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I. Az őskor és az ókori Kelet

1. A civilizáció hajnala
1

Időszalag és időszámítás
Keressük meg időszámításunk kez
dőpontját! Mely eseményhez kötő
dik? Keressük meg más kultúrák időszámí
tásának kezdőpontjait! Határozzunk meg
eseményeket az időszalagon! Fejezzünk ki
többféleképpen egy időpontot (pl. évezred
mely része, századra, konkrét dátumra)!

2

A történetírás a múltat vizsgálja, kísérletet
tesz az egykor élt emberek gondolkodásának és
anyagi környezetének a megismerésére. Az emberiség történelme felfoghatatlanul nagy időt ölel fel. Gondoljunk
csak arra, hogy államalapításunk óta „csupán” egy évezred telt el,
és az emberiség történelme szempontjából e nem túl hosszú idő
alatt hány nemzedék követte egymást! Mennyi esemény, siker és
tragédia történt Szent István óta!
A múltat kutató történésznek minden, a múltból származó emlék segítséget ad. A múlt feltárásához támpontot nyújtó leleteket forrásoknak nevezzük. Az élet sokszínű, az volt a múltban is,
ezért a források is sokfélék lehetnek. A történettudomány számára az írásos források számtalan típusa mellett fontosak a tárgyi
emlékek is, amelyekkel a régészet foglalkozik. A tárgyi emlékek
értelmezéséhez ad segítséget a néprajz azzal, hogy az egykori eszközöket összeveti a mai néprajzi anyaggal, de az íratlan szellemi
hagyományokkal (pl. szokásokkal) is foglalkozik.
A TÖRTÉNELEM
FORRÁSAI

Az írásos források lehetnek elsődlegesek és másodlagosak. Elsődlegesnek
a saját korában feljegyzett vagy az esemény szemtanúja által készített beszámolót nevezzük. Másodlagosnak a tárgyalt korszaknál később keletkezett
vagy az eseményről áttételes értesülések alapján írt beszámolót tekintjük.

Az emberi történelem első és leghosszabb szakasza, az őskor az ember kialakulásától az írott történelem
kezdetéig tart, ami egybeesik az ókor kezdetével. Az emberré válás
folyamata időben szinte felfoghatatlan messzeségbe nyúlik vissza.
Az őskort, s főleg annak korai szakaszait, csak számos tudomány együttműködésével vagyunk képesek feltárni. A régészet
(archeológia) ásatásokat végezve felszínre hozza a maradványokat,
feljegyezve pontos helyüket, környezetüket, azt a talaj- vagy kőzetréteget (geológiai réteget), ahonnét előkerültek. Az eredményt
más leletekkel összehasonlítva próbál képet alkotni az egykori
életkörülményekről.
Az embertan (antropológia) művelői a csontokat, fogakat vizsgálják, s megállapítják a biológiai változásokat, az ember egyes fejlődési szakaszait és azok jellemzőit.
AZ ŐSKOR FELTÁRÁSÁNAK
NEHÉZSÉGEI

Őskori régészeti feltárás Afrikában
Sorolja fel a régész munkájának jel
lemzőit a kép alapján! Határozza
meg, hogy elsősorban milyen jellegű lelete
ket hoz felszínre a régészet! Írjon naplót
egy képzeletbeli régészeti feltárásról! Mi az,
amit mindenképpen meg kell említeni a
naplóban? Mely egyéb tényezők kerülhet
nek említésre? Következtessen a képzelet
beli feltárás során előkerült leletekből az
egykor élt emberek életére!
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1. A civilizáció hajnala
A földtan (geológia) a maradványokat magába foglaló kőzet keletkezési
idejének megállapításával meghatározza azoknak a rétegeknek a korát, amelyekből a leletek előkerültek, és segít rekonstruálni – más természettudományokkal – az egykori életfeltételeket.
Az őslénytan az egykori állatcsontok azonosításával megmutatja, mit ettek, mire vadásztak a korabeli emberek. Az állati
maradványok is segíthetnek a leletek kormeghatározásában. Még
számos más tudományág pontosítja, helyesbíti az őstörténeti kutatásokat, s ezek száma a technika fejlődésével növekszik.
Napjainkban a természettudományok és a technika fejlődése
új utakat nyitott a kormeghatározásban (az izotópok lebomlási
idejének megállapítása), vagy a genetika fejlődése a DNS-vizsgálatok révén a származási és rokonsági kérdések tisztázásában.

Mivel az ember kialakulása évmilliókra nyúlik vissza, a tudomány számára nehéz a valóság feltárása. De nem csak a nagy időbeli távolság okoz gondot. Korai elődeink kevés nyomot hagytak
maguk után, hiszen kevesen voltak, és a kisszámú egyed maradványainak fennmaradása nagyon esetleges. Csak kevés helyen vészelhették át az évmilliókat ezek a nyomok: barlangok mélyén, mocsarakban vagy a kőzetekbe ágyazva. Ezért a kutatók csupán ezeken a
területeken találhattak rájuk, csákányuk vagy a bányagépek hozták
a felszínre őket. Kevés és leginkább töredékes leletből kísérli meg a
tudomány az idő homályába vesző folyamatok felvázolását.
Ne várjunk tehát az őskorról lezárt, biztos, megdönthetetlen
ismereteket sem e tankönyvben, sem más tudományos munkákban! Az őskorról meglevő tudásunkat egy új lelet vagy egy régi
lelet újszerű értelmezése alaposan átalakíthatja, mint az az elmúlt
évtizedekben számtalanszor megtörtént.
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Őskori kavicseszközök. A folyami
kavicsot kettétörték, és éles felületét
használták. A két bal oldali, Afrikában talált leletet korábban emberkéz
munkájának hitték, ma már természeti
erőknek tulajdonítják
Mire használhatták az őskori em
berek a kavicseszközöket? Milyen
anyagból készülhettek nagyobb eszközeik?
Mely részletek vezethették félre a kutatókat
a leletek értelmezése során?

4

Az őskor kutatásának nehézségei
Gyűjtse össze az őskori leletek meg
találásának esélyeit rontó tényező
ket! Mi következik a fenti információkból?
Határozza meg az ábra és a főszöveg segít
ségével a hipotézis fogalmát! Ha nehézsé
gekbe ütközik, nézzen utána az idegen
szavak szótárában vagy az interneten!

Mindazt, ami a múlt megismerését segítheti, történelmi forrásnak nevezzük. Vannak írott források
és tárgyi emlékek. A múlt feltárásában a történészek számtalan tudományra támaszkodnak. Az őskor az ember kialakulásától írott történelem kezdetéig tartott. Az időben tőlünk nagyon messze lévő időszak kutatásához kisszámú, nehezen értelmezhető lelet áll rendelkezésre, ezért az őskorról lehetetlen biztos, lezárt képet alkotni.
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2. Az emberi történelem kezdete –
az őskőkor
A ma élő ember – Földünk többi élőlényéhez hasonlóan – hosszú fejlődés eredményeként alakult ki. Ez a több szakaszra (lépcsőfokra) osztható, zsákutcákkal is tarkított bonyolult folyamat
az emberré válás.
Az emberré válás az evolúció során bontakozott ki. E bonyolult fogalommal a középiskolai tanulmányaink során a biológiaórákon ismerkednek majd meg alaposabban. Az evolúciós elmélet
lényege az az elgondolás, hogy az élőlények folyamatosan alkalmazkodnak környezetükhöz (pl. az éghajlathoz, más növényekAZ EMBERRÉ VÁLÁS
FOLYAMATA

1

3

Az ember és az állat közötti különbségek
Nehéz kérdés, mikortól beszélünk
egy élőlény esetében emberről. Az ős
korral foglalkozó tudósok többféle választ
adtak a kérdésre: ha szerszámot készít, ha
beszél, ha tüzet tud rakni. Vitassák meg a
kérdést! A vita során használják fel az ál
latvilágról szerzett ismereteiket!

2

Az evolúció leegyszerűsített ábrája
Határozza meg az evolúció fogalmát az ábra segítségével! Mely té
nyezők befolyásolhatják a folyamatot?

Darwin és a majom (korabeli karikatúra). Charles Darwin (1809–
1882) angol természettudós a XIX. század közepén világ körüli úton
vett részt. Az itt tapasztaltak hatására alkotta meg elméletét. Az
egyik alapvető élménye a Galápagos-szigeteken érte. Az egymás
közelében lévő szigeteken élő madarak csőre mindenhol az adott
sziget terményeihez idomult
Mi volt a felfogás az ember eredetéről Darwin fellépése előtt? Men�
nyiben sértette Darwin elgondolása a korabeli felfogást? Mennyiben
fejezi ki ezt a korabeli karikatúra? Összeegyeztethető-e az evolúció gon
dolata a vallásos felfogással?
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2. Az emberi történelem kezdete – az őskőkor
hez és állatokhoz). A megszülető utódok közül azok szaporodnak
tovább, amelyek jobban tudnak alkalmazkodni a folyamatosan
változó körülményekhez, az alkalmazkodásra képtelen egyedek
pedig eltűnnek. Az evolúció nemzedékről nemzedékre történő
nagyon lassú, évmilliókat, évezredeket felölelő folyamat.
Nem csodálkozhatunk azon, hogy az emberré válás nem egyenes vonalú fejlődés eredménye. A főemlősök közül kiváló fajok
közül több párhuzamosan fejlődött, s több faj kialakulása zsákutcának bizonyult, egyedei kipusztultak.

4

agykoponya

5
A majmok és az ember közös ősei mintegy 70 millió évvel ezelőtt alakultak ki. Kis, mókusszerű rágcsálók voltak.
Évmilliók teltek el, mire a főemlősök egyáltalán hasonlítani kezdtek a
mai majmokhoz, illetve az emberhez. Mintegy 10-15 millió évvel ezelőtt jelentek meg Eurázsia akkori trópusi őserdőövezetében. (Ne feledjük, hogy a
kontinensvándorlás miatt akkoriban e földrészek még a maitól eltérő földrajzi szélességeken helyezkedtek el!) Hazánk is ebbe a sávba esett, s az egyik
jellemző lelet nálunk került elő (Rudapithecus Hungaricus).
Ezek az élőlények a csimpánz és az ember közös ősei voltak. Nőtt az agykoponyájuk, bár még nem volt boltozott. Rövidültek a szemfogaik, de még
nem jelent meg a homlokeresz. 7 millió évvel ezelőtt hirtelen eltűntek a lele
teik, s még nem tisztázott kapcsolatuk a fejlődést továbbvivő afrikai leletekkel.

Kelet- és Dél-Afrikában élt (az 5,5 és 2 millió évvel ezelőtti
időszakban) a déli majom (Australopithecus), amely már ún.
nem formatartó eszközöket használt, vagyis a természetben talált
tárgyakat eszközként alkalmazta. Agytérfogata és koponyájának
csonttaréja a csimpánzokéra emlékeztet. A kutatók jelentős része
a fejlődés zsákutcájának tekinti őket.
A déli majmok területén akadtak a 2 millió éve élt Homo
habilis (ügyes ember) leletére, melyet már előembernek tekintünk. Agytérfogata jóval nagyobb volt elődeinél (750 cm³; a mai
emberé átlag 1500 cm³), emberi fogazat jellemzi. Kavicseszközöket (kettétört éles felületet képező folyami kavics) készített, és
ismerte a tüzet.
6
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A csimpánz, a gorilla és az ember keze
(4.) és a koponya fejlődése (5.)
Melyek az egyező és a változó vonások a majmok és az emberi kéz felépítésében? Kövesse nyomon a változásokat a koponyarajzokon megnevezett részekre figyelve! Milyen okai lehettek a
változásoknak?
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Az emberré válás folyamata
Kövesse nyomon az emberré válás
feltételezett útját az ábra alapján!
Keressen példákat a vakvágányokra! Az
emberi tevékenység mely elemeit emeli ki
az ábra? Vitassák meg ezek szerepét az
emberré válás folyamatában!

2013.08.27. 11:24:24
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Valamikor 1,5 millió éve jelent meg a
Homo erectus (felegyenesedett ember).
A tudomány korábban azt feltételezte, hogy
ez az első felegyenesedett faj, és az így született elnevezés a tévedés
felismerése után is megmaradt. Ez az előember ezelőtt 1,5 millió
és 300 000 év között élt Afrika és Eurázsia nagy részén. A korábbi
fajoknál nagyobb test és agytérfogat jellemezte. Ismerte a tüzet,
többféle kavicseszközt használt. Csoportjai telepeken éltek. A telepek akár 50 főt is magukba foglalhattak. Vadászott, zsákmányát
hazavitte lakhelyére, és ott bontotta fel. Számos jelentős lelőhelye
közül kiemelhetjük az elsőként megtalált jávait és a pekingit. Számunkra legfontosabb a hazai, vértesszőlősi lelet (bár egyes tudósok már korai Homo sapiensnek tartják).
Az eszközkészítésnek és a vadászatnak nagy szerepe volt az
emberré válás folyamatának felgyorsulásában, a mai ember kialakulásában. Segítették a fejlődést a Földön bekövetkező jégkorszakok (a legutóbbi 10-12 000 évvel ezelőtt ért véget) is, mert az általuk előidézett mostohább körülményekhez alkalmazkodni kellett.
A FELEGYENESEDETT
EMBER

8

Samu koponyatöredéke és feltételezett
lábnyoma. Az előemberleletet Vértesszőlősön találták meg az 1960-as években, Sámuel napján
Hogyan maradhat fenn egy lábnyom
százezer évek távlatában?

Az ősember vagy Neander-völgyi ember
(Homo sapiens neanderthalensis) leleteit a múlt
század közepe óta ismerik, s már többféleképpen
értelmezték. A névadó leletről, a híres Neander-völgyben talált
koponyáról először azt hitték, hogy egy korábbi háború elesett
katonájának földi maradványa. Majd a jávai és a mai ember közötti átmenetnek tekintették. Jelenleg a tudomány a mai ember
AZ ŐSEMBER

A tudomány nem véletlenül kétkedik minden új felfedezéssel kapcsolatban. Az őskori leletek pontos datálása, emberi fajhoz kapcsolása nagyon nehéz. Többször
előfordult tudatos csalás is.
1912-ben nagy szenzáció volt Nagy-Britanniában,
hogy ősemberleletet találtak Piltdownban: egy koponyát
állkapoccsal. A lelet korát 1 millió és 500 000 év közöttire
tették. A felfedezés jelentőségéhez nem fért kétség, hiszen
azt Sir Arthur Smith Woodwart, a neves paleontológus és
Charles Dawson régész tárta fel. A brit közvéleményt kétszeresen is boldoggá tette a felfedezés. Egyrészt örültek a
tudomány fejlődésének: úgy vélték, hogy végre megtalálták
a majom és az ember közötti „hiányzó láncszemet”, amelyet Darwin evolúciós elméletének megszületése (1859)
óta kerestek. Másrészt a brit nemzeti önérzet is dagadt,
hogy a rivális németek mellett, akik a Neander-völgyi leletre voltak hasonló okokból büszkék, immár Britannia is
rendelkezik fontos lelettel.
A lelet a British Múzeum féltett kincse lett. Tudományos értekezések százait írták róla. A később megtalált őskori leletek azonban egyre nagyobb zavart okoztak, mert
egyáltalán nem hasonlítottak a piltdowni emberre. Sem
a koponyaforma, sem az állkapocs nem illett közéjük.
Új nemzedékek és új kormeghatározási technikák léptek a régiek helyébe. 1955-ben egy fiatal antropológus kiderítette, hogy a piltdowni lelet korántsem
őskori! A koponya a mai emberé, s legfeljebb néhány
száz éves, az állkapocs pedig egy orangutáné, amelynek
fogait reszeléssel és savas kezeléssel tették „őskorivá”.
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A piltdowni lelet vizsgálata 1915-ben. Egykorú
festmény. A lelet felfedezője az álló sorban jobbról
a második úr
Mit sugároz a festmény? Mire utal az elkészítése?

A hamisított állkapocs
10

Vitassák meg, hogy a tudomá
nyos csalásnak milyen erkölcsi és
milyen társadalmi, politikai okai le
hetnek! Hogyan kapcsolódnak ezek
egymáshoz? Miért nem lepleződött le
évtizedekig a csalás? Mely tényezők
vezettek az igazság kiderüléséhez?

2013.06.20. 13:48:05

2. Az emberi történelem kezdete – az őskőkor
egy kihalt változatának tartja. Kormeghatározása ma sem egyértelmű: 100 000 (mások szerint 300 000) évvel ezelőtt jelent meg,
s 30-50 000 évvel ezelőttig követhetők nyomai.

11

12

A Neander-völgyi ember koponyája sokban különbözött a miénktől. Erős
homlokeresz és vastag tarkó jellemezte, ugyanakkor hiányzott az állcsúcsa.
Agytérfogata azonban megközelítette a miénket. Hordákban élő közösségeik barlangokban vertek tanyát. Csoportosan vadásztak, lándzsával felfegyverkezve, áldozataikat vermekbe csalták vagy szakadékokba kergették.
A csoportokon belül jellemző a munkamegosztás: a férfiak vadásztak, a nők
gyűjtögettek. Életmódjukból következően megjelent a beszéd. A Neandervölgyi emberek halottaikat már szertartásosan eltemették, és céljaik elérése
érdekében igénybe vették a varázslást, a mágiát.

A Neander-völgyi embereknek Európa, Nyugat-Ázsia és ÉszakAfrika volt a fő életterük. Magyarországon is több helyütt találhatók leleteik (Tata, Érd, Subalyuk). Feltehetően vagy kipusztultak,
vagy összeolvadtak a ma élő ember őseivel.
Észak-Olaszországban nemrégiben egy olyan ősember csontjait tárták fel, akinek anyja Neander-völgyi ember, apja pedig a ma élő ember őse
(Homo sapiens) volt. A megtalált csontok korát 30-40 000 év közé teszik.
A lelet az első konkrét bizonyíték a Neander-völgyi emberek és a ma élő
ember őseinek keveredésére. Csontjai, különösen az állcsontja mindkét szülőjének a jellegzetességeit mutatta, és a keveredést a genetikai vizsgálatok is
igazolták. Egyre valószínűbb tehát, hogy a Neander-völgyi ember közösségei
hosszabb ideig együtt éltek a mai ember őseivel.

13

11

A Neander-völgyi ősember vadászata
sziklarajzon és rekonstrukciós ábrázoláson
Hasonlítsa össze a két ábrázolást!
Mutassa be élőszóval az ősember va
dászatát! Következtessen a rajzok alapján
a múlt rekonstruálásának folyamatára!

A Neander-völgyi ember elterjedése és
térvesztése
Kövesse nyomon a Neander-völgyi
ember elterjedését! Mely tényezők
határozták meg településterületét? Mutas
sa be a Homo sapiens előretörését!
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A felegyenesedett emberből fejlődött ki a
mai ember közvetlen őse, a Homo sapiens
(bölcs ember). Mint láttuk, a Neander-völgyi
embernek is Homo sapiens a tudományos neve, de a mai ember
különbözik a Neander-völgyitől. A koponyáról eltűnt a konty, és
megjelent az állcsúcs. A mai ember átlagos agytérfogata 1500 cm³.
A mai ember közvetlen ősének leleteit először a franciaországi
Crô-Magnonban [kromanyon] találták meg, ezért crô-magnoni
embernek nevezik. Kb. 30 000 évvel ezelőtt élt. Ma már 100 000
éves leleteket is ismerünk, amelyek azt bizonyítják, hogy a mai
ember bölcsője Afrika volt, és benépesítette a Föld nagy részét.
Magyarországi lelőhelyek is ismertek (pl. Istállóskői-barlang,
Szeleta-barlang).
A Homo sapiens egyetlen fajt képez, de fajtákra oszlik,
amelyeket az eltérő természeti körülményekhez való alkalmazkodás alakított ki. Ilyenek az europidok (Európa, NyugatÁzsia, Észak-Afrika), a mongolidok (Kelet-Ázsia, Amerika), a
negridek (Afrika) és az ausztralidok (Ausztrália). Az emberfajtáknak eltérő a bőrszíne, a testalkata és a testmagassága.
A Homo sapiens továbbfejlesztette az eszközöket (szigony,
agancskapa), feltalálta az íjat és a
17
nyilat. Ez jelentősen megnövelte a
vadászat eredményességét.
A HOMO SAPIENS

A Neander-völgyi ember és a Homo
sapiens
Hasonlítsa össze a két emberfajtát!
Mutassa be a hasonlóságokat és a
különbségeket!

16
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18

A Föld benépesedése és az emberfajták elterjedése a kőkorban

19

Hol volt az emberiség bölcsője a térkép szerint?
Kövesse nyomon a Föld benépesülésének folya
matát! Mely tényezők befolyásolták a vándorlásokat?
Vesse össze az emberfajták kőkori és mai elterjedését!
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2. Az emberi történelem kezdete – az őskőkor
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Festmények az Altamira-barlangból

Hiedelemvilága bonyolultabbá vált. A túlvilági életben való
hitre utalnak a zsugorított temetkezések. A természetfölötti erők
befolyásolására irányuló cselekedeteket mágiának (varázslásnak)
nevezzük. Ebben az időszakban a mágia célja a vadászat eredményességének növelése volt. A hiedelemvilág jellemzője az elképzelt közös ős (állat, növény vagy természeti jelenség) tisztelete
(totemizmus) és a tárgytisztelet (fetisizmus).
A mai ember őskori elődje már művészi alkotásokat is létrehozott
saját gyönyörűségére. Számos barlangban találtak sziklarajzokat,
festményeket, melyek állatokat, vadászjeleneteket ábrázoltak. Ezek
a csodálatos műalkotások a vadászat eredményességét szolgálhatták, mint azt több primitív népnél a néprajz feltárta. A legszebb
emlékei az őskor művészetének Dél-Franciaország (Lascaux – ejtsd:
lászkó) és Spanyolország (Altamira) barlangjaiban maradtak ránk.
22 1950-ben expedícióm vezetésére három pigmeus férfit
és egy asszonyt fogadtam fel. Amikor élelmiszerkészletünk már-már kimerülőben volt, megkértem őket, hogy
vacsorára ejtsenek el egy antilopot. Ám a kérés zavarba
hozta őket, és nagy izgalommal vitatkoztak. Végül kijelentették, hogy a kérést ezen a napon már nem teljesíthetik, mivel semmi előkészületet nem tettek, de bizonyosra ígérték, hogy másnapra megszerzik a zsákmányt.
Elhatároztam, hogy titokban megfigyelem őket.
Még hajnalodás előtt óvatosan, zajtalanul felmentem
a dombtetőre, és egy bokor mögé rejtőztem. Hamarosan
megjelent a három férfi és az asszony. Ünnepélyesen,
egymás mögött haladva jöttek fölfelé. A tetőre érve lehajoltak a földre, és egy területet megtisztítottak minden
növényzettől. Ezután simára egyengették a talajt.
Végül egyikük – mialatt a többiek egyhangúan érthetetlen szavakat mormoltak – valamit rajzolt a homokra. Ezután fölemelkedtek, és minden mozdulat, hang
nélkül napkelet felé fordították arcukat.
Néhány perc múlva – mialatt a sugarak fényükkel
már bearanyozták a kis csoportot meg a homokba hú-

Nevezze meg a festményeken ábrá
zolt állatokat! Milyen célokat szol
gálhattak a barlangrajzok? Képzelje el és
adja elő egy barlangrajz készítésének a
történetét! Mely területekre nézve van for
rásértéke, azaz nyújt számunkra informá
ciókat egy barlangrajz?

zott rajzot – hirtelen valamennyien megmozdultak. Az
asszony karjait nyújtotta a Nap felé, mintha magához
akarná ölelni a tüzes golyót, és hangos, érthetetlen szavakat kiáltott. Ugyanabban a pillanatban a vadász kilőtte nyilát. Még hangosabban, még szenvedélyesebben
kiáltott az asszony, mire a férfiak fegyvereikkel a bozótba ugrottak. Az asszony még egy kevés időt töltött
a rajz mellett, majd lassan, szinte tétovázva követte a
vadászokat.
Ekkor kiléptem rejtekhelyemről, és a gondosan előkészített helyen jó fél méter hosszú antilopot találtam a
homokba rajzolva. Nyakában volt a kilőtt nyíl.
Egy német tudós leírásából a XX. század elejéről

Nevezze meg egy szóval a német tudós által ta
pasztaltakat! Mondja el saját szavaival a forrás
tartalmát! Keressen minél több feladatkört a szertartás
elvégzésében! Vitassák meg, milyen szerepe volt a vadá
szatban az érdekes szertartásnak! Mondjanak példákat
hasonló szertartásokra!

A mai ember, a Homo sapiens hosszú, zsákutcákkal is tarkított fejlődés eredményeként alakult ki.
A ma élő ember egyetlen fajt alkot, de fajtákra oszlik. Az őskőkori ember a természetben található
javakat hasznosította, „zsákmányolta”. Az őskőkorban már kialakult a hiedelemvilág, a vadászmágia.
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I. Az őskor és az ókori Kelet

A mitikus válaszok (Olvasmány)
Minden embert, minden közösséget
foglalkoztatnak az élet alapvető kérmítoszok
dései: a születés, a halál, a halál utáni
élet. Céltalanul, véletlenszerűen jövünk-e a világra,
vagy küldetésünk, feladatunk van a Földön? Egyáltalán, mi az élet értelme? E kérdésekre az ember koronként más választ adott.
Már a történelem korai időszakában, az írásbeliség megjelenése előtt megszülettek a fenti kérdésekre az első válaszok. A gyakran versbe szedett, énekelt
történetek, az úgynevezett mítoszok nemzedékről
nemzedékre szálltak. (A görög eredetű mítosz szavunk magyarul elbeszélést, szóbeli közlést jelent.)
Minden közösségnek, minden népnek vannak
mítoszai. Ezek ugyanazokat az alapvető kérdéseket
teszik fel, és a kérdésekre adott válaszok lényege is
hasonló. Ám minden közösség más formában, más
módon adta meg e válaszokat. Így minden nép mítoszai egyediek. Így válhattak a mitikus hagyományok
a közösségi tudat egyik fontos elemévé. Ugyanakkor
a különböző népek mítoszai hatottak is egymásra, s e
hatások megléte sokat elárul e népek történelméről.

1

A világ keletkezésének
magyarázata, a teremtésTeremtéstörténetek
történet szinte minden népet – a sumeroktól a keltákon át a finnekig – már
kezdettől fogva érdekelt.
Az eltérő kultúrák mondavilágában sok közös vonást fedezhetünk fel. Ennek több oka lehet. A legkézenfekvőbbnek az átvétel tűnik. A sumer mítoszokban található vízözön szinte teljes mértékben megegyezik a Bibliában szereplő Noé történetével. Az
akkádok királyát, Sarrukint csecsemőként, hogy az
életét mentsék, vesszőkosárban a folyó vizére bízták,
akárcsak a zsidó nép prófétáját, Mózest. Ez azonban
nem feltétlenül átvétel. Hiszen ez a motívum a KözelKelettől távolabb élő népek mítoszaiban is fellelhető,
például a rómaiaknál, ahol Romulus és Remus is így
vészelték át a rájuk leselkedő veszedelmet.
Szinte minden mitológiában megtalálhatjuk a világ
keletkezésének történetét. A fentiek figyelembevételével keressék meg a sajátosságokat és a közös vonásokat
az alábbi mítoszokban!

A világ teremtése
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld
puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és
Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen
világosság”, és világos lett. Isten látta, hogy a világosság
jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig
éjszakának. Azután este lett és reggel: az első nap.
Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd
boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között.” Úgy is lett.
Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele
a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap.
Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek
egy helyre és emelkedjék ki a száraz.” Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó. Akkor
megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket,
amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő
gyümölcsöt teremnek a földön.” Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk
szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta,
hogy ez jó. Este lett és reggel: a harmadik nap.
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Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek
az égbolton s válasszák el a reggelt az éjszakától. Ezek
határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket.
Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.”
Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót.
A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon és a
kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá
még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy
világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal fölött, s
válasszák el a világosságot és a sötétséget. Isten látta,
hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap.
Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak.” Úgy is történt. Isten megteremtette fajtájuk szerint
a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek
mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy
ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, lepjétek el a tengerek vizét, s
a madarak is szaporodjanak a földön.” Este lett és reggel:
az ötödik nap.
Aztán szólt Isten: „Hozzon létre a föld élőlényeket
fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei va-
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A mitikus válaszok (Olvasmány)

dakat fajuk szerint.” Úgy is történt. Isten megteremtette
a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: „Teremtsünk
embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők ural-

15

kodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok,
a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, mely a
földön mozog.”
Biblia, A teremtés könyve

Készítsen táblázatot a bibliai teremtéstörténetről! Ki teremtette a világot? Ki határozta el a teremtés sorrendjét?
Mikor jelent meg az ember, és milyen szerepet kapott az élőlények között? Mely alapvető kérdésekre kapunk választ
a bibliai szövegből?

2

3

Midőn fönn az ég nevetlen
s alant a föld szintazonképp;
Apszu, az ős-kezdet, minden
dolgok teremtője-atyja
s Mummu-Tiámat ősanyánk még
vizeikkel egybemosódtak;
nem volt szárazföld se, láp se,
s egyike sem az isteneknek;
név nélkül szunnyadott a sors is,
betöltetlen várt a végzet –
Apszu s Mummu-Tiámat akkor
isteneket nemzettek s szültek:
szülték Lahmut s Lahamut.
Teltek az idők, múltak az idők,
s e kettőt még dicsőbben követé
Ansar isten s Kisar istennő.
Nap napra gyűlt, év évre gyűlt,
sokasodtak a napok, gyarapodtak
az évek,

Dúlt-fúlt Apszu, búsult Apszu; […]
s egyszer már kettejük fia,
Tiámat szíve megvonaglott;
Anu is atyáihoz nőtt föl.
Mummu dühhel encsípőjére ütött;
Nemzője, Ansar, saját képére
rossz kezdet rosszabb folytatást szült:
alkotá őt, gyönyörűséggel.
viszály készült az istenek között…
Anu meg Nudimmudot nemzé,
Mezopotámiai teremtéstörténet
ki büszkébb volt atyáinál is:
mert okosságban és erőben,
vitézségben párja nem termett!
Hatalmasabb volt nagyapjánál,
hatalmasabb volt Ansarnál is;
akkora hős, olyan erős,
mint Nudimmud, egy sem akadt –
nőtt noha még testvére számos! […]

Készítsen rövid összefoglalót a mezopotámiai teremtéstörténetről! Mi
a kiindulási pont, hogyan jön létre a világ? Milyen eseménysor indul
el a teremtés során?

A világ keletkezése
A határtalan semmiben élt a titokzatos világszellem, akit
soha élő ember szeme meg nem pillantott. Ő teremtette
messze északon a Ködök Birodalmát és délen Muspellt,
a Tűz Országát. A Ködök Birodalmában kút keletkezett, s ebből tizenkét folyam eredt. […] Ezek a folyamok
jéggé váltak, s lassan kitöltötték a mély szakadékokat.
A Tűz Országából pedig forró lég és tüzes szikra áradt.
Ott, ahol a forró levegő a fagyos folyamokkal összetalálkozott, megolvadt a jég, és az olvadó cseppekből egy
óriás keletkezett: Ymir. Ez az Ymir a déróriások ősatyja,
gonosz, félelmes teremtmény volt.
Gylfi király most arról érdeklődött, hogy mit evett
ez az Ymir, mivel táplálkozott. Megtudta, hogy a Köd
Birodalmából áradó dér és a Tűz Országából jövő meleg
levegő találkozásánál egy óriási tehén keletkezett, ennek
a tejéből lakott jól Ymir és népe.
Az óriástehén nyalta, nyalogatta a sós dérsziklákat,
s íme, a sziklák emberi formát öltöttek, kilépett belőlük
a fenségesen szép Bur isten. Bur isten gyermekei óriáslányokkal házasodtak össze, s isteni gyermekeket hoztak világra: az első gyermek Odin volt, a legbölcsebb, a
leghatalmasabb az istenek között.
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Később harc támadt az istenek és a déróriások között. Az istenek győzedelmeskedtek, s csak egyetlen
óriáspár menekült meg a csatából. Tőlük származtak a
későbbi óriások.
Ezután az istenek Ymirből, az ősi jégóriásból megalkották a földet. Koponyájából lett az ég, négy sarkán
négy törpe állott: Kelet, Nyugat, Észak és Dél. Csontjai
ból keletkeztek a hegyek, véréből a tenger és a tavak,
hajából a fák és a bokrok, fogából a kőgörgetegek és
a sziklák. Szemöldökei falat alkottak, s ez választotta el
a szárazföldet a tengertől.
Az északi szigeten telepedtek le az óriások. A szárazföldet Midgarnak nevezték el, ez lett az emberek lakóhelye, az istenek pedig Aszgardban építettek maguknak
palotát.



Germán rege, Dömötör Tekla nyomán

Milyen természeti környezetben éltek a germánok
a mítosz keletkezése idején? Emelje ki a sajátos és
az általános mitikus elemeket!
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4 Kezdetben nem volt sem ég, sem föld, sem élők, sem
holtak nem voltak, az alkotó és romboló elemek is dermedt tétlenségben nyugodtak Nun isten örvénylő mélyén. Nun volt az őselem, az ősvíz formájában létező
istenlény. Az ő alkotórészeiből keletkezett a mindenség. Az ősvíz tükrét sűrű sötétség borította, mert a fény
szent forrása is Nun keblében pihent. És az istenek létrehozója, a hatalmas Nun megteremtette a napvilágot.
Az ősvíz színén zsenge csíra bukkant elő, és hamarosan
kecses, sok színben pompázó lótuszvirággá nőtt. A virág
áttetsző, zárt kelyhéből sejtelmes fény derengett, szirmai lassan kibomlottak, és egy tündöklő gyermek bújt
ki belőle. Nun életre keltette Atumot, a napgyermeket.
Atum felnyitotta szemét, a sötétség eloszlott, s a világot
beragyogta az éltető fény.
A virágbölcsőjéből kiemelkedő napgyermek körültekintett, s a végtelen vízen egy cseppnyi hely sem akadt,
ahol lábát megvethette volna. Ekkor a mélyből előhívta
az őshalmot. Kilépett a szilárd talajra, és megteremtette
Maátot, a mindenség törvényét, az igazság istennőjét, a
holtak szívének túlvilági bíráját.
A napisten megpillantott egy karcsú, négyszögletes
kőoszlopot, a Benbent, az obeliszk ősmintáját. Felkapaszkodott a csúcsára, körülnézett, és látta, hogy egyedül van. Heper, a felkelő nap ekkor bűvös hatást gyakorolt tulajdon szívére, és létrehozta Sut, a lég istenét,
és Tefnutot, a nedvesség istennőjét. Su és Tefnut szerelméből született Geb, a föld és Nut, a mennybolt. Geb és
Nut hosszú időn át szorosan egymáshoz simulva éltek,
de egy napon atyjuk elválasztotta őket. Su megragadta Geb asszonyát, és felemelte a végtelen magasságba,
hogy megalkossa belőle az ég boltozatját. Nut hatalmas
ívben hajolt Geb fájdalomtól görcsbe merevedett teste
fölé; talpa a keleti horizontot érintette, kezével a nyugati
láthatárra támaszkodott. Nut a földre tekintett a roppant
magasságból, és szédülés fogta el. Panaszaira a lég istene, Su megtámasztotta Nut vállát és derekát, hasát meg
csillagokkal ékesítette; e naptól fogva Nut istenasszony
uralkodott a mérhetetlen égbolton, férje, Geb pedig a
föld hatalmas istene lett.


Egyiptomi teremtéstörténet, Román József nyomán

5

Az egyiptomi teremtéstörténet vázlata

Kövesse nyomon a teremtéstörténetet a szöveg és a vázlat alapján! A teremtéstörténetben előforduló istenek szerepkörének változásában milyen tendenciát lehet felfedezni?

6 Ám özönvizet támasztaniuk tetszett akkor az isteneknek
[…] Lobogószemű Éa isten tanácsot ült fiával, tanácsot
ülvén, határoztak. Éa a nádkunyhóba kiáltott:
„Surripak férfia, te jámbor! Ubar-tutu bölcs fia!
Bontsd le az ékes házat, melyben annyi sok öröm és
gond vala részed; bontsd le a házat mindenestül, építs
erős hajót helyette; Építs hajót s vesd meg ezentúl – hiszen amúgy is elhagyod majd –, vesd meg a birtoklás hatalmát, mely odakötöz javaidhoz, vesd meg a házat, kertet, földet, ezt a múlandó gazdagságot, s keresd az életet
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helyette – életet mentesz a hajóval! Gyűjts egy-egy párt
az élő fajokból, hogy majd akkor magjuk ne vesszen!”
Mihelyt a reggel fénye feljött, tenni kezdtem Éa parancsát. Az állványokon fáradozóktól nem sajnáltam
italt, sem ételt: szomjúságukat szőlőlével, sörrel és musttal oltogatták; éhségüket elverni nyárson egészben forgatták a birkát, hízott tulkot, szárnyast s amit kívántak,
azt ehettek.
Mézzel-borral folyó menyegző volt fölkelésünk,
nyugovásunk: éltünk, mintha örökös ünnep – újesz-

2013.08.27. 11:24:28

A mitikus válaszok (Olvasmány)

tendő hajnala volna. Kinyitottam a kincset érő kenettel
töltött szelencéket, s megengedtem, hogy bárki szolgám
kezét beléjük helyezhesse! S bár mulatozva, könnyű kézzel építették, a hajó mégis elkészült rendelt idejére […].
Akkor gondosan összeszedtem arany-ezüst marhámat s minden mozdítható vagyonomat, s szolgáimmal
reárakattam. Egy-egy párt az élő fajokból rekeszes belsejébe zártam, s én magam is, rokonságommal s nagyszámú kedves emberemmel, szolgákkal és kézművesekkel
odaköltöztem a hajóra. Gondom volt rá, hogy bár egyetlen hasznos ipar ki ne maradjon!
Zsúfolásig terhelve állott a bárka, melyet építettem:
a ketrecbe zárt hím oroszlán árnyékában bárányka béget, vadbika horkan, nyála csordul, mellette megkötözött
lábú keselyű vergődik, szárnya a hajót csaknem felröpíti!
Hat napon s hat éjen át tombolt a déli szél, s a dühöngő ár elmosott mindent, ami élő, elpusztította az országot. Hetednapra elült az orkán, a tenger vize visszagördült medrébe s nem hullámzott többé – vége szakadt
a vízözönnek!
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Szárazföldet kutattam később, s a tenger sima szemhatárán a tizenkettedik rovásnál, amint a kapitány lemérte, sziget emelkedett előttünk – Niszir hegyéhez ért
a bárka.
Midőn a nap hetedszer szállott Niszir hegye fölé, fölébünk, egy galambot eleresztek, hadd repüljön, amerre
tetszik! Elszállott a galamb, kerengélt és nemsokára vis�szafordult. Sok víz borította a földet – pihenőhelyeket
nem talált még!
Midőn a nap nyolcadszor szállott Niszir hegye fölé,
fölébünk, egy fecskefiat eleresztek: hadd röpüljön, amerre tetszik! Elszállott a fecske, kerengélt és nemsokára
visszafordult. Sok víz borította a földet – pihenőhelyeket
nem talált még!
Midőn a nap tizedszer szállott Niszir hegye fölé, fölébünk, egy hollófiat eleresztek, hadd repüljön, amerre
tetszik! Elszállott a holló, kerengélt s mind távolabbra
tűnt előlünk. Károgott, kapirgált, szemet lelt – nem fordult vissza soha többé!
Sumer mítosz

7

Noé és bárkája egy XVII. századi ismeretlen francia festő képén
Miért büntették az istenek vízözönnel az embereket? Ki lehet az, aki a mítoszban elmeséli a történetet? Hasonlítsa
össze a történetet a bibliai vízözön eseményeivel és motívumaival!

17601_Történelem7.indd 17

2013.06.20. 13:48:32

18

I. Az őskor és az ókori Kelet

3. Az újkőkor forradalma
Újkőkori kőbalta. A sima felületet úgy
érték el, hogy az eszközt vizes homokkal dörzsölték
Hogyan erősítették a nyélre az esz
közt? Mit kellett ehhez még elvégezni?

1

A történettudomány az emberré válás és az
írást ismerő kultúrák közötti hosszú időszaKORSZAKOLÁS
kot kőkorszaknak nevezi. A kő volt a fennmaradt eszközök alapvető nyersanyaga. Természetesen más anyagokból is készített az ember eszközöket, elsősorban a könnyen megmunkálható fából, ezek azonban nem maradtak fenn.
A tudomány a kő megmunkálása alapján két nagy időszakot
különböztet meg. Az őskőkort (paleolitikum), melyben a pattintás jellemzi a megmunkálást, s ezért ezt a korszakot pattintott vagy csiszolatlan kőkorszaknak is nevezzük. Az
újkőkorban (neolitikum) már a csiszolás a döntő (csiszolt
kőkor). Az átmeneti vagy középső kőkorban (mezolitikum)
a két módszer közötti átmenet a jellemző. Az őskor szinte
megfoghatatlanul hosszú időt ölel fel az emberi élet rövidségéhez
képest. Különösen nehéz értelmezni az újkőkor évezredeihez mérten is végeláthatatlan őskőkor százezer éveit.

3
Az őskor felosztása
Helyezze el az ábra alapján az őskort
az időben! Mely korszakokra osztha
tó az őskor? Mi alapján történt a felosztás?
Határozza meg az őskőkor és az újkőkor
alapvető jellemzőit!

2

Újkőkori őrlőkő. A kőgolyót kézzel
mozgatva őrölték lisztté a magvakat
Készítsen rajzot az őrlőkő használa
táról! Melyik mai konyhai eszközhöz
hasonlíthatnánk az újkőkori őrlőkövet?
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Az ember folyamatosan tökéletesítette szerszámait és fegyvereit, melyeknek
AZ ESZKÖZFEJLŐDÉS
elsősorban fa, csont és kő képezte az alapanyagát. Nagy előrelépés történt a kő megmunkálásában. Korábban pattintással készültek az eszközök. Ezzel a módszerrel csak
durva, elnagyolt felületű eszközöket tudtak kialakítani. Az új eljárás, a csiszolás finomabb megmunkálást tett lehetővé. A csiszolás hosszadalmas munka volt (nedves homokkal dörzsölték, csiszolták a kívánt formájúra az eszközt), de az így létrehozott balták, kések, lándzsahegyek minősége, használhatósága messze
felülmúlta a korábbiakét. Elődeink lassan megtanulták a kő átfúrását is, így a szerszámok nyélre történő illesztése könnyebbé és
biztosabbá vált, ami megint csak jobb munkavégzést tett lehetővé.
A változás – a korábbiakhoz hasonlóan – nem egyszerre, egy
időben következett be a Földön. A kedvező természeti adottságú
területeken (Közel-Kelet, Közép-Amerika) egymástól függetlenül
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3. Az újkőkor forradalma
jutottak el emberi közösségek az eszközök fejlettebb megmunkálásához. A Föld nagyobbik részén azonban továbbra is – egyes helyeken századunk elejéig – fennmaradtak a primitívebb módszerek.
Az újkőkort nem pusztán a kőszerszámok megmunkálása különbözteti meg
az őskőkortól. Korábban az ember az
életben maradás érdekében „csupán” a természettől készen kapott élelmet szerezte meg, azaz gyűjtögetett, vadászott, halászott.
Nagy változást jelentett, amikor maga kezdte szaporítani, gondozni, vagyis termeszteni a számára hasznos növényeket és állatokat.
Megindult a termelés, a természet javainak átalakítása és előállítása az ember saját igényei, szükségletei szerint. A növénytermesztés és az állattenyésztés egyes vidékeken más-más időpontban
vette kezdetét, a természeti adottságoktól függően (legeltetésre
alkalmas vidék vagy jó öntéstalaj).
A NÖVÉNYTERMESZTÉS

19

Inuit íjas fúrógép. Az inuitok (korábban eszkimók) az északi sarkkör lakói,
akik sokáig megtartották ősi életmódjukat, s így számos eszközük kulcsot
jelenthet az őskori leletek értelmezéséhez
Hogyan működhetett az íjas fúró
gép? Mennyiben hasonló, és miben
tér el a későbbi korok fúrógépeitől? (Ne a
gépi meghajtásra gondoljon!)

4

5

6

7

Növénytermesztés az újkőkorban és újkőkori mezőgazdasági eszközök: kőélű sarló és faeke
Mutassa be az újkőkori növénytermesztést (mit termeltek, melyek a munka fázisai, eszközei)! Készítsen rajzot az eke
használatáról! Mutassa be, hogyan arattak a sarlóval!
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