helyét és idejét, 
valamint (a jogalkotásban közremőködı népgyőlés típusától függıen) az 
elıször szavazó század vagy kerület nevét. b) A rogatio volt a törvény 
rendelkezı része, amely a törvényi parancsot tartalmazta, tehát a címzettek 
számára bizonyos magatartás tanúsítását elıírta, illetve tiltotta. c) A 
harmadik rész a sanctio, amely a rendelkezı részben foglalt magatartási 
szabályok megszegıivel szemben kilátásba helyezett joghátrányokat 
tartalmazta. A törvény a sanctio szempontjából lehetett 
 
Mivel a jogszabályok olyan magatartási szabályok, amelyek érvényesülését az 
állami kényszerhatalom biztosítja (tehát a címzettek magatartását 
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befolyásoló, kiemelten fontos elıírásokról van szó), egyáltalán nem lehet 
közömbös az, hogy ezeket a magatartási szabályokat milyen módon hozzák 
létre, továbbá hogy azok milyen körben, mikor kerülnek alkalmazásra. 
Érvényesnek azt a jogszabályt tekintjük, amelyet elıírásszerően alkottak 
meg, tehát a kérdéses jogszabályt a kibocsátására feljogosított jogalkotó 
szerv a jogalkotásról szóló törvény betartásával bocsátotta ki, továbbá 
amelyet a hivatalos lapban kihirdettek, tehát a jogszabály tartalma a 
címzettek számára megismerhetıvé vált. Hatályos a jogszabály akkor, ha az 
érvényesen megalkotott jogszabály gyakorlati alkalmazhatóságának feltételei 
fennállnak. A jogszabály érvényesülése azt jelenti, hogy a kérdéses, 
érvényesen létrehozott és hatályos jogszabályt a gyakorlatban adott esetre 
ténylegesen alkalmazzák. A fentiekbıl következıen csak érvényes jogszabály 
lehet hatályos, és csak hatályos jogszabály kerülhet tényleges alkalmazásra. 
Attól függıen, hogy egy jogszabály gyakorlati alkalmazhatósága milyen 
kritériumok szerint behatárolt, a jogszabályok hatályának különbözı 
alakzatait különböztethetjük meg. 
Tágabb értelemben véve jogalkalmazás történik akkor is, amikor a 
jogviszonyokon belül a felek egymás között a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelıen járnak el, és ha közöttük esetlegesen konfliktus merül fel, akkor 
nézeteltérésüket állami beavatkozás nélkül, magánmegegyezéssel, 
konszenzussal rendezik (önkéntes jogkövetés.  
Szőkebb értelemben véve a jogalkalmazás azt a folyamatot jelenti, amelynek 
során a közhatalmi szervek, elsısorban bíróságok és más hatóságok az 
elıttük megjelenı felek viszonyára alkalmazzák a jogot. 
A jogalkalmazás lényege abban áll, hogy a jogalkalmazó az absztrakt módon 
megfogalmazott jogi normákat a konkrét életviszonyokra vonatkoztatja. Mivel 
az elvont jogszabályi tényállás és a konkrét, az életben felmerült tényállás 
között szükségszerő a különbség (hiszen a jogalkotó nem lehet tekintettel 
minden, lehetségesen elıforduló tényállásbeli elemre), a jogalkalmazás 
feladata abban áll, hogy az e két tényállás közötti eltérést áthidalja. Ennek 
megfelelıen a jogalkalmazás folyamatában az elsı lépés az úgynevezett a) 
minısítés, amikor a jogalkalmazó az adott életviszonyra megkeresi az annak 
megfelelı jogszabályt, majd ezt követi a kiválasztott jogszabály b) 
értelmezése, tartalmának meghatározása, végül a jogalkalmazó a jogszabály 
alapján megállapítja azt, hogy az adott, konkrét tényállás az alkalmazott 
jogszabály szerint milyen c) joghatást vált ki, milyen jogi következményei 
vannak. 
A jogalkalmazás hatékonyságának elısegítése érdekében a jogalkotó olyan 
sajátos jogtechnikai megoldásokat is alkalmazhat, amelyek már a római 
jogban is ismertek voltak. 
A jogviszonyok hangsúlyozottan emberek között fennálló, társadalmi 
viszonyok, amelyeket a jogalkotó bevon a jogi szabályozás körébe. A 
mindenkori jogpolitika irányultságától függ az, hogy a jogalkotó az emberi 
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viszonyok sokszínő kapcsolatrendszerébıl mely viszonyokat választ ki, és 
tesz jogi szabályozás tárgyává. 
A jogviszonyok létrehozása, módosulása és megszőnése mindig valamely 
jogilag releváns tény, körülmény, cselekvés, történés hatására következik be. 
Ezt a megállapítást a római jog világára is visszavetíthetjük, bár a „jogi tény” 
fogalmának megalkotása a XIX. századi német pandektisztika érdeme. Az 
viszont a római jog világában is igaznak minısülı kijelentés volt, hogy a jogi 
tények körének meghatározása jogpolitikai kérdés – tehát a jog alkotói 
szelekció dönti el, hogy az élet számtalan sokszínő mozzanatából melyeket 
minısítenek relevánsnak, a jog szempontjából jelentısnek. Ennek 
megfelelıen jogi tényeknek nevezzük mindazon emberi, társadalmi és 
természeti jelenségeket, tényeket, eseményeket, amelyek egy jogviszonyban 
jogi értékelést nyernek, tehát jogviszonyt keletkeztetnek, módosítanak vagy 
megszüntetnek. 
 
 
A jog bonyolult kialakulás-története és szerteágazó jelentéstartományai miatt 
egyetlen definícióban nem foglalható össze, érdemes tehát több vonatkozó 
kísérletet áttekinteni. 
 
A „jogok” a kölcsönös adás és viszonzás szabályai az életben folyó 
versengésben, amelyeket rákényszerítenek a csoporton belüli társakra, hogy 
a csoporton belül biztosítsák a békét, mivel ez lényeges a csoport erejének 
fenntartásához.  
A jogok ezért sohasem lehetnek „természetesek” vagy „Isten által 
adományozottak” vagy bármilyen értelemben abszolútak.  
Valamely adott idıpontban a csoport erkölcsi felfogása a népszokásokban 
rejlı tabuk és elıírások összessége, ezek szabják meg a helyes magatartást. 
Az erkölcsök tehát sohasem lehetnek ösztönösek. A világnézet, az 
életszemlélet, a helyes fogalma, a jog és az erkölcs mind a népszokások 
termékei. 
A népszokás a csoportokba tömörült emberek érdekeit szolgáló legátfogóbb, 
legalapvetıbb és legfontosabb eszköz, és a népszokások kialakulására vezetı 
folyamat a legfontosabb mindazok közül, amelyekbıl az alapvetı társadalmi 
vagy csoportjelenségek erednek. A társadalom élete a szokások 
kialakításából és alkalmazásából áll. A társadalom tudománya ezek 
tanulmányozásaként fogható fel. Az emberek kölcsönös kapcsolata, amikor 
egymás közelében folytatják a létért vívott küzdelmet, kölcsönös reakciókból 
áll (ellentétek, vetélkedések, szövetségek, erıszak és együttmőködés), ezekbıl 
társadalmi láncolatok és összenövések, vagyis egyének és alcsoportok 
egymáshoz viszonyított, többé-kevésbé rögzített helyzetei alakulnak ki, az 
egymás közötti kölcsönhatás többé-kevésbé szilárd sorrendiségei és 
módszerei, amelyek egybevágnak a csoport valamennyi tagjának érdekeivel. 
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A létért külön-külön harcot vívó emberek öntudatlanul együttmőködnek 
szövetségek, szervezetek, szokások és intézmények fölépítésében, amelyek 
egy idı múltán teljesen kifejletten, kialakult formájukban jelennek meg, 
noha senki sem kezdeményezte és tervezte meg ıket, látta elıre 
jelentıségüket. Úgy jelennek meg, mintha az „ısök” hozták volna létre ıket. 
A kapcsolatok és tevékenységek ilyen összefonódásaihoz háborúban, 
munkában, a vallásban, szórakozáskor, a családi életben és a közigazgatási 
intézményekben vallási és filozófiai tanok (mítoszok, nép-hagyományok), 
valamint a helyes magatartásra és a kötelességre vonatkozó elıírások (tabuk) 
járulnak. 
 
A fejlıdés során létre kellett hozni olyan intézményeket is, amelyek a 
társadalom tevékenységét - a kor viselkedési normáinak megfelelıen - a 
rend, a megfontolás, a béke, a szabályozott érdekellentétek és az 
igazságosság korlátai közé szorítják. 
 
Intézmények és törvények a viselkedési normákból alakulnak ki.  
Az intézmény koncepcióból (eszme, képzet, doktrína, érdek) és struktúrából 
áll. Az intézmények vagy kialakulnak, vagy rendeletileg hívják életre ıket.  
Kialakulnak, ha a viselkedési normákban öltenek testet, s azon ösztönös 
erıfeszítések nyomán növekednek, amelyek a viselkedési normákat 
létrehozzák. Az erıfeszítések, mivel hosszú ideig tartanak, véglegesekké és 
specifikusakká válnak. A tulajdon, a házasság meg a vallás a legelsı 
intézmények. Népszokásokként indultak, általános szokásokká váltak. 
Így jött létre a struktúra, s ezzel teljessé is vált az intézmény.  
A rendeletileg életre hívott intézmények az ésszerő találékonyság és a 
szándék termékei, a magas fokú civilizáció tartozékai.  
Elkövetkezett az idı, amikor az emberek tapasztalataik ésszerő 
mérlegelésétıl vezérelve rendszerezték és szabályozták az elterjedt köznapi 
szokásokat, s ezáltal megteremtették a törvény által meghatározott és az 
államhatalom által szentesített hitel-intézményeket. Minden intézmény 
viselkedési normákból alakult ki, jóllehet a racionális elem némelykor oly 
nagy bennük, hogy a viselkedési normákban való gyökerezésük csakis 
történeti vizsgálódással deríthetı fel (törvényhozó testületek, bíróságok, 
esküdtszékek, részvénytársaságok, értéktızsde).  
 
A tulajdon, a házasság és a vallás intézményeit mind a mai napig szinte 
teljes egészükben a viselkedési normákban találjuk meg.  
Házasság volt az intézményes kapcsolat a társadalomban és a társadalom 
szentesítésével egy nı és egy féri között, amikor a férfi az elıírt módon 
szerezte meg a nıt. Ebben az esetben a nı „feleség” volt. Jogait és 
kötelességeit a viselkedési normák szabták meg és szabják meg ma is 
minden civilizált társadalomban. 
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A szokásjogot néhány filozófiai alapelv vonatkozásában kodifikálhatják és 
rendszerezhetik, ettıl azonban változatlanul szokásjog marad. Példa erre 
Manu és Jusztiniánusz törvénykönyve.  
 
A kezdetleges civilizációban minden társadalmi szabályozás szokásokból és 
tabukból áll, amelyek eredete ismeretlen. Tényleges törvények 
elképzelhetetlenek, amíg a társadalom el nem érte a bizonyítás, mérlegelés és 
bírálat fokát. Amíg a társadalom el nem ér eddig a pontig, csak jogszokás 
vagy szokásjog létezik.  
A törvényhozás a viselkedési normákból bontakozik ki. Törvényalkotás nem 
lehetséges, amíg az ısök tisztelete annyira meg nem gyöngül, hogy a 
közvélemény már nem ítéli el, ha a tényekkel számoló törvényalkotással 
avatkoznak be a hagyományos szokásokba. Még ekkor is vonakodás 
tapasztalható a törvényalkotással szemben: átmeneti idıszak áll be, amikor 
a hagyományos szokásokat úgy értelmezik, hogy érvényességük kiterjedjen 
új esetekre és társadalmi bajok megelızésére. A törvényhozásnak azonban az 
érvényben levı viselkedési normák talaján kell megvetnie a lábát, s 
hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy a törvényhozásnak, ha erıs akar lenni, 
összhangban kell állnia a viselkedési normákkal. Olyan dolgokat, amelyek a 
viselkedési normák körébe tartoznak, rendırileg, majd késıbb az írott jog 
alapján szabályoznak. Néha azt állítják, hogy a „közvéleménynek” 
szentesítenie kell a rendıri szabályozásokat, egyet kell értenie azokkal, ám ez 
az állítás hiányos elemzésen alapul.  
A szabályozásoknak összhangban kell állniuk a viselkedési normákkal, hogy 
a közvélemény ne tekintse ıket sem túlságosan enyhéknek, sem túlságosan 
szigorúaknak. A városi és a falusi lakosság viselkedési normái nem 
azonosak. Mindenkor a célszerőség dönti el, vajon egyik vagy másik kérdést 
meghagyjanak-e a viselkedési normák körében, rendırileg szabályozzák-e 
vagy vonják be a büntetıjog körébe.  
 
Amikor törvényt hoznak, feláldozzák a szokás rugalmasságát és önmőködı 
alkalmazkodását, de a törvény specifikus, és szankciókkal is rendelkezik.  
Törvényalkotásra akkor kerül sor, amikor tudatos célokat fogalmaztak meg 
és azt tartják, hogy e társadalmi célkitőzések megvalósítására különleges 
eszközök alakíthatók ki. Ilyenkor a tabuk helyét tilalmak foglalják el, a 
büntetéseket pedig nem annyira bosszúnak, mint inkább elrettentésnek 
szánják. A különbözı társadalmak vagy különbözı korok viselkedési normáit 
az a kisebb vagy nagyobb mérvő készség és magabiztosság jellemzi, amellyel 
az írott jogot a társadalmi célok megvalósítására alkalmazzák. 
 
Amikor a népszokások intézményekké vagy törvényekké válnak, 
megváltoztatják jellegüket; ilyenkor már meg kell különböztetni ıket a 
viselkedési normáktól.  
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Az érzelem és a hit eleme eleve bennfoglaltatik a viselkedési normákban. A 
törvények és az intézmények racionális és gyakorlati természetőek, inkább 
mechanikusak és utilitáriusok.  
Az alapvetı különbség abban rejlik, hogy míg a törvények és az intézmények 
világosan megfogalmazottak, a viselkedési normákat nem öntik szavakba, 
nem határozzák meg egyértelmően.  
A népszokások hallgatólagos velejárója valamely filozófia; mihelyt ezt 
világosan és részletesen kifejtik, filozófiává válik a szó igazi értelmében. 
Objektíven tekintve, a viselkedési normák azok a szokások, amelyek a 
fennálló életfeltételek mellett ténylegesen hozzájárulnak a jóléthez.  
 
A törvényeken és intézményeken alapuló cselekvések tudatosak és 
szándékosak; a népszokásokon alapuló cselekvések mindig öntudatlanok és 
nem szándékosak, s így a természetes szükségszerőség jellegével bírnak.  
A mővelt mérlegelés és szkepticizmus megzavarhatja ezt a spontán 
összefüggést. A törvények, mivel formális elıírások, elfoglalják a viselkedési 
normák helyét amennyiben el is fogadják ıket. Következésképpen, a 
viselkedési normák ott és akkor érvényesülnek, ahol és amikor a törvények 
és bíróságok csıdöt mondanak.  
 
A viselkedési normák felölelik a mindennapi élet hatalmas területét, amelyre 
nem terjednek ki a törvények vagy rendıri szabályozások. Óriási, 
körülhatárolatlan területet ölelnek fel, utat törnek új és egyelıre 
szabályozatlan területekre. A viselkedési normák tehát idıvel új törvényeket 
és rendıri szabályozásokat alakítanak ki. 
 
A legjelesebb modern civilizált államokat gyakran jogállamoknak nevezik, 
mert valamennyiük alkotmányát és rendszabályait nagymértékben áthatja a 
jogok fogalma. 
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A jog gyökereinek kutatási módszerei  
 
Az európai jogtörténetírás a jog kezdetét az ókori (közel-) kelet államai, 
birodalmai megszilárdulásának, a korszakára teszi.  
 

            
 
Monográfiák, tankönyvek az egyes uralkodókat mint nagy törvényhozókat 
tárgyalják, a nevükhöz kötött törvényeket, illetve a törvényjellegőnek 
tekintett jogkönyveket pedig mint a jog megjelenésének példáit mutatják be.  
 
A jogtörténetírás azt sugallja, hogy a jog az emberi társadalom történetének 
adott fokán, a civilizációban létrejött államokkal együtt, azokban alakult ki. 
 
Napjainkban uralkodónak tekinthetı jogelmélet elméleti tételként, 
kategoriális meghatározásként állítja, hogy: minden jogelmélet, amely a jogot 
az államhatalomból levezetett vagy levezethetı (magatartás vagy társadalmi 
rend) szabályozásként, (jogalkotó) akaratként, normaként határozza meg, 
szükségképpen az állam megjelenéséhez köti a jog megjelenést, az állam 
pedig konvencionálisan a civilizáció „terméke”. 
 
Vannak továbbá olyan jogelméletek is, amelyek kifejezetten evolutív történeti 
folyamatként, azok logikailag levezethetı eredményeként határozzák a jog 
társadalmi megjelenését. 
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Szisztematikusan a XIX. sz. jogtudománya vetette fel a jog elızményei 
kutatásának a szükségességét, s elviekben mindjárt a társadalmi 
magatartás-szabályozás intézményének tekintett szokásokban találta meg a 
jog elızményeit. A jogot magát mint általános magatartás-szabályozó 
rendszert határozta meg. 
 
Elıször a XIX. sz. elején kialakuló a jogot a népszellem alkotásának tekintı 
német történeti jogi iskola fordult tudatosan a tradicionális 
szokásrendszerek felé. A jog anyagát a szokásrendszerben vélte megtalálni, 
mellyel a német jog sajátosságait magyarázta.  
A szokásrendszerek igazi vizsgálatával azonban nem foglalkozott, e helyett a 
néplélekben, népszellemben látta meg a római jog német recepciójának 
alapjait. Egy római jogra alapozott „tudós jogot” kívánt létrehozni, amelyben 
a népszellembıl eredı jog jogtudósok általi értelmezésével kialakított jogi 
fogalomrendszer jelentené a jog tényleges rendszerét. 
 
A törzsi „jogok igazi felfedezése” az evolúció gondolatára alapozott 
tudományosság kialakulásával, a XIX. század utolsó harmadában történt.  
Az evolúciós tan a modernizálódó társadalom felé vezetı út alapjait kereste 
az ıstörténetben.  
 
Az evolucionalizmus Herbert Spencer (1820-1903) angol filozófus, 
antopológus, szociológus munkásságával kezdıdött. Spencer alaptézise, hogy 
a biológiai organizmus modellként szolgál a társadalmak fejlıdéséhez is, 
mely szerint a kezdeti primitív állapotból a bonyolult struktúrák felé változik.  
Az egyén helyzetét a társadalomban meghatározta az a szerep, amit 
elsısorban leszármazásbéli, rokonsági, korbéli, és nembeli tulajdonságai 
alapján a közösség elvárt tıle. Az ember individuális cselekvési szabadsága 
tehát a közvetlen közösségi ellenırzés által korlátozott. Az evolúcionalista 
felfogás egyik legerısebb tétele arra vonatkozik, hogy a fejlıdés a szabadság 
irányában halad, mégpedig kettısen: 
A társadalom a haladás révén fokozatosan felszabadít a korlátozó természeti 
kényszerek alól, s ez eleve magában foglalja az általános egyéni kötöttségek 
alóli felszabadulás lehetıségét és gyakorlatát. 
A jog területén az ember helyét általánosan rögzítı normákat felváltják a 
liberális elveknek megfelelı szabad cselekvési formák, pl. a szerzıdés, a 
társadalom elmozdul a viszonylagosan erısen kötı közösségi normáktól az 
individualizáció irányába, a jogrendszer szabályai által garantált individuális 
cselekvési szabadság válik a társadalom meghatározó szervezı elvévé. 
Napjaink társadalom képe és antropológiája nem igazolja mindenben a fenti 
két tételt.  
Az evolucionalizmus gondolatát az amerikai Lewis Henry Morgan (1818–
1881) amerikai antropológus vitte tovább 1877-ben megjelent nagyhatású 
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mővében, az „Ancient Society”-ben. Ebben a szerzı fejlıdési fokozatokat 
állapít meg, melyeket összeköt (önkényesen) bizonyos technikai 
vívmányokkal. 
Ez az evolucionista társadalomfelfogás hamarosan teret nyert a korabeli 
jogtudományban is, elsıként Johann Jakob Bachofen (1815-1887) svájci 
jogtudós, antropológus munkásságában. Bachofen maga is római joggal 
foglalkozó tudós volt, s ennek révén került kapcsolatba az ısi 
társadalmakkal. Téziseit a „Das Muterrecht” címő könyvében fejtette ki. Ezek 
lényege, hogy a korai társadalmakat egyfajta primitív promiszkuitás 
(szexuális partnerek gyakori váltogatása) jellemezte, melybıl a matriarchátus 
fejlıdött ki. Állítása azonban a modern kutatási módszerekkel nem 
igazolható. Módszertani újítása révén nem csupán (jogi) szövegeket vett 
figyelembe kutatásai során, hanem a mítoszokat és a mővészeteket is, 
melyek szintén fontos adatokat szolgáltatnak az egyes társadalmak számára. 
Az evolucionista jogszemlélet Sir Henry James Sumner Maine (1822–1888) 
angol jogtudós munkásságában teljesedett ki. 
Maine jogfelfogása két alapvetı tézisben ragadható meg. Az egyik szerint a 
jog három egymást követı fázis eredményeképp jött létre: elıször mint Isten 
által tételezett, autoritások által közvetített norma (Mózes törvényei), utána 
mint szokások, végül pedig a jog mint önálló entitás, mely elkülönül mind a 
vallási normáktól, mind a szokásoktól. A másik tézise azt emeli ki, hogy a 
korai társadalmakban (valamint a kortárs „primitív társadalmakban”) az 
egyén helyzetét a státusa határozza meg: a viselkedési módok, a gazdasági 
helyzet, a jogok és kötelességek szövevénye a szerint alakul, hogy az adott 
egyén a társadalomban milyen helyzetet foglal el, s e pozícióból nem nyílik 
lehetıség a kilépésre. Maine megközelítését késıbb Sir Paul Vingradoff 
(1854-1925) orosz történész folytatta az „Outlines of Historical 
Jurisprudence” (1920). címő könyvében  
Az evolucionisták tehát a világ különbözı népeinél elıforduló kulturális 
egyezéseket az azonos fejlıdési vonallal, a közös kulturális szinttel 
magyarázták.  
A német jogtudomány is hamarosan csatlakozott az evolucionalista 
trendekhez, de itt kifejezetten törekedtek a jogtörténet és a jogi etnológia 
elválasztására. 
Friedrich Ratzel (1844–1904) német etnográfus, geográfus szerint minden 
kultúrjelenség csak egyszer keletkezett, egy bizonyos helyén a világnak, 
elterjedése pedig az ezeket elıször kialakító nép vándorlása nyomán ment 
végbe. Ratzelnek ezzel a migrációs elméletével szemben az orvos és 
pszichológus Adolf Bastian (1826–1905) német antropológus úgy vélte, hogy 
a kulturális egyezések az azonos lelki beállítottság és környezeti hatás 
eredményeként létrejött ún. elemi gondolatnak, népgondolatnak köszönhetik 
létüket. 
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Ebben a korban alakulnak ki egyébként a néprajztudomány elsı szervezetei, 
múzeumai és tanszékei is. Az elsı néprajzi társaságot, 1839-ben Párizsban 
alapították, utána sorban alakulnak meg a különbözı országok hasonló 
társaságai (1845-ben az Orosz Földrajzi Társaság Etnográfiai Osztálya, 1889-
ben a Magyar Néprajzi Társaság). Megkezdıdik az önálló néprajzi múzeumok 
szervezése, az elsık között az Adolf Bastian által létrehozott berlini Museum 
für Völkerkundét (Egyetemes Néprajzi Múzeum, 1868), a Magyar Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztálya 1872-ben. Az elsı néprajzi tanszéket Angliában 
1893-ban állították fel, elsı betöltıje Sir Edward Burnett Tylor (1832–1917) 
angol antropológus volt. E korai alapítás ellenére néprajzi tanszékek 
tömegesebb szervezésére csak századunkban került sor, a néprajz ekkor 
nyeri el akadémiai rangját. 
 
Az evolucionalista tanok elsı szisztematikus összefoglalására Albert 
Hermann Post (1839-1895) német jogtudós vállalkozott a „Grundriss der 
ethnologische Jurisprudenz” címő könyvében, melyben számtalan 
társadalom jogéletét vizsgálta a fıbb intézmények mentén (házasság, öröklés, 
büntetések stb.). Meggyızıdése szerint a jog egyetemes jelenség, mindenhol 
megtalálható, ebbıl adódóan lehetséges egy olyan elmélet megalkotása, mely 
minden kérdésre választ ad. E gondolat mögött pedig felsejlik a természetjogi 
gondolkodás, mely alapot ad - szerinte - a kutatónak arra, hogy egymástól 
térben és idıben eltérı körülmények közt élı népek jogát összevesse és 
megalkossa az emberiség univerzális jogát (Univerzalrecht der Menschheit), 
melyet az egyes népekre jellemzı „néplélek” (Volksgeist) tör csak 
partikularitásokra. 
Post munkásságát Joseph Kohler (1849-1919) német jogtudós folytatta, aki 
szerint a jog a valláshoz és a nyelvhez hasonlóan egyetemes jelenség, 
ugyanakkor elvetette a „Volksgeist” fogalmát. Mindkét kutató közös 
módszertani sajátossága és újítása, hogy lassan kezdték feladni a korabeli 
antropológia kényelmes „armchair-anthropolgy” módszerét, melynek lényege, 
hogy a kutató nem lép kapcsolatba sem a helyszínen, sem egyéb módon a 
vizsgált társadalmak tagjaival, hanem másodlagos adatok és beszámolók 
alapján győjt adatokat, melyek egy része késıbb természetesen hamisnak 
bizonyult. 
 
Az evolúciós gondolat a társadalomtudományban - és így a jogtudományban 
is - kialakult európai és észak-amerikai civilizációs mintához vezetı út 
fejlıdésként való értelmezésére épült, ahol az egyszerő, a „primitív 
intézményektıl” fokozatosan és egyirányúan vezet az út a modern 
társadalom mind komplexebb, bonyolultabb, de egyúttal hatékonyabb 
intézményeinek kialakulásához.  
A jog területén fontosabb megállapításai az ısi társadalomban a családra és 
a házasságra, az egyén társadalomban való helyzetét meghatározó norma-
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rendszer jellegére, az ısi közösségi tulajdonra, büntetési rendszernek 
tekintett bosszú eljárásokra vonatkoztak. 
 
Az ısi társadalmak evolucionalista szempontú vizsgálata érdeme, hogy a 
társadalomtudományok kutatási területére helyezte a „primitív ember” 
világának a kutatását, szakítani igyekezve a primitív emberre vonatkozó naiv 
nézetekkel.  
Programja azonban igazi eredményt nem hozott, megállapításai spekulatív 
jellegőek, értékszempontjai pedig a modern társadalom értékszemléletének 
feleltek meg.  
 
Az „ısi jog” vizsgálata elsısorban a modern jogrendszerek intézményeinek 
kialakulásához vezetı alapok keresése volt, a kutatók, az evolucionalista 
rendszeralkotók kezében lévı, esetlegesen szerzett adatok alapján.  
 
A századforduló táján az evolucionizmus és a német elméletek túlzásaival 
szemben ellenhatásként más irányzatok jelentkeznek. Egyedül 
Oroszországban folynak továbbra is töretlenül a kutatások a fejlıdéselmélet 
jegyében, és Angliában fejleszti ki néhány kutató a kritikai evolucionizmust 
(Sir James George Frazer 1854–1941 skót szociál antropológus, Edvard 
Westermarck 1862–1939 finn filozófus, szociológus, Kazimierz Moszynski 
1887–1959 lengyel etnografus, etnologus). Amerikában az Franz Uri Boas 
(1858–1942) német-amerikai anropológus vezette irányzat teljesen elfordul 
az evolucionizmustól, mely addig az amerikai néprajz uralkodó 
eszmeáramlata volt, és a konkrét történeti kutatások, a beható adatgyőjtés 
szükségességét hangoztatja; Európában pedig Friedrich Ratzel elméletének 
továbbfejlesztéseként egy új, nagyhatású, és a német néprajztudományban 
egészen a legutóbbi évekig szinte egyeduralkodó irányzat, a 
kultúrkörelméleten alapuló kultúrtörténeti iskola alakul ki. 
 
Az unilineáris evolució (csak egy út lehetséges) tanát a XX. század elejére 
egyre több kritika érte különösen Franz Uri Boas (1858-1942) német-
amerikai antropológus részérıl. Szerinte felesleges az egyes kultúrák közti 
vélt vagy valós azonosságok után kutakodni, mivel az egyes sajátosságok 
számukban és jelentıségükben egyaránt meghaladják a közös vonásokat. 
Számára a kultúrák eredendıen különbözıek, mivel viszonyaikat a fizikai és 
a társadalmi környezet határozza meg Ebbıl következıen az egyes 
társadalmakat kell vizsgálni, de ezt sokkal mélyebb, analitikus és megfigyelı 
módon kell tenni. 
 
Az angolszász országokban ellenáramlatként egy másik irányzat, a 
funkcionalizmus jelentkezik. A funkcionalista elmélet kialakítása Bronislaw 
Malinowski (1884-1942) lengyel antropológus nevéhez főzıdik.  
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Malinowski abból a meggondolásból indult ki, hogy írástalan társadalmak 
esetében a történeti múlt megismerhetetlen, ezért csak a vizsgálat idején 
fennálló állapot kutatását tartotta szükségesnek. A pályáját biológusként 
kezdı Malinowski szerint a kultúra a társadalom különbözı szükségleteinek 
a kielégítését szolgálja.  
 
Az antropológia további fejlıdését az evolucionalizmussal való szakítás hozta.  
A XX. sz. fordulója körül fogalmazódott meg az a kutatási program, hogy a 
helyszínen kell tanulmányozni a természeti népek valóságos életét, s azok 
társadalmi intézményrendszerét az ilyen tanulmányok alapján nyert 
adatokból kell rekonstruálni.  
Bronislaw Malinowski vezette be az új paradigmát a jogantropológiába. 
Módszertani újítása a „field work”, mely végleg szakított a karosszék-
antropológiával, mivel azt követelte meg, hogy a kutató a helyszínen hosszú 
idıt eltöltve, a helyiek nyelvét is elsajátítva végezze megfigyeléseit, ezáltal 
elsı kézbıl szerzett, önálló munkán alapuló tényekre alapozva dolgozzon, s 
ne legyen kitéve még a tolmácsok tévedéseinek sem.  
Személyes jó példával járt elöl, mivel hosszú idıt töltött a Trobriand-
szigeteken a helyi társadalom megfigyelésével. A „field work” szükségessége 
Malinowski óta megkérdıjelezhetetlen módszertani követelmény.  

 
 
 
 
 
 
 
Malinowski  
a Trobriand-
szigeteki 
ıslakosok 
körében 
(1918) 
 

 
Másik módszertani újítása a normatív megközelítés elvetése és a jog 
funkcióinak középpontba állítása.  
Az 1926-ban publikált „Crime and Custom in Savage Society” lapjain fejti ki, 
hogy a társadalmat nem jogi kötelezettségek, hanem a reciprocitás tartja 
össze: a társadalom egyes tagjainak egymás iránti kötelezı reciprocitása, 
mely a kötelezettségek sőrő hálóját építi ki egyéni és közösségi szinten 
messze fontosabb, mint a kényszer alkalmazása állami vagy nem állami 
intézmények által.  
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Malinowski által megfogalmazott funkcionalizmus lényege, hogy minden 
társadalomban azonos szükségletek jelentkeznek (élelemszerzés, utódok 
nevelése stb.), ugyanakkor minden társadalom kifejleszt olyan 
intézményeket, amelyek e funkciók megvalósítását szolgálják. Az azonos 
szükségletek és az azokból származó funkciók adják a közös alapot, melynek 
egyes megoldásai kultúránként különböznek ugyan, de ez a közös alap nem 
teszi lehetıvé, hogy a továbbiakban fejlett és primitív társadalmakról 
beszéljünk, hiszen ezek szükségletei, s így funkcióik is, azonosak. Hosszú 
távon a funkcionalizmus elmélete tette Malinowski nevét világhírővé, 
különösen, mivel lehetıvé tette az evolucionista tanok háttérbe szorítását.  
 
A jogi antropológia nem önálló kutatási területként, hanem a „primitív”, 
„természeti” népek tanulmányozásra irányuló kulturális antropológián belül 
a „joginak” tekintett intézmények vizsgálataként jött létre.  
Megjelenik a tényleges kutató munka, amely már nem az ısi, feltételezett 
társadalom kutatása, hanem az egyidejőleg létezı, a kultúra ısi, „eredeti” 
fokán megjelent természeti népek szokásainak vizsgálata az antropológussal 
együttmőködve. 
A kulturális antropológia jogra vonatkoztatható nézeteinek az alapját az adja, 
hogy az elıítéleteket félretéve, tudatosan elfordult a hagyományos etnológia 
tudományos hagyományokra épült, néprajzi leíró, a népeket általánosan 
vizsgáló tudománytól. 
 
A jogállam specializált intézményrendszerét a „primitív” népek esetében 
természetesen nem lehetett felmutatni. Az antropológusok ennek 
eredményeként nem azt jelentették ki, mint a korábbi evolucionalista 
tudósok, hogy e társadalmak jog nélküliek, hanem azt, hogy a jog lényege 
annak funkciója, ez pedig a társadalom folyamatainak rendezettsége, a 
zavaró magatartások feletti ırködés, a rend megsértésének a helyreállítása.  
 
A jog tehát a társadalmi kontroll intézménye, a tanulmányozott népeknél 
mindaz jogi intézmény, amely e társadalmi kontroll funkcióját valósítja meg.  
Az eredmény tehát az, hogy a jog intézménye a társadalom szinte egész 
intézményrendszere, annak struktúrája. 
Így válik a kulturális antropológiában joggá a társalom strukturális 
felépítettségét és kapcsolatrendszerét meghatározó rokonsági rendszer, de 
joggá válik a társadalmi szabályozásban a beavatkozásokat irányító mágia, a 
társadalom mítoszai, stb.  
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Vadászó, halászó, győjtögetı társadalmak 
 
Paleolitikum (ıskıkorszak, pattintottkı-korszak), amely földtörténeti 
szempontból a pliocén végével és a pleisztocénnel esik egybe. kb. 2,4 millió 
évvel ezelıtt kezdıdött és i.e. 10 000-ig tartott. Az emberiség történetének 
99,5%-a a paleolitikumra esik. Az ember a földön való megjelenése óta eltelt 
félmillió esztendı során a végsı tízezer évtıl eltekintve vadászatból, 
halászatból és győjtögetésbıl élt. Bár a zsákmányolást őzı ember mindenevı 
volt, fı táplálékát mégis a hús jelentette, s éppen ezért a vadászat 
csakhamar az ısember létfontosságú élelemszerzı tevékenységévé vált. 
 

 
 
Elsısorban Nyugat-Európában, Közel-Keleten és Észak-Afrikában élı 
ısember aránylag fejlett kı- és csonteszközöket használt. Az ıskıkorszak az 
emberi eszközhasználatnak az a szakasza, amikor a kı- és csonteszközök 
tudatos készítése zajlik, és a technológia a szilánkhasításra korlátozódik. 
 
A „vadászó ember” feltőnése hosszú folyamat eredménye. Az emberi 
törzsfejlıdés korai szakaszának képviselıi közül sem az Australopithecus, 
(„déli-majom”), sem pedig az ıt követı Homo habilis („ügyes” ember) nem 
vadászott. Döntıen növényi táplálékból álló étrendjüket a ragadozók által 
hátrahagyott maradványok elfogyasztásával tették változatosabbá – 
olvashatjuk Robert J. Blumenschine és John A. Cavallo tanulmányában, 
amelyben a Homo nemzetség különbözı létfenntartási stratégiáit vizsgálják. 
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Afrika, Földünk harmadik legnagyobb kontinense, háromszor nagyobb, mint 
Európa. 30,3 millió km2-es földje az emberiség által legrégebben lakott 
terület. A kontinenssel kapcsolatban a történészek azt mondják, hogy „itt 
ringott az emberiség bölcsıje”, mert itt találták meg a legrégibb emberi 
leleteket, tehát Afrikából indulhatott útjára az emberiség.  
Charles Robert Darwin (1809-1882) angol természettudós, az evolúcióelmélet 
kidolgozója írta az „Az ember származása” címő könyvében: „A Föld minden 
táján ma élı emlısök közeli rokonai ugyanazon táj kihalt fajainak. Ezért 
valószínő, hogy Afrikát valamikor az orángutánnal és csimpánzzal közeli 
rokonságban levı kihalt emberszabású majmok lakták; minthogy pedig ma 
ez a két faj az ember legközelebbi rokona, valamivel még valószínőbb, hogy 
korai ıseink inkább az afrikai kontinensen éltek, mint bárhol máshol.” 
 

 
 
Louis S. B. Leakey 1964-ben a Viktória-tó közelében lévı Olduvai-szurdokból 
hozta felszínre az ember legkorábbi ismert faja, a Homo habilis csontjait.  
 
Késıbb az elıember és az ısember több 
más fajának csontjai is Afrika területérıl 
kerültek elı (Homo rudolfensis, Homo 
ergaster és Homo rhodesiensis). 
Etiópiában találták meg a mai ember 
(Homo sapiens) legkorábbi maradványait, 
a Szaharában, Dél-Afrikában és Afrika 
egyéb területein pedig sok késıbbi 
kıkorszaki emléket is felfedeztek.  
 
A késıi kıkorszakban vadászó es halászó 
társadalmak alakultak ki a Nílus 
völgyében, Nyugat- es Kelet-Afrikában. 
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Homiminák családfája (American Museum of Natural History, AMNH.) 
http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/hhoguide/tree.html 
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Homo sapiens neanderthalensis              Homo sapiens sapiens 
(Palaeanthropus)                                     (Neanthropus). 
A „neander-völgyi” ısemberrıl                 A Crô-magnon környéki 
a gibraltári kopnyalelet alapján               (Franciaország) lelet alapján  
készült rekonstrukció.                             készült rekonstrukció. 
 
A „neander-völgyi” ısember  
(Homo sapiens neanderthalensis) 
valószínőleg hitt a halál utáni 
életben. Ismerte a tüzet, halottait 
gödörbe fektette, mellé fegyvereket  
és táplálékot tett, súlyos 
mészköveket helyezett rájuk, vagy 
apró kövekbıl álló dombocskát 
halmozott.  
Az elsı jelentısebb lelete a 
Düsseldorf melletti Neander-
völgybıl került elı. 
(80 000-40 000 évvel ezelıttig élt 
itt. 
 
    A „neander-völgyi” ısember 
        tábora 
 
A primitív totemizmus kezdete a „neander-völgyi” ısember történeti korához 
kapcsolódik, körülbelül i.e. 80 000, és i.e. 10 000-ig tartott. 
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A „neander-völgyi” ısember (Homo sapiens neanderthalensis) a 
bevonalkázott területen terjedt el. 
 

A „crô-magnoni ember” a  
Homo sapiens sapiens 
(Neanthropus) vagy  
Homo sapiens fossilis  
(A mai ember ásatag ıse) 
településére utaló lelıhelyeken 
a fosszíliák korát is feltünteti 
a térkép. 
 
A modern ember legkorábbi 
maradványait Afrika 
Szaharától délre esı vidékein 
és a Közel-Keleten találták 
meg. 
 
 
A „crô-magnoni ember” 
tábora. 
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Mintegy 35 000 évvel ezelıtt Földünkön már csak Neanthropusok éltek, azaz 
a Homo sapiens sapiens alfaj képviselıi. Gyakran az egyszerőség kedvéért 
csak úgy említjük ıket, mint „crômagnoni emberek”, egy igen jelentıs 
délnyugat-franciaországi lelıhely, Crô-Magnon neve alapján. Elıdjétıl, az 
ısembertıl számos vonásban alapvetıen különbözik: magasabb termető 
(160-180 cm), koponya-őrtartalma már a mai emberének felel meg; 
átlagosan 1400 cm3. Alsó állkapcsán kialakult az állcsúcs is, ami egyetlen 
elıdjének sem volt.  
 
A késıi paleolitikum modern embere már fejlettebb társadalmi egységekben 
élt, s elıdeinél jóval bonyolultabb eszközöket és fegyvereket készített kıbıl, 
csontból és fából. Ez az ember volt az elsı aki sziklarajzokat készített, 
ábrákat karcolt a sziklára, barlangok falára festett, szobrokat, 
dombormőveket faragott.  
 
A Neanthropusok most már nem csupán az Óvilág hatalmas területeit 
hódították meg - Ázsia, Európa és Afrika tájait -, hanem behatoltak Észak- 
és Dél-Amerikába, valamint eljutottak Ausztráliába is. Megteremtették a 
hideg klíma elviselésének technikai feltételeit, hiszen tüzet tudtak csiholni, 
sátrat állítottak, kunyhót építettek, és bırbıl, szırmébıl ruhát csináltak 
maguknak. Így azután lassan az összes éghajlati övben megtelepedtek, még 
a zord tundrákon, sıt a jégtakaró peremén is.  
Az ember legkésıbb az ıskıkor második felében megtanult dörzsöléssel tüzet 
gerjeszteni, vagy erre alkalmatos kövek összeütögetésével, lángot gyújtani. 
Így még kevésbé volt kiszolgáltatva a természet vak erıinek. 
A tőz lehetıvé tette, hogy az ember elterjedjen az egész Földünkön.  
 
A kései paleotikum nemzetségekbe tömörült embere még vadászgató-
győjtögetı - s ennek megfelelıen nomád - életmódot folytatott. Hiszen nap 
mint nap elegendı ehetı növényt, magot, gyümölcsöt és kisebb élılényt 
kellett találnia, vadat elejtenie, s alkalomadtán halat fognia, hogy 
szükségleteit kielégítse. Régebben elsısorban barlangokban húzta meg 
magát az ember, esetleg sziklaereszek alatt keresett védelmet, a nyílt terepen 
pedig a tábortőz mellett vagy egyszerő szélvédı sövény mögött húzta meg 
magát. Késıbb már az ember az idıjárás viszontagságainak ellenálló 
kunyhót és sátrat tudott emelni.  
Ez jobban védte a hideg és a ragadozók ellen, sıt azt is lehetıvé tette, hogy 
az ember néhány hetet vagy akár hónapot is letelepedve töltsön el. 
Most már nem kellett teljes erejét latba vetnie napi szükségleteinek a 
kielégítésére, hanem a meglevı anyagi alapok segítségével ideje és lehetısége 
nyílt arra, hogy kialakíthassa kulturális és vallási szokásait, szertartásait is. 
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Az ıskori ember élete a totemista-animista mágia körül forogott, ezek nélkül 
egy lépést sem tudott tenni. 
Az antropocentrikus (emberközpontú) gondolkodásából adóan a világegyetem 
középpontjába a földet helyezi, s mivel ı a földön él, szintén a világ 
középpontjában éli le földi életét. Ha innen kimozdul - akár a Felvilágba, 
akár az Alvilágba - ezt csak varázslat segítségével viheti végbe.  
Ugyancsak varázslattal vonzza magához az égitest-totemeket az égbıl.  
 
Az ısi társadalmak mágiája fejlıdésében két átfogó korszak, a totemista és 
az animista kor különböztetı meg. Az elsıre az ember nem embertıl való 
leszármazása, a másodikra a halotti kultusz, szellemhit jellemzı. 
 

                       
 
Az ısember korában mővészetrıl még nem beszélhetünk, csak mágiáról.  
Ami ma díszítı tevékenységnek tőnhet, az mind mágikus cselekedet volt 
annak idején.  
A mágia mővelése azonban az ıskor mővészetévé válik. A mágikus 
cselekedetek a vers, a zene, a tánc, a festészet, szobrászat mind a mágia 
kellékeiként, eszközeiként mőködnek. 
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Vértes László (1914–1968) ısrégésztıl olvashatjuk („Az ıskor és az átmeneti 
kıkor emlékei Magyarországon” címő könyvében), aki a tatai ısember 
mágikus jelét találta meg: „Az amulett (fétis) nummulitbıl készült, 
pontosabban egy természetes úton kimállott harmadkori (eocén) Nummulites 
perforatus (A tenger egysejtő élılényeinek a megkövült maradványai, mely 
fosszíliák 0,5-3 cm átmérıjőek.) felületébe karcolt bele két vonalat, amelyek 
szinte mértanilag pontosan derékszögben metszik egymást.”  
Ha meghúzunk két vonalat, kapunk egy keresztet, vagyis az életfa jelét, 
amely körrel körülkerítve „napkereszt”. 

 
Egy megközelítıleg 50 000 éves nummulit amulett a 
tatai ısteleprıl. A kör formát maga a nummulit 
mészváza adja, rajta pedig határozottan felismerhetı az 
egymást keresztezı két vonal karcolata, az életfa-jele. 
Ezek a mágikus praktikák az emberi élet kezdeti fokán 
azonosak a világ minden pontján. 
 

Hatvani Bertalan errıl azt írja: „…a »napkereszt« mindenütt megtalálható,  
s a nap kultuszával van összefüggésben.” A kör és a négyzet egyaránt lehet 
nap-jel.  
 

     
 
Varga Zsigmond (1886-1956) teológus, szumirológus, bölcsészprofesszor 
„Általános vallástörténet” címő könyvében a következıket írja: „A totemek 
túlnyomóan állatok, de lehetnek növények, tárgyak, égitestek és egyéb 
jelenségek is.” A totem angol szó, és az észak-amerikai algonkin indián 
ototeman szóból ered, mely az ote (törzs, nemzetség) származéka. 
 

   
 
30 000 éves mamutagyarból kifaragott madárfigura és a lófej  
(Hohle Fels barlangból került elı). 
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A totemizmus lényege az embernek totemektıl való leszármaztatása, így 
ebben minden totem benne foglalt. Mivel a leszármaztatáshoz emberközelség 
kell, ez a mágikusan gondolkodó ember esetében az égitest-istenek földre 
varázsolásával érhetı el. A földön a napot, holdat, csillagot testbe varázsolja 
az ısember. Az inkarnáció az égitest-istenek valakiben vagy valamiben való 
megtestesülése mágikus úton, a perszonifikáció ugyanezen az úton a 
valakiben történı megszemélyesülés. Az égitest-totemek: emberben hérosz, 
állatban totemállat, növényben növénytotem, tárgyban fétis a testet öltésük. 
A totemizmus idején a nap, hold hímnemő, a csilla nınemő. A nap, hold 
inkarnációja emberben táltos, állatban táltosló. A csillag perszonifikációja, 
ha földre száll, földanya. Az égitestek kultusza ma is tart a természeti 
népeknél, csakhogy náluk nem tiszta totemizmus szinten, keveredik, olykor 
egybeolvad az animizmussal.  
 
Legrégibb hold-jelek a  
kb. 30 000 éves „Blanchhard-
csont”-on találhatók, a 
Marschanck által megrajzolt 
„siprális vonallal”. Holdfázisok 
ábrázolásával a mána fogyását 
és sokasodását karcolásokkal 
örökítette meg az ısember a 
mágikus tevékenysége során. 
A crô-magnoni ember készítette. 
Blanchard-szikla menedékében, 
Les Eysies francia falu közelében 
találta Louis Didon francia 
régész 1911-ben.  
 
A természetfeletti erıt a malájok mánának, a sziúk vakannak, az algonkínok 
pedig manitounak nevezik. A természetfeletti erırıl a pápuák, melanéziaiak, 
polinéziaiak, mikronéziaiak így vélekednek: „A mána az a láthatatlan 
kisugárzás, amely minden embert körülvesz. Mána nélkül senki sem élhet.” 
Tehát mindenki mindenkivel és mindennel integer (érintés nélküli) 
kapcsolatban van a mána révén.  
 
Ernst Julius Lips (1895-1950) német etnológus, szociológus „A dolgok 
eredete” címő könyvében ezt így látta a természeti népek életében: „Azt a 
törekvést, amely a misztikus erı (mána) befolyásolására és hasznosítására 
irányul, mágiának nevezzük.” Ám ez a totem-isteni erı nemcsak 
megtermékenyítı, pusztító is lehet. Egy-egy közösség mágikus tevékenysége 
arra irányul, hogy a megtermékenyítést elısegítse, pozitív mágia, a pusztító 
erıt pedig elkerülje, negatív mágia vagy tabu.  
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A mágia azon a hiedelmen alapul, hogy a világ egymástól távol esı, 
különbözı dolgai között belsı kapcsolat van, és így az egyik dologra való 
ráhatással a másikat is uralmunkba keríthetjük.  
 
A mágiának két fajtája különböztethetı meg: a homeopatikus, illetve az 
átviteli mágiát.  
„Az elıbbi alapelvet a hasonlóság, az utóbbit a kapcsolat vagy átvitel 
törvényének nevezhetjük. Az elsıbıl, a hasonlóság törvényébıl a varázsló azt 
a következtetést vonja le, hogy bármely kívánt hatást elérhet pusztán a 
cselekmény utánzásával. A másodikból arra következtet, hogy azt a hatást, 
amelyet cselekedeteivel egy tárgyon elıidéz, elı tudja idézni azon a személyen 
is, akivel a varázslás tárgya egyszer, mint testrésze vagy másként, 
kapcsolatban állt.”  
A homeopatikus mágia elvének talán leggyakoribb alkalmazása a következı:  
Az ellenséget azzal akarják megsebesíteni vagy elpusztítani, hogy képmását 
sértik meg vagy pusztítják el abban a hitben, hogy ami a képmással történik, 
az esik meg az emberrel is. Ezzel a kétféle mágiával Frazer le is zárja a mágia 
kategóriáit. 
 
A mágiának azonban van még két kategóriája, amelyek éppen olyan fontosak 
a mágikus gyakorlatban, mint a homeopatikus és átviteli mágia.  
Az egyik az érintési mágia. A mágia kategóriái között talán a legfontosabb, 
miután a mánát érintéssel lehet birtokba venni.  
A másik a szómágia, a szónak vagy „igézés”-nek mánával való megtöltése.  
A primitívek szerint a szónak már a puszta kimondása „megidézi” a kívánt 
személyt vagy mozgásra bírja a holt tárgyakat. 
 
Sir Frazer James George (1854-1941) skót antropológus „Az aranyág címő 
könyvében” leírja, hogy: A primitív ember csupán éltetı erıt vagy pusztító 
veszélyt lát. Így a mágiának kétféle elıírása van. Elsısorban: mit kell tennie 
az embernek, hogy termékenységben részesüljön (pozitív mágia). 
Másodsorban: mitıl kell óvakodnia, mit nem szabad elkövetnie, hogy a bajt 
elkerülje (negatív mágia vagy tabu). A veszély elhárítására tabut alkalmaz. A 
tabu például már az „arató” népek életében gyakorolt mágia. A termıföld a 
termés beéréséig tabu, amit csak a fınök és a vének tanácsa oldhat fel a 
közös „aratás”, szüretelés napján. A másik védelmet nyújtó tabu a 
menedékhely. Kezdetben a totemtárgyak „fétisek” védelmét szolgálta (majd az 
animizmusban a szellemek tabuizált tartózkodási helye lett). De védte a törzs 
tagjait és az idegeneket is. A menedékhelyre menekült személy, akár bőnös, 
akár idegen, biztonságban érezhette itt magát, mivel senki sem foghatta el. 
Ezeken a helyeken nemcsak az ember, hanem az állat és növény is tabu volt. 
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Az inkarnált, perszonifikált megjelenítési formáknál is a homeopatikus mágia 
segítségével idézik elı a varázsláshoz értık, a testet öltött formán. 
Az inkarnációt, perszonifikációt az égitest-totemek másodlagos megjelenési 
formáiban a leszármaztatás biztosítására alkotta meg a mágikus 
manipuláció, s miután a leszármaztatáshoz egy hímnemő és egy nınemő 
partner szükséges, a primitív mágikus elme kialakítja a nap és a hold hím- s 
a csillag nınemőségét.  
A nagy Földanya istennı képzete egyaránt megtalálható Kis-Ázsiában, 
Egyiptomban, Mezopotámiában, Indiában, Kréta szigetén, a szíriai térségben 
és görög földön. Ez az istennı, a föld termékenységének a képzeletvilágba 
kivetített szimbóluma, a leghatalmasabb és legrejtélyesebb természeti erık 
megszemélyesítıje. A termékenységi kultusz központi kérdés a mágiában.  
A Felvilág mágikus eredete a mitológiákban található: „A dolgan tatárok úgy 
tudják, hogy a felvilági életfán, a levegıben álló csodafán; ennek az ágai közt 
élnek a fıisten (nap) és felesége (földanya), valamint gyermekeik (tündérek).”  
Az istenek felvilági tanyáján csak egyetlen állatot találunk, a táltos lovat.  
A sas mellett a leggyakoribb nap-inkarnáció.  
 

 
 

Lófejben és testben végzıdı vezéri 
pálca, hossza: 28 cm. Magdalenian 
periodus „rénszarvas kor”  
(National Archaeology Museum, 
Franciaország) 
 
A világegyetem egyik legismertebb 
megszemélyesítıje a „csodaszarvas”.  
 
A crô-magnoni ember készítette 
rénszarvas csontkarc.  
(Kessler Loch) 
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A fınök vagy varázsló esetében a mánával való tökéletes 
telítettség azt jelenti, hogy az égitest-totem benne ölt 
testet, s általa gyakorolja isteni hatalmát. Ha tehát a fınök 
elveszíti mánával való tökéletes telítettségét, megtöri az 
isteni hatalmat, amibe belepusztulhat az egész népcsoport, 
tekintettel a mána integritására. Az érintési tabu azért 
hatásos, mert alattvalói is hisznek benne.  

Lips Julius „A dolgok eredete” címő könyvében kifejti: „A mágia egyrészt a 
természetfeletti erı (mána) megnyilatkozási formája, másrészt emberi 
praktika, mely a bajok elhárítására, illetve a szükségletek elıteremtésére 
vonatkozik….  
A mágikus életforma az ısember életében a totemmel való „szent” 
communiót (közösséget) jelenti. Ezt a közösségi kapcsolatot a kultuszban 
teremti meg. Aki a kultuszt vezeti, az a varázsló. 
Frazer „Az aranyág” címő könyvében ezt írja: „Nagy lépést jelentett elıre, 
mikor létrejött a varázslók külön csoportja; más szavakkal, amikor bizonyos 
számú embernek kifejezetten az lett a feladata, hogy az egész közösség javára 
használja fel tudását, vonatkozzék ez akár betegségre, jövendı 
megjósolására, illetve az idıjárás szabályozására, valamint más közhasznú 
célra.” (A varázslók kései utódai a táltosok és majd a sámánok) 
A varázsló kötelessége, hogy bajt és járványos betegséget bocsásson 
törzsének ellenségeire, illetve saját népét megvédje az ellenség rontásaival 
szemben. Ebbıl is kitőnik, hogy a varázsló nem pusztán magánszemély 
többé, hanem az egész közösség érdekében végzi a közösségi mágiát.  
Ezáltal nagy befolyásra tesz szert, rangban a legelsık közé, sokszor legelsıvé 
emelkedik. Természetesen felelıssége is ebben az arányban növekszik. Az is 
megesik, hogy csalódott és dühös megbízói agyonütik. Ezt az ítéletet  
vehetjük az elsı emberáldozatnak. 
A mágia gyakorlati alkalmazásában kiemelkedı 
fontossággal bír a totem-istenné tett (deifikált) nap 
tisztelete, az elıtte történı leborulás már kultuszi 
cselekmény. Ugyanilyen kultuszi cselekménnyel 
áldozott az ısember a holdnak és csillagoknak.  
Az ısember legelsı istenei a nap, hold és csillagok 
voltak. Látta ezek változásait, mozgásait, ezért 
élılényeknek tekintette azokat. A nap-hold-csillag 
hármas istenség uralma még az i.e. XII. században  
is általános volt.  
Ezt egy babiloni lelet a határkı reliefje mutatja.  
A határ védelmét a hármas istenségnek bemutatott 
áldozattal vélték biztosítani írja Magnus Magnusson 
az Ásóval a Biblia nyomában címő könyvében. 
      (forrás: Louvre múzeum, arethuse1.free.fr/) 
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A mána birtoklásának egyik módja a fetis. „A fetis a portugál feitico, factitius 
szóból származik, és valamilyen mesterségesen elıkeresett vagy készített 
tárgyat jelent, olyant, amelyikrıl a primitív ember azt hiszi, hogy benne 
isteni erı lakozik. A fetist a mágikusan érzı, gondolkodó ember magánál 
tartja, vagy a házában helyezi el. Ez az emberközelség biztosítja, hogy a 
totemisten mellette áll, vele együtt érez. Látja bajait, azokon segíthet, és 
legfıképpen meghallja, ha hozzá fordul. A fetis csak külsı formája, 
inkarnációja, hordozója a mananak, s mint ilyen, nem azonos az istennel, 
csak a benne rejtızı természetfeletti erıvel. Ha a mána kifogy belıle, 
megszőnik segítsége is. Az egyik leghíresebb másodlagos fétisinkarnáció a 
gravetti vagy willendorfi Vénusz. 22 000-24 000 évesre becsülik.  
„Vénusz figurákat” Európa-szerte találtak Spanyolországtól egészen 
Olaszországig. Koruk i.e. 25 000-15 000 közé tehetı. Több mint hetven 
példányt találtak meg, többségüket Európában és Ázsia északibb részein. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
Hahn István (1913–1984) ókortörténész, egyetemi tanár „Istenek és népek” 
címő könyvében ezt a véleményt írja róla: „A barlangi rajzok tanúsága szerint 
az állatok szaporodása mellett az emberi termékenység is erısen 
foglalkoztatta a felsı paleolitikum emberét. Nyilván ezzel hozhatók 
kapcsolatba a testes asszonyokat ábrázoló szobrocskák (idolok), amelyeket 
Vénuszoknak szokás nevezni. A nıiességre, anyaságra utaló testrészeket 
szinte torzító módon hangsúlyozó szobrocskák feltehetıen a termékenység 
képszerő ábrázolásával: a hasonlósági mágia törvényei szerint az emberek és 
állatok valóságos szaporodását akarták elımozdítani.”  

„Willendorfi Vénusz” 
mészkıbıl készült, 
magassága: 11 cm 
(Ausztria) 

„Mentoni Vénusz” 
Zsírkıbıl készült, 
magassága: 6 cm 
(Franciaország) 

„Dolni Vestonice Vénusz” 
mammutagyarporral 
kevert agyagból készült. 
(Morvaország) 
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A „Willendorfi Vénusz” elemzése a mágia értelmében Hahn István szerint 
„közömbös fej” 7 rétegő napkorong. Lába feje nincs, kezén (amint kivehetı)  
4 ujj van, tehát istennı, azaz a földanya megszemélyesítıje. Csenevész a 
karja. Mellei azért óriásiak, mert azokból „táplálja” az emberiséget. Semmi 
kétség, a termékenységi kultuszt szolgálta. 

 
A „Brassempouy lány”  
faragott nıi fej  
elefántcsontból készült  
i.e. 20 000-15 000 körül,  
magassága: 4 cm. 
Az elsı elıkerült  
portrészobornak tekinthetı. 
(Brassempouy, Franciaország) 
 
Asselfingen közelében több, a jégkorszakból 
származó barlang található. A Lone-völgyben lévı 
Hohlenstein-Stadel-barlangban 1939-ben találták 
meg az oroszlánfejő ember darabjait, ám jóval 
késıbb, a hatvanas évek végén állították össze 
ıket egyetlen figurává a szakértık. Azóta is idırıl-
idıre elıkerülnek újabb töredékek, amelyek 
teljesebbé teszik a 30 centi magas szobrot.  
Az utolsó jégkorszak idején mamutagyarból 
faragott oroszlánfejő, embertestő figura a világ 
legrégebbi ismert vegyes ember-állat ábrázolása. 
Az eddig 32 000 évesnek vélt, de a legújabb 
mérések szerint 40 000 éves. A mőkincset a 
restaurátorok 220 darabból rakták össze, és újabb 
1000 darabját sikerült azonosítani. 

A szakértık valószínőnek tartják, hogy az ıskori „varázslók” szırméket és 
kosztümöt viseltek, amikor a tőz mellett szertartást végeztek. Hibrid lények - 
félig ember félig állat alakok - több franciaországi sziklarajzon is láthatók. 
Valószínő, hogy a „varázslók” kedvelt kosztümjei a jégkori fauna veszélyes 
egyedeit mintázták. A barlangi oroszlán több mint 250 kilót nyomott, és 
hatalmas mancsának egyetlen csapása elég lehetett ahhoz, hogy bárkit 
leterítsen. 
Egy hangszernek tőnı tárgyat tartó emberi alak látható a Pireneusok lábánál 
lévı egyik barlang falán. Az illetı bölényjelmezt visel, egy 800 kilós 
kolosszust utánoz, amellyel szintén nem volt tanácsos viccelni. A vadászok 
talán abban reménykedtek, hogy jelmezt öltve tánccal meg tudják szerezni az 
állat erejét, s esetleg a lelke is beléjük költözik. 
Az Oroszlánember lábujjhegyen áll, és úgy tőnik, hogy táncol.
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Másik jelentıs fétis a kígyókı. 
Használata elterjedt az egész világon, 
különösen Angliában. „A legtöbb 
kígyókı a Hildoceras nevő lábas fejő 
ıslények maradványaiból készült.  
A kígyóköveknek - más néven 
ammonitáknak - gyógyító erıt 
tulajdonítottak.  

 
     Azték kıkígyó, hold-fétis 
 
Harmadik jellemzıen hold-fétis a bagoly.  
A botban inkarnálódott másodlagos bagoly-
totem mánáját érintési mágiával az birtokolja, 
aki a botot kezébe veszi.  
 
A táltos élıfétis, totem-jegye a botja.  
Ha bagoly-faragás a vége, akkor a hold ölt 
benne testet, ha sas vagy más égi madár, akkor 
a nap. A táltost a totemisten nemzi, éppen ezért 
Földanya fia, A fejlıdés folyamán, a totem-
animista szinkretizmus idején a táltos „fıpappá” 
válik. 
Baglyos botvég „táltos-bot” (Hajdúdorog) 
 

„Az áldozati szertartásokat a 
fıpap intézte, akit táltosnak 
(tudós, bölcs) neveztek; de 
voltak alsóbbrendő papjaik 
(gyula, oltárnézı), sıt nıpapjaik 
is (kuruzsló, varázsló), akik az 
áldozati állatokat virágokkal 
ékesítették, és az áldozat 
bemutatása közben dalokat 
zengedeztek.” írja Bartha J.  
(A magyar mővelıdés története 
címő könyvében).  
          Feszty körkép részlet 
 
E szerint a megnevezés szerint már elválik a táltos a varázslótól, de sámánról 
még szó sincs. A táltos az égitest-totem testet öltése, a sámán csak a „lélek, 
szellem” tartózkodási helye. A táltos isteni erıvel őzi a mágiát, a sámán csak 
közvetítı az istenek és emberek között. 
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A képek, rajzok készítésének legrégebbi dokumentumai a barlangrajzok  
(i.e. 30.-10. évezred). Ezek közül a legismertebbek a spanyolországi Altamira 
és a franciaországi Lascaux melletti barlangokban találhatók. 
Henri Breuil abbé (1877- 1961), a paleolitikus mővészet elsı jelentıs 
kutatója a barlangfestészet fejlıdését két nagy korszakra osztotta fel, s ez a 
felosztás még ma is érvényes. Ezek szerint a két nagy korszak, a perigord-i 
és a magdaléni ciklus meghatározott jegyeket mutat. 
Perigord korszak: Mintegy 32 000 éve jelentek meg azok a görbe vonalak, 
amelyeket az ısember a barlang agyagos talajába húzott az ujjával vagy 
egyéb eszközzel. Ezekbıl bontakoztak ki elıször az állatok körvonalai, 
amelyek késıbb a barlang falára kerültek.  
 
Az ısember elıszeretettel hagyta kezének a körvonalait is a falon. 
László Gyula írja: „A paleolitikum embereinek az elvont gondolkozás felé is 

kezdett bontakozni az értelmük. Ezt sejtetik − több mással együtt − azok a 
meghatározott számú pontok, amelyeket a falra festettek; úgy látszik, hogy 
számképzeteik is sokkal fejlettebbek voltak, semmint gondoltuk.”  
Leggyakoribb varázsszám a 3-as, a 6-os, és a 9-es, után a legsőrőbben a  
7-es varázsszám fordul elı.  

Az ısember szemében mégis a 
legfontosabb varázsszám az 5-ös.  
A mágikus elképzelés az 1-tıl 5-ig terjedı 
számoknak és ezek variációinak tulajdonít 
jelentıséget.  
 
A paleolitikumban alig van 
emberábrázolás, mert az ısember az  
öt ujj szimbólumában jeleníti meg az 
embert. 
 
Pech-Merle barlang (Franciaország)  
készült i.e. 20 000 körül  
 

Az állatsziluetteket késıbb fekete vagy vörös festékkel töltötték ki. Olykor az 
állat egyes részeit üresen hagyták. Bár az állatok mozgása természetes, a 
szarvak csavart perspektívájúak, tehát az állat oldalról, a szarvai szembıl 
láthatóak. Ezek a kétszínő festmények találhatók meg Lascaux-ban, amely a 
perigord-i korszak csúcspontját és utolsó szakaszát jelöli. 
Magdalén korszak: Mintegy 17 000 éve alakult ki és kb. az i.e. 10 000-ig 
létezett. A régibb falfestmények egyszerő fekete körvonalú rajzok, amelyek 
végül plasztikus képekké fejlıdtek, a körvonalakat sötét festékkel töltötték 
ki. A pontos részletkidolgozás mellett a tér érzékeltetésére is törekedtek, a 
csavart perspektíva csökkent, és egyre ritkábban fordult elı. 
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A figurák kompozícióvá rendezıdtek, megjelentek a szimmetrikus 
állatcsoportok. A magdaléni korszak legismertebb alkotásai az Altamira-
barlang és a Niaux-barlang festményei, de a klasszikus korszakot a 
Rouffignac barlangrajzai képviselik. Késıbb a rajzok egyre stilizáltabbak 
lettek, végül a mővészet dekoratívvá vált. 
Valószínőleg a barlangrajzok egy, a jégkorszak embere számára ismert, de 
mára már eltőnt mítosz illusztrációi lehettek, s a barlangok teret adhattak 
különbözı mágikus, vadászattal, termékenységgel kapcsolatos és avatási 
szertartásoknak. 
 

 
Barlangfestmény részlet, Altamira (Spanyolország)   
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A spanyolországi Valenciában, a Spider barlangban (Cueve de la Arana) 
található, az a körülbelül 8000 éves szikla festmény amely az ısembert 
ábrázolja mézgyőjtés közben. 
A liánon függve győjti a mézet a kaptárból egy magas sziklafalon. A vállán 
egy kosár vagy tökhéj lógott, hogy abba tartsa az édes mézet amit begyőjtött. 
Hatalmas vadméhek veszik körül a méz vadászt. 
Miután az ısember a tüzet használta, védekezésre az állatokkal támadásával 
szemben, ıseink valószínőleg rájöttek véletlenül, hogy a méheket távol lehet 
tartani füsttel.  
Számos törzs szerte a világon még mindig vadászik mézre és ugyanúgy az 
életüket kockáztatják egy kis édességért. 
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Barlangfestmény  
Lascaux, (Franciaország) 
 
 
Ezek a rajzok, melyek gyakorlati 
funkciójukon és mágikus, kultikus 
jelentésükön túl esztétikai értékeket 
is hordoznak, már az arány 
fogalmának ismeretérıl és annak 
tudatos alkalmazásáról árulkodnak. 
 
 
A felsı paleolit korszak vadászai már 
íj és nyíl segítségével ejtik el a 
csapdába szorított vadat. 
 
Szarvas vadászatot ábrázoló 
barlangrajz részlet. 
Cueva de los Caballos, del Barranco 
de La Valltorta, Tirig, Castellón 
(Spanyolország)
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Az úgynevezett „kútjelenet” a Lascaux-i barlang legmélyén látható 
sziklafestmény.  
A „madárfejő ember” a táltos, cselekvı, isteni lényébıl kifolyólag mágikusan 
megtermékenyítı. Madár- (maszk) feje égitesttotem inkarnáció. Négy plusz 
négy ujja táltos voltát jelzi, sarlóhold lábfeje hold-inkarnációra utal. A ma-
dárvégő botja földbe szúrva.  
A bölényt mint hold-inkarnációt (bal patája sarló hold) ı termékenyítette 
meg, s az szült egy borjút. Ennek értelmében vajúdó bölény van a képen, 
hátravetıdı tekintete kíváncsi, az az érzésünk, most világra jött kisborját 
nézi. És valóban (amennyire a reprodukción kivehetı) a borjú feje 
felfedezhetı a faránál.  
Rendkívüli a képen, hogy a bölényanyának 3 szarva van. Vagy azért, mert 
táltos bölény, vagy azért, mert a mágus így fejezte ki a fejfordítást.  
 
Összegezve, ez egy mágikus „színfal” a barlang mélyén, hogy táltosok 
mágikus erıvel segítsék a termékenységi kultuszt, írja Makra Sándor „A 
mágia” címő könyvében.  
 

 
 
Mágikus jelenet, táltos és bölény termékenységi rítusa.  
İskıkori (paleolitikum) barlang festmény i.e. 15 000 körül készült. 
(Franciaország, Dordogne, Lascaux-i barlang) 
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Rajkó Andrea és S. Nagy Katalin a „Mővészettörténet I. kötet A kezdetektıl a 
19. századig” címő kınyvben a következıket írja az euróbai barlangrajzokról: 
Ha a kisplasztikák a varázslás eszközei voltak, még inkább annak 
tekinthetık a barlangfestmények. Ma is vannak szerte a világban varázslók, 
jósok, kuruzslók, akik képek és szobrok segítségével kísérlik meg a rontást 
vagy javítást, befolyásolást, s vannak, akik hisznek ebben. 
Talán valóban mágikus hit hozta létre a gyakran alig megközelíthetı 
barlangok falára festett, karcolt, szinte naturalistának mondható 
vadászjeleneteket, bikákat, lovakat, bölényeket, mamutokat, oroszlánokat, 
gyapjas orrszarvúkat, szarvasokat és a leegyszerősített, stilizált vadászó vagy 
táncoló embereket. 
A totemállatokat rendszerint több rétegben festették egymásra, jelenlegi 
ismereteink alapján 30 és 5 ezer évvel ezelıtt (sokáig tartotta magát a 
feltételezés, hogy az ıskori mővészet idıbeli hatása a idıszámításunk elıtti 
15–10 ezer év közé esik). Skandinávia sziklarajzai, az Onyega-tó és a Fehér-
tenger partvidékén találtak korábbiak, míg az afrikaiak, a szicíliaiak, a 
Tarantói-öbölbeliek, a spanyol Levante körüliek késıbbi korokból valók, így 
az idı kitágult 32 és 5 ezer közötti évre, térben pedig mindegyik földrészre 
(külön érdekesség, hogy mindenütt ugyanazokat a színeket használták, s 
mindenütt a piros, a vér, a termékenység és az élet színe a domináns).  
Emmanuel Anati, a Barlangmővészeti Világarchívum alapítója szerint az ısi 
emlékek képileg annyira hasonlók, hogy feltételezhetı valamiféle „eredeti 
anyanyelv”, a képi kommunikáció mindenütt ugyanazon metaforák, 
jelrendszerek alapján formálódott. Az ıstörténész öt kontinens 160 
országában vizsgálta a barlangfestészet motívumait, témáit, az ábrázolás 
típusokat, a piktogramokat és ideogramokat, így hitelesnek fogadhatjuk el 
megállapítását: „Az összehasonlító elemzés világosan feltárja, hogy a legısibb 
mővészet az egész világon ugyanazt a formát ölti; azonos logikai 
struktúrákra és gondolattársításokra, ugyanarra a szimbolizmusra épít.” (La 
Struttura elementare dell’arte. Edizioni del Campo, Capo di Ponte, 2002)  
A mintegy másfél évszázada felfedezett elsı barlangfestményeket, 
sziklarajzokat, kismérető tárgyakon lévı ábrázolásokat eleinte gyanakvással 
fogadták, és hamisítványoknak tartották. Spanyolországtól, Franciaországtól 
az eurázsiai löszsíkságokig, a Bajkál-tó vidékéig, az uráli Kapouvarig, a 
szibériai Angara völgyéig, majd pedig Zimbabwéban a busmanoknál, Tasszili 
n’Addzserben a Szaharában (Algéria), a Serra da Capivara Nemzeti Parkban 
(Brazília északkeleti részén kb. 20 ezer éves, a fiatalabb sziklarajzok 6–2 ezer 
évesek), Magyarországon Szeleta településen találtak barlangrajzot, 
Argentínában Cueva de las Manosban (ez 9 ezer éves, „a kezek barlangjának” 
is hívják). A valószínőleg kultikus célokra, nem pedig lakóhelyül szolgáló 
barlangok (Niaux, Lascaux, Rouffignac, El Castillo, Les Trois Frères, 
Chauvet, Les Combarelles, Altamira és így tovább) közül a legszebbnek a 
legismertebb Altamira mondható. 
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A Vizcayai-öböl partján (Spanyolország északi részén) 15–20 ezer éves 
festmények találhatók. A mészköveken a sziklák felszínének domborulatait 
követte vagy követték az alkotók. Két kézlenyomat és titokzatos jelek 
láthatók a mozgó, vágtázó vagy épp mozdulatlan, haldokló mamutok, 
bölények, szarvasok, lovak, vaddisznók között. A 18 méter hosszú, 9 méter 
széles mennyezet egyik részén kb. harminc dinamikus bölényábrázolás 
látható, harciasak, erısek, az emberhez viszonyítva nagyok, félelmetesek. A 
festınek – vagy festıknek – a fekete és barna mangánfölddel megrajzolt 
kontúrokkal, a belsı részek vörösével, okkerekkel, a sötét és világos színek 
változásával sikerült érzékeltetnie az állatok egymáshoz viszonyított 
távolságát. Van az Altamira-barlang mennyezetén egy páratlan szépségő, 
igen színes ábrázolás egy haláltusáját vívó bölénytehénrıl.  
A liguriai Toirano-barlangban talált lábnyomos, ujjal rajzolt nyomok, az 
argentínai „kezek barlangja” nem alkalmas identifikálásra, ám Altamira 
festıi, a lascaux-i pónilovak és „úszó szarvasok” alkotta szabályos frízek, a 
rouffignaci barlang „Ötök fríze” vésett mamutjainak létrehozói, a niaux-i 
„Fekete szalon” bölényeinek festıi igazi mesteremberek és valódi mővészek 
voltak. Ezek a sárga és vörös és fekete rajzok – a festék felhordása, az alakok 
megformálása, a kompozícióba rendezés szándéka, a szimmetrikus 
csoportok, az állatok mozgalmassága – tökéletes mőalkotások.  
A lascaux-i barlang (Franciaország, Dordogne megye) sziklafestményei 
mestermővek. A barlang „hajójában” látható 1,6 méter hosszú tulok és a 
száguldó lovak, az ún. „bikák rotondájában” – az ıskori mővészet legnagyobb 
képfrízén – kiegyensúlyozott kompozícióban ıstulkok, lovak, szarvasok, 
továbbá egy 3 méteres dühödt, fekete bika: nagyszerőségük, varázslatos 
szépségük a korai emberi társadalmakban élı és alkotó ember kiváló 
formaérzékérıl, elsırangú képalkotó képességérıl tanúskodik. A 
körvonalakat valószínőleg mohából és hajból készült ecsettel rajzolták, a 
nagy felületekre üres csonton át fújva hordták fel a színeket. A bölények, 
bikák, lovak, szarvasok intenzitása mágikus hatású, minthogy az ember 
maga törékeny szimbólumként, sebezhetı, szorongásokkal teli lényként 
jelenik meg, gyakorta fej nélkül vagy állatmaszkban, állatjelmezben. 
Talán soha többet nem jött létre olyan víziószerő, élettel, mozgással teli 
állatábrázolás, mint Altamirában és Lascaux-ban mintegy 15 ezer éve. Talán 
csak Krétán az i. e. 1500-as években. Meglepı ellentét látható az 
állatábrázolások naturalizmusa, hitelessége, és az emberi alakok erıs 
leegyszerősítése, stilizáltsága között. Ennek oka máig tisztázatlan. Mint 
ahogy a geometrikus absztrakt formák népszerősége sem megmagyarázott az 
emberi létet biztosító állatok természetes és érzelemgazdag megjelenítése 
mellett. 
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A pleisztocént jelentıs éghajlat-ingadozások, eljegesedések (glaciálisok) és 
felmelegedések (interglaciálisok) jellemezték. Azonban a sarkvidéki 
jégtakarónak és a Kárpátok gleccsereinek legnagyobb kiterjedése idején is a 
Kárpát-medence jégmentes és megtelepedésre alkalmas maradt. A régészeti 
vizsgálatok szerint Magyarország területén az elsı vadászfegyverként 
meghatározható leletek az ıskıkor (paleolitikum) középsı szakaszának, a 
Neander-völgyi ısember kultúrájának korából származnak. 
A jégkorszak végén kezdıdı globális felmelegedés teljesen átformálta a 
Kárpát-medence környezetét. A fenyıerdık visszaszorultak a folyóvölgyekbıl, 
és helyüket a tölgy, szil, kıris, nyár és főz faállománnyal jellemezhetı 
lombos erdık vették át. A vegetációváltozással együtt az állatvilág összetétele 
is módosult. Mindezek hatására mintegy 10–11 ezer évvel ezelıtt kialakult az 
Alföld egészére s kisebb térségeire is annyira jellemzı mozaikos holocén 
ökológiai rendszer, amelyhez rendkívül gazdag és szerteágazó 
táplálékpiramis alkalmazkodott.  
 
Az ásatások azt is bizonyították, hogy a mezolit közösségek a környezet 
adottságainak teljes kihasználására törekedtek. Az íj, illetıleg a legkorábban 
háziasított állat, a kutya segítségével a vadászat meglehetısen hatékony volt, 
az ásatásokon talált állatcsontok többsége nagy testő növényevıktıl, 
ıstuloktól, bölénytıl, vadlótól, gímszarvastól, vaddisznótól és ıztıl 
származik. A kor emberének magas szintő tudatosságára jellemzı, hogy 
magányos vadak (vadló, gímszarvas bika, vaddisznó) és csordaállatok 
(ıstulok, bölény, gímszarvas tehén vagy ız) zsákmányolására egyaránt képes 
volt, pedig a két vadfajta vadászata egészen más módszereket és technikát 
kíván.  
A vadásztanyák konyhahulladékából madarak, kisebb emlısök (pl. sün), 
valamint prémes állatok, mezei nyúl, hód, görény, vadmacska, nyest, nyuszt, 
róka és farkas maradványai is elıkerültek. A halak, a mocsári teknıs, a 
madártojás, a csigák és kagylók fogyasztását igazoló leletek szerint a 
vadászaton kívül a halászatnak és a győjtögetésnek is jelentıs szerepe volt 
középsı kıkori elıdeink táplálkozásában. Bár fogyasztásra szánt növényeket 
a telepeken eddig még nem sikerült kimutatni, a környezetrekonstrukciós 
vizsgálatok alapján valószínő, hogy a ligeterdıkben elıforduló különbözı 
gombák, gyökerek, gumók, valamint a makk, som, sulyom, szeder, málna, 
eper, szamóca, különösen pedig a mogyoró fontos szerepet játszhattak a 
mezolit emberek létfenntartásában. 
 

 
Rekonstruált mezolit nyílvesszı 
(rajz: Dékány Ágoston-Lacza Márta és Szőcs Árpád) 
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Gábori Miklós (1925-1996) magyar antropológus, ısrégész, a paleolitikum 
neves képviselıje1958-as mongóliai expedíciója során a Szajánhegység 
lábánál, a Höbszgöl tó nyugati oldalán, Ulan-ula település mellett 
tanulmányozott egy kicsiny, környezetétıl elzártan élı ıserdei 
vadászcsoportot. Leírásának köszönhetıen bepillanthatunk a vadászat 
mellett rénszarvastartásból élı tajgai maradványnépesség, egy urjanháj 
(tabak) közösség mindennapjaiba. Az urjanháj etnológiai párhuzamok 
segíthetnek megismerni a jászsági mezolit vadászcsoportok életmódját, 
gazdálkodását, kulturális és szociális sajátosságait. Az analógia 
természetesen nem minden a mezolitikummal kapcsolatban felmerülı 
kérdésre ad választ. A középsı kıkor Jászságból származó régészeti és 
ıskörnyezeti bizonyítékait és az urjanhájoknál szerzett tapasztalatokat 
összehasonlítva elsısorban a megtelepedés, a vadásztanya, a 
lakáskörülmények, a szerves anyagból álló tárgyi kultúra, az öltözködés, 
valamint a népességszám és a társadalmi modell bizonyos elemeinek 
meghatározásához fogalmazható meg feltételesen néhány alternatíva.  
 
A Jászság mozaikos 
õskörnyezeti viszonyai a 
mezolitikumban.  
1. zárt erdõ, 120 méteres 
szintmagasság fölött;  
2. hegylábi, nyitottabb 
erdõzóna, 100 és 120 méter 
között;  
3. ligeterdõ, 100 méter alatt;  
4. sztyepp-erdõs sztyepp; 
5. a mezolit vadászok által 
legnagyobb mennyiségben 
használt mátrai eredetû 
kovaféleségek és kõzetek 
feltételezett beszerzési 
útvonala; 
6. a vadásztáborok  
 
(rajz: Dékány Ágoston- 
Lacza Márta)  
 
A két társadalmi struktúra hasonlóságát szintén feltételezhetjük.  
A társadalom egysége a mezolitikum idején is a család lehetett. Az Ulan-ula 
mellett élı urjanháj közösséget alkotó öt család külön-külön sátorban lakott. 
Ez jól párhuzamba állítható a Jásztelek I. lelıhelyen végzett megfigyeléssel: 
itt valószínősíthetıen 4-5 lakóépítménnyel számolhatunk.  
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A 20-22 családból álló népesség létszáma mindössze pár száz fıre tehetı. 
Kisebb vadászó csoportokba szervezıdve akkora területen vándorolnak, mint 
a Dunántúl.  
A rénszarvast vadásszák és háziállatként is tartják. A félvad szarvasokat a 
férfiak, a gyerekek és a fiatal lányok „lovagolják”, az asszonyok azonban nem 
járnak szarvas háton.  

 
 
 
 
 
 
 
Szarvas,  
dombormővő ábrázolás 
egy nagy edény töredékén 
 
(újkıkor, i. e. 6. évezred, 
Csépa) 

 
Feltételez hetjük, hogy a családok az urjanhájoknál vérségi kapcsolatban 
állnak egymással, tehát endogám közösségek.  
Az urjanhájok társadalmi és gazdasági differenciálódásáról megállapítható, 
hogy a fınöknek van ugyan a legtöbb bır a sátrában, de viszonylag egyszerő, 
alapvetıen egalitárius közösséget alkotnak, sem társadalmilag, sem 
gazdaságilag nem rétegzettek. Az emberek egymásra utaltak, cserével csupán 
szükségleteiket elégítik ki, nem anyagi haszonszerzés a céljuk. Az 
urjanhájoknál megfigyelt társadalmi és gazdasági modell minden bizonnyal 
párhuzamba állítható a mezolit népcsoportokéval.  

 
 
 
 
 
A Jászság jégkor 
végi vadásztanyáiról 
elıkerült 
megmunkált 
pengék (felül) és 
nyílhegyek  
 
(fotó: Kozma Károly) 
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A legnagyobb urjanháj családnak 14 tagja volt, tehát a közösségüket 50-60 
ember alkotta. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a közép-ázsiai 
csoportok már nem csupán vadászatból, halászatból és győjtögetésbıl 
tartották fenn magukat, hanem állattartással is foglalkoztak, és lisztet is 
cseréltek állatbırökért. Élelmiszer-ellátásuk tehát lényegesen stabilabb volt. 
Az urjanhájoknál tett látogatásakor Gábori Miklós a következıképpen 
fogalmazta meg dilemmáját: „… mit találna meg egy archeológus ebbıl a 
tanyából – ha egyszer leégne, aztán betemetné a föld – évezredek múlva?  
A sátrakból csak egy halom faszén maradna. Az tízezer éven át ellenáll az 
idınek, és a kövek, melyekkel körülrakták ıket. Talán meg tudnám 
állapítani, hogy hol, hogyan álltak a cölöpök. A sátrakon kívül 
hamuhalmokat találnék – a tőzhely, ahol elıbb ültünk – és körülötte a 
szarvasagancsok, csontok. A szép ruhákból, „rénkofferekbıl” … nem 
maradna semmi. De nem maradna nyoma a furcsa nyergeknek sem, mert 
nincs egyetlen fémrészük, a fadarabokat is szíjjal erısítik össze. És ha 
elvinnénk innét azokat a fémtárgyakat, melyek nem a sajátjuk, hanem 
cserébe kapták ıket a bırökért – akkor nem maradna más, mint néhány 
késpenge, rengeteg szétszórt csont és az agancsból készült szerszám. Ezt 
találná meg a régész az ısember tanyáján, itt – ahol fekszem. A sok ezer éves 
jégkorszaki vadásztáborok helyén is ezt találjuk. Pedig mennyivel gazdagabb, 
színesebb ez az élet, mint ahogy azt ásóval napfényre hozva elképzeljük.” 
 
A sátrak elkészítésérıl, berendezési tárgyairól és azok elhelyezésérıl így ír a 
szerzı: „A sátor számtalan, hosszú rúdból készül. Gúlába támasztják ıket, 
felül összekötözik, végül nyers bırökkel, rongydarabokkal borítják be. A 
rudakat besüllyesztik kissé a földbe, kövekkel rakják körül, fenn egymást 
keresztezve állnak ki a bırök alól.  
Rendkívül hasonló az indiánok 
vigvamjához. Kör alakú, de kisebb, 
mint a jurta, és belül minden része 
bırökkel – lenyúzott és 
megszárított szarvasbırrel van 
kitömve, mint valami nagy fészek. 
…Kevés világosság szőrıdött be az 
összetámasztott rudak közt, 
vadbırszag áradt. De azért elég 
meleg ez az „indián” sátor. A fal 
tövében összegöngyölt bırök 
hevertek… …szinte minden bırbıl, 
rénszarvas vagy zergebırbıl 
készült. 
      Urjanhájok és sátruk 
        (fotó: Gábori Miklós) 
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A Jásztelek I. lelıhelyen feltárt vadászkunyhó 
alapjának fotója és rajza.  
1. bejárat; 2. járószint; 3. padka;  
4. cölöplyuk; 5. bejárathoz kapcsolódó 
karólyuk; 6. fekvı- vagy tároló 
alkalmatossággal összefüggésbe hozható 
karólyuk; 7. lapos mélyedés;  
8. élelemtároló gödör; 9. tőzhely; 10. hamu   
(fotó: Kozma Károly,  
rajz: Dékány Ágoston-Lacza Márta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Jásztelek I. lelıhelyen rekonstruált vadásztábor  
             (rajz: Dékány Ágoston-Lacza Márta). 
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A vadászó–győjtögetı közösségek számára az anyagi javak birtoklása inkább 
gond mint elıny. Mivel e népek nomádok, mindent, amivel rendelkeznek, 
magukkal kell vinni, ez pedig nem kevés fáradság, ha az embernek sok áru 
szállításáról kell gondoskodnia. Ezért arra törekszenek, hogy minél kevesebb 
tárgyat kelljen megmozgatniuk, vagyis a tulajdonukban álló tárgyak száma 
alacsony. 
Jellemzıje e társadalmaknak, hogy meglehetısen nagy területet járnak be 
élelem után kutatva, ebbıl adódóan a népsőrőség nagyon alacsony. Ez pedig 
azt jelenti, hogy alig van szükség társadalmi együttélést szabályozó 
normákra, hiszen az emberek alig találkoznak, s ha igen, akkor is csak 
kevesen és rövid ideig. Kevés a konfliktus, nincs szükség sem jogra, sem 
politikai vezetıre: nincs törzsfınök, hiszen még törzs se igen létezik. Több 
közösség összetartozását legfeljebb az azonos nyelv vagy dialektus biztosítja, 
intézmények nincsenek.  
 
Johann Jakob Bachofen (1815-1887) svájci régészeti, jogász és antropológus 
és Lewis Henry Morgan (1818–1881) amerikai etnológus, antropológus 
horda–promiszkuitás elmélete (Systems of consanguinity and affinity of the 
human family, Washington 1869) - mely szerint ıskor legrégibb társas 
formája a horda, benne minden férfinak minden nıhöz egyenlı joga és 
viszont. A gyermeket itt kezdetben az anyja ápoltja, éretté válása utána a 
törzs tulajdona, aki késıbb szabadon vegyül el a horda közösségében - az 
ismereti anyag szigorú megrostálásával s mélyebb betekintés után a 
tarthatatlan volt. 
Ismeretes néhány kultúra, amelyekben a partnerviszonyok zőrzavarosak, és 
a házassággal analóg partnerkapcsolat nem található meg. Ilyen például a 
ceyloni Nayar törzs esete, amelyben az anyaági nagycsalád gondoskodik a 
gyermekekrıl, a fiatal férfiak és nık egy közös, nagy házban alszanak, 
párjaikat alkalmanként váltogatják.  
 
A társadalom alapegysége a család, mely általában a nuclear family tagjaiból 
áll, fıszabály a monogámia, eltérések csak kivételesen vannak. 
A család igen régi intézmény, feltehetıen a természetes munkamegosztás 
eredménye. Mivel az asszonyok a gyerekek szülésével és gondozásával voltak 
elfoglalva, vadászatokon nem tudtak részt venni, ugyanakkor a növényi 
táplálékról gondoskodtak. A férfiak ezzel szemben elsısorban a hús 
beszerzését vállalták magukra. Egyik nem sem tudott meglenni a másik 
nélkül, ezért együttmőködésük magától adódott. A mai vadászó–győjtögetı 
közösségekben is jól látszik, hogy a család az alapközösség, a zsákmányt 
ugyan közösen ejtik el és osztják fel, de családi körben fogyasztják el, itt 
fıznek és itt egészítik ki a húst azzal a növényi táplálékkal, melyet az 
asszony a családja számára győjtött, vagyis a táplálék ezen része nem közös 
tevékenység és felosztás eredménye, hanem családi vállalkozás. 
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A 28 000 éves sungiri leletek alapján (Rekonstrukciós rajz: Libor Balák) 
 
A horda–szerkezettel kapcsolatos másik régi tévedés, hogy az minden 
esetben patrilineáris (apaági leszármazás). Modern antropológiai kutatások 
bizonyítják, hogy errıl szó sincs, az egyes hordák összetétele igen változatos, 
nem követ szigorú szabályokat. Mivel az elvándorlás a hordától ugyanolyan 
megszokott dolog, mint idegenek befogadása, a vegyes hordák sokkal 
elterjedtebbek. 
 
Bodrogi Tibor (1924-1986) magyar etnológus a „Mesterségek, társadalmak 
születése” címő könyvében azt fejti ki, hogy a leszármaztatás kezdetben 
matrilineáris, azaz anyaági volt. Mágikus értelemben az anya a csillag-totem 
testet öltése, Földanya vagy Asztarté stb. „személyében”.  
Irán és Irak legkorábbi kultúrlakói, a sumérok is így képzelték el: a 
világmindenség „inkább fogantatásból, mint nemzésbıl származik”.  
 
A totem ugyanis a nıt termékenyítette meg, így került elıbbre való helyzetbe 
a szülı nı, miután ı az emberi élet adományozója: „az anya személye mindig 
biztos” - vallja a primitív elképzelés írja Roman Girshman (1895-1979) 
francia archeológus az „Ókori Irán” címő könyvében.  
Ebbıl kiindulva többférjőséget tételezünk fel a matriarchátusban.  
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Ennek nyomaira bukkanunk a Marquises-szigeteken. Itt „a többi polinéziai 
szigeteken uralkodó többnejőséggel ellentétben a többférjőség volt 
szokásban. A férjek szigorú munkamegosztásban dolgoztak, egyik fızött, 
másik a gyermekeket gondozta stb. Egy asszonynak általában négy férje volt. 
Valósággal a kıkorszakban éltek, sem igás állat, sem kocsi nem állt 
rendelkezésükre, a kerekeket még nem ismerték.” írja Danielson Bengt 
(1921-1997) svéd antropológus az „Elfelejtett szigetek” címő mővében. 
A matriarchátusra jellemzı, hogy a „társadalmi csoportok tagsága, a 
családnév, a rang és sokszor a vagyon is nıágon, az anya után öröklıdik”. 
olvasható Bodrogi Tibor írásában.  
 
Ebbıl a fontossági sorrendbıl adódott, hogy „az asszonyok alkotják a 
nemzetségek gerincét. İk azok, akik a nemzetség rendjének állandóságát 
képviselik. A gyermekek az ı nemzetségükbe tartoznak. Fivéreik - bár 
családjuk a másik nemzetségben él - elsısorban az asszonyokkal, anyjukkal, 
nıvéreikkel tartanak. Így az anyajogú nemzetségekben a nıké volt a 
fontosabb szerep.” állapítja meg Ákos Károly (1918-2003) magyar orvos, 
pszichológus. 
A kialakulás okairól a következıket írja: totemtıl való leszármaztatáson kívül 
a győjtögetı életmód hozta magával. „A vadászó-győjtögetı hordák 
megélhetése nagyobb mértékben múlt azon az élelmen, amelyet a nık 
hordtak össze, mint amelyre a férfiak tettek szert. Az ısközösség kezdeti 
fokán a vadászat csak mellékes jelentıségő volt. Ebbıl megérthetjük, hogy a 
fontosabb gazdasági tevékenység is a nıknek biztosította a Vezetı Szerepet.”.  
Roman Ghirshman is azt írja: „Az anyajogú társadalmakban a nı irányítja a 
horda, a nemzetség, törzs ügyeit. Belıle lehet papnı.  
Az öröklést nıi ágon számítják, mert úgy tartják, hogy a törzs vérét 
legtisztábban az anya adja tovább.”. 
 
A vadászó–győjtögetı közösségek vér rokonok élnek általában együtt, 
azonban mind anyai, mind apai ágon számon tartják a rokonságot, 
rokonsági rendszerük tehát cognat. Ebbıl adódóan az exogámia olyan 
egyetemes jelenség e népek körében, hogy kivételt nem találunk. 
A másik oka az exogámiának, hogy a törzs a totemtıl származtatja magát, és 
ugyanahhoz a totemhez tartozó törzstagok nem létesíthetnek egymással 
szexuális viszonyt. 
E társadalmak egalitáriánusok, minél kevesebb szexuális tabu és restriktív 
szabály vonatkozik a nıkre, annál kevésbé vannak alárendelve a férfiaknak, 
annál kevéssé tekinthetıek a férfiak tulajdonának. Természetesen teljes 
egyenlıségrıl nincs szó, de a nemek közti egyenlıség tekintetében a 
vadászó–győjtögetı közösségek jobban állnak, mint a letelepültek.  
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A vadászó–győjtögetı közösségekben általánosságban megállapítható, hogy 
az egyenlıség nem abszolút, az ügyesebbek, az okosabbak, a jobb vadászok 
kiemelkednek, így tekintélyre, társadalmi presztízsre tesznek szert, ám ez 
sosem konvertálódik intézményes hatalommá. A nagy vadász tanácsát 
kikérik vadászat elıtt, esetleg megkérik egy konfliktus rendezésére, de 
hatalmat nem gyakorol. Ha az erı és az ügyesség elfogy, a befolyás is 
elpárolog, és más híres vadász kezébe kerül. 
Az egyenlıség anyagi szinten is megmutatkozik, hiszen tulajdonképpen itt 
senkinek sincs semmije. Az alacsony termelékenység miatt senkinek sem áll 
módjában számottevı fölösleget győjteni: a megszerzett, termelt javak csak a 
csoport tagjainak közvetlen szükségletét elégítik ki, felhalmozásukra nincs 
lehetıség. Általában elmondhatjuk, hogy akik megszerzik, termelik a 
javakat, azok is fogyasztják el. Tehát mind a termelés, mind az elosztás, 
fogyasztás, közösségi jellegő, mivel ez a közösség fennmaradásának alapvetı 
feltétele.  
 
A létfenntartás alapját képezı földterületek a közösség (horda, nemzetség, 
falu, törzs) birtokában vannak, és ahhoz mindenkinek egyenlıen joga van. 
Ausztráliában a vadászterületek, halászhelyek, bizonyos gyümölcstermı 
faféleségek a horda tulajdonában vannak, a határokat jól ismerik, és azt, aki 
engedély nélkül vadászik vagy halászik ezen a vidéken, előzik, vagy meg is 
ölik. (Az ausztráliaiaknak ez a tulajdonjogi szokása a gyarmatosítás korában 
évtizedeken keresztül véres összeütközésekre adott alkalmat; a bennszülött a 
saját vadászterületén talált szarvasmarhát, mit sem tudva a gyarmatosítók 
helyfoglalásáról, mint saját birtokában levı állatot megölte.) A közösségi 
birtoklás hasonló elve érvényesül tárgyi javak esetében is, ha olyan 
eszközökrıl van szó, amelyek használata számos ember együttmőködését 
teszi szükségessé. Így Melanéziában a nagy kerítıháló a nagycsalád, a 
nemzetség vagy más csoport közös tulajdona, s mivel a munkát közösen 
végzik, a halászzsákmány a csoport tagjai között kerül szétosztásra. De 
ugyanezt mondhatjuk el azokról a tárgyakról, például szobrokról is, melyek 
valamilyen formában egész csoportokhoz kapcsolódnak.  
Az észak-amerikai indiánoknak magánosokkal és az állammal folytatott 
pereibıl kiviláglik, hogy a törzsfınök, akivel megtárgyalták a vételt, nem volt 
jogosult a törzs nevében nyilatkozni, a föld eladásáról csak a törzsi győlés 
dönthetett. 
 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyénnek nincs kizárólagos 
joga bizonyos javakra, tárgyakra. Általában elmondhatjuk, hogy azok az 
eszközök, tárgyak, amelyek közvetlenül az egyéni szükségletek kielégítésére 
szolgálnak, személyi tulajdonban vannak és örökölhetık. Így a kıbalta, a 
dárda, az íj és a nyilak, a kisebb hálók, a kunyhó, a ruházat, edények a 
fızéshez stb. egyéni tulajdon.  
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A nagy vadász elsıbbsége is a zsákmány felosztásában rejlik és nem abban, 
hogy ıt illetné meg a zsákmány jelentısebb része. A felosztás privilégiuma az 
egyetlen elıjog, de a szokások ezt is szabályozzák, végsı soron minden 
családnak juttatni kell a zsákmányból és az élelembıl. 
 
További sajátossága e társadalmaknak a reciprocitás, melyet teljes 
terjedelmében elıször Marcel Mauss (1872-1950) francia szociológus tárt fel 
híres, „The Gift” az ajándékról írott tanulmányában. A reciprocitás lényege, 
hogy a kötelezettségek és jogok olyan hálója alakul ki egyének és közösségek 
között, hogy annak betartása önmagától, külsı (intézményes, állami vagy 
jogi) kényszer nélkül is bekövetkezik. Malinowski is felfigyelt erre: a 
szigetlakók világában a part mentén élık látják el hallal a sziget belsejében 
élıket, akik cserébe az ott található javakat szolgáltatják. 
A vadászó–győjtögetı közösségekben az adás és a dolgok továbbadása az 
egyik legjellemzıbb tulajdonsága e társadalmaknak, a javak állandó cseréje a 
norma és nem a kivétel. Mindez azonban nem kapcsolódik össze sem 
hálával, sem köszönettel, a kölcsönös juttatások állandó hulláma minimális 
társadalmi elvárás, kötelezettség, olyan társadalmi alapszövet, hogy 
senkinek nem jut eszébe ezek megszegése. 
Ajándékot viszont nem adnak és nem is fogadnak el senkitıl, mert az 
függıséghez vezet, az ajándékozó a megajándékozottat hatalma alá vonja. 
 
A tulajdonhoz főzıdı viszony is más a vadászó–győjtögetı közösségekben, 
számukra a földhöz való viszony a meghatározó, vagyis a vadászterület. 
Vannak olyan társadalmak, amelyek a territorialitást fontosnak tartják, míg 
mások egyáltalán nem.  
A területhez képest az ingó javak sokkal kisebb jelentıséggel bírnak, 
különösen, mivel ilyennel alig rendelkeznek. A vadászathoz szükséges javak 
a férfi, a háztartáshoz szükséges javak az asszony tulajdonában maradnak, a 
házasságkötés ezen semmit sem változtat. Válás esetén, ami igen könnyő, 
mindenki viszi magával a sajátját.  
Lopás alig fordul elı, s ha mégis, azt nem vagyon elleni cselekménynek, 
hanem a meglopott becsülete elleni támadásnak fogják fel. Büntetés, 
kompenzáció nincs, a közösség nem foglalkozik e kérdéssel, melyet az 
érintettek magánügyének tekint. Ha a sértett rendelkezik elegendı fizikai 
erıvel és társadalmi megbecsültséggel, vissza tudja szerezni a dolgot, de 
ennél több nem történik. A súlyos konfliktusok általában úgy végzıdnek, 
hogy az elkövetı egyszerően odébb áll, de senki sem üldözi, így az ügy 
magától megoldódik és elfelejtıdik. 
 
Mivel nincs mi felett rendelkezni, öröklési jog sincs. Az elhunyt javait vagy 
mellé teszik a sírba (eszkimók), vagy elosztják a hátramaradottak között. 
mindenki szükségletei szerint részesül a hagyatékból. 
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Az erdıkben lakók esetében, ahol a növényi táplálék van olyan fontos, mint a 
hús, a nemek szinte teljes egyenlıségét figyelhetjük meg. Ilyen a mbutik a 
Kongó keleti vízgyőjtı területén lévı hatalmas esıserdı közepén élı, 
halászó–vadászó pigmeus népcsoport. 
 

 
(fotó: Elisofon, Eliot)  
 
A társadalom alapegysége a nukleáris család, e családok hordákat alkotnak, 
melyek azonban nemcsak a rokonokat foglalják magukban, mivel ennél 
nyitottabb egységek, hanem idegeneket is befogadnak. A házasság közösségi 
ügy: a munkaerı és a nemek közti arány megırzése érdekében általában 
feleségcsere útján házasodnak. A házasságok túlnyomó többsége monogám, 
a nemek közti teljes az egyenjogúság.  
A mbutik számára egy-egy horda vadászterülete körülhatárolt és csak ott 
vadászhatnak. Ha mások vadászterületére lép át a vad, oda vagy nem 
követhetik, vagy részesedést kell adniuk a terület birtokosainak a 
zsákmányból (ezért lényeges az exogámia, ebben az esetben a feleség 
közösségének területén kedvezıbb feltételekkel vadászhatnak).  
Komolyabb bőncselekmények nincsenek, emberölésre több generáción 
keresztül sem emlékezik senki. A legnagyobb bőnök közé a lustaságot és a 
lopást sorolják. Lustaság azt jelenti, hogy valaki nem vesz részt a közös 
vadászatokon, a lopás pedig azt, hogy valaki elvesz magának egy részt a 
zsákmányból annak közösségi szétosztása elıtt. Asszonyok miatt alig robban 
ki konfliktus, fıként a csoportok közti feleség–csere miatt.  
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Közösségi büntetés nincs, a vitát a felek magánügyének tekintik, s mások 
csak akkor avatkoznak közbe, ha a vita már a közösséget veszélyezteti. A 
vitát több esetben verekedéssel intézik el, ám ennek is van játékszabálya, 
melyet nem szabad áthágni. A konfliktusokat megpróbálják humorral 
feloldani: ekkor a közösség néhány tagja, esetleg mindenki, kifigurázza a 
konfliktust, és amikor már mindenki nevet, az ügy el van intézve. A fı 
vadászra is hárulhat ilyen feladat, tekintélye és az általa bemutatott „udvari 
bolond” szerep sok konfliktust megoldott már. Ha ez sem segít, a közösség 
más módon lép közbe (lecsendesíti a feleket, mert az erdı nem szereti a 
lármát), végsı esetben pedig valakinek el kell hagyni a csapatot és más 
csopothoz csatlakoznia.  
 
Az eszkimóknál (inuit) akik a Bering–szoros és Grönland közötti hatalmas 
területen élnek, a nemek nem egyenrangúak, a nık alá vannak vetve a 
férfiak hatalmának, mivel növények hiányában nem győjtögetnek, és így nem 
járulnak hozzá a közös táplálék beszerzéséhez. A lánygyermek egyébként 
sem szívesen látott, hiszen újabb éhes száj, melyet táplálni kell, ezért bizony 
sok esetben megölik ıket. A gyermekgyilkosságok a nemek közti arány 
felbomlásához vezetnek, mivel sokkal kevesebb a nı, mint a férfi. Ez aztán 
oda vezet, hogy nem jut minden férfinak asszony és a legtöbb, nagyon 
gyakran halállal végzıdı konfliktus a nık miatt robban ki a férfiak között.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eszkimó  
család 
 

Ezen úgy próbálnak segíteni, hogy a lánygyermeket nagyon korán férjhez 
adják, aki így majd a férj és családjának kenyerét eszi. 
Nırablás a másik módja annak, hogy valaki asszonyt szerezzen, de 
esetenként ez is vérfürdıhöz vezet. Egyes eszkimó csoportok ezért a 
polyandria (többférjőség) útján próbálják a problémát orvosolni.  
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Télen a befagyott jégtakarón, a fókák életteréhez közel élnek. Mivel a 
fókavadászat több férfi együttmőködését igényli, télen az eszkimók nagyobb 
csoportokba verıdve élnek, e csoportok nagysága általában 50–100 fı. 
Minden család a saját 
iglujában lakik, de 
vannak közösségi igluk 
is, melyeket több iglu 
egymásba építésével 
hoznak létre; ezek a 
közösségi lét szinterei 
(ünnepek, közösségi 
táncok és énekek).  
Nyáron a közösség 
felbomlik, az emberek 
visszamennek a partra 
és a part mögötti 
szárazföldre halászni, vadászni. Az iglukat sátrakra cserélik, melyek egy-egy 
családnak adnak otthont, de minden család külön telepszik le. Nem létezik 
sem törzs, sem semmilyen más politikai vagy vérségi alapon nyugvó 
szervezet (horda, klán), a társadalom egyetlen intézménye a család. A család 
általában monogám, két asszonyt csak kivételes képességő vadászok tudnak 
eltartani. A rokonsági rendszer cognat. A téli települések tagjai a rokonsági 
rendszerbe tartozókból állnak. 
Amikor az élelem oly kevés, hogy éhhalál fenyeget, az idıseket megölik, vagy 
ık maguk végeznek önmagukkal, hogy ne kényszerítsék rá erre a fiatalokat.  
A társadalom egalitárius (egyenlıségen alapuló), de ez csak a férfiakra 
vonatkozik. Semmilyen intézményes hatalom nincs (fınök, vének tanácsa). 
Nagyobb szava legfeljebb egy-egy híres vadásznak van, de ez nem 
intézményes hatalom, mint ahogy a sámáné sem az. Területre vonatkozó 
tulajdonosi igényeik nincsenek, mindenki ott vadászik, ahol akar. 
Ugyanakkor a zsákmány közös és nem csak az azt elejtı vadászt illeti meg, 
hanem az összes résztvevıt. Ebbıl kell a táborban élıket is ellátni.  
Világképük szerint az ember kicsiny és tehetetlen, aki ki van szolgáltatva az 
erıknek. Ezért egy sor étkezési és egyéb tabut fogalmaztak meg annak 
reményében, hogy ezek betartása kedvezı fogadtatásra lel, és az istenek nem 
büntetik meg ıket. Különösen Nuliajuk, a tengerben élı istennı haragjától 
rettegnek, aki vihart tud támasztani. E tabuk és azok betartása, és nem a jog 
határozza meg az eszkimók életét. A konfliktusok általában asszonyok miatt 
robbannak ki, és szinte mindig erıszakba torkollanak. Ha halállal végzıdik, 
a vérbosszú kötelesség. A kevéssé erıszakos konfliktusokat ének–
párbajokkal rendezik: ekkor a felek énekelve adják elı a konfliktust és annak 
saját olvasatát, kifigurázzák az ellenfél álláspontját.  
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A győjtögetés, „aratás” korát a mitológiák „boldog aranykorként” emlegetik.  
Errıl a korról, illetve az animista váltásról Kákosy László (1932-2003) 
magyar egyiptológus, régész a „Varázslás az ókori Egyiptomban” címő 
könyvében így ír: „A világ teremtése utáni korszak az egyiptomiaknál, 
akárcsak igen sok nép mitológiájában, az emberiség legboldogabb korának 
számított. A világegyetem differenciálódása (szétválása) ekkor még nem 
következett be, az istenek együtt laktak az emberekkel. A béke és bıség 
csodálatos idıszaka volt ez, amikor még mindenki egyenlı volt; nem volt 
elnyomás, ismeretlenek voltak a vagyoni különbségek.  
Az aranykor paradicsomi állapotának az elsı bőn vetett véget. Az emberek 
összeesküvést szıttek jóságos királyuk, az elaggott nap-isten ellen.  
A nap-isten nem akart tovább az emberek közt élni, hanem az égi tehén 
hátára ülve, eltávozott a földrıl... Égbe emelkedése után megteremtette a 
túlvilági birodalom különbözı területeit. Azóta halandók az emberek.” 
Történetileg itt a Felvilág, Alvilág, valamint a totemizmus, animizmus 
szétválásáról van szó, amely végbement i.e. kb.10000-8000-ben. 
 
 
A neolitikum legfontosabb változása, amikor a totemista mágiát felváltja az 
animista mágia. Ezt a változást is az állandó letelepülés hozta magával.  
Az elnevezés, a latin anima (lélek, lélekzet, életerı) szóból származik.  
Az animizmus elnevezés tudományos mőszó, melynek alkotója Sir Edward 
Burnett Tylor (1832–1917) angol antropológus volt, aki az animizmust a 
vallások kezdeti fázisának tartotta. Leggyakrabban és legtisztább formájában 
a samanisztikus vallásokban és a sintoizmusban találhatjuk meg. 
Alapvetı jellegzetessége, hogy különbözı dolgokat, élıket és akár 
életteleneket is, lélekkel, szellemmel rendelkezınek gondol, megelevenít. 
 
Tylor szerint, az animizmus kialakulásához, az emberi álmok, de fıként a 
halál, az élettelen (lelketlen) test látványa vezetett. Egy halott állat, ember, 
vagy akár egy elszáradt növény látványa arra a következtetésre juttatta a 
természeti embereket, hogy a testnek függetlennek kell lennie a lélektıl.  
Az ısi népek úgy gondolták, hogy az emberek kettıs életet élnek: az egyiket 
éberen, a másikat az álomban. Az álmokat a lélek egy másik életének 
gondolták, amely kinézetben hasonlít az ébrenléti alakjára, csak sokkal 
képlékenyebb, mozgékonyabb.  
Az animizmus hite szerint a lélek különbözik a testtıl, annak halála után 
tovább él. Innen eredtek azok a szokások, hogy a sírokba ételt, ruhát és 
különbözı használati tárgyakat helyeztek a halott teste mellé. 
Az animizmus másik jellegzetessége, hogy az uralkodókat (vagy még 
gyakrabban a sámánokat) a leghatalmasabb szellemekkel érintkezıknek 
tartják, egyfajta mediátoroknak, akiknek ezáltal hatalmukban vannak olyan 
természetfölötti erık, mellyel a szellemek befolyását érvényre tudják juttatni. 
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Letelepült és nomád állattartó közösségek 
 
Neolitikum (újkıkor vagy csiszoltkı-kor) a gazdálkodás kezdeteitıl a fémek 
használatának elterjedéséig kb. i. e. 7000–tól i. e. 4500-ig tartott. 
Az i. e. 10. évezredben a legutóbbi jégkorszak interglaciális, azaz melegedı 
periódusa következett, amely máig tart. A jobb éghajlati feltételekkel 
megváltozott az ısember környezete is. Megkezdıdött a neolitikum, vagyis az 
újkıkor. A győjtögetı életformát felváltotta az állattenyésztés és a 
földmővelés, és ezzel együtt a letelepedett életmód. Ekkor alakult ki az 
agyagmővesség. A neolitikum kultúrája a kerámián alapszik.  
 
Az i. e. IX.-VIII. évezredtıl a letelepült és nomád állattartó közösségek 
társadalmi rendszere két fontos szempontból különbözik a vadászó–
győjtögetı közösségekétıl: sokkal fontosabb számukra a rokonsági rendszer, 
mint a vadászó–győjtögetı közösségeknek, továbbá a tulajdonnak is 
hangsúlyosabb szerepe van a szokásaikban. 
A domesztikálási folyamat – melyet Gordon Childe (1892-1957) ausztrál 
ıstörténész neolitikus forradalomnak nevezett el – oksága és lefolyása mai 
napig nem tisztázott kérdés. 
 

 
 
        Az élelmiszertermelés bölcsıje 
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A neolitikus kultúra i. e. 10.000 után jelent meg Elı-Ázsiában (Irán), és 
onnan terjedt kelet és nyugat felé. Korai neolitikus kultúra alakult ki 
Délkelet-Anatóliában, Szíria és Irak területén i. e. 8000 körül. Az elsı 
élelemtermelı közösségek Délkelet-Európában i. e. 7000 körül jelentek meg, 
Közép-Európában i. e. 5500 körül. Az ötletek terjedési és az emberek 
vándorlási hullámaival a neolitikus jelenség innen terjedt Nyugat- és Észak-
Európa felé i. e. 4500 körül. A korai neolitikus állattenyésztés pár vadon élı 
és háziállat, juh és kecske tartására korlátozódott, de ahogy melegebbé vált 
az éghajlat i. e. 6000 körül, megjelent a szarvasmarha és a sertés, átmeneti 
vagy állandó települések fejlıdtek, kialakult a cserépkészítés. A neolitikum 
kulturális elemei eltérı helyeken nem mindig ugyanabban a sorrendben 
jelentek meg, például az elsı Közel-Keleti állattenyésztı társadalmak nem 
használták a fazekasságot, Afrikában, Indiában és Délkelet-Ázsiában 
egymástól független módon zajlott az állatok szelídítése, Japánban pedig már 
korábban megjelent a fazekasság, ami az európaitól eltérı területfüggı neolit 
kultúrák kifejlıdéséhez vezetett. Közép-Amerikában i. e. 4500 körül hasonló 
folyamatok zajlottak (letelepedés és termelés), de az ezt megelızı 4000 éves 
idıszakban nincs nyoma tőzhasználatnak és eszközöknek. Észak-
Amerikában viszont a korábbi rétegekbıl 11-12 ezer éves kıeszközök is 
kerülnek elı.  

 
(forrás: http://creofire.com/origin-point-civilization/ 
http://creofire.com/wp-content/uploads/2014/05/url12.jpg) 
 
A neolitikumi (narancs sárga) és a modern (citrom sárga) legtöbb élelmiszert 
termelı agrár régiók a Földön. 
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A közel-keleti neolitikus régészeti kultúra a Pre-Pottery Neolithic B, azaz 
Kerámia Elıtti Neolitikus (kultúra) B változata (PPNB-kultúra) elsısorban 
abból a szempontból bír különleges jelentıséggel, hogy ekkor jelentek meg a 
négyszögletes épületek, illetve az emeletes építkezés. 
 
Törökországban a Konya-síkság búzamezıi közt, Konya várostól délkeletre.  
A levantei térség Çatal Hüyük („villa-halom”) i. e. 7. évezredbıl származó 
neolit-kori régészeti lelıhely. A település a i. e. 6800 - i. e. 6300 közötti 
idıszakban élte virágkorát. i. e. 5700-5500 körül elnéptelenedett. 
Fénykorában mintegy 1000, átlagosan 25 m² alapterülető ház adott otthont 
körülbelül 5000 lakosának. Alapterülete körülbelül 12 hektáros volt, ami 
más korabeli lelıhelyekhez képest óriásinak minısül. 
 

 
Çatal Hüyük rekonstrukciós képe, és 
maradványai. Az egyik legrégebbi város 
emlék (i. e. 7500 - i. e. 5700) a mai 
Törökország területén található. 
Fellelhetık az ısi fazekasság, jelei 
ıskori háziasítás és állandó 
gazdálkodás, beleértve a szervezett 
búza és más gabonafélék termesztése 
és magtárakban tárolása. A legnagyobb 
és legjobb állapotban fennmaradt 
neolitikum helyszín.
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A házak egymáshoz tapasztva, nem ritkán közös falakkal épültek. Sokuk 
emeletes volt, és a tetın keresztül lehetett bejutni a kicsiny, nagy 
valószínőséggel egyetlen családnak otthont adó lakótérbe. 
 

 
A település lakói már foglalkoztak mezıgazdasággal. A kutyát és a 
szarvasmarhát már háziasították, de a vadászat állandóan jelen volt a 
közösség élelem- és bırellátásában. Szarvasra, vaddisznóra, onagerre és 
ragadozókra (medvére és párducra) is vadásztak. 
Çatal Hüyük lakói a földmővelésben is jártasak voltak, fı terményük az 
alakor- és a tönkebúza, illetve a csupasz hatsoros árpa volt. Öntözésre utaló 
növényi maradványok is elıkerültek. 
A fazekasság alacsony szinten volt, az edények többsége különféle 
puhafákból, például fenyıbıl készültek. A pattintott kıeszközök 
alapanyagául szolgáló obszidiánt Észak-Anatóliából, a kovát pedig Szíriából 
szerezték be. Fémmegmunkálásra is akad néhány példa, bár a különféle 
dísztárgyak, ékszerek alapanyagául szolgáló rezet és ólmot ekkoriban még 
aligha olvasztották. 
Kisebb szobrocskákat is találtak a régészek, amelyek zömmel termékenységi 
jeleneteket (például szülı nıt) vagy állatalakokat ábrázolnak. Ez utóbbiakat 
valószínőleg vadászrituálékon is használták, mivel a kutatók több 
szúrásnyomot fedeztek fel rajtuk. A szobrokat és dombormőveket néha ki is 
festették, sıt többszöri átfestésre is van példa. Sokuk a Levantéban is ismert 
nádvázas-agyaghabarcsos módszerrel készült. A plasztikák ember- és 
állatalakokat (bika- és kosfejeket, párducokat) ábrázoltak.  
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Çatal Hüyük ásatási helyszín 
és rokonstrukciós rajz 
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A lelıhely egyes 
házakról szinte biztosan 
kijelenthetı, hogy 
szentélyek voltak.  
Ezeket falfestményekkel 
díszítették.  
 
A festmények emberi kezeket, állatokat, vadászjeleneteket ábrázolnak, de 
vannak köztük halottakat bemutató és nonfiguratív alkotások is. 
Festményeket a házak mintegy harmadában találtak, ami rendkívüli 
mennyiség, ha valóban szentélyekrıl van szó.  
 
Çatal Hüyük lakói halottaikat a lakótér alá temették, bár a csontok 
elrendezése és festésük több esetben arra utal, hogy ez csak egy késıbbi 
fázisa volt a szertartásnak. A legtöbb csontvázat zsugorított helyzetben, bal 
oldalon fekve találták a régészek. Néhol a lakóépületen belül emberi 
koponyákat helyeztek el, olykor kagylókkal helyettesítve a szemeiket. A 
sírmellékletek ritkák: mindkét nem halottai kaptak ételáldozatot, a férfiak 
mellett többnyire fegyvereket és pecsételıket, a nıknél viszont inkább 
ékszereket, obszidiántükröket és kozmetikumkészítı palettákat helyeztek el. 
A kb. 170 centiméter magas férfiak 34, a 158 centiméteres nık pedig 
átlagosan 30 éves korukban hunytak el. 
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A megnövekedett lélekszámú településeken feltehetıen társadalmi 
differenciálódás ment végbe. Lehetıvé vált, hogy a közösségeken belül 
alakuljanak családok. 
 

 
 
A település egyik rekonstruált szentélye az Anatóliai Civilizációk 
Múzeumában (Ankara) 
 
Çatalhöyük volt a Közel-Kelet és az Égeikum magasan fejlett újkıkori 
centruma (Konyától 52 kilométernyire). Az itteni ásatások során 10 építési 
(kultúr) réteget határoltak el, az i. e. 6.800-5.700. éves korszakból.  
A négyszögletes alakú házak egyformák, s valamennyien egy-egy belsı udvar 
köré épültek. A házak agyagtéglából, de kıalapozás nélkül létesültek. A 
lakóhelyek belülrıl egy szobát, egy elıkészítı helyet és egy konyhát foglaltak 
magukba. A szobákban pad, fızıhely és kemence található 
 
Çatalhöyük különlges jellemzıje, hogy a házak egyes falai bikafejekkel és –
képekkel vannak díszítve. A falfestményeken vörös, rózsa, barna, fekete és 
fehér színeket alkalmaztak, sovány agyagvakolatra felhordva. Különleges 
figyelmet érdemelnek az ember alakú figurák, istennık, emberi kezek, 
vadászjelenetek, állatok, pl. leopárd, bika, szarvas, vaddisznó, oroszlán, 
medve, madarak, továbbá tájkép és építészeti rajz, a háttérben mőködı 
vulkánnal. 
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Ebben a kultúr-térségben az istenanya   
a termékenység megtestesítıjeként   
jelenik meg. Ezeken a terrakotta-,   
vagy kıfigurákon, fiatal lányként,  
viselısen, vagy idıs nıként ábrázolják.  
Egyedülálló az az anyaistennıi  
ábrázolás, amelyen a viselıs  
anyaistennıt két leopárd közt ül.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valószínüleg kultikus-közösségi  
helyiség céljára használt 
épületmaradvány falán 
térképszerő ábrázolás, amelyen 
kétcsúcsú hegység látható, az 
egyik csúcs mintha vulkánkitörés 
lenne. Mellaart angol régész 
szerint az egykor Çatalhöyük 
helyén állt települést ábrázolja. 
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Afrikában a félsivatagokban és a füves síkságokon szarvasmarha, illetve juh 
és ló tartására alapozott pásztorgazdaságok alakultak ki. A nomádok - 
nyájaik takarmányszükségletei szerint - legelıkrıl-legelıkre vándorolnak, 
tartós településeik többnyire nincsenek, mivel ezekben a száraz övezetekben 
csak a folyamvölgyekben és a források körül kialakított oázisokban 
lehetséges a föld mővelése. A nomád pásztorok a környezetükben élı 
földmővesekkel és a civilizációk kereskedıi vel, valamint uralkodó rétegei vel 
különféle kapcsolatokat alakítottak ki, ami jelentısen megváltoztatta ısi 
anyagi kultúrájukat és politikai szervezetüket egyaránt. 
 

            
 
(forrás: http://africanrockart.org/rock-art-in-africa/maps/?lang=hu  
http://africanrockart.org/wp-content/uploads/2014/03/ 
rage_css_imagemap0.jpg)
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Az ıstörténeti kutatások megerısítik, 
hogy Afrika atlanti és marokkói partjai 
a negyedkor (a földtörténeti újkort 
megelızı, kb. egymillió évvel ezelıtt 
kezdıdött geológiai korszak) kezdete 
óta változatlanok maradtak.  
Az afrikai földrész és különösen a 
Szahara ıskori életét ma már teljes 
egészében ismerjük az ıskori 
rétegekbıl, amelyek mindenfelé a 
chelles-acheuli, moustier-i, levallois-i 

kultúrák maradványait ırzik, és ha a felsı paleolitikum hiányzik is, a 
neolitikus szerszámok viszont olyan bıségben vannak. Megállapítható, 
hogy a föld kevés vidéke lehetett ennyire lakott ebben az idıben.  
Az ókor görög és latin geográfusai révén tudjuk, hogy a Szahara 
idıszámításunk elıtt öt évszázaddal már az elsivatagosodás 
elırehaladott állapotában volt. Az i. e. V. században élt Hérodotosz  
(i. e. 484 körül - i. e. 425 körül) görög történetíró. - az elsı szerzı, aki a 
Szürtiszöböltıl délre fekvı vidék belsı tartományairól említést tett 
dőnékrıl, oázisokról, lakatlan területekrıl és sóhalmokról.  
Hérodotosz a líbiai néprıl szóló fejezetében említi az atlantokat. 
Valamennyi népet felsorolja benne (kelet-nyugati irányban), amelyek a 
Nílustól nyugatra esı területeket lakják, egyrészt közvetlenül a 
tengerpartok közelében, másrészt azokat, amelyek az elıbbiektıl délre, 
a belsı területeken élnek. Így helyezi el Fezzan szívében a 
garamantokat, akiknek a fıvárosát, Garamát a mai Djerma várossal 
azonosították. Ezután következnek tíznapi járásra az atarantok, majd 
további tíz napra az atlantok, akik az Atlasz-hegységet lakják.  
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Négy évszázaddal késıbb Sztrabón (i. e. 64 körül - i. e. 23 körül) ókori utazó, 
földrajzi író még megemlíti, hogy a lovat mindenfelé ismerik. Valamivel 
késıbb az idısebb Plinius, Caius Plinius Secundus (i. u. 23-79), római író, 
polihisztor, ókori enciklopédista arról számol be, hogy elefántok, zsiráfok és 
nagyvadak élnek az általa Líbiának nevezett országban (az Egyiptomtól 
nyugatra fekvı területek összességét nevezte így). Másrészt, a 
garamantok országáról írva - ez körülbelül a mai Fezzan és a Tasszi1i-
hegység területén feküdt - fel-feltörı forrásokról és bizonyos vádikról, azaz 
kiszáradt folyómedrekrıl is megemlékezik, amelyekben csak idınként van 
víz.  
Ezek a települések mindenütt, a tengerparton csakúgy, mint a belsı 
területeken, pontosan ott vannak, ahol a régi lakóik hagyták ıket, ami azt 
bizonyítja, hogy a szaharai síkság változatlan maradt az elsı ember 
megjelenése óta. 
Mindez nagyjából a jelenlegi vízrajzi helyzetnek felel meg. Mégis, abban az 
idıben pezsgıbb volt az élet, mint napjainkban, több volt a település, az 
oázisok nem estek olyan messze egymástól, és a növényzet dúsabb volt a 
mainál, hiszen még a lovak is megéltek, ami ma különleges gondoskodás 
nélkül lehetetlen volna. Az említett szerzık idején azonban a Szaharát már 
sivatagnak ismerték.  
 
Henri Lhote (1903–1991) francia, felfedezı, etnográfus, a „Sziklafestmények 
a szaharában” (A la découverte des fresques du Tasszili Arthaud, Paris 1973) 
címő könyvében az elsı Tasszili-expedíció tizenhat hónapos kalandos útja 
során feltártak alapján ír a Szahara múltjáról.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szahara, 
sziklarajz és  
Henri Lhote 
(1967)  
(Mauritania)
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Az elsı neolitikus kultúrák, nyomai a Szahara közepén lévı Hoggar-
hegységben és a Tasszili n'Ajjer-en található sziklafestményeken láthatóak. 
Henri Lhote – a Tasszili-fennsíkon végzett kutatásai során – a szikla- és 
barlangfestményeket vizsgálva a következı korszakokat határozta meg:  
A vadásznépek vagy a „Bubalus antiquus” (ısbivaly) korszaka, és a „kerek 
fejőek „ korszaka: i. e. 9–5. évezred, a szarvasmarhafélék pásztorainak 
korszaka: i. e. 4–2. évezred, a szekeres-lovas pásztornépek kora vagy a ló 
korszaka (protohisztorikus korszak): i. e. 2. évezredtıl, a teve korszaka 
(ekkor került Ázsiából Afrikába a teve): nagyjából idıszámításunk kezdetétıl. 
 
i. e. 7000 és i. e. 2000 közt a Középsı-Szahara síkságain dús füvő puszták 
hullámoztak, gazdag állatvilággal, folyókkal, mocsarakkal. Ez az ember 
számára is ideális környezet volt, a sivatagot a pontozott hullámvonalas 
kultúra népe lakta, amely a macskahal gerinctüskéivel díszített kerámiáiról 
kapta a nevét. Pattintott kı nyílhegyeket használtak, strucctojás héjából 
faragtak gyöngyöket, jellegzetes fegyverük a csontból metszett, szakállal 
ellátott harpuna volt. A hatalmas területen elterjedt kultúra népei falvakat 
alkottak és vadászó, győjtögetı kıkori elıdeiktıl eltérıen szinte kizárólag 
halászatból éltek, halételeiket a i. e. 7. évezred végén megjelent 
agyagedényekben készítették el. Ez a népesség a i. e. 4. évezred elején tért át 
a pásztorkodó gazdálkodásra, háziasítva a „Bos africanus” rövid szarvú 
marhafélét. Juhot, kecskét már a i. e. 5. évezred elejétıl tartottak a 
kürenaikai barlangok üledékeinek tanúsága szerint. A szaharai 
marhacsordák létezésérıl sziklafestmények is tanúskodnak.  
A Szahara termékeny vidéke i. e. 3500 körül kezdett kiszáradni. 
A mai sivatag sem csupán homoktenger, ez mindössze a terület egyharmada, 
az összes térképen használatos arab terminusok szerint „erg”. A Szahara 
nagyobbik fele kısivatag, aminek egy része „hammada”, vagyis ökölnyi, 
emberfejnyi sziklák területe, másik része pedig „szerir”, sok száz 
négyzetkilométeres kavicsmezık. 
Vannak kisebb, agyagos síkságok is. 
 
A Tasszili n’Ajjer hegyvonulat a 
Szahara algériai részén,  
500 km hosszan nyúlik el.  
A hegység különlegességét a ritka 
növényfajok mellett a sziklarajzok 
adják, amelyek abban az idıszakban 
születtek, amikor az éghajlat még 
nedvesebb volt, és a sivatag helyén 
szavanna terült el.  
A legutóbbi jégkorszakban Észak-Afrikának ez az akkor még mediterrán 
éghajlatú területe valószínőleg aránylag sőrőn lakott volt.  
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Gyakran találtam szaharai ıslakók nyomaira – írja Heri Lhote - gazdag 
leletekre, amelyek megmutatták, hogy a hegyeket és völgyeket járva - a 
kortól, a helytıl és az életmódtól függıen - hogyan vadásztak, halásztak, 
vagy mővelték a földet.  
Ténérében, teljesen homokkal borított vidéken, halásztanyák nyomára 
bukkantam tekintélyes halom - több talyigára való - halcsont formájában. 
Ugyanitt, a tőzhelyek hamumaradványaiban kıszerszámokat is találtam a 
teve- és elefántcsontok között. Ötszáz kilométerrel délebbre, a Szahara és a 
szudáni övezet határán, több mint húsz táborhelyet tártam fel, halcsontok, 
teknıspáncélok és kagylóhéjak, teve-, zsiráf- és antilopcsontok sokaságát, 
amelyek között emberi csontvázak is voltak. Az a tény, hogy halottaikat 
ezeken a hulladékhalmokon helyezték el, arról tanúskodik, hogy az itt élı 
primitív népek még semmiféle temetkezési szertartást nem ismertek. A 
csontoknak ezen az ıskori tárán szétszórt pompás szerszámokból bıséges 
készletet győjtöttem össze: nagyszerő csontszigonyokat, kovakıbıl készült 
finom nyílhegyeket, hálónehezékeket stb.  
 
A legkorábbi régészeti leletek - mint például Ahaggartól északra, és a Tasszili 
között az admeri homokvidéken fel fedezett, valamint a Tihodaine-
homokvidéken talált paleolitikus települések halásztanyáinak maradványai; 
a csodálatosan megmunkált gömbölyő kövek vagy kavics-eszközök, amelyek 
az ember által legrégebben használt szerszámok közé tartoznak - minden 
bizonnyal több százezer évesek, az újabbak alig négy-ötezer évesek lehetnek. 
 
A Tasszili szikláin száz és száz festett fal található, amelyeket hol csoportos, 
hol magukban álló emberalakok és különféle állatábrázolások ezrei 
borítanak. A festmények az idık során egymást követı különbözı 
népességek anyagi, szellemi és vallási életének jeleneteit ábrázolták ezeken a 
manapság szinte teljesen kihalt helyeken, amelyeket már a tuaregek is csak 
ritkán keresnek fel. A képek jelentıs része egymás alatt több sorban 
helyezkedett el. Alig néhány centiméteres, apró alakok mellett hatalmas 
méretőek is találhatók, amilyenek sehol másutt nem fordulnak elı. Egy 
helyütt egy nyáj birtoklásáért küzdı íjászok csoportjait látjuk, másutt 
husánggal hadakozó embereket, az egyik képen antilopot őzı vadászokat, a 
másikon csónakos vízilóvadászatot, megint másutt táncosokat, italáldozatot 
bemutató jeleneteket stb.  
 

 
Tamrit panoráma fotó, Tasszili n’Ajjer (Algéria)



67 
 

Az elsı ábrázolások i. e. 6-5. évezred 
táján keletkeztek, és alkotóik egy 
vadászó életmódot folytató törzsbıl 
kerültek ki. Az ásatások 
vadászeszközöket, 
cserépmaradványokat tártak fel. A 
képek a vadászat jeleneteit és a 
területrıl rég kihalt állatokat, többek 
között gazellákat, zsiráfokat 
ábrázolnak.  

A Tasszili emberek valójában mindenütt festettek, ahol erre alkalmas helyet 
találtak, és különösen ott ahol laktak.  
 
Az egykor, a környéken virágzó kultúráról tizenötezer sziklarajz tanúskodik. 
A feltárt képek nagyon sokfélék, minimálisan tizenhat réteg, és legalább 
harminc egymástól eltérı stílushoz és korhoz tartozó réteg különböztethetı 
meg. Találhatók olyan alakok, amelyek valószínőleg isteneket és varázslókat 
ábrázolnak, de vannak nagy képzelı erıvel megáldott alkotók nehezen 
értelmezhetı jelenetei is a sziklafestményeken. 
A háziasított szarvasmarha megjelenése a Tasszili sziklaképek számát 
tekintve a legfontosabb periódus mely a „marhapásztorok korszaka” 
elnevezést kapta. Ez a legfiatalabb a tizenhat réteg közül.  
 

              
 

              
 
        Oued Djerat (Algeria) „Bubalus antiquus” (ısbivaly) korszaka
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Tasszili 
fennsík,  
„kı város” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassili 
fennsík, 
menedékhely  
 

 
Uadi Nesseret, Tassili (Algeria)             Ti-n-Tazarift, Tassili (Algeria)
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A Jabbaren egy kis homokkı hegy, mely annyi más csúcshoz hasonlóan 
csak szerényen emelkedik ki a Tasszili-fennsíkból, de az aljába az erózió 
mélyebb üregeket vájt, mint a többibe. 
Jabbaren tuareg nyelven azt 
jelenti: „óriások”, s ez az 
elnevezés egyszerően az itt 
található festményektıl 
ered, amelyek egyik-másik 
emberalakja valóban gigászi 
mérető. Az egyik mély, lefelé 
hajló mennyezető 
sziklamenedék falán 
majdnem hat méter magas 
alakot találunk.  
Ez kétségtelenül egyike a 
napjainkig ismert legnagyobb ıskori 
festményeknek (i. e. 3550).  
A körvonalak egyszerőek, nem mővésziek, és  
a kerek fej, amelynek az arcát mindössze két kettıs ovális jelzi.  
Ezek a kerek fejő alakok jelenlegi ismereteink szerint a Tasszili 
legrégebbi festményei közé tartoznak.  
Jabbaren szikláin több mint ötezer figura van egy akkora négyszögre 
festve, amelynek egyik oldala alig éri el a hatszáz métert. Ha a 
festmények különbözı rétegeit összehasonlítjuk, arra a következtetésre 
jutunk, hogy tizenkét civilizáció követte itt egymást. Erre sehol másutt 
nincsen példa, és a festett felület nagyságát figyelembe véve, a Tasszilit 
tekinthetjük az ıskori mővészet leggazdagabb tárházának - olvashatjuk 
Henri Lhote írásában.  
Ezrével találhatók itt cserépedény-
törmelékek, de gabonaszemek 
zúzására szolgáló ırlıkövek, kıbıl 
készült mozsártörık és lyukasztók 
százai is. Sok közülük most is a 
helyén van, mintha csak nemrég 
használták volna. A vízmosások 
alján a víz által odahordott, 
megkövesedett csontok, kovakıbıl 
készített nyílhegyek és kıbalták 
hevernek.  
A kerek fejő emberek rétegében olyan rendkívüli figurákat is találhatunk, 
mint a két méter magas, elefánttestő antilop - valószínőleg a kor egyik 
istensége. 
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Sefárban legfigyelemreméltóbb festmények azokhoz a kerek fejő 
emberábrázolásokhoz tartoznak, amilyeneket Jabbarenen is találhatók.  
Itt valamivel kisebbek az alakok, de figyelmet keltı elhelyezésükkel és 
különös tartásukkal mégis igen erıs hatást gyakorolnak a szemlélıre.  
Egy völgykatlanban a menedékhely közepét egy három méter huszonöt 
centiméteres „A nagy istenség” foglalja el.  
Balra az asszonyok könyörgésre emelik karjukat. Jobbra, ráfestve egy 
sötétvörös antilopra és az alatta levı antilop fehér szarvaira, egy Nı 
fekszik a hátán. Kigömbölyödı hasa és a fekvı helyzet szülı nıre utal. 
Minden jel szerint a termékenységgel kapcsolatos mágikus jelenetrıl van 
szó.  
 

 
 
Sziklafesmény 
részlet 
i. e.3080 
 
„A nagy istenség 
imádkozó nıkkel” 
 
Kerek fejőek,  
hanyatló korszak 
(Sefar) 
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Kifejezi a központi alak iránti félelmet és tiszteletet. Imádkozókat 
egyébként a Sefar más menedékeiben is találunk, és azt tapasztaljuk, 
hogy szinte mindegyiküket nagy állatok kísérik. 
 
A muflon igen fontos szerepet játszott az ısi szaharai népek 
hiedelmeiben. Rengeteg látható belılük a Tasszili festett falain, a 
legrégibb szinteken ugyanúgy, mint a legkésıbbieken.  
A muflonlábú varázsló, Timenzouzine-nál táncruhába volt öltözve, és 
muflonbırt hordott a vállán.  
 

Valóságos 
szertartással 
kapcsolódik  
össze a  
vadászata.  
Valaha fıként 
kutyák 
segítségével, 
lándzsával  
ejtették el az 
állatot. 
 
 
 

 
Az algériai Tasszili-hegység 
sziklafestményeirıl sokat 
megtudhatunk az ıskori 
vadászokról: ruházatuk egy 
köténykébıl állt, fegyverzetük 
azonban igen változatos volt.  
A vadászokat husánggal, íjjal, 
dárdával vagy egy nagymérető 
villával ábrázolták.  
 
A festmények rendeltetésérıl különbözı elméletek születtek. Vannak, 
akik mitikus jelenetek ábrázolását, mások a vadászok sikerét befolyásoló 
mágikus alkotásokat, egy sámán hallucinációit látják bennük. A 
Szaharában számos késıbbi alkotással is találkozhatunk. A különbözı 
korokban keletkezett képek különbözı kultúrákról mesélnek. A gyakran 
egymásra festett alkotások közül nem nehéz elkülöníteni a 
szarvasmarhafélék pásztorainak korszakát, vagy a szekeres-lovas 
pásztornépek korát.  
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„A legkülönbözıbb ruházatot viselı figurák elragadóak voltak, alakjuk 
kiegyensúlyozott, csupa elegancia. Testtartásuk legtöbbször mozgást 
tükröz; látjuk, amint egy atléta mozdulatával feszítik meg íjukat vadászat 
közben, megütköznek egymással a csordák birtoklásáért folytatott 
harcban, vagy csoportosan táncolnak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Táncjelenet” Sefar (Algéria)
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Igen gyakran házi munkát ábrázolnak ezek a festmények, és nagyon hő 
képet nyújtanak festıik otthoni életérıl. Kúp alakú kunyhókban laktak, 
asszonyaik ırlıkövön zúzták a gabonát.  

 
„Gabona ırlés” 
Sefar (Algéria) 
i. e. 3080 
 
 
 
İrlıkı 
 

 
„Hajmosás” Uan Amil (Libia)  
 
A férfiak lovaglóülésben utaztak marháikon, az asszonyok pedig 
mögöttük ültek. Gazdaságuk alapja a szarvasmarha volt, de kecskét és 
birkát is tartottak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marhapásztor 
korszak  
i. e. 4000 - 
2000 
 
Tamrit,  
Tassili 
(Algeria) 
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Tasszili (Algéria) i.e. 4000                   Oua-n-Derbaouen (Algéria) 
 

    
 
Tasszili n’Ajjer (Algéria)                                       Tarssed Jebest (Algeria) 
 
Feketék voltak vagy fehérek? Az arcélek meglepıen változatosak; akad 
közöttük prognatikus (elıreálló fogsorú), mások europidok, így feltehetı, 
hogy fizikai típusuk nem volt egységes, és több népfajta élhetett egymás 
mellett, talán ugyanúgy, mint ma a tuaregek és fekete rabszolgáik. 
 
(A tuaregek valaha délrıl, a Niger vidékérıl feketéket raboltak el, és 
rabszolgává tették ıket. Ez a népesség azonban nem a hagyományos 
értelemben vett rabszolga, hanem az erıteljesen rétegezett tuareg 
társadalomban a pária szerepét tölti be, és a nomádok szemében 
alacsonyabb rendő kovács- és földmőves munkát végzi.) 
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Megerısíteni látszik ezt a feltevést ruházatuk változatossága is: hosszú 
tunikát, vagy rövid kötényt, vagy rostból és egyéb nyersanyagokból 
készült ruhákat viseltek.  
Mindamellett a legáltalánosabb típus az etiópiai fejformára emlékeztet. 
Bizonyára északról jöttek nagy hullámokban ezek a pásztorok, akik 
nemcsak a Tasszilit, de az egész Szaharát is elözönlötték.  
 
A marhapásztor-népek, amelyek, úgy tőnik, a szarvasmarha - kultusz 
hívei voltak egy bizonyos idıszakban kapcsolatban álltak az egyiptomi 
civilizációval.  
 
Egyébként a festmények között öt 
alkalommal is megtaláltuk a nílusi 
bárkák ábrázolását, és ez az elem 
tanúskodik leginkább északi 
eredetük mellett.” írja Henri Lhote. 
 
              Sziklafestmény részlet, 
      Tin-Tazarift, Tasszili (Algéria) 
 
A marhapásztorok élelmének maradványait tartalmazó porló 
humuszból, amely eredetileg hamuval elkeveredett tehén trágya 
lehetett, nagy mennyiségben találtak csontokat, közöttük 
szarvasmarhák bordáit és fogait, továbbá ırlı- és zúzóköveket, 
kıbaltákat, csontból készült tőket, cserépedény-törmeléket, és 
átlyukasztott kis kerek lapokat, amelyeket az itt élt emberek 
strucctojás héjából vágtak ki, hogy nyakláncot főzzenek belılük. 
Találtak még néhány fülbevalót és palából készített győrőket. Volt itt 
még néhány darab azokból a különbözı színő okkerekbıl is, amelyek 
festményeik nyersanyagául szolgáltak. 
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A Sefarban nincs olyan sok festmény, mint a Jabbarenen, amely a 
legfontosabb helye marad a szaharai ıskori mővészetnek, de a képek 
minısége és változatossága igen fontos lelıhellyé teszi Sefart is.  
Különös, a hagyományos értelemben vett ıskori mővészet figuráitól 
annyira eltérı alakok elıtt állunk, hogy úgy érezzük: külön világban 
járunk. 
 

    
 
Sefar új, pontosabb ismeretekkel szolgál a marhapásztorok történetérıl; 
ugyanis egyrészt kutyákat, másrészt asszonyokat ábrázolnak, akik 
mintha a földet mővelnék.  
 

                  
 
„Ijász és kutyája” (Sefar)                „Győjtögetés” 
 
Az ırlıkövek és mozsártörık nagy száma alapján 
valószínő, hogy ezek a pásztorok már ismerhették a 
földmővelést, de valószínőbb, hogy ezek a 
kezdetleges eszközök a természetben talált magvak, 
zúzására szolgáltak. Az itt élık inkább vad 
pázsitfőféléket győjtöttek, ami jelenleg is szokásos a 
nyugat-afrikai sztyepp tuaregjeinél.  
                    İrlıkövek
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„A bíró ítélete” címő jelenet, I-n-Itinen (Tasszili n'Ajjer) i. e. 2910 - 2580 
 

 
 
A jelenetek egy jól szervezett társadalmi rendszer hierarchikus felépítését 
sejteti. A csoport rétegzıdésére következtethetünk ruházatuk sokféleségébıl. 
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Sziklafestmén részlet, „Ritus” címő jelenet (Tasszili n'Ajjer)   
 
Ezek a pásztorok olyan korban 
foglalták el a Szaharát, amikor itt még 
jelentékeny csapadék volt. 
Festményeiken ugyanis elefántok, 
orrszarvúak, vízilovak, zsiráfok is 
láthatók, márpedig ezeknek az 
állatoknak, ide értve a szarvasmarhát 
is, sok ivóvízre és sok főre van 
szükségük.  
           Marhapásztor kori  
    sziklafestmény i.e.3100 
        Ihéren (Algéria) 
 
Az elsı szekerek felfedezése nagy feltőnést keltett a régészek körében, és  
szenvedélyes vitákat váltott ki.  
 

   
 
Harci kocsi         Kocsihajtónı, (Tadrart Akakus, Libia) 
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A festett szekerek eloszlása azt bizonyítja, hogy milyen útvonalon haladtak, a 
karavánutak, amelyek több mint egy évezreddel idıszámításunk elıtt, a 
Földközi tenger partját kötötték össze a Nigerrel. A Szürtiszek és a Niger 
közötti évezredes útvonal a lehetı legésszerőbb volt, mert éppen a szekérrel 
járható helyeken vezetett: a legkedvezıbb pontokon lép te át a hegyvidékeket, 
vagy elhaladt mellettük, kikerülte a homokvidéket, és összekötötte az 
állandónak tekinthetı vízforrásokat. Így a „tengeri népektıl” és a líbiaiaktól 
származó lovas népek csaknem egy évezreddel idıszámításunk elıtt elérték a 
Nigert. Ez az új adat teljesen felforgatta az addig uralkodó nézetet, amely 
szerint Líbia lakosai csak egy késıi korban foglalták el a Szaharát. 
 
Tasszili festményei valóságos archívumot alkotnak. Lehetıvé teszik, hogy 
tiszta képet alakítsunk ki a Szahara ısi lakosságáról, az egymást követı 
népességek különbözı típusairól, az átvonuló pásztorok hullámairól és az 
idegen hatásokról. Ugyancsak a képek jóvoltából nyomon követhetı a 
növényzet és. az éghajlat lassú változása, a deszikkáció, vagyis az a folyamat 
amelynek során fokozatosan kialakult a sivatag.  
 

 
 
Tadrart Acacus (Libia) 
 
Ismeretet kaphattunk a sivatagban egymást követı civilizációk típusairól;  
a husánggal és bumeránggal felfegyverzett vadászok, a pásztorok vagy az  
íj népe, s végül a harcosok civilizációjáról, amely az Afrikában akkor 
megjelenı domesztikált lovat használta, és fegyvere a dárda volt. 
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A Szahara nemcsak a Föld legnagyobb sivatagja, hanem egyben a sivatagi 
népek legmozgalmasabb keveredési területe is. Sokféle nép fordult meg itt az 
elmúlt évezredekben, s így alakult ki az a tarka kép, amelyben az 
országhatárok még véletlenül sem igazodnak etnikai vagy nyelvi 
egyezıségekhez.  
Mai ismereteink szerint – írja Balázs Dénes  „Sivatagok világa” címő 
könyvében - nyolc-tízezer évvel ezelıtt a Szahara lakható részeiben negrid 
típusú, győjtögetı-vadászó népek éltek. İket Ázsia felıl érkezı, világos bırő 
és pásztorkodást folytató népek szorították délnyugat felé. Ezek voltak a 
hamiták, akik embertanilag az europid nagyrassz mediterrán csoportjához 
tartoztak. A hamiták elözönlötték egész Észak-Afrikát. Napjainkban 
ismertebb nagyobb csoportjaik: a berberek, tuaregek, tubuk és fulbék (északi 
hamiták), valamint az ó- és új-egyiptomiak, gallák, szomálik, danakiiok, 
továbbá a szemitákkal és negridekkel keveredett etiópiaiak (keleti hamiták). 
A Szahara legkésıbbi jövevényei a szemita arabok, akik szintén az 
europidokhoz tartoznak. Az ı megjelenésük 1500 évvel ezelıtt forradalmi 
módon megváltoztatta a sivatagi népek életét, ugyanis az arabok hozták be a 
Szaharába a tevét. Egyes történészek ezért a szaharai népek történetét két 
szakaszra bontják: a tevék elıtti és a tevés korszakra.  
 
 
 
Ha elhagyjuk Afrika mediterrán partjait, a fıként arab lakosságú városokat 
és falvakat, a pusztában szétszórtan álló, lapos, fekete sátrakra figyelhetünk 
fel. Nagy a nyüzsgés körülöttük, fıként sok a gyerek és a kecske. Ezekben a 
fekete sátrakban élnek a beduinok. Nevük nem etnikai hovatartozást jelent, 
hanem életmódot, az arab „bed” szó ugyanis annyit tesz: nomád pásztor. 
Ellentéte a megtelepedett földmővelı, a fellah. A beduin tehát Észak-Afrika, 
valamint Délnyugat-Ázsia nomádjainak összefoglaló neve. İk saját magukat 
törzsi nevükkel jelölik. 
A beduinok eredete mintegy 3000 éves múltra nyúlik vissza, az Arábiában 
élı arabok ekkor kezdték a tevéket nagyobb számban tenyészteni. A 
tevepásztorok késıbb átkeltek Egyiptomba, és a XI-XII. században a partok 
mentén eljutottak az Atlasz-hegységig. Itt erısen keveredtek a berberekkel. A 
beduinok ma is nomád pásztorkodással foglalkoznak, a tevén kívül kecskét 
és juhot tenyésztenek. Amikor a sztyepp kizöldül, délebbre húzódnak a 
sivatagba, a forró, száraz nyári idıszakban pedig a kultúrterületek közelébe 
térnek vissza. Sátraikat régente fekete kecskeszırbıl font hatalmas terítıbıl 
készítették, manapság már ponyvát használnak. A költözködésben nagy 
jártasságuk van, az összecsomagolt sátrakat tevék szállítják. A beduinok 
számára nem léteznek országhatárok, politikai sorompók. Bár mohamedán 
vallásúak, asszonyaik teljes egyenjogúságot élveznek.  
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A Szahara belsejének két nevezetesebb népcsoportja a tuaregek és a tubuk. 
Henri Lhote könyvében beszámol a kutatott zónában ma élı három olyan 
pásztorcsoport életérıl, amelyek szarvasmarhát tartanak: a mórok, a 
tuaregek és a fulanik. Véleménye szerint, valószínőleg ez utóbbiakban kell az 
ısi szaharai pásztoraink leszármazottait keresni, mert a mórok és a tuaregek 
csak egy késıi korban tértek rá a marhatenyésztésre.  
 

 
 
             Fulani marhapásztor 
 
A hagyomány a fulaniknak tulajdonítja ezeknek az állatoknak az 
elterjesztését Nyugat-Afrikában. Egyébként a marhapásztor-korból való sok 
emberábrázoláson számos olyan, harmonikus formájú fejdísz látható, 
amelyekhez hasonlók még ma is használatosak a fulaniknál.  
 
A ma egész Nyugat-Szudánban elszórtan élı fulani pásztorok ıseinek 
mintegy hatezer éve indulhattak feltételezett etiópiai ıshazájukból nyugat 
felé, és az i. u.. 8. században érték el Szenegált. A bizonyítatlan hipotézisnek 
kétségtelenül van némi alapja, mivel a nem kerek fejőek által készített 
festményeken az emberalakok anthropológiai típusa, a nık különleges 
hajviselete és egyéb ékességei, a figurákon néha megfigyelhetı szıtt ruhák, 
az íjak, a félgömb alakú kunyhók és a hellyel-közzel fellelhetı „fulani 
szarvasmarha”, a Bos africanus ábrázolása valóban fulani eredetre vagy 
kapcsolatokra utalhat – írja Bodrogi Tibor a „Törzsi mővészet” címő 
könyvében.  
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A Tasszili lakói, éppen az ország geológiai adottságai, illetve a homokkıben 
képzıdött számos természetes üreg miatt, fıként barlanglakók. E téren az 
ıskori népek és különösen a neolitikus marhapásztorok hagyományait 
követik, akik a több festményen is látható szalmakunyhóik mellett, 
konyhájuk elhelyezésére és állataik ırzésére az összes sziklamenedéket is 
felhasználták. Több családdal is találkozunk – írja Henri Lhote - amelyek 
ezekben az évezredes barlangokban rendezkedtek be, két kı szélfogó mögé 
húzódva, és nehéz volt eldönteni, vajon ezeket a szélfogókat mostanában 
építették-e, vagy a marhapásztor-korszakban. Az emberek, akiket 
megkérdeztünk, azt mondták, hogy mindig ott látták ıket. 
 
 
A megmaradt vadászógyőjtögetı népcsoportok közé tartoznak a közép-afrikai 
pigmeus, a tanzániai, izolált, csettegı nyelven beszélı populációk és a dél-
afrikai Kalahári-sivatag területein élı busmanok. Az elmúlt 100 évben 
azonban még ezen népcsoportok egy része is áttért a mezıgazdálkodásra. 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikus_forradalom 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/f/f6/312_1875b_F1.jpg 
 
Európa régészeti kultúrái az i. e. 6. évezred AVK=alföldi vonaldiszes kerámia; 
LBK= Linienbandkeramik, vonaldíszes kerámia, A krétai területen kerá mi a 
nélküli kultúra van.  
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A neolitikus életmód ismeretének közel-keleti elsıdlegessége vitathatatlan,  
s onnan jól ismerjük az egyes települések belsı szerkezetét is, pl. Jericho, 
Catal- Hüyük lelıhelyeirıl. Ma már általánosan elfogadott, hogy Délkelet-
Európába, s így az Alföldre is, a közel-keleti elsıdleges centrumokból jutott 
el a termelı gazdálkodás ismerete, valószínőleg etnikus csoportok 
vándorlásával, diffúziójával. E vándorló népcsoportok kész anyagi kultúrával, 
kialakult gazdasági típussal érkeztek a Balkánra, s ennek jelentıs része volt 
a kecskére, juhra alapozott állattartás, és a búza, árpa célzatos termesztése. 
Ez viszonylag rövid idı alatt hozta létre Délkelet-Európában azt az egységes 
neolitikus kultúrkört, amely mindenütt magába olvasztotta a korábbi, helyi 
népelemeket.  

A Kárpát-medencében az utolsó 
eljegesedés végén - kb. 10 000 
évvel ezelıtt - megindult lassú 
felmelegedés i. e. 6000 körül 
tetızött, és kissé mérsékeltebb, 
esıben gazdagabb idıjárás 
következett be. Ez a 
klímaváltozás a kialakuló 
paraszti gazdálkodás számára 
kedvezett. Ma a Kárpát-medencei 
újkıkor kezdetét szinte évtizedes 
pontossággal keltezhetjük i. e. 
5550 körülire, a rézkor kezdetét 
pedig i. e. 4400 körülire tesszük. 

 
Az újkıkor elején az élelemtermelése a kezdetleges irtásos-égetéses kapás 
földmővelés és a kiegészítı állattenyésztés formájában is ugrásszerően 
megnövelte egy-egy terület lakosságeltartó képességét. Már az újkıkor elsı 
felébıl is több száz településnyomot ismerünk. A többnyire vízközelben 
települt falvakban a kis- és nagycsaládi házakban élı közösség tagjai az 
ısközösségi társadalom keretében egyenlı jogokat élveztek. Anyagi és 
szellemi mőveltségük, elterjedési területük, valamint idejük különbözısége 
és részben eltérı származásuk alapján az újkıkorban is - mint az ıskor ké-
sıbbi szakaszaiban is - több nagy közösséget különíthetünk el. Ezeket 
egykori nevük ismeretének hiányában kultúra vagy csoport elnevezéssel 
illetjük. A legrégebbi hazai újkıkori kultúra, a balkáni származású  
Köröskultúra az Alföld déli részén terjedt el. Az utána következı közép-
európai eredető vonaldíszes kerámia különbözı csoportjai (alföldi, dunántúli) 
és továbbfejlıdött változatai (zselizi csoport, bükki kultúra, szakál háti 
csoport) az egész országot benépesítették. Az újkıkort az ország nyugati 
felében a lengyeli kultúra, keleti felén pedig a tiszai kultúra és a herpályi-
csıszhalmi csoport zárja le.  
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A trónuson ülı idolplasztika már a Körös- kultúra idején, illetve lelıhelyein 
is megjelenik. A Tiszai-kultúra férfi-, nıi-, illetve hermaphrodita, trónuson 
ülı istenségei és a Kökénydombi „Venus”a magyarországi késıi neolitikum 
legismertebb leletei. (Szegvár-Tőzköves, Vésztı-Mágor, Kökénydomb).  
 

           
 
Trónuson ülı teremtı istenség, a „Sarlós isten”,      Kökénydombi „Venus” 
 
Az életet a halállal nem tekintették lezártnak. Erre utal az úgynevezett 
zsugorított csontvázas (helyesebben kiporított) temetési mód. A halottaknak 
oldalra fektetett állapotban, térdben meghajlított és felhúzott lábbal történı 
eltemetése a külföldi leletek tanúsága szerint már az ıskıkorban 
jelentkezett, késıbb igen széles körben elterjedt. A halottaktól, akiket 
tiszteltek, egyúttal féltek is, erre utalhatnak az erısen felhúzott lábakkal, 
valószínően összekötözött állapot. 
 
A halottak a közösség tagjai maradtak, lakóhelyüket hosszú ideig nem 
különítették el az élık lakóhelyétıl, a sírokat a telepeken belül ásták meg 
(Körös-kultúra, alföldi vonaldíszes kerámia). A különálló temetık a 
neolitikum végére kezdenek kialakulni, a tiszai kultúra népe a halottakat a 
telepek elhagyott részén már összefüggı sírcsoportokba temette el. Az 
újkıkori temetkezési kultuszt legmagasabb fokra fejlesztı lengyeli 
kultúrában elkülönült temetıkkel is találkozunk.  
 
Az újkıkori temetık jól tükrözik az ısközösségi viszonyokat. Az egyforma 
mellékletekkel eltemetett sírok vagyoni és társadalmi egyenlıségre utalnak. A 
lengyeli kultúra temetıiben elkülöníthetı gazdagabb és szegényebb 
melléklető sírok még nem gazdasági különbségekre vezethetık vissza.  
A gazdagabb mellékleteket a kisebb-nagyobb közösség vezetıje kaphatta. 
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Az újkıkor európai kialakulásának, az élelemtermelésre való áttérés 
folyamatának vizsgálatához egy jelentıs új kıkori település a Kerka folyó 
völgyében található, az ırségi Szentgyörgyvölgy-Pityerdombon. Bánffy Eszter 
az MTA Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója elmondta („Átmeneti 
kultúra” Természet Világa 2008.), hogy az ásatások során szerzett kutatási 
eredmények általánosíthatók Balaton környéki hatvan lelıhelyre.  
 
Ezen a területen nem lehet hatékony mezıgazdasági termelést folytatni.  
A mocsár szélén, a folyó alluviális területein nem lehet nagy gabonaföldeket 
fölszántani. A botanikusok azt erısítették meg, hogy bár nagyon sok 
háziasított gabonafajtát ismertek ezek az emberek, mindegyikbıl rendkívül 
keveset termesztettek. Az itt lakók még vadásztak, a neolitikus vívmányokat 
csak befogadták, de nem tértek át egyik pillanatról a másikra az 
élelemtermelı életmódra, hanem a győjtögetés, a vadászat, a halászat, a 
kagylógyőjtés továbbra is nagy szerepet játszott az életükben. Mindent 
ismertek, de nem tudtak belıle megélni, mert sem a tudásuk, sem a 
környezeti feltételek nem voltak ehhez adottak.  
 
Arra, hogy az élelemtermelésbıl el tudják látni a családot, az egész falut, kb. 
5300-5250-ben kezdtek ráébredni. Ez az az idı, amikor a mocsarakban, a 
vízparton vagy a víztıl távol, de szubalpin körülmények között letelepedett 
kis csoportokat hirtelen a löszvidékeken találjuk. Akkor keletkeznek a nagy 
telepek, a harminc méter hosszú házak. A Marcal völgye például hirtelen 
benépesül a Dunántúlon, tízesével, húszasával találjuk az ebbıl a fázisból 
való falvakat. Ezek már a löszön települnek meg, sokkal népesebbek, sokkal 
nagyobbak, és lakóikat már igazi neolitikus közösségnek tartjuk. 
 

Kerka folyó völgyében,  
ırségi Szentgyörgyvölgy-
Pityerdombon újkıkori 
falu i. e. 5480 körül 
alakult ki és kb. 5380-ig 
vagy 5360-ig állt fönn. 
A házak hossza akár a 
harminc métert is elérte. 
 
Újkıkori ház 
rekonstrukciós rajza.  
(Belényesi Károly és  
munkatársai) 



87 
 

A legelsı megalitok megközelítıleg i.e. 4600 táján az újkıkorszak idején 
születtek. A megalitikus kultúra emlékei az Atlanti-óceán partvidékén 
mindenütt megtalálhatók, Skóciától Portugáliáig, de Szenegálban és Máltán 
Szerte Nyugat-Európában találhatunk hasonló emléket. A megaitok közül is 
Európa legnagyszerőbb szentélye a Stonehenge, már i.e. 8500 környékén is 
kultuszhelyként funkcionált. Három különbözı körbıl áll, közülük a 
legrégebbi i.e. 4000-3800 év környékén épült.  

A Nap járásának 
megfigyelésén túl 
hold- és 
napfogyatkozások 
elırejelzésére is 
alkalmas lehetett.  

 
A nyári napforduló napkeltéjének irányát egy 
gigantikus kıoszlop, a Heelstone jelölte ki.  
A mára elfogadott nézet Sir Fred Hoyle (1915–
2001) angol kozmológus, matematikus-
csillagász nevéhez főzıdik, aki csillagászati 
eseményekkel hozta összefüggésbe a kıoszlopok funkcióját. 
A mai technikával is nehezen mozgatható köveket emeltek a magasba azok 
az emberek, akiket a „barázdált agyagedények” népének neveznek. Érdekes 
kis házaik, melyek szabványosak, szinte összkomfortosak és kıbıl faragott 
bútoraik, - polc, ágy, tőzhely – mind arra utal, hogy a „történelem elıtti 
idıkben” egy jól szervezett társadalom érkezett a szigetekre.  
Brit régészek hatalmas ısi település maradványaira bukkantak nem messze 
a Salisbury fennsíkon, olvasható a BBC News tudósításából (2007.)  
A Durrington Walls-ban zajló ásatások eddigi eredményei szerint a települést 
idényjellegően lakták, melybıl a feltárást vezetı Mike Parker Pearson (1957-) 
angol arheológus arra a következtetésre jutott, hogy Stonehenge építıi, 
illetve az oda zarándokoló emberek lelhettek fedélre a közel 100 faépületbıl 
álló településen. A lakhelyek i.e. 2600-2500 környékére datálhatók, ami 
elvileg megegyezik Stonehenge építésének idıszakával. A Sheffield Egyetem 
régészei megtalálták azt a sugárutat, mely összeköti az Avon-folyót, a 
Woodhenge-t (a Stonehenge-hez hasonló, i.e. 2500-2000 között készült 2,8 
méteres magas kövekbıl álló kör alakú építmény), valamint a Stonehenge-t. 
Ennek tükrében a Stonehenge szerepe megváltozik: magányosan álló 
csillagvizsgálóból egy összefüggı kultikus hely fırészévé emelkedik. Parker 
Pearson meggyızıdése, hogy a település nem volt egész évben lakott, szerinte 
Stonehenge és Durrington egy vallásos komplexumot alkottak.
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Egyre több lakóépületet is felfedeznek, többek közt i.e. 2600-2500-ben épült 
vakolt, tőzhellyel felszerelt 9 kis házat is találtak a csillagvizsgáló környékén  
A „barázdált edények” népét egyébként azért is nehéz beazonosítani, mivel 
elhamvasztották halottaikat, de egyben biztosak lehetünk: az óceánon 
keresztül érkeztek. Errıl tanúskodnak azok a lakhelyek, melyek mint kis 
„fogadók” álltak a tengerparton (Skara Brea).  
A Brit-szigeten az elsı földmunkákat a neolitikum korai idıszakában  
(i. e. 4400 – i. e. 3300), közösségi sírdombok építésével, illetve bizonyos 
földterületek sövénnyel való elkerítésével kapcsolatban végezték. Az elsı 
településkezdemények is ebben az idıszakban jöttek létre, például az 
Orkney-szigeteki Skara Brae kıházai, valamikor i.e. 3200 es i.e. 2200 között, 
es Európa legrégebbi történelmi emlékei köze tartoznak.  
 

                 
 
 
 
 
 
              Skara Brae kıházainak 
              rekonstrukciós rajza és  
     a         feltárt épület együttes 
              falmaradványai.
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Orkney-szigeteki Skara Brae kıházai Európa legteljesebb újkıkori faluja. 
Nyolc egymáshoz kapcsolódó földbe süllyesztett, épültbıl áll, ahol 
feltételezhetıen ötven ember élt. A nagy mérető négyzet alakú 40 
négyzetméteres, szobában egy kandalló található, amelyet főtésre és fızésre 
használtak. A bonyolult vízelvezetı rendszere alkalmas volt már egy primitív 
toalett beépítését minden lakásba. A lakásokban számos kıbıl épült bútor 
található, szekrények, ülések, és tároló dobozok. Hét házban hasonlóak 
bútorok, az ágy és komód ugyanazon a helyen van elhelyezve minden 
házban. A komód az ajtóval szemben, volt a fal mellett, így ez az elsı amit 
láthatott a lakásba lépı. Minden ilyen házban van egy nagyobb ágy a jobb 
oldalán az ajtó mellett, és egy kisebb a bal oldalon. Lloyd Laing (1944- ) skót 
archeológus szerint ez a megfelelt a Skócia partjaitól nyugatra fekvı 
Hebridák szigetcsoporton szokásosnak, hogy a férj ágya a nagyobb és a 
feleségé a kisebb. 
Skara Brae pásztorok építették aki szarvasmarhát és a juhot tenyésztettek, 
és árpát termesztettek, valamint tengeri hallat és kagylót halásztak. 
 

 
 
Orkney-szigeteki  
Skara Brae kıházai.  
 
Vere Gordon Childe ıstörténész,  
a helyszínen tanulmányozta 
a leleteket. 
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A vadászó közösségek rokonsági rendszere cognat (anyai és apai vonalat is 
követı), ezzel szemben a letelepült és nomád állattartó közösségeké 
unilineaáris: vagy apai vagy anyai ágon tartják nyilván a rokonságot, de a 
mindkét vonalat számon tartó cognat rokonság ismeretlen számukra. Mivel a 
legtöbb archaikus, ill. kora ókori közösség agnat rendszerő, a kutatók 
többsége azt feltételezi, hogy az átmenet a cognat formából az agnatba a 
letelepült létformával és a mezıgazdasági termeléssel áll összefüggésben. A 
földet ugyanis csak egy nagyobb közösség tudja birtokba venni és 
megmővelni, ráadásul ekkor egy új szempont is megjelenik: a föld tovább 
örökítésének kérdése, ami a vadászoknál fel sem merül. 
Csak az egyik ágon kezdik számolni a rokonságot, az esetek többségében a 
férfiágon. Ez vezet az agnat rokonsági rendszer kialakulásához. 
 
A patriarchátus kialakulása egybeesik a földmővelés fejlıdésével. A 
földmővelés igazi férfimunkává az eke feltalálásakor lett. Ekkor szőnik meg 
az intenzív győjtögetés; az asszony elsıbbséget élvezı munkáját felváltja a 
fontosabb férfimunka. A föld mővelése megteremti a helyhezkötöttséget, 
hiszen a föld embernek, állatnak egyaránt megtermi az élelmet.  
Így váltja fel a matriarchátust a patriarchátus. 
Bodrogi Tibor így foglalja össze a patriarchátus szervezetét: „A földmővelés és 
pásztorkodás idején a férfiak jutnak vezetı szerephez, ami abból is kitőnik, 
hogy a másik nemzetség asszonyai költöznek hozzájuk, s ettıl kezdve a 
gyermekek is az ı nemzetségükbe tartoznak. Az anya-, illetve apajogúság a 
nagycsaládra is kiterjed. 
 
A patrilineáris leszármazáson és patrilokális letelepülésen alapuló 
nagycsalád egy apa férfi utódainak rendszerint három nemzedékét foglalja 
magában. Az apaági nagycsaládhoz tartoznak az apa fivéreinek, fiainak és 
fiúunokáinak családjai; a nık csak férjhezmenetelükig, azután - a 
patrilokális településnek megfelelıen -férjük családjához költöznek, és ennek 
a nagycsaládnak tagjaivá válnak.  
A matrilineáris leszármazásnál fordított a helyzet. A nagycsalád összetevıi 
rendszerint monogám házasságon alapuló kiscsaládok, de ritkán 
elıfordulnak poligám házasságon alapuló poliginikus és poliandrikus (több 
apa, több anya) nagycsaládok is. A monogám házasságon, patrilineáris 
leszármazáson és patrilokális letelepülésen alapuló nagycsaládot a világ nagy 
területein, nomád állattartó és földmővelı népeknél egyaránt megtaláljuk.”. 
 
Az ısi római társadalom is agnat volt, ezért az agnatio (lineage) fogalmának 
kidolgozását a római jogászoknak köszönhetjük. Agnat rokonnak az számít, 
aki egy adott családfı (pater familias) hatalma alatt áll vagy állna, ha az 
adott családfı (ıs) még élne. 
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Ebben a rendszerben a nı kikerül eredeti kötelékébıl és az új család és 
annak fejének hatalma alá kerül. Innen ered kiszolgáltatottsága és ez vezet a 
nık elleni negatív diszkriminációk sorához. 
Az agnat modell jellemzıi: (1) az exogámia és ezzel összefüggésben az inzest-
tabu tilalma; (2) a polygynia (több nejőség) gyakoribbá válása (gazdagabb 
földmővesek, pásztorok több asszonyt is el tudnak tartani); (3) a klán, mint 
több agnat vonalat összetartó nagyobb társadalmi egység kialakulása: a klán 
önálló névvel rendelkezik, mely általában egy totem, jórészt állatnevek (pl. 
szkíták esetében a kutya, mivel a szaka kutyát jelent az iráni nyelvekben). 
 
Egyes közösségek férfiágat (patrilenaritás), mások a nıi ágat (matrilinearitás) 
részesítik elınyben. A magyarázat feltehetıen a letelepülés formájában 
keresendı, vagyis abban, hogy a házasságkötés után az ifjak melyik 
közösségben telepednek le. A matrilinearitás ugyanis a matrilokalitásból, a 
patrilinearitás pedig a patrilokalitásból ered. Ott, ahol a földmővelés döntıen 
a nık dolga, vagyis olyan kert- és kapásmővelés folyik, mely nem igényel 
szántást, viszont a megmővelt földterületet gyakrabban cserélik, 
matrilokalitással (a férj költözik az asszonyhoz) és matrilinearitással 
találkozunk, mivel itt a férfiak szerepe kisebb. Ez a helyzet például Afrikában 
a Kongótól Angolán, Zambián, Malawin át egészen Mozambikig, illetve 
Tanzániáig tartó „matrilineáris övben”. A gabonafélék és a rizstermesztés 
azonban férfimunkát igényel, akár csak az állattartás, ezért ezekben a 
közösségekben patrilokalitás (az asszony költözik a férjhez) és patrilinearitás 
figyelhetı meg. A szakirodalom egy része matrifokálisnak nevezi azokat a 
közösségeket, amelyekben a matrilokalitás és a matrilinearitás egyszerre van 
jelen. 
 
A letelepült és nomád állattartó társadalmakban a tulajdon már nem teher, 
hanem fontos érték: a földhöz, illetve az állatállományhoz főzıdı tulajdonjog 
garantálja a gazdasági tevékenységben való részvételt, az életben maradást 
mind természeti, mind társadalmi értelemben. 
A változás tehát az, hogy a tulajdon kezd fontossá válni, de ez alapvetıen 
még közösségi tulajdon, az agnat csoport kezében vannak a legfontosabb 
javak (föld, állatállomány). A föld nemcsak a tulajdon egyszerő tárgya, mint 
manapság: az ısök szellemének lakhelye, a rajta élık közösségének színtere. 
 
Innen érthetı meg a korai mezopotámiai törvények földre vonatkozó 
szabályaink jó része (pl. amelyik tiltotta a földek adásvételét). A földtulajdon 
határa általában pontosan ki van jelölve, erre határköveket használnak (még 
Mezopotámiában is ezt a célt szolgálta a kudurru), ha nem, abból komoly 
konfliktusok származhatnak. A klán nagyobb földterületét aztán vagy tovább 
osztják az egyes családok között, vagy közösen mővelik meg. 
Az állattartó nomádok esetében az állatok lépnek a földtulajdon helyébe.  
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Különbség van azonban a között, hogy hús- vagy tejgazdálkodás céljából 
tartják az állatot. A tejgazdálkodás közösségi tulajdonhoz vezet, míg a 
húsgazdálkodás inkább magántulajdonhoz. 
 
A rokonsági rendszer kialakulása és a tulajdonhoz történı megváltozott 
hozzáállás a magyarázata annak, hogy a „házassági vagyonjog” miért alakul 
másképp e közösségekben, mint a vadászoknál, ahol ilyesminek még a 
nyoma sem fedezhetı fel. 
 
Mivel a házasságkötés során egy nıi munkaerı elvész a lányt adó közösség 
számára, ezért a veszteséget kompenzálni kell. De nemcsak a munkaerıt kell 
pótolni, hanem a nı fertilitását is meg kell fizetni, hiszen végsı soron a férfi 
utódairól gondoskodik, márpedig az utódok nagyon fontosak ott, ahol a 
tulajdonjog már kialakult. E két szempont miatt a házassági díj általában 
meglehetısen magas, bár sose elıre meghatározott, mert azt a felek 
társadalmi státusa és vagyoni helyzete határozza meg, no meg a felek 
képviselıi, akik hosszú ideig tárgyalnak és alkudoznak róla. Nem véletlen, 
hogy a házassági díj nem ritkán egyenértékő a vérdíj nagyságával, amit 
emberölés esetén kell fizetni. Az üzenet egyértelmő: egy elvesztett tag 
pótlásáról van szó 
 
Mind a letelepültekre, mind az állattartó nomádokra igaz, hogy az öröklés 
sokkal lényegesebb szerepet játszik náluk, mint a vadászó társadalmaknál. 
Az öröklést azonban nem a materiális javakban bekövetkezı tulajdonjogi 
változásként fogják fel, hanem társadalmi szerepváltozásnak: amennyiben a 
családfı elhunyt, fia vagy fiai átveszik e szerepét, s ezért mint családfık ık 
rendelkeznek tovább a közösség vagyonával, de a vagyon továbbra is az 
agnat csoport tulajdonában marad, ebben nem történik változás, csak a 
családfı személye cserélıdött ki. 
Mivel az örökös az elhunyt társadalmi státusát örökölte, ezért nem csupán a 
gazdasági udvart örökölte meg, hanem a családot is. A levirátus kötelessége 
innen éppúgy megérthetı, mint az a sok népnél megfigyelhetı szokás, hogy a 
fiú apja feleségeit is megörökli, kivéve a saját anyját.  
 
Az ısi társadalmakban a bőn és a büntetés kérdésében az alaptétel szerint a 
közösség normáját sértı magatartás ellen a közösség nyomása biztosítja a 
szankciót. Nincs ugyan speciális büntetı szerv, de van figyelembe veendı 
közvélemény, amely a tetteket megítéli, s a túlzottan közösség ellenes 
magatartású tagot végsı soron számőzi. A norma ellenes magatartásnak 
egyébként is kicsi az esélye, hiszen az élet egészének berendezése, a szoros 
társadalmi kapcsolatok, az egyén környezetébe való beágyazottsága 
biztosítja, hogy az egyéni viselkedés illeszkedjék a normákhoz.  
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A normák persze önmagukban nem ideálisak, de általános feltételezés 
szerint kifejezik az adott közösség közvetlen érdekeit. Nincs norma-alkotó 
sem, a normák maguk a szokások, s így nincsenek is áltanosítva.  
Ha a közösség egy tagja megsérti a másik tagját olyan konfliktus keletkezik, 
amelyet rendeznie kell. A konfliktus a sértett és a sértı ügye de nincs igazán 
szabadságukban a megoldás, a szokások szerint a sértésekre a megfelelı 
elrettentéssel kell válaszolni. Ha a csoportot, illetve annak egy tagját egy 
külsı csoport vagy annak egy tagja sérti meg, akkora megfelelı választ a 
csoport maga adja. Ez végsı esetben a vérbosszú (a bibliában is 
megtalálható szemet szemért, fogat fogért elv, talio). A vérbosszú nem volt 
egyéb, mint bosszúállás, következésképpen érvényesült benne a bosszú 
minden korlátozottsága. A következményektıl való rettegés járt a nyomában, 
ugyanakkor azonban némileg az igazságszolgáltatás funkcióját is betöltötte. 
Teljesen hiányzott azonban belıle a bizonyítási eljárás, bőntudatnak nyoma 
sem volt, s nem volt mód a felelısség kimutatására. Következésképpen, nem 
ültetett el félelmet a bőnösök szívébe. Teljesen irracionális volt. Így azután 
szélsıséges esetek adódtak, anélkül, hogy megfelelı kapcsolat jött volna létre 
a bőn és a bőnhıdés között, s igen sok ártatlan emberéletet követelt. 
 
A primitív társadalomban a sérelem abból áll, hogy megsértik egy férfi 
érdekeit vagyona, felesége vagy gyermekei révén, végsı fokon pedig, hogy 
megcsonkítják vagy megölik ıt magát. Ha valaki úgy véli, sérelem esett rajta, 
megpróbál elégtételt venni magának. Ha egyedül nem képes erre, segítségül 
hív másokat. A rokoni csoport az egyetlen olyan közösség, amely szolidáris 
vele, és amelynek kötelességei is vannak vele szemben. A rokoni csoport a 
viszály jogosságától függetlenül nyújt segítséget, hiszen máskülönben már 
döntıbíróság szerepét töltené be. Ez utóbbi eset nyilvánvalóan ésszerőbb és 
civilizáltabb eljárás.  
A vérbosszú eredeti intézménye értelmében az egyént fölszólították arra, 
áldozza fel életét másokért. Elvetemült embernek tartották, ha kutatni 
kezdte az áldozatot követelı rokon magatartását. Engedelmeskednie kellett a 
felszólításnak akár igaza volt annak, aki áldozatot követelt, akár nem. E 
felfogás értelmében a vérbosszú intézménye társadalmi kötelezettség, nem 
pedig animisztikus szolgálat a halottaknak.  
 
Az ésszerőség és az igazságosság fokozottabb alkalmazása volt már az, 
amikor az áldozat magatartását is mérlegelték a vérbosszú meghirdetése 
elıtt. Ha a rokoni csoport úgy dönt, hogy valódi a sérelem, és indokolt a 
csoport közbelépése, kialakítja a vizsgálati módszer szabványeljárását, 
meghatározza a jogokat, leszögezi és korlátozza a vérbosszú kötelességét, 
végül pedig kidolgozza a jóvátételi eljárást.  
Mindez a népszokások keretében és a népszokások módszereivel történik. Ez 
mind egy-egy lépés a civilizáció fejlıdésének útján.  
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Az a nézet, hogy a gyilkosságot elkövetı ember, ha megtorlásképpen megölik, 
csak azt kapta, ami kijárt neki, egészen új kelető, civilizált képzet. Ez 
azonban nem tartaná vissza szellemét attól, hogy ragaszkodjék a véres 
kiengeszteléshez. Ez volt az eredeti gondolat, ebbıl fejlıdött ki a vérbosszú 
szokása.  
A véres kiengesztelés az animizmus fogalomkörének eleme. Ez egyike a 
legkorábbi kimutatható eseteknek, amelyben felmerült már a kötelességnek 
és a társadalmi kötelezettségnek a gondolata. A rokonok voltak azok, akikre 
ez a kötelesség hárult. Az egyazon vérrokon csoportba tartozó férfiak közötti 
erıs vonzalom nem ok, hanem okozat volt, de késıbb fontosabbá vált az 
eredeti oknál.  
Kezdetben a bosszú gyógyírként szolgált a sértett hiúságára, de ez csak addig 
tartott, amíg az ügy személyes és közeli volt. Amikor az esetek meg a 
kötelezettségek távoliak és intézményesek lettek, már nem bizonyult 
elégségesnek. További távoli, s talán elıre nem látott következmény az lett, 
hogy a vérbosszú elrettentı hatással volt a bőnözésre. A megtorlás, a 
„szemet szemért” törvénye is törvény volt. Primitív, durva igazságot képviselt.  
A vérbosszú azáltal, hogy mindkét oldalon érdek-szolidaritást hozott létre, 
elısegítette a társadalmi filozófia kialakulását.  
 
A csoporton belül nem helyénvaló a vérbosszú, hiszen egyenlı lenne a 
csoport önmegsemmisítésével. A mások csoportjában található ellenségek 
érdekeit szolgálná. Következésképpen, a csoporton belüli összhang és 
együttmőködés, és a más csoportokkal szembeni harckészültség kettıs 
követelménye parancsolóan szükségessé teszi olyan megoldások kiagyalását, 
amelyek segítségével leküzdhetı a csoporton belüli vérbosszú.  
A csoporton belül a gyilkosnak kellett rettegnie a meggyilkolt szellemétıl.  
A gyilkost vallási rítusok segítségével megváltották a szellemektıl vagy 
istenektıl, s kiragadták a bosszúért lihegı fúrják karmai közül. 
 
A törzsfınökök és a papok intézték a csoport ügyeit, kiváltképpen a 
szomszédokkal folytatott háborúk és egyéb összeütközések tartoztak rájuk; 
ugyanakkor ık rendelték el a megszorításokat, belsı viszályok esetén az 
egyezkedést vagy a kártalanítást.  
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Az animista mágia szertartásai szerint az állandó letelepüléskor már nem 
hagyhatják el a halottat. Ott „él” velük, eltemetve a ház padozata alá, írja 
Ghirshman, Roman. A kultúra fejlıdésével külön falut rendeznek be a 
halottaknak: a temetıt. Ez is a neolitikum alkotása, az animista temetkezési 
szokásokkal együtt.  
Az animista temetési szokás a vonatkozó irodalomban halotti kultusz néven 
ismeretes. Ez a kultusz magában foglalja a szellemhit (animizmus) primitív 
mágiáját. 
A totemista korban csak Felvilágot hozott létre a mágikus képzelet, az 
animista korban megszületik az Alvilág is, ahol az elhalt „szelleme” tovább él. 
A Túlvilág ebbıl a két részbıl áll totemista-animista felfogás szerint; a kettı 
között van a föld. Mind a háromnak ura a felvilági életfán lakó nap-totem.  
A mágikus elképzelés így folytatódik: az egyedüli uralomra vágyó  
hold-totemet azzal büntette meg, hogy ledegradálta „szellem-kisistenné”: 
ördöggé, nınemő párját, a csillagistennıt (Asztarté, Vénusz, Diána stb.) 
pedig boszorkánnyá; így lett az alvilági nemzetség kétnemővé.  
Uralmuk alá adta az Alvilágot és a földön lakó embert azzal a megkötéssel, 
hogy az „igaz embert” kimenti az alvilági rosszindulatú „szellemhad” kezébıl. 
Ezzel kezdıdik el a totem-animista harc az emberért. 
Animista felfogás szerint a föld közepe (köldöke) üst alakú gödör, az ég 
„megfordított” alakja. A nyílást el lehet zárni, hogy az ártó „szellemek” ne 
jöhessenek ki belıle írja Berze Nagy János (1879-1946) néprajzkutató. A föld 
köldökét jelentı kutak, gödrök, lyukak népmeséinkben az Alvilág lejáratát 
jelentik, s az ázsiai népek hitvilágának jellemzıi. „A megfordítás nemcsak az 
Alvilág képére, hanem lakóira és tárgyaira is vonatkozik” - írja Uno Nils 
Oskar Harva (1882-1949) finn teológus, majd megállapítja: „Ez a másvilági 
kép úgy keletkezett, hogy az ember a tükörben (például víztükörben) 
meglátta képmását, külsı lelkét, azt, amelyik a halál után is megmarad, s 
azt is látta, hogy a vele szembenézı emberen minden fordítva van, mint 
rajta.”  
A „megfordítás” lényegbeli különbséget mutat a totem-életfa és az animista 
világfa között is. A totem-életfa táplálja az élıket magától termı 
gyümölcsével, az animista világfa csak tartózkodási helye a „szellemeknek”.  
Ez jelekben is kifejezésre jut: „A fabálványok fák, kivált nyírfák tıkéibıl 
készültek. A gyökerét felfelé fordították, és fejformára faragták, a faderék 
alkotta a törzset és a lábakat.” írja Krohn Gyula (1835-1888) „A finnugor 
népek pogány istentisztelete” címő könyvében. A fejfa bálvány, a kopjafa 
pedig felvilági életfa. 
Amiként az animizmusban földanya ekvivalense a boszorkány, ugyanúgy a 
fétisé a bálvány. Itt fontos tisztázni mi különbség van a fétis és a bálvány 
között. Az alapvetı különbség, ami általában a totemizmus-animizmus 
ellentétében fennáll.  
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A totemizmusban mindenki és minden a totem testet öltése, míg az 
animizmusban mindenki és minden a „szellem” tartózkodási helye.  
Ez a különbség jelben is meglátszik: ha fétis az emberalak, nincs szája; ha 
bálvány, van A szín is megkülönböztetı jel‚ a világos színek totem-
inkarnációk, a sötétek „szellemhordozók”.  
A bálványok nem az élı ember „lelkével” azonosak, hanem annak második, 
úgynevezett halotti „lelke” lakik bennük. (Lips, J.) A maszk és koponya 
mellett a halotti „lélek” harmadik tartózkodási helye a bálvány. Sok helyen a 
koponyát tartják a „lélek” fı tartózkodási helyének. Ezért ırzik bálványként, 
különösen ha valamely törzsfıé, varázslóé vagy más elıkelı személyé volt. 
(Lips, J.) A kimagaslóbb személyek bálványai széles körben élveztek 
tiszteletet. Ilyenek voltak a nemzetségi bálványok. Ezek a közösség 
tulajdonában vannak.  

A bálvány készülhet égetett 
agyagból is, üres belsejő 
szobrok, idolok. Hátukon lyuk 
(száj) van a „lélek” számára.  
A „lélek, szellem” fogalma 
tartalmilag azonos a mánáéval. 
Teljesen fedik egymást. Amit a 
totemizmusban a mána 
praktizál, azt teljesíti az 
animizmusban a „lélek” vagy 
„szellem”. 
 
Péceli (badeni) kultúra ember 
alakú urnái i.e. 2570– 2100. 
(Észak-Magyarország, Ózd 
közelében, Center-Kıfej alja)  

 
Az animizmus kezdeti fokán elsı lépés, hogy a mágikusan gondolkozó ember 
mindenkit és mindent „lélekkel” telítettnek képzel el. Ezért ragadt rá az egész 
képzetkomplexusra a latin anima („lélek”) szóból az animizmus elnevezés írja  
Varga Zsigmond (1886-1956) magyar teológus, bölcsészprofesszor „Általános 
vallástörténet” címő mővében.  
Varga Zsigmond az animának háromféle alakját különbözteti meg, amit a 
világ minden tudósa egyöntetőleg vall: 
1. Testlélek. A „lélek” elsı alakja, mely késıbb „szervi lelkek” (valamilyen élı 
szervezetben való testet öltés) csoportjába tagozódhat. 
2. Leheletlélek. Ezt a légzésben lehet észlelni. Inkarnálódási formája a pára, 
illetve füst. 
3. Árnyéklélek. Az anima harmadik megjelenési formájának inkarnálódása 
észlelhetı az árnyékban, illetıleg tükörképben. 
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Mágikus hit szerint e háromféle „lélek” lakozik valakiben vagy valamiben.  
Az élı emberben mind a háromféle „lélek” benne lakozik. Animista furcsa 
felfogás szerint ugyanis ez a háromféle „lélek” külön is válhat egymástól.  
Az animista praktika a különálló „lelket” nemcsak különállónak, hanem 
elszakítottságában egzisztenciának (önálló életet élınek) tekinti.  
A „jó szellem” inkarnációja a fehér füst, a „gonoszé” a fekete. Az áldozati 
bemutatáskor felszálló fehér füst jó jel, miután a „jó szellem” a Felvilágban 
lakik; a fekete füst a „gonosz szellem” inkarnációja, ez mindig a föld felé, 
helyesebben lefelé az Alvilágba tart.  
„Frazer szerint kezdetben mindenki varázsló, más szóval a mágia ismerete 
közkincs volt. A késıbbi állapot az, amikor a varázstudás bizonyos 
személyekhez kapcsolódik.”  
A fekete és fehér mágia őzése a varázsló személyéhez kapcsolódik. A bajba 
jutott ember sorsát a segítı, illetve a rontó „szellem” összecsapásának 
gyıztese dönti el, mágikus felfogás szerint. A fehér mágia (mint az elnevezés 
is mutatja), a jó, segítı „szellem” megidézése, hogy segítségére legyen a bajba 
jutott embernek, a fekete mágia pedig a gonosz „szellem” ártó praktikája az 
emberek, állatok, növények ellen. 
 

 
Közösségi animista 
védelem az úgynevezett 
„menhír” oszlopokkal 
(totemoszlop) van 
kapcsolatban. Nyugat-
Európában a menhírekre 
ugyanilyen 
szimbólumokat rajzoltak.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menhir  
Bretagneban
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Meg kell különböztetnünk a boszorkányságot a varázslástól, amellyel 
gyakran összetévesztik. A boszorkányok belsı természetüknél fogva 
gonoszak, sötét. hatalmuk talán öröklött tulajdonság, de mindenképpen 
hozzátartozik a felépítésükhöz, szervezetük konstitúciójához, s olyan 
megfigyelhetı elváltozásokhoz vezet, mint a szív, a máj, vagy az epehólyag 
kóros kinövései (a „boszorkány-testek”). A boszorkányok hatalma pszichikai 
természető: lelkük éjjelente odarepül szerencsétlen áldozataikhoz, akiknek 
lelkével táplálkoznak.  
A varázslóknak sok változata van. Egyesek rossz (fekete), mások jó (fehér) 
mágiát ıznek. De még ha gonosz szándékúak is, ez a tulajdonságuk teljesen 
emberi. Hatalmukra tanulás útján tesznek szert, rendszerint más 
varázslóktól, s ez a hatalom nem önmagukban, hanem varázsszereikben 
vagy varázsigéikben van. A varázslók gyakran „valóságosak”, míg a 
boszorkányok soha.  

A szibériai sámándob rajzon a 
Felvilági életfa, illetve az Alvilági 
világfa valamint Föld ábrázolása 
látható. 
A fej a nap perszonifikációját 
szimbolizálja, a fej két oldalán 
csökkenı és növekvı hold, alatta 
7 ágú telihold és 7 ágú fénylı 
csillag jele található. A felsı 
vízszintes vonal a Föld jele, 
emberpárral, alattuk az alvilág 
határát jelentı vonal. Az alvilág 
vonalán túl fordított világfa, 
Szellem, 5 lábú táltosló, és 
napjelkép rajz van szimbólikus 
pontok környezetében. 

 
A varázslók hatalma elhalt társaik szellemébıl és a ráolvasások tökéletes 
visszaadásából származott. Voltak varázslók, akik varázsigéikkel ölni tudtak.  
A varázslás áldozatát gyakorlott ellenvarázsló még megmentheti.  
Azokat a betegségeket pedig, amelyeket nem varázslók és nem ısök okoztak, 
másfajta gyógykovácsok kezelték: egyszerő füvekkel dolgozó kuruzslók vagy 
valamilyen istenített kuruzslókhoz, illetve gyógyító istenhez intézett imák. 
 
Létezett egy törzsi jelentıségő vallás, amelynek istenei univerzális hatalmúak 
voltak.A kultúra e területének kulcsfontosságú emberei a fınökök ás a 
fıpapok, központi kultikus helyeikként pedig nyilvános építmények 
szolgáltak; kıalapzatok, amelyeken különféle kultikus épületek és 
istenalakok álltak. 
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Isteni származásukon túl a nagyobb 
fınökök sajátos viszonyban voltak a 
hatalmas ırzıistenekkel.  
A fınöki szervezet kultusza minden 
vonatkozásban nyilvánvaló megerısítést 
ad a fınökség intézményének - és 
természetesen magának a fınöknek is. 
 
 

Sámán dob  
(British Museum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sámán 
 
(Mongólia 1909.)
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Sir Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973) angol antropológus 
terepmunkáját a nuereknél végezte, 1930 ban, akik nyitott 
szavannákban éltek a Nilus két partján, akkortájt 200 000 lélek élt ott.  
A nuerek életében fontos szerepet foglal el a csorda. A tehén minden 
részét kihasználják, tejét isszák, sajtot is készítettek, de még a szarvából 
is csészét készítenek. Pritchard megfigyelte, hogy ellopni egy másik törzs 
marháit, dicséretes ténynek számított a törzsön belül.  
Egy nuer mondta neki: „– Megbízhatsz egy nuerben, rá hagyhatod a 
pénzed évekig és elmehetsz, amikor visszajössz, meglesz, na de egyetlen 
marhával azért más a helyzet!”. Sok emberéletet követelt a csordákért 
folytatott küzdelem. 
Nuerföld nem termékeny, lapos föld, agyagos talaj, ritka erdık elvétve 
esızéskor magas fő nı, széles folyók szelik át. A föld alkalmasabb a 
tenyésztésre, mint a földmővelésre. A nuerek ügyes vadászok, 
vándorolnak a csordákkal, évszaktól függıen, babot esznek zabkásával, 
halakat, gyümölcsöket, tejet isznak és sört. Nuerföldön bölények, 
elefántok, rágcsálók, krokodilok, a Nílus mentén oroszlánok élnek. Nem 
sok növény terem meg, dohány háromféle van. A száraz évszakban 
leülnek és megosztják az ételüket, mindent megosztanak maguk közt. 
Minden eseményt a Holdhoz kötnek, egy házasságot is úgy írnak le, hogy 
teliholdkor vagy holdtöltekor történik. A Holdat, amikor elrejtızik, és a 
Földrıl nem látszik, csak a csorda és Annouk látják.  
 
Pritchard szerint a családon kívül három rendszert különített el: 
rokonsági rendszer, ágazati rendszer és politikai rendszer. Az elsı kettı 
közötti különbség, a mar (vérrokonság) és a buth (csoportok közötti 
férfiági rokonság) megkülönböztetése. A nuerek törzsekben az 
évszakoktól függıen különbözı táborokban élnek. Nincsenek politikai 
szerveik, sem állandó politikai hatalom, nincs államuk, úgymond 
anarchia uralkodik, de ez az anarchia egy rendezett anarchia, amely 
egyrészt a törzsek szegmentált jellegében rejlik, másrészt a klánokban és 
ágazatokban amelyek a territoriális egységek vázát képezik.  
A szegmentált közösségekben az autonóm politikai egységek alkalmi 
célok, pl. háború érdekében egyesülhetnek, de a központi hatalom 
ismeretlen. A politikai hatalmat az autonóm egység vezetıje tartja a 
kezében, akit vagy választanak, vagy örökli tisztségét. A falufınök, 
nemzetségfı, hordafı hatalmát a közösség öregeibıl vagy a gazdagabb, 
tekintélyesebb férfiakból alakult tanácsok segítségével gyakorolja. De a 
hatalom csak egy kis közösségre terjed ki, és ilyenkor a rokonságon 
alapuló kötelék bizonyul igen fontosnak. Pl. a falu tanácsa a 
nemzetségfıkbıl alakul, a falufınök pedig a leginkább alkalmas személy, 
vagy a legrégebben betelepült nemzetség vezetıje. A kis helyi csoportot 
rendszerint a rokonság vagy a nemzetség kötelékei kapcsolják össze.  
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Szegmentált 
közösségek 
kapcsolati 
rendszerének 
felépítése 
 
A nuer 
törzsek 
szervezete. 
 

A csordáknak történelmi, szimbolikus, vallásos és gazdasági jelentıségük 
van. A csordák a menyasszonyválság sajátos fontosságú kellékei, a férj 
leszármazott rokonsága átadja a feleség rokonságának és ez a csere 
annak a jele, hogy a gyermek a férj leszármazási ágának a része lesz. 
A mítoszok a domináns klánok és törzsek közt építenek fel 
kapcsolatokat, és végül Nuerföld egyetlen rokonsági struktúrába áll 
össze. 
A nuer nép harcos és önérzetes. Ha valamely törzsbıl valaki megsérti, 
vagy akár saját törzsébıl sértés éri (pl. a másik marhája lelegelte az ı 
füvét, elloptak egy ékszernek minısülı tárgyat, stb.) azonnal kihívja 
párbajra a másik felet. Csak akkor gondolkodik el ezen, ha a másik kora 
sokkal eltér az ı korától, de már a fiatal fiukat arra tanítják, hogy egy 
nuernek mindig harcolni kell mindenért. A dinkák a nuerek ellenségei. 
A vérdíjak mindig függnek a társadalmi és politikai státusztól. Más 
vérdíjat kell fizetni egy nuerért, egy dinkáért, aki a nuerek foglyaként él, 
egy arisztokrata nuerért. Vannak konvenciók a különbözı büntetésekre, 
vérdíjakra, de nincs egy egységes autoritás, aki ezeket levezetné, 
szabályozná. A törvénynek inkább civil jogi értelmezése van, egy morális 
kötelezettség és nem egy törvényes procedúra és nem is létezik a jogi 
intézmények rendszere. 
A nuereknek van egyéni 
tartásuk, önérzetük és 
igazságérzetük. Az igazság, 
cuong fogalma igen erıs 
náluk. Ezek az átfúrt orrú, 
fekete, mosolygós 
különleges emberek 
évszázadok óta együtt 
élnek a csordákkal a 
csillagos ég alatt, védik a 
saját igazságukat, az ıseik 
igazságát.  
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Marshall Sahlins David (1930- ) 
amerikai antropológus (E.R. Service–
M.D. Sahlins–E.R. Wolf: Vadászok, 
törzsek, parasztok címő könyvben) a 
„Törzsek” címő tanulmányában kifejti, 
hogy összefüggés fedezhetı fel a 
szellemlényekrıl alkotott törzsi 
elképzelésekés és a törzs szegmentáris 
felépítése között. Az elméletet a nuerek 
vallásának ismertetésével tárja fel. 
A nuerek a szellemeket „fenti” és „lenti” 
kategóriákra osztják. A fentiek közé 
tartozik a Nagy Szellem (Kwoth), a 
levegı szellemei, valamint a col wic, a 
villám sújtotta emberek lelkei. Az alsó 
régióba a totemmisztikus szellemek, a 
természeti démonok, és a fétisekben 
lakozó erık tartoznak.             neolitikus nomád állattartó 
                       Nuerek 
 
A nuerek - E.E. Evans-Pritchard szerint - a sok szellemet egynek is 
tekintik: mindegyik csak a nagy Kwoth megjelenési formája.  

 
Kwoth „isten”, az emberiséggel 
kapcsolatban álló szellem. A törzs 
kisebb vagy nagyobb 
szegmentumainak is megvannak a 
maguk Kwoth-változatai. A levegı 
szellemei a nagyobb politikai 
konföderációkat egyesítı próféták 
védszellemei. A col wic lelkek 
azoknak az ágazatoknak és 
családoknak a szellemei, 
amelyekhez életükben tartoztak. A 
totemisztikus szellemek pedig 
szintén fıleg az ágazatok 
patrónusai. A természeti démonok 
magánvonatkozásban tartoznak a 
családokhoz és személyekhez, és a 
fétisek is az egyes személyek 
oltalmazói.  
 

Nuerek és E.E. Evans-Pritchard 
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Az afrikai Hehe (szuahéli nyelven: Wahehe) törzs Tanzániában, Iringa és 
Mpwapwa régiókban él, keleti bantu nyelvcsoporthoz tartozik (becsült 
805 000 fı népességő). A mezıgazdasági termeléssel (kukorica, köles, 
édes burgonya, földimogyoró, és a zöldségek) és szarvasmarha 
tenyésztéssel foglalkozó törzs rendszere rétegzett, ahol a központi 
hatalom egy fınök kezében van, de még megtaláljuk azokat az 
intézményeket is, amelyeken keresztül a nép is beleszólt a hatalom 
gyakorlásába, illetve korlátozta a fınök diktatórikus hajlamait.  

 
A rétegzett társadalmak szervezeti felépítése. A hehe törzs szervezete. 
 

 
Hehe harcosok Iringa (1906)
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Bodrogi Tibor (1924-1986) magyar etnológus „Mesterségek, társadalmak 
születése„ címő könyvébıl megtudhatjuk, hogy a hehe fınök hatalma az 
igazságszolgáltatásra, törvénykezésre, közigazgatásra, gazdálkodásra és a 
katonai ügyekre terjed ki.  

Ezeket a funkciókat végig megtaláljuk a 
törzs összes vezetıinél, csak fokozatosan 
szőkülı hatalmi körrel. A fınök mellett 
törzsi tanács mőködik, tagjait részint a 
politikai ügyekben való jártasságuk, 
részint pedig baráti szempontok alapján 
válogatják ki. Általában a tanács hozza a 
fontosabb döntéseket, s a fınök csak 
ritkán szegül szembe tanácsadóival. 
Bizonyos korlátok között a fınöknek 
jogában áll megváltoztatnia a törvényeket, 
fıleg bírósági döntéseivel, amelyek ettıl 
kezdve precedensként szolgálnak, de 
megváltoztathatja ıket nyilvános  

Hehe harcos.       győléseken tett kihirdetés útján is. 
 

 
Kondoa-i harcosok (1906) 
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Német Kelet-Afrikában, egy Tembe (hagyományos Wahehe ház),  
Tabora 1906. 
 
A fınök gazdag ember, és gazdagsága különbözı forrásokból származik. 
Marhanyájait részben más törzsek állatainak elrablásával gyarapítja, a 
zsákmány egy részét a hadjáratban részt vevı harcosok között osztja 
szét, nagyobb részét azonban megtartja magának. Jogában áll elkobozni 
az egyszerő törzstagok marháit, kényszermunkát követelhet házának 
felépítéséhez, és adóra is igényt tart. Minden helyi fınök köteles egy 
külön kertet mőveltetni, melynek termékeit a fınök számára küldik el, 
aki részt követelhet a törzstagok termésébıl is. 
Végül a fınök kezében van az elefántcsont kereskedelem privilégiuma is. 
Az agyarakat neki kell átadni, ı fizet értük, és továbbítja azokat a 
kereskedınek, a haszon jelentıs részére tehát ı tesz szert. A fınök ezzel 
azonban nemcsak saját vagyonát gyarapítja; készletei és raktárai a 
közösség rendelkezésére állnak, különösen éhínség vagy háború idején. 
A fınök tekintélyének gazdasági megalapozottságához vallási hiedelmek 
és mágikus eljárások is járulnak. A fınök egész sor, hatásos 
varázsszerrel rendelkezik, melyekkel mágikus eredményt tud elérni, 
megóvja a csatába menı harcosokat, előzi az ellenséget, megvédi saját 
magát és családját a veszedelmektıl. Tekintélyét az ıstisztelet is 
alátámasztja. A hehék közt minden család saját ıseit hívja segítségül, a 
törzsi istenek pedig a fınök családjából kerülnek ki. 
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Ezeket természetesen csak a fınök tudja segítségül hívni, és a nép így a 
fınökre szorul a háborúval, aszállyal vagy más, a közösséget érintı 
dologgal kapcsolatos eljárások esetén. 
A fınöknek egész udvartartása van testırökbıl, küldöncökbıl és 
rabszolgákból, valamint a különbözı tisztségviselıkbıl. A rabszolgák 
vagy hadifoglyok, vagy pedig egy fugva nevő társadalmi rétegbıl 
származó férfiak. İk végzik a szolgai munkákat, és családtagjaik közül 
kerülnek ki azok a gyermekek is, akiket régebben a fınök vagy 
hozzátartozóinak halála alkalmával feláldoztak. A fınök poliginiában él, 
feleségeinek saját házuk és kisebb udvartartásuk van, és szétszórva 
élnek a törzs területén különbözı falvakban. A fınöki méltóság külsı 
jeleként a viseleten kívül egy úgynevezett trónszék szolgál, melyben 
egyedül ı foglalhat helyet. Alattvalói megfelelı formulákkal és 
testtartással közeledhetnek csak hozzá. 
A körülbelül harminc hehe alfınök pozíciója sokban hasonlít, bár 
hatalmuk természetesen csak kisebb körre terjed ki. Az egyesülés 
alkalmával az egyes törzsek fınökei megtarthatták méltóságukat és 
funkciójukat, csak alárendelték ıket a központi fınöknek. Rangjuk 
általában öröklıdı, néhányukat azonban a fınök nevezi ki. Az alfınökök 
között nincs rangsor, egyik sem felelıs a másiknak, s a fınök alatt egy 
szinten helyezkednek el. Az alfınöknek szintén van kísérete, 
udvartartása és vagyona, az alája rendelt törzs helyzetétıl függıen. 
Hadvezér és bíró egyszemélyben, ítéleteit többnyire elfogadják, ha nem, 
akkor a törzsfınökhöz fellebbeznek. 
Az alfınökök alatt még egy politikai vezetı foglal helyet, akinek a funkciói 
hasonlóak, bár még szőkebb körre terjednek ki. Mint bíró, kisebb 
ügyekben, házassági és családi vitákban dönt. Inkább döntıbíróként 
szerepel, véleményével a közvélemény többségének a nézetét juttatja 
kifejezésre. A bírósági eljárások a közösség aktív részvételével zajlanak le. 
A hehe politikai szervezet jól illusztrálja a hasonló jellegő társadalmak 
politikai, közigazgatási és törvénykezési intézményeinek mőködését. A 
fınöknek és más tisztségviselıknek jelentıs hatalom van (vagy volt) a 
kezében, de ezzel nemigen éltek vissza. Ebben a hagyomány ereje mellett 
más tényezık is szerepet játszottak, így a lázadástól való félelem, és az, 
hogy a fınök maga is függött a néptıl az adózás, háborúban az alattvalók 
támogatása stb. révén. 
A rétegezett társadalmaknál meglehetısen általános az endogámia, az 
azonos rétegen belül javasolt házasság szabálya. Vannak azonban 
kivételes esetek, amikor az exogámia elve jut érvényre. 
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A bulszák (Builsa, Bulsa, Buli) Nyugat- 
Afrika lakói, a mai Ghána északi részén 
mezıgazdasági termelésbıl és azt kiegészítı 
állattenyésztésbıl élnek, számuk  
kb. 192 000 fı.  
Akephalis társadalom, a vezetıi feladatokat a 
családfık és az idısek látják el, akik élet és 
halál kérdésében is döntenek, különösen 
boszorkányok halálra ítélésében játszanak 
döntı szerepet. A vének jelentıs társadalmi 
befolyása mögött a bulszák azon hite húzódik 
meg, hogy a világ egy egységes egész, a 
halottak és azok lelkei is jelen vannak, akik 
pedig számon kérik az élıkön, hogy 
tevékenységük és viselkedésük összhangban  
áll-e az ısök követelményeivel és elvárásaival.  
Mivel az ısökhöz a vének állnak a legközelebb, ık a leginkáb alkalmasak 
arra, hogy az ısök szellemének követeléseit megismerjék és 
megfogalmazzák.  
 
Az ısök jelenléte félelemmel tölti el ıket, ezért ez akár bírósági eljárások 
kimenetelét is képes befolyásolni: házasságtöréssel kapcsolatos hosszú 
viták végzıdnek gyorsan, ha a bíró figyelmezteti a folyamatosan tagadó 
asszonyt, hogy csak az igazat mondja, mert halott apja jelen van (értsd: 
és meg is bünteti, ha nem mond igazat). Öngyilkosok, valamint a 
társadalmi együttélés alapvetı szabályait és ezzel a közösség 
koherenciáját lényegesen megsértık (tolvaj, gyilkos, boszorkány, 
méregkeverı stb.) is az ısök szellemének büntetését szenvedik el, 
amennyiben nem engedik világukba belépni (kpilung), hanem arra 
kényszerítik, hogy elhagyott lélekként bolyongjanak a világban; ezek 
aztán az élıket gyötrik. Az ısök fontossága a kultuszban is tetten érhetı, 
mivel a yeri–nyononak nevezett családfı kötelessége étel- és 
italáldozatokat bemutatni számuk ra. E kötelesség a rutin ritusok mellett 
különösen az örökség megnyílásakor lép elıtérbe: az örökösöknek elıször 
elhunyt apjuk, majd nagyapjuk kedvéért áldozatot kell bemutatniuk, ami 
jelentıs állatáldozat bemutatását jelenti, a csorda maradékát csak ezt 
követıen oszthatják el egymás között. Ennek oka, hogy a materiális javak 
tulajdonosának is az ısöket tekintik, az élık csak azok kezelıi, ezért az 
elsıbbségi jogot átszármazás esetén garantálni, illetve szimbolikusan 
kifejezni szükséges. Innen érthetı meg az is, hogy egy földterület az ısök 
beleegyezése nélkül még a legnagyobb szükség (éhínség) közepette sem 
idegeníthetı el. 
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Az ısök mellett a Föld hatalma a másik meghatározó tényezı. A Föld 
szent elem, melyet nem szabad beszennyezni, illetve amikor az 
bekövetkezik, meg kell tisztítani.  
A Földet különösen az alábbi cselekmények szennyezik be: embervér 
folyatása erıszakos cselekmények által (öngyilkosság, gyilkosság, testi 
sértések), háború hirdetése különösebb ok nélkül, házasságtörés, 
boszorkányság, inzest-tabu megsértése, bokorban vagy földön történı 
szeretkezés, lopás), vagyis a közösségi szolidaritást alapjaiban felrúgó 
magatartások. Elvben a közösséghez tartozók rabszolgasorba való 
eladása is a Föld-ellenes cselekménynek számított, ennek ellenére a 
történelem tanúsága szerint ez gyakran elıfordult. Legszélesebb 
értelemben minden, az ısök szokásától való eltérés a Föld ellen elkövetett 
cselekménynek számít, s az idısebbek így is reflektálnak rá. A 
megtisztulási szertartások fıszereplıje a teng–nyono, a földpap, aki 
bemutatja az áldozatokat, amelyek egyébként igen költségesek, mivel sok 
állat feláldozásával járnak együtt. Az áldozatok bemutatása gyilkossági 
ügyek esetében nemcsak a rituális tisztaság helyreállítása miatt fontos, 
hanem az ilyenkor fennálló hadiállapot megszüntetése miatt is, mert a 
családok közötti tárgyalások csak ezt követıen kezdıdnek meg.  
A teng–nyono nem csupán vallási funkciókat lát el, hanem tulajdonjogi 
és konfliktus-megoldó feladatokat is. A faluba költözı idegenek számára 
a teng–nyono jelöli ki a földet, ahol házaikat felépíthetik, illetve amelyet 
megmővelhetnek. Ez alapvetı 
feltétel, a teng–nyono engedélye 
nélkül senki nem vehet földet 
birtokba. Ezt annyira komolyan 
veszik, hogy a ghánai kormány 
is megkérte az engedélyt, 
amikor iskolát épített a 
bulszák falvaiban.  
A tulajdonjogi viták esetén 
a teng–nyono jogosult 
közbelépni és a 
határvitában érintett 
földterületet saját maga számára konfiskálni, ezáltal egyben vallási tabu 
alá helyezni. Ezzel nemcsak a késıbbi viták lehetıségét fojtják el, hanem 
eleve megakadályozzák az ilyen viták kialakulását, hiszen senkinek sem 
áll érdekében területért nyílt vitát folytatni, mert az azonnal mindkét fél 
veszteségéhez vezet. Bárki, aki a teng–nyono földdel kapcsolatos döntését 
figyelmen kívül hagyja, hitük szerint életével fizet, mivel a teng–nyono a 
Földet képviseli, mint szent hatalmat, hiszen ı a papja. Röviden: mivel 
akephalisak, az ısök szelleme és a Föld, ill. a földpap garantálja a 
társadalmi kohéziót vallásilag legitimált autoritása segítségével. 
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Az ifugaók Fülöp-szigeteken élı, letelepült, földmőveléssel 
(rízstermesztés) foglalkozó népcsoport. Bonyolultabb 
intézményrendszerrel rendelkeznek, szabályaik komplexek és a 
konfliktusmegoldó technikáik is kifinomultak. Itt a vitát nem tekintik a 
felek magánügyének, mert a vita az egész családot, sıt a klánt is érinti. 
Ebbıl adódóan a vitába keveredett felet egész közösségének támogatnia 
kell, pontos szabályaik vannak arról, hogy milyen rokonsági fokig 
bezáróan. Ugyanakkor e szemléletbıl az is következik, hogy közeli 
rokonok nem folytathatnak „peres eljárást” egymással szemben (pl. 
testvérek), hiszen ugyanazon család tagjai, s a vitában érintett fél végsı 
soron a család (klán) és nem az egyén.   
 

 
 
A konfliktusok feloldásában a fı szerepet a monkalunnak nevezett 
közvetítı játssza, aki egy kézben összpontosítja az ifugao diplomácia 
minden eszközét, vagyis kér, közvetít, fenyeget, zsarol, megtéveszt, s 
mindezt annak érdekében, hogy békés megoldást és kompromisszumot 
csikarjon ki.  
A monkaul ellenszolgáltatás fejében dolgozik, a békés megoldás 
kieszközlése pedig növeli társadalmi presztízsét, ennek következtében 
egyre többen fordulnak majd hozzá, s így bevétele is növekedni fog. 
Intézményes hatalma azonban nincs, de sok esetben a közösségi nyomás 
is a kezére játszik, mivel a társadalom érdeke a béke helyreállítása.  
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A megjelenni vonakodó „alperest” senki sem állítja bíróság, azaz a 
monkalun elé. Ha minden eszköze sikertelen, akkor végsı esetben 
letelepszik az érintett háza elé a háború késével, ami már olyan szintő 
presztízsveszteség az érintett számára, hogy akarata ellenére is 
bekapcsolódik az egyeztetésekbe.  
Ettıl kezdve a felek formálisan is vitában 
állnak egymással, ezért egy sor vallási tabu 
választja el ıket egymástól: nem 
beszélhetnek egymással, nem étkezhetnek 
együtt, nem adhatnak és fogadhatnak el 
ajándékot stb.  
Az egyetlen kapocs köztük a monkalun, aki 
közvetít, egyezkedik, gyızködi a feleket, és 
mindent megmozgat, hogy megegyezésre  
szorítsa ıket.  
 
     Ifugao sámán 
 
Büntetı ügyekben, továbbá földre vonatkozó tulajdoni vitákban 
istenítéletekhez fordulnak, melyet bármelyik fél kezdeményezhet.  
A részvétel elutasítása egyet jelent a vereséggel. Az istenítéleteknek  
több fajtáját különböztetik meg, az ügyek természete dönti el, hogy  
mikor melyiket alkalmazzák.  
A forró vízpróba alkalmával egy magas, keskeny, forró vízzel teli edénybıl 
kell egy követ lassan kiemelni. A gyorsaság a bőnösség beismerése, ezért 
erre nagyon kell ügyelni. Másnap a sebek gyógyulásából, illetve 
elmérgesedésébıl a monkaulun állapítja meg az istenítélet üzenetét.  

 
A forró bolo ítélet 
alkalmával a vitázó 
felek kezét 
összekötik, és forró 
kést tesznek a 
kezükre: hitük 
szerint annak a keze 
fog jobban megégni, 
akinek nincs igaza; 
ha valamelyik fél 
elrántja közben a 
kezét, az 
beismerésnek 
számít.  
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Az alao (párbaj) semmivel sem veszélytelenebb: a felek egymással 
szemben foglalnak helyet, és a monkalun szavára dobálni kezdik 
egymást. Ugyan elvben ez tojások dobálásával kezdıdik, de hamarosan 
kövekkel, majd lándzsával folytatják. Ha e közben valamelyik fél meg is 
sérül, a nézıként jelen lévı, és a bajba jutottat megsegíteni erkölcsileg 
köteles nemzetségi tagok is lándzsát ragadnak, általános káoszba 
fullasztva az eljárást. A bírkózó versenyre általában tulajdoni viták esetén 
kerül sor, amikor a kérdés az, hogy mely szomszédot illeti meg a rizsföld 
másikkal szomszédos része.  
 

 
 
Ekkor a telekhatáron rendezik meg a versenyt abból kiindulva, hogy az 
ısök szelleme megsegíti azt, akinek igaza van, és nem engednek 
idegeneket a területükre. Ezzel együtt ügyelnek arra, hogy a részt vevık 
azonos súlycsoportba tartozók legyenek, végsı esetben valamelyik fél fel 
is bérelhet „profi bírkózót” maga helyett. Amennyiben e viták rokonok 
között törnek ki, a bírkózás általában békés társadalmi esemény, ha 
azonban a vita idegenek között zajlik, azt nagyon komoly 
ellenségeskedésnek tekintik, ezért a háborús áldozatokat is be kell 
mutatni.  
Nem minden vita dıl azonban el ilyen egyszerően, ezért ilyenkor az 
eljárás tovább folytatódik. A monkalunnak lehetısége van arra, hogy az 
eljárás meghatározott szakaszában, amikor a megegyezésre már alig van 
esély, fegyverszünetet (paowa) rendeljen el, amely legfeljebb két hétig 
tarthat.  
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Ennek elvben az a célja, hogy a feleknek elegendı idı álljon 
rendelkezésre a döntés meghozatalához, és ne cselekedjenek 
elhamarkodottan. A paowa másik, talán fontosabb célja azonban az, 
hogy a monkalun méltósága megırzése mellett vissza tudjon vonulni, 
hiszen a kompromisszum hiánya egyben az ı kudarca is. Ha 
tevékenysége során nem képes az ellenségeskedésket megszüntetni és a 
közvetítés során újabb erıszakos cselekmények következnek be, az nagy 
mértékben rombolja presztízsét és a képességeibe vetett bizalmat. A 
paowa tehát olyan visszavonulási mód a monkalun számára, amellyel 
elkerülheti kudarca negatív következményeit.  
Amennyiben mégis megegyezésre kerül sor, a vitát a hidit eljárás zárja le. 
A hidit egyszerre jelenti az istenek egy csoportját, áldozatot és békés 
megállapodást, mutatva e koncepciók szoros kapcsolatát. Az istenek 
alapvetıen békét akarnak, a konfliktus folyamatos fennmaradása az 
istenek büntetését vonja maga után. A békés megállapodás irányába 
mutat tehát minden: a közösség akarata, a monkalun érdeke és a vallási 
hiedelmek. Ugyanakkor egy kirobbant konfliktust nem lehet megfelelı 
szertartás nélkül befejezni, mert ez ugyanúgy kivívja az istenek haragját, 
mint a vita folytatása. Tehát a cél a béke, amit vallásilag legitimálnak, és 
szertartás útján hoznak nyilvánosságra, hiszen azon mindenki részt vesz. 
A szertartás végén a lándzsákat összegyőjtik, és félreteszik, hiszen ezekre 
a jövıben már nincsen szükség, ugyanakkor mindkét csoport kiválaszt 
egy férfit, akinek a kezébe adnak egy lándzsát. Ennek szimbolikája az, 
hogy ık a béke fenntartói, és lesújtanak mindenkire a saját csoportjukon 
belül, aki újra kezdené a konfliktust.  
Amennyiben nincs megegyezés, a felek vagy rokonaik veszik kézbe az 
ügyeket. Egy, az adósság visszafizetését megtagadó adóst tulajdonképpen 
önsegéllyel kényszerítik teljesítésre: elrabolják gyermekeit, feleségét, 
kifosztják a házát. Ez nem minısül bőncselekménynek, feltéve, ha az 
elkövetı kiléte minden kétséget kizáróan megállapítható: ilyen esetben a 
hitelezı a helyszínen hagyja valamely személyes tárgyát, mely alapján 
kiléte azonnal felismerhetı. Innen lehet tudni, hogy nem rablás történt, 
hanem önsegélyhez folyamodtak. Ez már általában elvezet a követelés 
teljesítéséhez. Amennyiben ez sem elég, az elrabolt családtagok (asszony, 
gyermek) visszaadása fejében váltságdíjat követelnek, amely megegyezik 
a követelt adósság nagyságával. Súlyos bőncselekmények esetén 
(emberölés, házasságtörés, testi sértések), ha megfelelı idı alatt nincs 
megegyezés a felek között, az elkövetıt halálra ítélik, errıl azonban 
semmilyen formális döntés nem születik, így az érintettel sem közlik. 
Jelekbıl azonban lehet olvasni: ha emberöléssel összefüggı ügy jut 
zsákutcába és a monkalun visszavonul, ez már elegendı jelzés az érintett 
számára. Mivel végrehajtás nincs, az érintett vagy rokonai hajtják végre 
az „ítéletet”, sokszor a vita hevében. 
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Óceánia bolygónk legnagyobb összefüggı vízfelülete (a Világóceán 
felszínének csaknem felét elfoglaló) és annak szigetvilága (kiterjedése 
észak-déli irányban 15 ezer, kelet-nyugati irányban 17 ezer km). Három 
nagy szigete (Új-Zéland Északi,- és Déli-szigete, illetve Új-Guinea) mellett 
5-6000 kisebb szigettel rendelkezik. Régen Új-Guinea egybefüggött 
Ausztráliával, azzal közös talapzaton helyezkedik el, Új-Zéland pedig egy 
tenger alatti hátságon alakult ki. 

Mikronézia laza 
szigetcsoportosulás, 
Ausztráliától (és Új-
Guineától) északra.  
Ide tartozik: Karolina-, 
Marshall-, Gilbert-, Phoenix- 
és Ellice-szigete többek közt. 
Említett szigetek laposak, 
többségüket korallok veszik 
körül. 

(forrás: http://termtud. 
akg.hu/okt/9/australia
/3oceania.htm   
és   
http://sk.wikipedia.org/
wiki/Melan%C3%A9zia) 
 
A mikronézek ázsiai és afrikai népek keverékei, ık laknak 
mikronéziában. Feltehetıen a legutolsó, kb. 2000 éve elindult utolsó 
óceániai népvándorlásoknak köszönhetik kialakulásukat.  
Polinézia a legváltozatosabb típusú és felépítéső szigetek csoportja, a 
Csandes-óceán középsı részein, Ausztrália és Dél-Amerika közt. Ide 
tartozik többek közt: Fidzsi-, Tuamotu-szk., Szamoa, Tahiti. 
A polinézek Délkelet-Ázsia felıl érkeztek, hajós kalandozásaik már a i.e. 
2. évezredtıl nyomon követhetı. Óceánia legtávolabbi zugaiba is 
eljutottak. 
 
 
Melanézia kontinentális szigetekbıl áll, 
amelyek Ausztráliát keletrıl, hatalmas 
félkörívben ölelik körül. Ide tartozik:  
Új-Guinea, Bismarck-, Salamon-szk.,  
Új-Hebridák, Új-Kaledónia, Új-Zéland.
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Melanézia benépesülése két nagy hullámban ment végbe feltételezések 
szerint 10-40 ezer évvel ezelıtt, az Indonéz-szigetvilág felıl érkeztek 
(pápuák és melanézek). Sokáig kis törzsközösségekben éltek, ezzel 
magyarázható például, hogy Új-Guineában 700 nyelv használatos. 
 

      
 
    Melanézia, Salamon-szigetek 
 
Az Ausztráliától északkeletre fekvı Melanézia szigetein élı emberek 5-10 
százaléka természetes szıke, Európán kívül itt a legmagasabb a szıkék 
aránya, miközben Afrikán kívül a térség lakóinál a legsötétebb bırük 
pigmentáltsága. 
Az amerikai Stanfordi Egyetem genetikusai a Salamon-szigeteken élı 
emberek DNS-ének elemzésével arra jutottak, hogy különleges jegyük, a 
szıke haj az európai emberekétıl független genetikai úton fejlıdött ki. 
Eredményük cáfolja a korábbi elméletet, hogy a gyarmatosító európaiak 
közvetítésével kerülhetett a térségbe - véli Carlos Bustamante 
kutatásvezetı. Kiderült, hogy a szigetlakók szıkesége szorosan összefügg 
a TYRP1 jelő génen felbukkanó egyetlen mutációval, amely egyedi lehet, 
és csak Óceániára jellemzı. Ez a gén kódolja az egérnél és az embernél is 
a pigmentációt befolyásoló egyik enzimet. 
Az európai emberek szıkeségével számos gén kapcsolatba hozható, ám a 
TYRP1 nincs köztük. Az itt élık szıke világos hajának hátterében más ok 
áll, például a koruk vagy a nemük, mert a gyerekeknek és az idısebb 
nıknek jóval gyakrabban szıke a hajuk. 
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(forrás: https://www.youtube.com/watch?v=eShlSl1mN04&feature= 
player_embedded) 
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Pápua Új-Guineában a lakosság nagy része él ma is mezıgazdaságból 
hagyományos, szinte ısi viszonyok között, klánokban, melyekbıl néhány 
az alkotmányos viszonyokat is elismeri. A sziget híres volt a 
fejvadászatról és a kannibalizmusról, amit gyakorlatilag felszámoltak. 
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A Sepik folyó lápvidékén cölöpökre épített kunyhó. 
A kutatók szerint számos olyan törzs él még elszigetelten az ıserdıben és 
a hegyek között, akik eddig még nem találkoztak fehér emberrel.  
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Közel 150 éve százötven Biró Lajos, a majdani kiváló természettudós 
országok, majd hegyes barlangos vidékeken kalandos utazások során 
végül a távoli Óceániát tőzte ki uticéljául ahol az egyszerő népeinek ısi 
életmódjával ismerkedett. 
Biró kutatóútjain szívesen idızött el pápua mesteremberek mellett és 
figyelte munkájukat, mesterfogásaikat. Néha maga is megpróbálta 
utánozni egyiküket-másikukat s pár egyszerő darab erejéig 
próbálkozásait siker koronázta. Megfigyelte, hogy a legszükségesebb 
eszközöket is mesterek készítik s egész körzeteket látnak el edényekkel, 
baltákkal, ékszerekkel. Bizonyos falvak szabályosan monopolizáltak 
bizonyos ágazatokat, árujuk pedig csere útján egész távoli vidékekre is 
eljut. A kutató nyomon követte a korongolás, illetve a tőzkészítés sajátos 
módszereit. 
Megfigyelte, hogy a pápuáknál valósággal csemegének számít a só. 
Tudták, hogy tengervízbıl nyerhetı, de a lepárlást hosszas mőveletnek 
tartották, ezért a tengervízben úszó fadarabokat győjtötték be, azokat 
feldarabolták, megszárították, utána hamuvá égették. Ezt a sós hamut, 
mint a cukrot, nagy élvezettel szopogatják. 
Kultikus világukat tanulmányozva megállapíthatta, hogy a pápuák 
hisznek a túlvilág létezésében, ami megnyilvánul a temetkezési 
szokásokban is: a holttestet nem ássák mélyre, aki a szemükben nem is 
halt meg, csak hosszú útra indult, s éjjel, a szellemek idején vadászni, 
halászni jár el. Fegyvereit a sírra teszik, egy fonott kosárban élelmet, sıt 
evıeszközt is csomagolnak számára. Egy mindenütt közös volt 
Pápuaföldön: a halottnak meg kell adni a végtisztességet, az elhalt 
rokonának pedig meg kell ıriznie az illetı alsó állkapcsát.  
 

    
 
   Pápua táncosok Graget szigetérıl. 

 
Baráti pápua család csoportképe. A disznóagyarakból készült díszek 
nagy becsben állnak pápuaföldön.
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A trópusi erdık és a tengerpart lakóinak kultúrája újkıkori típusú, 
földmővelı-állattartó. Csiszolt kı- és csonteszközöket használtak, 
kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak.  
A ma több millió lelket számláló két népesség (pápuák és melanézek) 
kulturálisan azonos típushoz tartozik. A létfenntartás alapja a csiszolt 
kıeszközökkel, ásóbotokkal végzett, égetéses-irtásos földmővelés volt, a 
vizek mentén halászattal kiegészülve. Fıként gumósnövényeket 
termesztettek, és a hústáplálék nagy részét a sertés adta.  
A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él. Mőködı törzsi 
szervezet csak elvétve alakult ki, a társadalom legfontosabb egysége a 
nemzetség. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyetlen „hosszúházban” 
lakik, de vannak nemzetségek melyek szétszórtan, több faluban élnek.  
Vallásukban az ısszellemek és az embert-világot-kultúrát létrehozó 
mitológikus hısök kultusza uralkodik. Ezekben a titkos 
férfitársaságokban, avatási szertartásokkal, kannibalizmussal és 
fejvadászattal kapcsolatos kultuszokban gyökerezik a változatos stílusú 
melanéziai mővészet, a szobor- és álarcfaragás, a használati tárgyak 
gazdag díszítése. 
Új-Guineában a régészeti ástások során primitív kıeszközöket és tőzrakó 
helyet találtak a település 25.000 éves az utolsó jégkorszak idejébıl 
maradt fenn, amikor a tenger szintje alacsonyabb volt, és a távolságok 
Ausztrália, Új-Guinea és a többi indonéz sziget között sokkal kevesebb 
volt.  

     
(forrás: http://www.cook-szigetek.com/Polynesians.html 
http://education.nationalgeographic.com/education/media/micronesian
-stick-chart/?ar_a=1 és http://janeresture.com/navigators/index.htm és  
http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Islands_stick_chart) 
 
Egy korai Csendes-Óceáni hajózási navigációs eszköz, térkép amely 
Mikronéziát mutatja a hullámokat és az áramlatokat a Marshall szigetek 
körül, amelyeket a kagylók jelölnek.  
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A Trobriandokon a falu fontos társadalmi egység. Még a legszélesebb 
fennhatóságú trobriandi fınök is elsısorban saját faluja felett gyakorolja 
hatalmát, a körzet felett csak másodlagosan. A faluközösség együtt 
használja az ültetvényföldeket, végzi a szertartásokat, visel háborút, vagy 
vesz részt a kereskedelmi expedíciókban, ahol ugyanazon csónakban 
vagy flotillában hajózik, egyetlen csoportként –írja Bronislaw Malinowski 
a „Baloma” címő válogatott írásokban.  
 

 
(http://www.tropicalparadise
.net/trobriand-islands.html) 
        Trobriand-szigetek, ma 
            és 100 év távlatában 
   a változatlanság ül a tájon 
 
Az ültetvényeken a bennszülöttek sokkal többet termelnek, mint 
amennyire éppen szükségük lenne, és bármely átlagos esztendıben a 
termés kétszer akkora is lehet, mint amennyit meg tudnak enni.  
Az ültetvények mővelését fenntartó és szabályozó erık és hiedelmek 
közül talán a mágia a legfontosabb. Az ültetvény varázslójának egy sor 
rítust kell elvégeznie, és varázsigét elmondania az ültetvényen, a munka 
minden egyes fázisát és a növekedés minden újabb állomását meg kell 
szentelnie. A nagy szertartás során, amelyen a falu minden férfitagja 
részt vesz. 
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Ez a szertartás hivatalosan megnyitja a földmővelési évadot, s csak 
elvégzése után kezdhetnek hozzá a falubeliek telkeiken a bozót irtásához.  
Egy másik rítus- és varázsige-sorozat a növények sarjadzását szolgálja, a 
bimbózást, levelezést, az indák felkúszását a karókra, a dús lombfüzérek 
kialakulását s az ehetı gumók növekedését. 
A bennszülött gondolkodás szerint az ültetvények varázslója így gyakorol 
ellenırzést az emberi munka és a természet erıi felett. Közvetlen 
hatáskörébe tartozik a földmővelés felügyelete; gondoskodik arról, hogy 
az emberek ne végezzék felületesen munkájukat, vagy hogy ne 
maradjanak el vele. Az egészben azonban a leglényegesebb éppen az, 
hogy minden, ami a munkából származik, és bármely többlet, amit a 
bennszülött elér, nem magához, hanem a sógorához kerül. Egy férfi 
termését mintegy háromnegyed részben a fınök kapja meg adóként, 
részben a férfi nıvére (vagy anyja) és annak családjának jut, mint 
járandóság. 
Annak ellenére azonban, hogy a földmőves így utilitárius értelemben 
semmiféle személyes haszonra nem tesz szert a termésbıl, nagy 
tekintélyt és hírnevet szerez a termés mennyisége és minısége révén, s 
ezt közvetlen és szertartásos formában nyeri el, mert a betakarítás után 
minden terményt közszemlére bocsátanak az ültetvényen. 
 

       
 
Feltöltve egy „Yam House” (jamgyökér ház) Yalumugwa-ban. 
 
Minden trobriandi közösségben van egy ember, aki a legnagyobb hatalom 
birtokosa. Számos esetben nem több, mint primus inter pares a falu 
öregjeinek csoportjában, akik minden fontos ügyet együtt tanácskoznak 
meg, és döntésüket közös akarattal hozzák. Ugyanakkor azonban a fınök 
pozíciója ennél jóval többet jelent, ha magas rangú. 
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A Trobriandokon négy totemikus nemzetség található, és mindegyik 
néhány kisebb alnemzetségre oszlik – amelyeket nevezhetünk 
családoknak vagy kasztoknak is, minthogy mindegyikük tagjai egyetlen 
közös ısanyától származtatják magukat, és mindegyik egy meghatározott 
rang birtokosa. Ezek az alnemzetségek egyúttal lokális jellegőek is, mivel 
az eredeti ısanya a földbıl, egy lyukból jött elı, mégpedig rendszerint 
valahol jövendıbeli faluközössége szomszédságában.  
 

 
(forrás: http://www.bohol.ph/books/Argonauts/Argonauts.html) 
 
Kasana'i utca (Kiriwina, Trobriand Islands). 
 
A legmagasabb rangú alnemzetség a Malaszi totemikus nemzetséghez 
tartozó Tabalu. Ennek az alnemzetségnek tagja To'uluwa, Kiriwina 
nagyfınöke, akinek nemcsak saját falujában van igen nagy hatalma, 
hanem azon jóval túl is jelentıs befolyással rendelkezik. Számos falu az 
adófizetıje, és több tekintetben hatalma van fölöttük.  
 
Háború esetén ezek a falvak szövetségesei, és az ı falujában kell 
gyülekezniük. Ha szüksége van emberekre valamilyen feladat 
elvégzéséhez, küldöncöt meneszt alárendelt falvaiba, és azok ellátják ıt 
munkásokkal. Körzetének falvai minden nagy ünnepségen összegyőlnek, 
és a nagyfınök ilyenkor szertartásmesterként mőködik. Mindezekért a 
szolgálatokért azonban fizetnie kell. Sıt, fizetnie kell még bármely átvett 
adóért is, saját készleteibıl.  
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(forrás: http://www.bohol.ph/books/Argonauts/Argonauts.html) 
 
Kouta'uya, Sinaketa egyik fınöke. 
 
A gazdagság a Trobriandokon a hatalom külsı jele és lényege, egyúttal 
pedig gyakorlásának eszköze. De hogyan szerzi meg vagyonát a 
nagyfınök? A nagyfınök minden alárendelt faluból feleségül vesz egy 
lányt, akinek családja, a trobriandi törvények szerint, köteles ellátni a 
férjet nagy mennyiségő terménnyel. Ez a feleség mindig az alárendelt falu 
fınökének a nıvére vagy más rokona; így gyakorlatilag az egész közösség 
a nagyfınöknek dolgozik. 
A nagyfınöknek mindig rendelkezésére állnak a körzet legjobb varázslói. 
Természetesen ezeket is meg kell jutalmaznia, ha valamilyen szolgálatot 
tesznek neki. Ha valaki megsérti vagy vétkezik fennhatósága ellen, a 
nagyfınök varázslót hívat, és elrendeli a bőnös fekete mágia általi 
halálát.  
A néhány rangjabélit kivéve a Trobriandok egyetlen bennszülöttje sem 
állhat egyenes derékkal, ha Omarakana nagyfınöke közeledik. 
Természetesen az a tény, hogy a hódolat jeleivel fogadják, és úgy 
közelítenek hozzá, mintha hatalmas despota volna, nem jelenti azt, hogy 
ne tökéletes jó barátság és jó személyes kapcsolat főzné társaihoz és 
alárendeltjeihez. Érdeklıdési körét és szemléletmódját tekintve nincs 
semmi különbség közte és alattvalói között. 
A nagyfınök után a két mérfölddel odébb levı faluban székelı 
személyiség következik, aki, noha több tekintetben a nagyfınök 
vazallusa, fı ellenfele és riválisa is.
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A rokonsági rendszerben a legfontosabb, a matrilineáris, tehát anyaági 
leszármazás; a rangutódlást, a bármely társadalmi csoportban való 
tagságot és a vagyonöröklést anyai ágon vezetik le. Az anya fivérét tartják 
egy fiú igazi gondnokának, és egy sor kölcsönös kötelezettség létesít igen 
szoros és fontos viszonyt a kettı között. A bennszülöttek szerint igazi 
rokonság, igazi, lényegi azonosság csupán egy férfi és anyai rokonsága 
között van. Közülük elsı helyen, a férfihoz különösen közel állnak fivérei 
és nıvérei. Nıvére vagy nıvérei számára dolgoznia kell, amint azok 
felnınek, és megházasodnak.  
Ennek dacára azonban a legszigorúbb tabuk egymás számára, már kora 
gyerekkortól kezdıdıen. Egyetlen férfi sem tréfálkozhat vagy társaloghat 
büntetlenül nıvére jelenlétében, vagy akár csak ha látja is ıt. Ha egy 
fivér vagy nıvér csupán a legcsekélyebb célzást teszi akár tiltott, akár 
házastársi szexuális ügyekre a másik jelenlétében, az már a legszörnyőbb 
halálos sértésnek, valóságos meggyalázásnak számít. Amikor egy férfi 
olyan csoporthoz közelít, amelyben nıvére beszélget – vagy az vonul 
vissza, vagy a férfi megy máshova.  
Figyelemre méltó az apa viszonya gyermekeihez. A fiziológiai apaság 
ismeretlen, és semmiféle rokoni köteléket vagy viszonyt nem tételeznek 
fel az apa és gyermeke között, kivéve azt, amely az anya férje, illetve a 
feleség gyermeke között van. Az apa ugyanakkor a legközelebbi és 
leggyöngédebb barátja gyermekeinek. Öröklés esetén az apa mindent 
gyermekének ad, amit csak tud, mégpedig nem kötelességbıl, hanem 
örömmel; az anyai nagybácsi viszont csupán a szokás kényszere alatt 
adja mindazt, amit nem foghat vissza és tarthat meg saját gyermekeinek. 
 
A házasság alig áll kapcsolatban bármilyen nyilvános vagy zárt körő 
rítussal vagy szertartással. A nı egyszerően férjéhez költözik, késıbb egy 
sor ajándékot cserélnek, amit azonban semmiképpen sem lehet úgy 
felfogni, mint vételárat a feleségért. Tény, hogy a trobriandi házasság 
legfontosabb jegye az, hogy a feleség családjának hozzá kell járulnia – 
méghozzá tekintélyes mértékben – a lányuk háztartásához, és hogy 
mindenféle szolgálatot kell teljesíteniük a férjnek. Az asszonytól 
házasélete során elvárják, hogy hő maradjon férjéhez, ezt a szabályt 
azonban nem tartják be szigorúan, és nem torolják meg a megszegését. 
Minden más szempontból a nı nagymértékben független marad, és 
férjének jól és kíméletesen kell bánnia vele. 
 
A nık a törzsi életben is igen magasan állnak. Általában nem vesznek 
részt a férfiak tanácskozásain, de számos dologban a maguk útját járják, 
s a törzsi élet jó néhány területét ellenırzik. Így az ı dolguk az 
ültetvényen végzett munkák egynémelyike, és munkájukat épp annyira 
privilégiumnak, mint kötelességnek tekintik. 
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Felügyelnek a nagy, szertartásos élelemosztás bizonyos fázisaira is, 
amelyek a boyowaiak igen sokrétő és kifinomult temetési rítusaival 
kapcsolatosak. A mágia egyes formái – mint az elsıszülött csecsemı 
fölött végzett mágia, a törzsi szertartások során a szépségmágia, a 
varázslás néhány fajtája – ugyancsak az asszonyok monopóliuma. 
 

    
   (forrás: http://www.bohol.ph/books/Argonauts/Argonauts.html) 
 
Egy ermékenységi mágikus szertartás. 
 
A rangos asszonyoknak megvannak a ranggal járó privilégiumaik, és az 
alacsony kasztba tartozó férfiak mind meghajolnak elıttük, megtartva az 
összes formalitást és tabut, ami egy fınöknek kijár. A közemberrel 
összeházasodó fınöki rangú nı megtartja státusát még férjével szemben 
is, és ennek megfelelı bánásmódban részesül. 
Betegség, egészség vagy halál szintén a mágia vagy ellenmágia 
eredménye.  
Ha valaki hosszabb idıre megbetegedik, és ereje szemlátomást gyöngül, 
akkor a gonosz hatalmak munkálkodnak. A fekete mágia leggyakoribb 
formája az, amit a bwaga'uk, azaz a fekete varázslók őznek, akikbıl 
minden körzetben akad jó néhány. Sıt, minden faluban rendszerint van 
egy vagy két ember, akitıl rettegnek, akit többé-kevésbé bwaga'uknak 
tartanak. Ha valaki bwaga'uvá akar válni, nincs szüksége semmiféle 
különleges beavatásra, kivéve a varázsigék ismeretét. Ezeket megtanulni 
– pontosabban úgy megtanulni, hogy nevezetes bwaga'uvá váljon valaki – 
csak nagy fizetség vagy különleges körülmények révén lehet. 
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(forrás: http://www.bohol.ph/books/Argonauts/Argonauts.html) 
 
Magikus szertartás egy kertben. 
 
Egy apa például gyakran „átadja” varázstudományát fiának, de mindig 
fizetség nélkül. Ha egy férfi a fekete mővészet birtokába jutott, kipróbálja 
az elsı áldozaton, aki mindig saját családjának egyik tagja. Minden 
bennszülött szilárd és határozott meggyızıdése, hogy ha valakinek 
varázslói képessége valamennyire is hatékony, elıször anyján, nıvérén 
vagy akármelyik anyai rokonán kell gyakorolnia. Egy ilyen anyagyilkos 
tett igazi bwaga'uvá avatja. Ezután másokon is gyakorolhatja mővészetét, 
amely állandó bevételi forrássá válik.  
A beteg ember természetesen úgy védekezik, ahogyan tud. Mindenekelıtt 
barátai és rokonai – a feleség fivéreinek ez egyik fı kötelessége – szigorú 
ırséget tartanak mellette, továbbá valamelyik rivális bwaga'u szolgálatait 
(mivel az öldöklés és gyógyítás mővészetét mindig ugyanazon személy 
végzi), aki ellen-varázsigéket mond, így aztán az elsı varázsló 
erıfeszítései idınként eredménytelenek maradnak. 
Amennyiben nem mutatkozik a kívánt hatás, a végsı és legvégzetesebb 
rítushoz, a rámutatócsont használatához folyamodik. A bwaga'u a falu 
felé lopakodik, s amint megpillantja áldozatát, egy bokor vagy ház mögé 
bújva a mágikus tırrel rámutat – olvashatjuk Malinowski tól.  
 
A korai törzsi társadalmak gazdasági kapcsolathálóiról természetesen alig 
van közvetlen adat, azomban a XX. század elsı felében szociológusok, 
antropológusok által megfigyelt primitív társadalmak kapcsolatrendszerei 
feltehetıen hasonlítanak ezekre a korai rendszerekre.  
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Ezek közül az egyik 
legjobban ismert a csendes-
óceáni Tobriand-szigetek 
termékcsere-hálózata, 
melyet Malinowski, írt le 
nagy részletességgel az 
„Argonauts of the Western 
Pacific: An Account of Native 
Enterprise and Adventure in 
the Archipelagos of 
Melanesian New Guinea”  
(London: Routledge & Kegan Paul, 1922.) könyvében. 
 
Ebben a hálóban a szigetek hozzávetılegesen egy győrő mentén 
helyezkednek el, és a kapcsolatok szomszédok között feszülnek. 
A közösségek gazdasági kapcsolatait a kölcsönösség (reciprocitás) 
fogalmával jellemezhetjük: szomszédos közösségek terményeket, kultikus 
tárgyakat juttatnak el egymáshoz viszonossági alapon, hogy – a kialakult 
rendszer alapján – késıbb ık maguk is hasonló javakhoz jussanak. 
 

 
(forrás: http://www.halsteaddiving.com/superyachts/ 
http://www.halsteaddiving.com/wordpress/wp-
content/uploads/2011/05/Kula-canoe1.jpg) 
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(forrás: Bronislaw Malinowski: Baloma [válogatott írások]  
(Budapest: Gondolat 1972) 2. fejezet, A trobriand-szigetek bennszülöttei,  
http://www.lib.pte.hu/csomag/FEEK/MA-Lev/01felev/Minorics_T-
Kulturalis_Antropologia/anyag_szetbontva/Baloma/ 
malinowski_baloma_1.doc) 
 
Kula győrő. 
 
Malinowski a következıket írja: 
„A kula a csere széles körő, 
törzsek közötti formája; olyan 
közösségek bonyolítják le, 
amelyek a szigetek zárt kört 
alkotó hatalmas győrőjében 
élnek.  
Ennek az útvonalnak a mentén kétfajta árucikk – és csakis ez a két fajta 
– utazik folytonosan, egymással ellentétes irányban. Az óramutató 
járásával megegyezıen vonul állandóan az egyik: a szoulavának nevezett, 
vörös kagylókból készített hosszú nyakláncok. A másik árucikk – a 
mwali, azaz fehér kagyló-karperec – az ellenkezı irányban mozog.  
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mwali, fehér kagyló-karperec  
 

 
 

 
http://www.bohol.ph/books/ 
Argonauts/Argonauts.html 
 
szoulava, vörös kagylókból 
készített hosszú nyaklánc 
 

 
Mindkét áru – a zárt körvonalon saját irányában utazva – útja során 
találkozik a másikkal, és állandóan elcserélıdik. A kula-cikkek minden 
mozgását, a kereskedelmi ügyletek minden egyes részletét egy sor 
hagyományos jogszokás és megegyezés rögzíti és szabályozza, a kula 
egyes mőveleteihez pedig bonyolult mágikus rituálé és nyilvános 
szertartások kapcsolódnak. 
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(forrás: Malinowski, Bronislaw: Argonauts of the Western Pacific: An 
Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagos of 
Melanesian New Guinea. (London: Routledge & Kegan Paul 1922., 
http://www.bohol.ph/books/Argonauts/Argonauts.html) 
 
A Kula ceremónia. 
 
Minden szigeten és minden faluban többé-kevésbé korlátozott számú 
ember vesz részt a kulában; azaz megkapja a javakat, rövid ideig 
magánál tartja, majd továbbadja ıket. Soha senki nem tartogatja tehát 
hosszabb ideig magánál egyik cikket sem. Egyetlen tranzakció nem zárja 
le a kula-viszonyt, minthogy a szabály értelmében, aki egyszer a kulában 
van, mindig a kulában marad, s a két ember közötti üzlettársi viszony 
maradandó és életfogytiglan tartó ügy.  
Meg kell jegyeznünk, hogy ami számunkra kiterjedt, bonyolult, mégis jól 
szervezett intézménynek tőnik, az nagyon sok cselekvésmozzanat és 
idıtöltés eredménye, és olyan bennszülöttek valósítják meg, akiknek 
nincsenek határozottan lefektetve sem törvényeik, sem céljaik, sem 
megállapodásaik. Semmiféle ismeretük nincs társadalmi struktúrájuk 
bármelyik részének teljes körvonaláról.  
Két kula-partner kula-ügyleteket bonyolít le egymással, mellékesen egyéb 
ajándékokat cserélve; barátokként viselkednek, és számos kölcsönös 
kötelezettségük van, amelyeket a falvaik közötti távolság és az egymáshoz 
viszonyított társadalmi helyzetük határoz meg. Egy átlagembernek van 
néhány partnere a közelben is, rendszerint házassági rokonsága vagy 
barátai körében, s ezekkel általában igen szoros baráti viszonyban van, 
és egy-két fınöki partnerrel is, akikkel kula-cserét folytat. 
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(forrás: http://www.bohol.ph/books/Argonauts/Argonauts.html) 
 
Kaydebu táncosok. 
 
A kagylókarperecek és a hosszú spondylus-füzérek – a két fı kulaáru – 
elsısorban ékszerek, de csakis a legszebb táncruhákhoz veszik fel ıket, 
olyan alkalmakkor, mint a nagy szertartási táncok, jelentıs ünnepségek, 
nagygyőlések, amelyeken több falu vesz részt. A karperecek legnagyobb 
része – csaknem kilencven százaléka – túlságosan kicsiny mérető még 
ahhoz is, hogy fiatal fiúk vagy lányok hordhassák. Néhányuk olyan nagy 
és értékes, hogy éppen ezért nem viselik. 

  
 
Trobriand szigeti tánc pajzs, és egy ritka kula kagyló karkotı. 
 
A tengerentúli partner mindemellett vendéglátó, házigazda, szövetséges is 
a veszély és bizonytalanság földjén. A kulában megváltoztathatatlan az a 
szabály, hogy a kagyló-karperecek és nyakláncok sohasem érkezhetnek 
ugyanattól az embertıl, lévén, hogy különbözı irányban kell utazniuk. 
Ha egy partner karperecet ad, és én nyaklánccal viszonzom, minden 
további ügyletnek közöttük ugyanígy kell lefolynia. 
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Kula hajó, Trobriand-szigetek. 
 
Egy ember cserepartnereinek száma változó lehet rangja és személyének 
fontossága szerint. Egy trobriandi közember csak kevés partnerrel 
rendelkezik, míg egy fınöknek több száz cseretársa van. 
A kula szertartásos ajándékozás; az ajándékot azonos értékő másik 
ajándékkal viszonozzák egy idı múltán, ami lehet néhány óra vagy perc, 
néha azonban egy év vagy még több is eltelhet a tartozás kiegyenlítéséig. 
Sohasem fordul azonban elı, hogy a csere során vitatkoznának, 
alkudoznának az ajándékokról. Az ajándék viszonzása, a tartozás 
kiegyenlítése teljesen az adósra van bízva; semmiféle erıszakkal nem 
lehet kikényszeríteni tıle. 
Minél jelentékenyebb valaki, annál inkább arra törekszik, hogy kitőnjön 
bıkezőségével. Noblesse oblige – a nemesség kötelez –, és valóban ez az a 
társadalmi norma, amely a bennszülöttek magatartását szabályozza. 
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A kula szertartásos jellegéhez szorosan kapcsolódik a mágia. A mágia 
hatékonyságába vetett hit uralja a kulát, mint oly sok más bennszülött 
törzsi tevékenységet is. A mágikus rítusokat a tengerjáró csónak fölött 
azért kell elvégezni építés közben, hogy gyors, szilárd és biztonságos 
legyen; a csónak fölött őzött mágia biztosítja a kulában való szerencsét. A 
mágikus rítusok másik célja a hajózás veszélyeinek elhárítása. A tengeri 
expedíciókhoz kapcsolódó harmadik mágia-rendszer a mwaszila, vagy 
igazi kula-mágia. Ez a rendszer számos rítusból és varázsigébıl áll, 
amelyek a partner lelkére (nanolájára) hat, és gondolkodásában 
erıtlenné, némiképp bizonytalanná, a kula-ajándékok adományozásában 
pedig lelkessé, bıkezővé teszi. 
A Trobriand-szigeteken a kulagyőrő mellett egy másik ajándékozási rít us 
is kialakult. A szigetek lakói számára a jamgyökér az egyik legfontosabb 
táplálékforrás. A termés betakarítása után a földmővesek kupacokba 
halmozzák az általuk termelt jamgyökeret a házuk elıtt. A falu elöljárói 
ezután végigjárják a portákat, és elbírálják a termés minıségét. A 
termelıket megdicsérik ismerıseik elıtt, így társadalmi presztízsük 
emelkedik. A jamgyökérbıl pénzben mérhetı bevétele egyik termelınek 
sem származik, hiszen az elbírálást követıen a milamala 
ünnepségsorozaton rituálisan elajándékozzák a teljes termést. Az 
elajándékozott termés mennyiségével bizonyítja a termelı saját 
földmővesi kvalitásait, nagy megbecsülést szerezve ezzel a közösségben. 
Ehhez a szokáshoz kapcsolódott a gyarmati idıkben a krikett. A falvak 
lakói csak akkor hívják ki a szomszéd falut egy krikettmeccsre, ha 
gazdag volt a jamgyökértermés. 
 

 
(forrás:  http://www.janesoceania.com/png_trobriands/index.htm) 
 
Kamasz fiuk a Yamgyökét kertben dolgoznak. 
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Minden természeti nép szokásrendszerére igaz, hogy évszázadok, évezredek 
óta léteznek, de nincs igazán történetük, egyszerően csak „vannak”, mint 
társadalmi adottság. Ezt mindenki elfogadja, ezért a tradíció archaizmusa 
további legitimációt biztosít számára. 
 
A szokások egy szóbeli kultúra részei, mert a szokások lejegyzését hatalmas 
veszélynek tartják. Az oralitásból következik, hogy e jogrendszerek 
elsısorban a fıbb tartalmakra koncentrálnak, a részletkérdések 
elsikkadnak, vagy ki sem alakulnak. 
 
E szokások nagyon közeli kapcsolatban vannak a napi élet valóságával, 
abból erednek, ebbıl adódóan nem figyelhetı meg a jog és a társadalmi 
valóság elkülönülése, ami kidolgozottabb, modern jogrendszerek sajátja. 
Kétség esetén a kollektív memória a döntı és az, hogy a közösség mit gondol 
az adott nomáról. A jog ezért formalitásoktól és autoritásoktól teljesen 
mentes, a cselekvés teljes mértékben az egyén döntésén múlik. Házasság 
vagy válás nem több mint egyszerő akaratnyilvánítás, vagy még az sem: a 
felek össze- vagy szétköltözése elegendı, semmi vagy senki másra nincsen 
szükség. 
 
A természeti népek szokásrendszere alig van intézményesítve, vagy 
egyáltalán nincsen. Mint láttuk, törzsfınök vagy sámán sincs mindenhol, a 
vitákban közvetítı arbiter sem feltétlenül egy elkülönült intézmény 
képviselıje, legfeljebb egy nagyobb társadalmi presztízzsel rendelkezı 
személy. A vének tanácsa az egyetlen, intézményesnek nevezhetı hatalom, 
de ez sem alakul ki mindenhol (a vadászó–győjtögetı közösségeknél teljesen 
hiányzik) és hatalma is inkább a tagok társadalmi elfogadottságán mintsem 
az intézmény „hatáskörén” nyugszik. E rendszereket szokás 
gerontokráciának nevezni, ahol az idısek hatalma az ısökkel való közelségen 
és az ehhez főzıdı hitrendszeren alapul. 
A lényeg a konfliktus megoldása és nem az igazság kiderítése és 
helyreállítása, még kevésbé gyıztesek és vesztesek kihirdetése egy formális 
jogi eljárás keretében. Ebbıl adódóan a békéltetés legkülönbözıbb módjait 
fejlesztették ki egyéni és közösségi szinten is, amelyeket szükség esetén 
mágikus gondolatokkal is kiegészítettek (a vitát gyorsan be kell fejezni, mert 
ez erdı nem szereti a lármát és haragudni fog). A személyek és a közösségek 
közti közvetett vagy közvetlen (arbiter útján történı) tárgyalások, a békéltetés 
és a megegyezés messze fontosabb, mint bármilyen más eljárás. 
Ha semmi más nem segít a konfliktus megoldásában, a vita okozóját 
eltávolítják vagy maga távozik önként. Szélsıséges esetekben a közösség 
fizikailag likvidálja (eszkimók), hogy a közösségi béke végre helyre álljon - 
olvashatjuk Jany János írásában „A világ fıbb jogrendszerei” címő egyetemi 
jegyzetben (http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/5126). 
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A „népszokások” kifejezést William Graham Sumner (1840-1910) amerikai 
szociológus, antropológus (Népszokások címő könyvében) használja elterjedt 
szokások és hagyományok jelölésére, mely fogalmat sokkal szélesebb 
értelemben használja, mint ahogyan ez a kategória az európai és így a 
magyar néprajzban meggyökeresedett. 
 
Az ısi társadalmak tanulmányozása során megismert népszokások olyan 
egyéni szokások és társadalmi szokások, amelyek a szükségletek 
kielégítésére irányuló törekvésekbıl fakadnak.  
Átszövik ıket a kobold- és démonképzetek és a véletlenrıl kialakított primitív 
nézetek, s ezek révén tesznek szert hagyományos tekintélyre.  
Az egymást követı nemzedékek életében szabályozó szerepet töltenek be, 
társadalmi erı jellegét öltik.  
Senki sem tudja, honnan erednek, hogyan születnek. Szinte valamiféle belsı 
életenergia hatására növekednek. Az ember céltudatos erıfeszítéssel 
módosíthatja ıket, de csak bizonyos korlátozott mértékben. Idıvel veszítenek 
hatalmukból, hatásuk csökken, elhalnak vagy átalakulnak. De amíg 
erıteljesen érvényesülnek, nagymértékben szabályozzák az egyéni és 
társadalmi tevékenységet. 
 
Herbert Spencer (1820-1903) angol filozófus, antropológus, szociológus, 
biológus  azt állítja, „a szokások iránymutatása, amelyet mindenütt 
megtalálunk a természeti népeknél, az egyetlen elképzelhetı útmutatás a 
kezdet-kezdetén”.  
 
A szokás az idık folyamán egyidejőleg végbement cselekvések eredménye; 
szabályozza a létet. 
A népszokások valamennyi gyakorlati és közvetlen eleme feltehetıen a 
józanészen, a természetes értelmen, ösztönös megérzésen vagy valamely 
eredeti szellemi adottságon alapul; ésszerőnek (vagy átgondoltnak) és 
használhatónak tőnik.  
 
A mitológiákban ezt az alapvetıen ésszerő elemet valamely isten vagy egy 
kultúrhérosz tanításának tulajdonították. A modern mitológiában 
„természetiként” magyarázzák. 
A népszokások a „helyes” módjai annak, hogy valamennyi érdeknek eleget 
lehessen tenni, mert hagyományosak és valóban léteznek. Felölelik az élet 
minden területét. Megvan a helyes módja annak, hogyan kell elejteni a 
vadat, feleségre szert tenni, öltözködni és megjelenni, betegséget gyógyítani, 
megtisztelni a szellemeket, viselkedni bajtársakkal és idegenekkel szemben, 
gyermek születésekor, hadi ösvényen, tanácsban tehát mindazon esetekben, 
amelyek egyáltalán elıadódhatnak.  
A magatartásmódokat negatívan, vagyis tabuk segítségével határozzák meg.  
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A „helyes” magatartásmód az, amelyet már az ısök is követtek, és amely 
apáról fiúra hagyományozódott. A hagyomány önmaga garanciája.  
Bármi van a népszokásokban, helyes. Ez azért van így, mert hagyományon 
alapulnak, s így az ısök szellemének tekintélyét hordozzák.  
A helyes és a kötelezettség fogalma valamennyi népszokást illetıen azonos, 
de mértéke a szóban forgó érdek jelentıségével együtt változik.  
Az alkalmazkodó és együttmőködı cselekvés kötelezettsége sokkal 
erıteljesebben érvényesül a szellemektıl való rettegés és a háború 
körülményei között, mint egyéb kérdésekben, a társadalmi szankciók 
szigorúbbak, mert feltehetıleg csoportérdekek forognak kockán.  
Egyes köznapi szokások a helyesnek és a kötelezettségnek csupán elenyészı 
elemeit tartalmazzák.  
 
   ...Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo 
   sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. 
   Poena metusque aberant, nec verba minantia fixo 
   aere ligabantur nec supplex tuba timebat 
   iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti ....  
        (Ovidius: Metamorphoses)  
 
   ...S lett legelıbb az aranykorszak, mely nem fenyítéstıl 
   s törvénytıl, hanem önként folyt becsületben, erényben. 
   Félelem és megtorlás nem volt, felszegzett érc 
   bısz szót nem mutatott, a tömeg nem nézte riadtan 
   esdve bíráját, bírátlan volt kiki biztos ....  
        (Devecseri Gábor fordítása) 
 
Feltételezhetı, hogy a jog és a kötelesség, valamint a társadalmi jólét 
fogalmait kezdetben a szellemek és a túlvilági élet tiszteletével kapcsolatban 
fejlesztették ki, tehát e területen is elıször a népszokásokat emelték a 
viselkedési normák rangjára.  
 
A természeti népek csak a közösség konszenzusán nyugvó, alulról induló, 
organikus változást fogadják el, a felülrıl vagy kívülrıl érkezı, oktrojált 
„reformoknak” ellene vannak. 
 
A természet szent, amiben lelkek, szellemek és istenek élnek, esetleg maga is 
istenség (animizmus), az állatok az erdı és az istenek ajándéka, ezért ezekkel 
visszaélni nem lehet, mert az azonnali büntetést von maga után (a zsákmány 
elmaradása, betegség stb.). A természettel való harmonikus együttélés e 
társadalmak alapvetı sajátja, és a szokások nagyban hozzájáruljanak ahhoz, 
hogy ez generációkon keresztül így is maradjon. 
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(forrás: Kıszegi Frigyes: Élet az ıskorban, Gondolat Kiadó) 
 
Az ıskıkortól a korai vaskorig a fontosabb régészeti leletek lelıhelyei 
 
 
Az út elején a csupán néhány alapvetı szokásrendszerrel bíró kis 
csoportokból álló győjtögetı, vadászó, halászó társadalom áll.  
Követik a komplexitás nagyobb fokán álló, de szintén a szokásrendszerre 
épülı törzsi társadalmak.  
Majd az állam megjelenésével a szokásrendszerek átalakulnak jogrendszerré, 
eleinte szokásjogként, végül megjelenik a tudatos törvényhozó. 
 
A jog történeti fejlıdése a továbbra is növekvı komplexitás hatására, a 
változó társadalom igényeihez való finomodás, a jogon belüli evolúció, a 
jogrendszer története. 
 
A modernizálódás egyúttal a jog profanizálódásának, illetve intézményes 
tisztulásának is története, amelynek során egyre inkább elszakad 
„szülıanyjától” az erkölcstıl, illetve a vallástól, és megteremti a nyugat-
európai liberalizálódó társadalmak sajátosan fejlett jogát, mind a jogrendszer 
egészének mőködését, mind az egyes, sajátos jogintézményeket tekintve. 
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