
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 
 



2 
 

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.  

          
 
         Európa régészeti kultúrái (i. e. 6. évezred)
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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.  
 
 
 
 
 
 
Péceli (badeni) kultúra ember 
alakú urnái i.e. 2570– 2100. 
(Észak-Magyarország, Ózd 
közelében, Center-Kıfej alja)  
 

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”.  
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. 



5 
 

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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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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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)
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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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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) 
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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.  
 
 



45 
 

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 
sematikus 
ábrája 
 

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 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 meghozata l ához, és ne csel ekedj enek 
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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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. 

. Tasszil n’Ajjer 


