Az emberiség ôskora.
Egyiptom és az ókori Kelet
kultúrája

I.

Sokan az emberiség történetének igazi kezdetét az elsô államok kialakulásától számolják. Ekkor
– körülbelül ötezer évvel ezelôtt – emelték az elsô hatalmas építményeket, például a képen látható
piramisokat. Az emberek használni kezdték az írásokat, és ekkor fogalmazták meg az elsô törvényeket is. Mindez nagy folyók mentén történt, Európától délkeletre, keletre. Sok mindent, ami mai
életünket is meghatározza, csak úgy érthetünk meg, ha gondolatban elutazunk ide. (Fotó: Yann
Arthus-Bertrand)

fejezet
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mai Homo sapiens
(30 000 éve)

Neander-völgyi
ember
(80 000 éve)
vértesszôlôsi ember
(0,5 millió éve)

„ügyes ember”
(3 millió éve)

1. Képek az ôskori ember életébôl
Az ôskori ember élete sokkal bizonytalanabb volt, mint a mai
emberé – legalábbis a mai fejlettebb országokban élôké.
Vajon lesz-e elegendô táplálék a következô idôszakban?
Hogyan gondoskodtak táplálékukról?
Többek között errôl szól ez a lecke.

Az ôskori ember
Az ember története elképzelhetetlenül hosszú idôre nyúlik vissza.
A tudósok feltételezik, hogy nagyon régen élt ôsünk (az elôember)
még sokkal jobban hasonlított a majomra, mint a mai emberre. Az
ember azonban nem a majmoktól származik, csak az ôsünk közös.
Az ôskori ember már csak hátsó lábait használta járásra. Kezei így
egyre ügyesebbé váltak. Köveket, botokat tudott használni velük az
állatok elejtésére, a gyümölcsök leverésére.

• Egy kis fantáziajáték: mondjuk, hogy a Föld kialakulásától máig

•

Bizonyítsd be a rajz
Az ember „családfája”
alapján, hogy a mai emberszabású majmok
nem fejlôdhetnek emberré!

mindössze egy nap, tehát huszonnégy óra telt el. Mit gondolsz,
hány óra körül jelent meg ezen a „színpadon” a mai ember? Találgass!
A megoldás: éjfél elôtt fél másodperccel!

•

A koponya fejlôdése Mondd el a rajzok
alapján a legfôbb változásokat! Melyik koponya hasonlít a legjobban az alsó festményen
szereplô „ügyes emberre”?

Ilyenek lehettek az elsô eszközkészítô emberek. A régészek „ügyes embereknek” nevezik
Sorold fel, hogy az „ügyes ember” mi
ôket
mindenben hasonlít a majmokra, és miben a
mai emberekre!

•

•

Negrid, mongolid, europid típusú emberek Sorold fel, milyen külsô tulajdonságokban
térnek el egymástól a mai emberfajták (rasszok)! Nézz utána, hogy a rajzon látható
emberfajták melyik földrészeken élnek!
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Ennyi maradt Lucybôl (bal
oldali kép)

1 Az emberiség történetének kezdeteirôl
valló legérdekesebb lelôhely a világon az
afrikai Tanzániában lévô Olduvai-hasadék.
Itt a kutatók 3 millió éves elôembercsontokra bukkantak! A csontok mellett
kavicsokból kialakított (pattintott) eszközöket találtak.
Az egyik legérdekesebb, Afrikában talált lelet egy csaknem teljes csontváz. A régészek Lucynek (lüszi) nevezték el. Lucy
110 cm magas volt, és 18-20 éves korában halt meg.

Ilyen lehetett Lucy. Arcát a
megtalált eredeti csontok
alapján állították helyre

A kutatók nagyon sok emberelôd csontmaradványait találták és találják meg ma is. A legrégibb leletek Afrikában kerültek elô. Ez
nem véletlen: a tudósok szerint errôl a földrészrôl származik az ember. Innét vándorolt szét a Föld más területeire. Afrikáról ezért ezt
szokták mondani: „itt ringott az emberiség bölcsôje”. 1 2

• Most játsszuk azt, hogy pilóta vagy. Mi-

2 Hazánkban is találtak világhírûvé vált
csontmaradványokat. Vértesszôlôsön, a
Budapesttôl Bécsbe vezetô autóúttól nem
messze ôsi csontok és szerszámok kerültek elô. Többek között gyermekfogak és
egy félmillió éves koponyacsontdarab (tarkócsont*)! Mivel a csontokat Sámuel napján találták, a munkát vezetô régész az
ôsembert Sámuelnek nevezete el.

lyen égtáj felé állítanád be a robotpilótádat,
hogy Közép-Afrikába juss? (Ellenôrizd a beállítást egy térkép segítségével, különben
menthetetlenül el fogsz tévedni!) Ha repülôgéped óránként ezer kilométeres sebességgel halad, körülbelül hány óra alatt érsz
oda?
Emberi lábnyom Vértesszôlôsrôl. Talán erre járt Sámuel?
 Keresd meg a történelematlaszban Vértesszôlôst!

„Samu”

Az Olduvai-hasadék. Láthatjuk a tájat, az itt élt emberelôd koponyáját, egy mai rajzoló fantáziarajzát errôl az embertípusról  Keresd meg
a történelematlaszban az Olduvai-hasadékot! Olvasd le a térképrôl, körülbelül mikor és merre vándorolt az ôskori ember!
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Az ôskori szerszámok, eszközök

Szakócák
mait!

• Figyeld meg a pattintgatás nyo-

3 A szúró- és dobófegyverek különleges
fajtája a szigony. Csontból vagy agancsból faragták ki a szigonyhegyet, ami nemcsak hegyessége miatt volt veszélyes, hanem azért is, mert hátrafelé álló fogakat faragtak rá, s ez döfés után beleakadt az állat bôrébe, és a sebzett vadat nem engedte elmenekülni.
• A szigonyt fôleg a halászok használták.
Mit gondolsz, miért?

Az ôskori ember mindig is használt eszközöket. Kezdetben ezek
kövek, botok, állati csontok voltak, amelyeken nem sokat változtatott. Úgy használta fel azokat, ahogyan találta. Azonban már ekkor
is nagyon figyelt a formájukra. Például marokba simuló, a másik végén
hegyes köveket keresett.
• Mit gondolsz, miért keresett hegyes köveket?
Késôbb maga is formálni kezdte eszközeit. A köveket például egymáshoz ütögette (pattintgatta). Így keletkezett a marokkô, a szakóca.

@ Nézz utána a www.ntk.hu/tortenelem/olvasmanyok oldalon, hogyan készültek a kôeszközök!
A lepattanó éles és hegyes kôszilánkokat vagy a kiszárított és elhasított állati csontdarabokat bot végére kötözte: lándzsát és dárdát
készített. A lándzsát szúrófegyvernek, a dárdát inkább dobófegyvernek használta. Szakócához hasonló, hegyes végû köveket rövid fanyélre kötözött: ez lett a kôbalta. Végül megalkotta a vadászat legfontosabb fegyverét: az íjat és a nyilat. 3
Ahogyan az ôskori ember értelme, kézügyessége fejlôdött, egyre
fejlettebb eszközöket, szerszámokat készített.

Az emberek közötti kapcsolatok
– az ôskori társadalom
Már az ôskori ember is csoportokban élt, és elôre eltervezte feladatait. Megtervezte a vadászatot, és fegyvereket készített hozzá.
• Miért kényszerült rá erre? (Gondolj az ember testi adottságaira!)
A szerszámokat készítô emberek csoportokban éltek. Megosztották a munkát egymás között. A férfiak fôleg vadászattal foglalkoztak, a nôk gyümölcsöket, bogyókat, gombákat, ehetô gyökereket
gyûjtögettek.
• Mit gondolsz, mivel foglalkoztak a gyerekek?
• Hasonlítsd össze az emberek és a fejlett állatok „beszédét”!
A szigony és használata

Az örök tél kora: Az ember megjelenése óta
négyszer volt jégkorszak a Földön. A sarkvidéki jég ekkor fokozatosan kiterjedt, óriási, korábban zöldellô területeket borított el.
Elszaporodtak a nagy testû állatok, például
a mamut*. Az emberek csapdákat ástak az
állatoknak, majd dárdákkal agyonszurkálták
vagy kövekkel agyondobálták ôket.

Az eltervezett, értelmes munka, a gondolkodás és a beszéd egy
idôben, egymást segítve alakult ki.
• Indokold meg, miért nem alakulhatott ki az egyik elôbb, mint a
másik kettô!
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•

Barlangi medvevadászat
A rajz alapján meséld el, mi történt az ábrázolt jelenet
elôtt! Mi történik a képen ábrázolt pillanatban? Vajon mi fog történni ezután?

• Télen csak vadászatból és halászatból
lehetett megélni. Miért? Ma miért nem
kell télen vadásznunk és halásznunk?
@ Nézz utána a www.ntk.hu oldalon,
hogyan mûködött a hajítós szigony! Ma
milyen foglalkozást ûzô emberek használnak szigonyt? Érdeklôdj! Miért korlátozzák nemzetközi szerzôdések a munkájukat?

•

Vadászat egy Afrikában talált ôskori sziklarajzon és mai vadászok
Milyen hasonlóságokat fedezel föl a két kép között? Figyeld meg a testtartásukat! Milyen fegyverrel
vadásznak?

Összefoglaló kérdések
1. Mi mindenre következtethet egy régész az ôskori ember csontjaiból
(csontváz, koponya)?
2. Hogyan fejlôdtek az ôskori ember szerszámai?
3. Mire használhatta az ôskori ember az elejtett állat bôrét, húsát,
csontjait?
4. Mit gondolsz, milyen munkát végeztek a férfiak, a nôk, a gyerekek?
5. A tankönyvi kép segítségével meséld el, hogyan ejtették el a medvét!
(Mintha te is ott lettél volna.)

Tûzcsiholás és a „tûzfúró” használata
Mondd el, szerinted hogyan mûködött a
tûzfúró!

•

Képek az ôskori ember életébôl
Az ôskori ember fejlôdése
Teste alapján: – egyenes tartás,
ügyes kezek,
– növekvô agykoponya.
A szerszámok fejlôdése.
Az ôskori élet
Táplálkozás: – gyûjtögetés,
– vadászat, halászat.
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1 Sokszor a véletlen segített a festmények felfedezésében. A franciaországi las
-caux-i (lászkói) barlangot négy iskolás fiú
fedezte fel, akik kutyájukat sétáltatták, s
az állat rókalyukat vett észre. Ásni kezdtek, s hirtelen egy barlang bejáratát pillantották meg…
A spanyolországi Altamira-barlang festményeire úgy találtak, hogy egy régész ötéves kislánya elkísérte apját, amikor az kutatni indult egy barlangba. A kislány bámészkodott, felpillantott a barlang menynyezetére, és meglepetésében felkiáltott:
– Nézd papa, bika!
A magasra tartott gyertyák fényénél
megdöbbentô látvány tárult a szemük elé.
A barlang sziklafalait bikák, bölények, vadlovak, vadkecskék hatalmas festményei borították. Spanyolországban már régen kihalt állatok képe is szerepelt ott.
2 A barlangrajzok szinte kizárólag állatokat ábrázolnak, általában lovakat és bölényeket*. Majdnem mindig oldalnézetbôl
láthatók, néha húsz-harminc is egymás
mellett. Testükbe néha nyílhegyeket vagy
dárdákat festettek bele. A franciaországi
lascaux-i barlang (lászkó) mélyén öt méter hosszú és két méter magas bikák képei láthatók a sziklafalon. Olyan szépek,
hogy egy mai festônek is becsületére
válnának!
Hogyan készültek a barlangfestmények? Általában földbôl kibányászott ásványi anyagokkal, fôleg a vörösesbarna
okkerrel*. A sötétebb árnyalatokat szénnel adták meg.

Az emberiség ôskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája

2. Mûvészet vagy varázslat?
A régészek (vagy véletlen szerencsével mások) sokszor olyan
ôskori tárgyakat találnak, amelyeket az ôsember
készített, még sincs semmi „hasznuk”. Nem szerszámok ezek,
nem is fegyverek, hanem kisebb-nagyobb szobrok,
dombormûvek, rajzok vagy festmények.

Ôskori szobrok, rajzok, festmények
Az ôskorban élt emberek igen sokféle mûvészeti alkotást hagytak ránk.
A kôre vagy mamutcsontra karcolt egyszerû rajzocskák többnyire állatokat ábrázolnak. Gyakrabban kerülnek elô kôbôl faragott, pár
centiméter nagyságú ember- vagy állatszobrocskák. Az emberszobrok közül leghíresebbek a kicsiny nôfigurák. Testformáik teltek,
vaskosak, de az arcot nem dolgozták ki. Az ôskori
„mûvész” ügyesen kihasználta a kô természetes
formáját, és ezt ütögetéssel és véséssel tovább
alakította úgy, hogy állat- vagy emberalakot mutasson. Még híresebbek az ôskori barlangrajzok.
1 2

A leghíresebb ôskori szobrocska: mészkôbôl faragott nôalak. A mai Ausztria területén találták meg
(willendorfi Vénusz). Magassága mindössze 11 cm
Az ôskori ember a termékenységet és az egészséget
tartotta a nô legfontosabb tulajdonságának. Hogyan bizonyítja ezt a bemutatott nôi szobrocska?

•

 Keresd meg a történelematlaszban a
lascaux-i és az Altamira-barlangot!

Bölény rajza az Altamira-barlangból és a
mûvész keze nyoma a
Milyen
barlang falán
helyzetben ábrázolja
a festmény a bölényt?
Miért ilyen élethû a
festmény? Mondd el,
hogyan készülhetett a
kézlenyomat!

•
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Miért készültek ezek a szobrocskák,
rajzok, festmények?
1. Mert szépek. Biztos, hogy a mûalkotások nagy részének nem volt
más feladata, mintsem gyönyörködtetni, örömet szerezni.
2. Azért van ebben valami furcsaság! A legszebb festmények sokszor a legnehezebben megtalálható, alig járható barlangokban vannak, teljesen eldugott falrészeken. Valószínûleg úgy gondolták a festményeket készítô emberek, hogy az állatok lefestésével – fôleg akkor,
ha nyilakat is rajzolnak bele – megkönnyítik a vadászatot.
Talán valamilyen „varázslatot”, szertartást* is végeztek a barlangok mélyén, a rajzok elôtt az „állatok szellemének” megnyerésére
vagy legyôzésére. Ezeket a szertartásokat idegen szóval mágiának
nevezzük. 3

3 Egy franciaországi barlangban bölények agyagszobrai maradtak meg. Körülöttük lábnyomok láthatók, annak jeleként, hogy a szobrokat egykor körbetáncolták. A barlangban tehát szertartások
folytak. Ezeket nyilván tánc és zene kísérte; mindkettô hozzátartozik az ôskori mûvészethez. Egy magyarországi barlangban
(Istállókôn) medve combcsontjából készült háromlyukú síp került elô, egy franciaországi barlangban pedig nyolc, állati
csontból készített furulya.

A temetkezés
A temetkezés csak az ôskor végén vált szokássá. A halottat sokszor felékszerezték, bôrét vörösesbarna festékkel színezték. Ezt tartották az élet színének. Néha még használati tárgyait is mellé temették. Valószínûleg úgy gondolták, hogy az elhunyt ezeket még
használni tudja a túlvilágon.
A sírba helyezett tárgyakkal persze mély gyászukat is kifejezték.
Feltártak olyan sírt, ahol virágmaradványok tömege mutatja, hogy a
halottat virágokból vetett ágyra fektették, és virágokkal borították be.
Nagyon szerethették! 4
„Mûkritika”

4 Az ôskori emberek féltek a halottak
visszatérésétôl, ezért igyekeztek elérni,
hogy az elhunyt jól érezze magát a másvilágon. Ruháit, ékszereit ezért is helyezték mellé a sírba. Sokfelé arra is vigyáztak,
hogy a halott nevét ne ejtsék ki, mert úgy
gondolták, ezzel felidézhetik szellemének
megjelenését.
Hitük szerint a lélek nincs eltéphetetlenül a testhez kötve, amit az ember álmai
bizonyítanak. Ilyenkor a lélek megszökik,
és önállósítja magát. A halál pillanatában
pedig a lélek örökre elhagyja a testet.

•

Készül a barlangrajz
Mondd el, milyen
eszközökkel készítette el az ôskori „mûvész”
alkotását!

Összefoglaló kérdések
1. Mit ábrázolnak az ôskori szobrok, festmények?
2. Bizonyítsd be, hogy a barlangfestményekkel nem csak a lakóhelyét
díszítette az ôskori ember!
3. Miért tartották fontosnak a varázslatot?
4. Mondj olyan babonás szokást, amellyel ma is találkozhatunk!

Mûvészet vagy varázslat?
Az ôskori mûvészet díszítés, szépség
és egyben hit a varázslatban:
– rajzok, szobrok, barlangfestmények.
Hit a halál utáni túlvilági életben →
temetkezési szokások.
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Nem is gondolnád, hogy napjainkban is milyen sokan próbálják különféle
varázslatokkal elérni, hogy teljesüljön az, amit szeretnének. Ezek a szertartások régmúlt idôkrôl tudósítanak.
Egy ma is vadászatból és halászatból élô nép például a következôképpen köszöni meg a vadászzsákmányt: „Amikor sikerült elejteniük a
vaddisznót, nagy lakomát csapnak. De nem feledkeznek meg a »vaddisznó tulajdonosáról«, az »úrról, akit nem látnak«, aki nekik a »táplálékot
megadja«. Ezért kivágnak egy-egy darabot a vaddisznó szívébôl, májából, bôrébôl. Földbe szúrnak egy botot a lakoma helye mellett, erre tûzik
az áldozati húst anélkül, hogy megsütnék. A szertartást a következô
imádsággal kísérik: »itt hagyjuk ezt, hogy adj nekünk élelmet«.”

OLVASMÁNY

Varázslás ma

• Ki lehet az úr, „akit nem látnak”?
• Miért kell megköszönni a zsákmányt?

•

Luca széke, húsvéti tojások és barkaág Meséld el, hogy milyen hiedelmek kötôdnek ezekhez a tárgyakhoz!

Napjainkban sem ismeretlen dolog, hogy valamelyik ellenségünk legyôzéséhez „varázslatot” is végzünk. Vannak babonás emberek, akik átszúrják haragosuk képét, vagy kiszúrják a szemét a fényképén, mert hisznek abban, hogy a gyûlölt ember is hamarosan megsérül ugyanott. A
Maláj-félsziget bennszülöttei közül sokan ma is hisznek abban, hogy ha
valaki egy tôrt emel fel ellensége kunyhójának irányába, akkor a kunyhó
lakója hamarosan meghal. A dologban az a legérdekesebb, hogy az áldozat sokszor tényleg ágynak dôl, esetleg meg is hal, mert maga is pontosan annyira hisz a varázslat hatásosságában mint aki ôt „megrontotta”.
Egy híres néprajzkutató, Dömötör Tekla számtalan varázslással kapcsolatos népszokásról ír A magyar nép hiedelemvilága címû könyvében:
„Hazánk igen nagy területén ma is megtudhatjuk, ha rákérdezünk, hogy
ünnepi alkalmakkor (fôleg karácsonykor, újévkor, de másutt a nagyhéten
vagy húsvétkor) a gyümölcsfákat megvarázsolják: megütögetik, megrázzák, tövébe szórják a karácsonyi morzsát, átkötik a karácsonyi asztalra
rakott szalmával stb. Ugyanakkor párbeszédet is mondhatnak, amikor
az egyik személy felszólítja a gyümölcsfát, hogy teremjen többet, valaki
más pedig a gyümölcsfa nevében felel, és ígéretet tesz.”
(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága címû könyve alapján)

• Tudod-e, mi a nagyhét? Ha nem

vagy benne biztos, érdeklôdj, vagy
nézz utána például a Magyar értelmezô kéziszótárban!
• Keress hasonlóságokat az ôskori
mágia és az imént olvasott magyar
népszokások között!

•

Húsvéti locsolás
Nézz utána, milyen
„varázserôt” tulajdonított a néphit a húsvéti
locsolásnak!
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3. A termelés kezdete
Az élelemtermelés, tehát a szántás-vetés
és az állattenyésztés kifejlesztése valószínûleg
a legfontosabb újítás a történelemben.

A tûz: barát vagy ellenség?
Az ôskori ember eleinte biztosan ugyanolyan riadtan menekült, mint
az állatok, ha egy villámcsapás felgyújtotta az erdôt. Lassan megértette azonban, hogy a tûz a segítségére is lehet. Parázsló ágakat
vitt szállására. Ez megvédte a hidegtôl és a vadállatok támadásaitól.
Életük központjává az egyszerû, földbe vájt tûzhely vált, aminek
oldalát körberakták kövekkel.
A tûz használata lehetôvé tette a tartósabb megtelepedést hidegebb vidékeken, de fontos volt az étkezés szempontjából is: a húst
nagyobb darabokban megsütötték.
Az ôskor talán legnagyobb találmánya volt, amikor az emberek
felfedezték, hogy maguk is tudnak tüzet gyújtani. Ha két követ
összeütögetnek, gyakran szikra pattan le, s az odakészített száraz
füvet meggyújthatja. Ennél gyorsabban és biztonságosabban lehetett
tüzet gyújtani a „tûzfúróval”.

1 Eleinte – a még vadon termô – gabonafélék zöld vagy érett magját rágcsálták. A
magok, ha véletlenül vízbe kerültek, megduzzadtak, kicsíráztak. Még jobb eledel
vált belôlük.
Késôbb törni kezdték a szemeket: a gabonát nagy kôlapra helyezték, majd egy
másik, súlyos kôvel dörzsölték, amíg kellô
finomságú lisztet nyertek. Megformázták,
majd tûzön átforrósított kövön – késôbb
agyagból épített kemencékben* – megsütötték.
Ezek a kenyerek nem hasonlítanak mai
kenyerünkre. Inkább lapos, tömör lepényfélék voltak.

A földmûvelés és az állattenyésztés kezdetei
A földmûvelés kezdete véletlen megfigyeléseknek köszönhetô. Az
elhullajtott magból új növény fejlôdött és termést hozott.
Az emberek elkészítették elsô földmûvelô szerszámaikat. Eleinte
csak egyszerû botokkal lazították fel a földet, majd megjelentek az
elsô kapák és ásók. Több ezer évvel ezelôtt készültek el az elsô faekék*.
Az élelmezésben a legfontosabb növények a gabonafélék (árpa,
búza, köles) lettek. A gabonát csont- vagy fafoglalatba illesztett kicsiny kôpengékbôl álló sarlókkal vágták le.
A gabonatermesztés elterjedésével az emberek legfontosabb
tápláléka a kenyér lett. 1

A kôbalta csiszolása és behelyezése a nyélbe
Mondd el, szerinted miért jobb az átfúrt
kôbalta annál, mint amikor a balta fejét egyszerûen rákötözik a nyélre!

•

Nagy találmány volt az, amikor az ember
felfedezte, hogyan tudja átfúrni a követ! Íjhoz hasonló szerszámot használt erre a
célra. Az íj húrját egy farúd köré tekerte. A
rúd kemény csontból vagy kôbôl készült
hegyben végzôdött. A kifúrni kívánt kôre
nedves homokot szórtak, ez dörzsölte ki a
lyukat. Ahogy az íj fáját ide-oda mozgatták, a fúróhegy gyorsan pörgött, és belefúródott a kôbe.
Régészek nemrég kísérletképpen készítettek csiszolt kôbaltákat. Egy baltát körülbelül 10-20 óra alatt készítettek el (ez a kô
keménységétôl függött), de megérte a fáradságot, mert bebizonyosodott a kôbalta
használhatósága. Egy közepes fenyôfát
negyedóra alatt, egy vastag törzsût pedig egy óra alatt ki tudtak vele vágni! A
kôbalták egyszeri használatban nem mentek tönkre, igazító csiszolás, élezés után
még hosszabb ideig használhatók voltak.

•

Van, ahol ma is faekével szántanak
Keress olyan mai országot, ahol kezdetleges
eszközökkel mûvelik a földet! Érdeklôdj szüleidtôl, ismerôseidtôl!

• Példákkal bizonyítsd, hogy az idôjárás
még ma is hatással van a mezôgazdasági
termelésre! Ha tudsz, gyûjts errôl szóló
híradásokat!

14
2 Az ôskor végi ember eleinte csak dur-

ván edényformájúra gyúrta az agyagot,
majd rájött fejlettebb eljárásokra: kézzel
agyaghurkákat sodort (mint amikor a mai
gyerekek gyurmáznak), ezeket csigavonalban körbe, sorról sorra feltekerte, és egy
kôvel lesimította. Kész volt az edény.
Még nagyobb találmány a fazekaskorong, amit ma is használnak. A fazekas lábával egy korongot hajt körbe-körbe, s ez
a kezénél egy kisebb korongot forgat meg.
Erre teszi a puha agyagot, és a gyors forgás közben ujjaival kialakítja az edény formáját.
3 Az égetett cserépedényeknek már csak

egy baja volt: ha nem is esett szét a nedvesség hatására, a folyadék lassan átszivárgott rajta, ezért csak magvakat, gyümölcsöket tároltak benne. Ezen a hibán úgy
segítettek, hogy égetés elôtt mázzal vonták be az edényeket, ami ráégett, és vízhatlanná tette. A máz színes, csillogó felület, az edény díszítésére is nagyon alkalmas.
• Nézz utána! Mi mindenre használnak
ma is cserepet?

Ôsi módszerekkel dolgozó mai fazekas fényképe
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A vadászat során megsebzett állatokat hazavitték és táplálták. „Élô
húsraktárként” szolgáltak ezek, szûkösebb idôkre.
Az ember nemcsak gondozta az állatokat, hanem szaporította
is. Kiválogatta a legszebben fejlôdô, legelônyösebb tulajdonságú
egyedeket, és azok utódait nevelte fel. Ugyanez történt a növényeknél is. Mindig a legtöbb termést adó növényfajták magvait vetették el. Így hosszú idô alatt kialakultak a nemesített növények és
állatok.

@ Hogyan változott az állatok teste a háziasítás során? Válaszolj a
kérdésre, majd olvasd el az errôl szóló olvasmányt a www.ntk.hu/
tortenelem/olvasmanyok oldalon!

• Magyarázd meg, hogy a háziasított madarak szárnyai miért fejlôdtek vissza, és lábaik miért erôsödtek meg!

A szerszámok, eszközök fejlôdése
A mezôgazdaság elterjedése miatt az ôskori embernek egyre komolyabb szerszámokra volt szüksége. A gabonát le kellett aratni, a
termést edényekben tárolni télre és tavaszra. Erre már nem voltak
alkalmasak az ütögetéssel (pattintással) vagy csiszolással készített
kôeszközök.
A fazekasok agyagedényeket készítettek, majd kemencékben kiégették ôket. Ekkor kemény, vízálló cseréppé vált az agyag. 2 3
A növénytermesztés elterjedése miatt a vadászat háttérbe szorult.
Így kevesebb bôr és szôrme jutott az ember birtokába, mint korábban. Öltözködés céljára új anyagokat kellett keresni. Elterjedt a fonás:
a len és a kender szárából fonalat készítettek. Késôbb már nemcsak
növényekbôl, hanem állati szôrbôl (például a birkák szôrébôl) is készítettek fonalat, majd ebbôl szövetet. Egyre jobban elterjedt a
fonó- és szövômesterség.
Valószínûleg a véletlennek köszönhetô a fémolvasztás feltalálása is:
nagy tûzben a fémtartalmú kövekbôl kiolvadt a fém, belefolyt egy
kis mélyedésbe, és annak alakját vette föl, miután megszilárdult. Az
ember maga kezdett kés, lándzsa vagy nyílhegy alakú öntôformákat
készíteni, amibe beleönthette az olvasztókemencékben megolvadt
fémet. Az elsô ismert fém valószínûleg az arany és a réz volt, de
ezek – puhaságuk miatt – kevéssé alkalmasak szerszámkészítésre.
A bronz* viszont már kemény fémötvözet*. 4 Nagyon sok mindent készítettek belôle a földmûvelô szerszámoktól a fegyverekig. A
bronzöntés és megmunkálás viszont már nagyon komoly mesterségbeli tudást igényelt. Aki ezt kitanulta, a kovács már mással nem is foglalkozott életében. Ebbôl is jól megélt, mert nagyon megbecsülték.

Te is meg tudod csinálni!
Agyag nélkül is lehetsz fazekasmester! Használj sógyurmát!
Egy tálba önts lisztet, ugyanannyi sót, majd vízzel gyúrd
össze sûrû tésztává! Mindenféle formát: tálat, edénykét,
hamutartót stb. formázhatsz belôle. Ha kiszáradt (ez egykét nap), fesd be vízfestékkel!
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Edénykészítés
agyaghurkákból

4 A bronz ötvözet. Úgy készül, hogy olvasztott rezet és ónt összekevernek.
A legügyesebb fémöntési módszer
a viaszvesztéses volt. Viaszból (általában méhviaszból*) kiformálták például a
dárda hegyét, majd ezt körültapasztották
agyaggal. Tûzbe helyezték az egészet,
ahol az agyag cseréppé keményedett, a
viasz pedig kiolvadt. Helyére, az üregbe
öntötték a fémet, majd amikor kihûlt, letörték róla a cserepet. Már csak meg kellett
élezni a dárdahegyet egy kemény kôvel!

•

Rézbôl öntött balta és csákány Ezeket még
jobban lehetett élezni, mint a kôbôl készült
szerszámokat. Vajon miért?

Ôsi szövôszék
mûködését!

• A rajz alapján meséld el
Bronzból készült kard és tôr
bronz, mint a réz?

•
• Miért alkalmasabb fém ilyen célokra a

A viaszvesztéses fémöntés

A termelés kezdete
Földmûvelés és állattenyésztés kialakulása.
Egyre jobb szerszámokra, eszközökre van szükség
→ hatékonyabb munkavégzés.
Ipari mesterségek elterjedése:
– fazekasság,
– fonás-szövés,
– kovácsmesterség.

Mondj példát olyan mai eszközre,
tárgyra, amelyet kôbôl, csontból vagy fából készítenek!

A fújtató
zására?

• Miért volt szükség az alkalma-

Összefoglaló kérdések
1. Mi a tûzhasználat és tûzgyújtás jelentôsége?
2. Miért jobb a földmûvelés, mint a
gyûjtögetés?
3. Melyek voltak az elsô földmûvelô szerszámok?
4. Miért volt több és jobb edényre szüksége a termelô embernek?
5. Melyek voltak az elsô háziasított állatok?
6. Milyen mesterségek alakultak ki az
ôskor vége felé?
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4. Az elsô földmûvelô közösségek
A földmûvelésre és állattenyésztésre való fokozatos áttérés
nemcsak az ember táplálkozását változtatta meg, hanem egész
életmódját is. Kialakultak az elsô falvak, késôbb a városok.

Az elsô falvak és városok

Ôskor végi falusi ház belseje (rekonstrukció*)
Milyen szerszámokat és eszközöket ismersz föl a házban? Melyiket mire használták?

A növénytermesztés megjelenésével a legfontosabb élelem a gabona lett. Biztonságot adott az embereknek, mert az elvetett mag
sokszorosát arathatták le. A gabonát olyan területeken kezdték termeszteni, ahol volt elegendô víz és napfény. Ezeken a területeken
alakultak ki az elsô letelepült földmûvelô közösségek.
A földmûvelô és állattenyésztô emberek már nem vándoroltak
állandóan. Nem is tehették, hiszen ott kellett élniük, ahol a magokat
elvetették, a termést elraktározták.
Házakat építettek tartós anyagokból. Erdôs területeken fából
épültek nagyobb házak, másutt gallyakból kisebb kunyhók. Ahol egyáltalán nem volt fa, ott kôbôl vagy vályogból* építkeztek. Kialakultak
az elsô falvak, amelyekben több száz ember is lakhatott. 1

1 A házépítés során az embernek alkal-

• Milyen gabonaféléket ismersz? A kenyérsütésen kívül mi mindenre
használjuk ma a gabonaféléket?

•

mazkodni kellett a természeti környezethez. Tavak partján például cölöpöket vertek a mocsárba, s ezekre emeltek gerendaházakat. A települések házai egymáshoz
közel épültek. Ezeket a cölöpfalvakat sokfelé elárasztotta a tavak vize, és ez jól megôrizte a faanyagot a régészek számára. Néhol egész cölöperdôt találtak a tó vizében!

• Milyen összefüggést látsz a földmûvelésre és állattenyésztésre való áttérés és az elsô falvak megjelenése között?

Ilyen lehetett egy cölöpökre épült falu. Rekonstrukció, azaz a tudósok kutatásai alapján
újra elkészített épületegyüttes

Épül a falusi ház

• Milyen anyagokból építették a házat? Milyen tevékenységeket ismersz föl a rajzon?
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Mai város Irakban

• Mi mindenben hasonlít az ôsi Çatal Hüyükhöz?

2 A régészek által feltárt legrégibb és legérdekesebb városromok az ôskor végérôl:
Jerikó és Çatal Hüyük (csatal hüjük). Jerikó építése körülbelül tízezer évvel ezelôtt
kezdôdött. A házak kör alakúak, vályogtéglákból emelték ôket. A várost falak vették körül: van olyan hely, ahol a fal még ma
is hat méter magas! A városfal mellett nagy
tárolóhelyeket találtak, ahol annak idején a
gabonát raktározták.
Çatal Hüyük romjai még érdekesebbek.
Egyforma, fából és vályogtéglából emelt
házakból állt a város. Egy ház kb. akkora
volt, mint egy mai nagyobb szoba. Két helyiségre oszlott: egy lakószobára és egy
raktárra. A házak egymáshoz simultak,
nem voltak köztük utcák! A lakásokba ezért
a tetôk nyílásán át lehetett bejutni, létrákon lemászva. A szobákban „beépített”
bútorokat helyeztek el: egy falhoz rögzített
padot és néhány dobogószerû emelvényt,
amely alvó-, ülô- és munkahelyül szolgált.
A konyhának használt részben állt a létra és
az agyagból tapasztott tûzhely.
 Keresd meg Jerikót a történelematlaszban! Melyik földrészen található?
@ Melyek azok a kérdések a jerikói toronynyal kapcsolatban, amelyekre a régészek
még nem tudnak válaszolni? Nézz utána a
www.ntk.hu/tortenelem/olvasmanyok oldalon!
• Çatal Hüyük feltárásakor a régészek sok
kezét-lábát tört ember csontvázára bukkantak. Mit gondolsz, miért?

Jerikó romjai. A régészeti beszámoló szerint: „...ahol a fal még ma is 6 méter magas, emelkedik
a lenyûgözô méretû, kör alakú torony. Maga a torony tömör kôépítmény, teljes magassága 9
méter, és ugyanannyi az átmérôje is. A tetejét 28 lépcsôfokon lehetett belül megközelíteni”

Lényegesen nagyobbak az ôskor végén épített elsô városok. A városokat hatalmas falakkal vették körül. 2

• Mit gondolsz, miért kellett falakat építeni a városok köré?
Az öntözéses földmûvelés
A legtöbb földmûvelô közösség a nagy folyók mellett alakult ki.
Az ott élô emberek a folyók mentén gátakat építettek, csatornákat
ástak. 3
Ezek a folyók minden évben megáradtak. Amikor megérkezett az
áradás, átvágták a gátakat, és a víz elöntötte a földeket. Amikor a
folyó vize apadni kezdett, újra lezárták a gátakat. A víz nem tudott
visszafolyni az apadó folyóba, hanem a csatornákban maradt. A csatornák vizével öntözték a földeket. A gátak megépítése, a csatornák
ásása, tisztítása sok ember munkáját igényelte. 4
Az áradás a szervezett emberi munkának köszönhetôen kitûnô
termôföldeket teremtett. Ezeken a földeken nagyon sok élelem termett: fôleg gabona. Több, mint amennyit a földmûvesek a családjukkal együtt elfogyasztottak. Fölösleg keletkezett.

3 A csatornákra és gátakra kezdetben
azért volt szükség, hogy a folyók menti mocsaras területekrôl elvezessék a vizet, és termôföldet nyerjenek. A szántóföldeken azután öntözni kellett, mert ezeken a területeken kevés volt a csapadék.

•

Csatornákat, gátakat és zsilipeket
ma is építenek, használnak, nagyjából
ugyanarra a célra, mint sok ezer évvel
ezelôtt. Nézz utána vagy érdeklôdj, hogy
ma ezenkívül még mire használják a zsilipeket!
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4 A csatornák oda is elvitték az éltetô vizet, ahová még áradás idején sem jutott
volna el. Ehhez sokszor vízemelô szerkezetekre és zsilipekre volt szükség. A zsilipek fából ácsolt emelhetô kapuk voltak.
A folyó áradása idején a zsilipkapukat felemelték, hogy a magas víz beáramoljon
a csatornába. Amikor a folyóban alacsonyabb lett a víz, a zsilipeket elzárták. Így
megakadályozták, hogy a víz a csatornából visszafolyjon a folyómederbe.

Öntözôberendezések: gát, zsilip, csatorna, vízemelô
lyiket mire használták!

• A rajz alapján meséld el, me-

Fölösleg-e a fölösleg?
Természetesen nem! Éppen a fölösleg tette lehetôvé, hogy a kis
falvakból szervezett közösségek szülessenek. Mire használták a fölösleget?
1. A vezetôk ellátására. Az ô irányításukkal végezték el a közös
munkákat, például a gátépítést.
2. A katonák élelmezésére. Földmûves munkákat csak békében lehet végezni. A megtermelt élelmiszert és a közösség vagyonát meg
kellett védeni az ellenségtôl.

A kereskedelem kezdete: a csere
A termelés elterjedésével a fölösleg egy részét cserére is felhasználták.
Kereskedtek gabonával, állatokkal, különbözô mesterségek termékeivel.
Ezeken kívül olyan anyagokkal, amelyek mindenkinek fontosak, de nem
találhatók meg mindenütt: ilyenek például a fa, a só és a fémek.
Az árukat fôleg hajón szállították. A szárazföldi kereskedelmet
nagyon föllendítette a kerék felfedezése. Ettôl kezdve fôleg négykerekû, szamarakkal vagy ökrökkel húzott szekereket használtak.

A közösség ügyei
Kereskedô. Voltak, akik kocsin szállították az
árut, de a szamárháton való szállítás volt a
jellemzô

• A kisebb-nagyobb közösségek vezetôi ma is sokféle feladatot ellátnak.
Soroljatok fel közülük néhány fontosat!

Az elsô termelô közösségekhez egyre nagyobb területek tartoztak.
Vezetôik (például királyok, hadvezérek, papok) irányították a köz
(azaz a közösség) ügyeit. A közös munka megszervezése, ellenôrzése és a béke fenntartása volt a legfontosabb közügy. Ezek
intézésére szervezôdtek meg az elsô államok.
Az elsô államok létrejöttétôl számítjuk az ôskor végét, az ókor
kezdetét.
Egyiptom területe már az ôskorban lakott volt. Ezt bizonyítja, hogy
ôsi kavicseszközöket találtak ezen a területen. Egyiptomot évezredek
óta így nevezik az emberek: „a Nílus ajándéka”. A Nílus a Föld leghoszszabb folyója. Afrika északi részén egy keskeny sávon termékennyé
teszi a sivatagot. Ez a termékeny sáv Egyiptom földje. A Nílus völgyén túl a vidék mindenfelé lakhatatlan. A Nílus évenként megáradt. A
folyó nemcsak vízzel árasztotta el völgyét, hanem termékeny, sötét-
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szürke iszappal is. Ebbe vetették a gabonát. Nagyon kell figyelni arra,
hogy ez a termékeny talaj ne száradjon ki a nagy hôségben, mert akkor
nem nô ki az elvetett mag. (Egyiptomban nyáron nem ritka a 40 fok
feletti forróság sem!) (Az Egyiptomi Birodalomról késôbb részletesen
fogunk tanulni.)

A távoli vidékeket bejáró néprajzkutatók még hozzánk egészen közeli idôkben is találtak kôkorszaki életmódot folytató népeket, például Afrikában, Dél-Amerikában vagy a Csendes-óceán szigetein. Ilyen törzsre körülbelül tizenöt évvel ezelôtt is bukkantak még Dél-Amerika sûrû
ôserdejében! A néprajzkutatók érdekes leírásaiból megismerhetjük e népek életmódját, anyagi és szellemi kultúráját.
Egy kutató könyvében (Bernatzik, H. A.: Óceánia népei között) így ír
az egyik csendes-óceáni szigeten élô törzsrôl:
„Rövid, háncsból készült ágyékkötô az egész ruházatuk, egyszerû
csontkarika volt minden ékszerük. Alaktalan csonttûvel varrják gyékényeiket, kis csontkéssel vágják össze a természet adta anyagokat. A szerszámok kôbôl készülnek, kôszilánkhegyû fúrókat használnak és kôbaltát,
amelyet egyszerû köszörûkövön élesítenek. Tüzet úgy csiholnak, hogy
két fadarabot dörzsölnek össze, amíg pislákoló parázs keletkezik.
Csak néhány évezred múlt el azóta, hogy Európában az emberek majdnem hasonlóan éltek. Talán csak egy szokást nem ismertek ôseink, az itteni özvegyek gyászruházatát. Ez egészen különös viselet. Fejüket leborotválják, testüket agyaggal kenik be, s az elhunyt férj koponyáját egy hálóban állandóan magukkal hordozzák.”

OLVASMÁNY

Gyûjtögetô, halászó, vadászó népek napjainkban

Indonéz ôslakó, vállán kôbaltával • Hogyan
illeszthette a nyélbe a balta fejét?

Halra és vízimadarakra vadászó fiúk a Bengáli-öböl egyik szigetén. Az arcukat fedô festés
díszítés, de a rovarok ellen is véd

Összefoglaló kérdések
1. Melyek az öntözéses földmûvelés munkaeszközei?
2. Miért keletkezik fölösleg, mire használják?
3. Miért kereskedtek az emberek?
4. Melyek a legfontosabb közügyek?
5, Milyen állam jött létre a Nílus folyó mentén?

Az elsô földmûvelô közösségek
Öntözéses földmûvelés → több
élelem → fölösleg:
– vezetôk és katonák ellátása,
– kereskedelem.
Az elsô városállamok (például
Egyiptom) kialakulása.

