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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az őskor 

 

A. Az őstörténet  

 

   Az őstörténet nem más, mint az emberiség legrégebbi története. A korszak kezdete és vége 

nem határozható meg pontosan. Őstörténetről beszélünk az államszervezetek létrejötte előtti 

időben, illetve a civilizációt vagy az osztálytársadalmakat megelőző korszakokban. Az 

őstörténeti kor végét az írásos források megjelenése határozza meg. Az őstörténetet idegen 

szóval prehistóriának is hívják. Sokan vitatják azt, hogy a nagy államszervezetek megjelenése 

előtti időszaknak van-e története, beszélhetünk-e történelemről? Történelemről kell 

beszélnünk attól az időtől kezdődően, amikortól az embercsoportok kialakították házassági 

rendszereiket, számon tartották leszármazásukat. Az biztos, hogy a homo sapiens már 

rendelkezett ezekkel a tulajdonságokkal, annak megjelenését pedig 300 000-200 000 évvel 

ezelőttre tehetjük. Az őstörténet fogalmába nem csak a „történelem előtti idők” értendők, 

hanem a „történelem melletti őstársadalmak” története is. Ilyen volt például a mezopotámiai 

civilizáció mellett, őstársadalmi szinten élő gutik, vagy kassuk története is, de a mai 

ausztráliai bennszülöttek is ide tartoznak. 

   Az őstörténetet kutatók számára írott források nem állnak rendelkezésre, ezért nagy 

jelentősége lesz a régészeti leleteknek, a tárgyi forrásoknak. Egy adott embercsoport kultúrája 

a csoporttevékenység összessége – gazdasági, szellemi és társadalmi vonatkozásban. A közös 

jellemzők alapján különítünk el a régészeti anyagban kultúra csoportokat, röviden: régészeti 

kultúrákat. Egy adott terület adott korszakának régészetileg leírt, más egységektől 

elkülönített kultúrája egy törzzsel, néppel azonosítható. A kultúrák elnevezésének sajátossága, 

hogy a tárgyi anyag valamilyen jellemzője alapján (pl. Vonaldíszes edények kultúrája), vagy a 

lelőhelyről nevezik el őket (pl. Szeleta-kultúra). 

   A régészeti korszakbeosztás vagy az emberi munka által felhasznált anyagon, vagy az 

emberi munkavégzés bizonyos jellemzőin alapul. Eszerint az őskor az alábbi korszakokra 

osztható fel: 

 

 

 



 2 

Őskőkor (paleolitikum – pattintott kőkor) Kr.e. 2 millió év – 10 000 év 

Középső kőkor (mezolitikum)                   Kr.e. 10 000 év – 5000 év                

Újkőkor (neolitikum – csiszolt kőkor)      Kr.e. 5000 év – 2000 év 

Rézkor                                                       Kr.e. 3000 év – 1800 év 

Bronzkor                                                    Kr.e. 2000 év – 1000 év 

Vaskor                                                       Kr.e. 1000 év – 400 év 

(Az évszámok jórészt Európára értendők.) 

      

B. Az emberszabásúak fejlődéstörténete 

 

   A legkorábbi lelet a földtörténeti újkor harmadidőszakából, az oligocénből került elő és 

mintegy 30 millió éves. Ezt a lényt az egyiptomi Faijúm mocsaraiban találták meg, és az 

Aegyptopithecus nevet viseli. (A kis állat 5,6 kg súlyú, agytérfogata pedig mindössze 27 cm3 

volt.) A testhez képest nagy agymérete egyértelműen kiemeli ezt az emlőst a többi közül. 

Négy lábon járt, vízszintesen álló gerinccel. 

   A következő egyed kb. 15 millió évvel ezelőtt jelent meg a miocénben és a pliocénben. 

Ezek voltak az erdei majmok, a Dryopithecusok. Afrikából vándoroltak szét Nyugat-

Európától egészen Dél-Kínáig. A Dryopithecusokon belül több csoport is létezett, ezek közé 

tartozik a Rudabányán megtalált 10 millió éves Rudapithecus Hungaricus. Ezek között az 

emberszabásúak között különösen fontos az a csoport, amelyik Nyugat-Ázsiából és Európából 

vándorolt Dél-Ázsiába, a Siwalik-hegység vidékére és Dél-Kínába. Ezekből alakultak ki azok 

az emberszabásúak, amelyeket Ramapithecus és Sivapithecus néven ismerünk. Ebben a 

körben kereshetjük a mai ember, és az emberszabású majmok elődjeit. Az utóbbi két csoport, 

mintegy 5-6 millió évvel ezelőtt vált szét egymástól a mai Délkelet-Ázsia vidékén. Az 

emberfejlődés ekkor indult meg, a másik vonalon pedig kialakultak a mai gorillák, 

orángutánok és csimpánzok elődei. Valószínűleg a dél-kínai Ramapithecus lehetett az első 

állomás az emberfejlődés útján, nála alakult ki először a két lábon járás. 

   A két lábon járás döntő fordulatot hoz a főemlősök történetében. A felegyenesedés miatt 

megváltozott a gerincoszlop helyzete, teljesen összekapcsolódott a gerincoszlop az aggyal, s 

ezzel együtt a gerincvelő és az agy összeköttetése is módosult. Más helyzetbe került a 

gégecső, s ezzel együtt a hangszálak is. A mellső lábak szabaddá váltak és ezzel lehetővé vált 

a folyamatos kézhasználat is. Ez változásokat gerjesztett az agyműködésben is. A 

felegyenesedés megváltoztatta a női méh helyzetét is, amihez a méh csak igen lassan 

alkalmazkodott.  
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   Ezért van az, hogy az ember a többi főemlőshöz képest „koraszülöttként” jön világra, s ez 

az anyát arra kényszeríti, hogy még sokáig gondozza az újszülöttet. Ezzel együtt az anya 

hosszú időre kikapcsolódott az élelemszerzésből, ami a nemek közötti kapcsolat új formáinak 

kialakításához vezetett. E megrendítő változásokat az ember azért élhette túl, mert megjelent 

nála a kapcsolattartásnak egy új formája: a beszéd. A kéz szabaddá válása és a beszéd 

lehetővé tette, hogy az ember a közlésrendszerét látványosan a többszörösére bővítse a többi 

élőlényhez képest. 

   A pliocén alatt nagymértékű lehűlés következett be a Föld éghajlatában, az éghajlati övek a 

mainak megfelelő módon alakultak ki. A Ramapithecusok utódai délebbre, az Egyenlítő 

környékére húzódtak. Nagyobb számban Kelet- és Dél-Afrikában találkozhatunk velük, 

illetve Jáván. Ők voltak a déli majmok, azaz az Australopithecusok, amelyek 4-5 millió 

évvel ezelőtt jelentek meg. Leghíresebb lelőhelye a kelet-afrikai Olduvai-hasadékban volt. 

Két lábon jártak, beszéltek. Átlagos testmagasságuk 120-150 cm volt, 40-50 kg volt a súlyuk, 

a koponya űrtartalma 400-500 cm3. 

   A pleisztocénben kb. 1,8 – 1, 6 millió évvel ezelőtt jelent meg egy fejlettebb alak a Homo 

habilis („Ügyes ember”). A legtöbb lelet Kelet-Afrikából került elő, de Jáván is találtak ilyen 

leletet. 140-150 cm-esek voltak, testsúlyuk 50 kg körüli, az agykoponya pedig 600-800 cm3-

es volt. A Homo habilis már kőeszközöket használt. Az egyszerű kőeszközök használata 

elsősorban a hússal való táplálkozással van kapcsolatban. Ezekkel a kőeszközökkel darabolták 

fel a húst, amely jórészt elhullott állatok maradványából származott. A hús megjelenése az 

étrendben nagyon fontos volt, hiszen a fehérjebevitel sokkal gyorsabban és könnyebben volt 

így biztosítható. 

 

C. Az előemberek megjelenése 

 

   A Homo habilisekből fog majd kifejlődni az előember (Archantropus). Ezek a korai 

előemberek voltak a Homo erectusok („Egyenesen álló ember”), amelyek mintegy 1 – 1,5 

millió évvel ezelőtt jelentek meg. A koponyacsontjuk megvastagodik, a szemöldökrekesz igen 

erőteljessé válik. Agytérfogatuk 800 cm3 körül volt. Jóval nagyobb területet szálltak meg, 

mint korábbi elődeik (Közép- és Dél-Afrika, Dél-Kína, Kaukázus, Isztriai-félsziget). Később, 

900 000 – 500 000 évvel ezelőtt a mérsékelt övből eltűnnek és az Egyenlítő környékére 

húzódnak vissza. Ennek a kornak egyik fontos lelete a jávai „majomember”, a 

Pithecanthropus.  
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   Mintegy 500 000 évvel ezelőtt megkezdődött az előemberek szétvándorlása, elhagyják az 

Egyenlítő környékét, és a mérsékelt övbe húzódnak. Ezt az időszakot tekinthetjük a Föld 

benépesülése kezdetének. Ezek közé a leletek közé tartoznak a kínai Csoukoutien leletei, és a 

vértesszőlősi előember is, amelynek az agytérfogatát 1400 cm3-re becsülik. A férfiak 156 cm-

esek, a nők 144 cm-esek voltak. 

   Az európai előember fejlődése egy sajátos típus, a neandervölgyi ősember (Homo sapiens 

neandertaliensis) kialakulásához vezetett. A Homo sapiens („Okos ember”) 200 000 évvel 

ezelőtt jelent meg, amit az élelem- és a vízszállítás, illetve a tűzhasználat tett lehetővé. A 

Homo sapiens 40 000 évvel ezelőtt megszállta egész Afrikát és Ázsiát és behatolt az addig a 

neandervölgyi ember által lakott Európába is.  Ezzel egy időben kialakult a modern ember őse 

is a Homo sapiens sapiens. Körülbelül 120 000 – 55 000 évvel ezelőtt megindult az ember 

rasszokra (fajtákra) való elkülönülése is, és úgy 15 000 évvel ezelőtt az ember benépesítette 

az egész Földet. 

 

D. Életmód és társadalom az őskorban 

 

A zsákmányolás és együttélési formák 

   Az Australopithecusoknál, majd a Homo habilisnél jelenik meg először egy nagy változás, 

mintegy 2 millió évvel ezelőtt, amit az egyszerű, kavicsból ütött eszközök megjelenése indított 

el. Itt inkább még csak húszsákmányolásról volt szó és nem tudatos vadászatról. A táplálék 

nagyobb része még növényi eredetű. Előfordult ezeknél a fajoknál esetenként a kannibalizmus 

is, azaz az emberevés. 

   Ezek a korai emberelődök 15-50 fős csoportokban éltek. Ezeket a csoportokat körülhatárolt 

létfenntartási körzet választotta el egymástól. A csoportok szálláshelye közös volt, de mindig 

csoporton kívülről házasodtak (exogámia). A csoportok egy szállásterületen belül kisebb 

családokra tagolódtak. A táborhelyek csak időlegesek voltak, még a vándorlás jellemzi az 

emberelődöket. 

 

Az előember életmódja és társadalma 

   A Homo erectusok kb. 500 000 évvel ezelőtt hódították meg a mérsékelt övi területeket és 

szállásaikat akkor sem adták fel, mikor az éghajlat hidegebbre fordult, és beköszöntött a 

jégkorszak. Ez elsősorban a tűzhasználat megismerésével magyarázható. Ennek első jelei már 

1,5 millió évvel ezelőtt is megtalálhatók.  
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   A vértesszőlősi „Samu” szintén ismerte és sokoldalúan használta is a tüzet. A tűz nem csak 

lehetővé tette a hidegebb éghajlatú területeken való megmaradást, hanem változást hozott a 

táplálkozásban is: a húst megsütötték, a magvakat megpirították. Ebben az időszakban 

fejlettebbé váltak a kőeszközök is, megjelentek a szakócák, marokkövek. Ez megváltoztatta a 

vadászati szokásokat is. Megjelenik a specializáció bizonyos állatfajok vadászatára, külön 

vadászszállások jönnek létre, amelyeket csak bizonyos időszakokban keresnek fel.  

   Egy-egy vadászat hatalmas mennyiségű, akár 12 000 kg húszsákmányt is eredményezhetett. 

A táplálék jelentősebb részét még mindig a növényi eredetű eledel szolgáltatta: gyümölcsök, 

magok, diófélék. Fakést és fa ásóbotot használtak ezek gyűjtéséhez. Az előember, a Homo 

erectus eszközkészletében és az élelemszerzés módjaiban tehát elérte azt a szintet, amelyet 

egyes mai zsákmányoló népeknél ismerünk. 

   A korábbiakhoz képest megnövekszik az együtt élő népcsoportok létszáma, 40-90 fős 

csoportokkal számolhatunk. A szálláshelyeknél megjelenik a kunyhó. Az idősebbeknek 

megkülönböztetett helyük volt a csoportokon belül. Erre legjobb bizonyíték a koponyakultusz, 

azaz a koponya feltörése és az agyvelő megevése. 

   Vallási téren megjelenik a testfestés, és a totemizmus, amikor valamilyen növénytől vagy 

állattól, természeti tárgytól származtatják magukat. Ez a csoportnak a természeti környezetbe 

való beillesztése.   

 

A neandervölgyi ember története 

   Mintegy 100 000 évvel ezelőtt kezdődött Európában a neandervölgyi ember kora. Az 

életmódjára túlnyomórészt a vadászat volt a jellemző, a kifinomult módszereknek 

köszönhetően a táplálék 90%-a hús volt. A dárda használata volt a legelterjedtebb. A 

vadászati specializáció kialakította az időszakos megtelepedést. A mamutcsontokkal 

megerősített kunyhót többször is megújították, tehát hosszabb ideig laktak egy helyben. E 

korszakban megjelenik a bányászat is (Lovas-hematitos földfesték). A prémjükért vadászott 

állatok és a bőrfeldolgozásra utaló eszközök azt mutatják, hogy megjelent az egész testet fedő 

öltözék. Újdonság volt a korábbi korokhoz képest a kiscsalád megjelenése, és elkülönülése a 

nagyobb csoporttól. 

   A neandervölgyi korában válik általánossá a halottak eltemetése, a halottak mellé 

eszközöket is helyeztek (Subalyuk-barlang). 
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Az őskőkor végi ember  

   Mintegy 40 000 évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak egyik felmelegedési periódusában 

megjelenik a Homo sapiens a neandervölgyiek által lakott Európában. Ez a faj már íjjal és 

nyíllal volt felszerelkezve, a neandervölgyi dárdájával szemben. Ez lényeges előnyhöz juttatta 

a korábbi lakosokhoz képest. Valószínűsítik a neandervölgyiek kipusztulását a rossz 

alkalmazkodó képesség miatt. A Délnyugat-Ázsiából érkezők vegyes vadászatot hoztak 

magukkal, és nem nagyvadra, hanem kisebb emlősökre vadásztak, és fontos szerepet játszott 

az étrendben a növényi táplálék újból. A vadászat és a gyűjtögetés kettőssége a meghatározó.  

   A nagyobb testű állatok vadászata, a neandervölgyihez hasonló specializáció Kelet-

Európában jelent meg ismét 22-20 000 évvel ezelőtt, majd a mamut kipusztulása után áttértek 

a rénszarvas vadászatára. A kutyát már háziasították, és használtak szánt illetve hótalpakat is. 

   A társadalomban komolyabb változások jelentek meg. Általánossá vált az elemi család, 

egy-egy szálláson nem is él egy családnál több. Közös temetkezési helyek vannak a családok 

számára. A család megjelenése igen fontos, hiszen az önálló gazdasági egységként működő 

család önálló házasodási rendszert is kialakított. Egy család önállóan lépett kapcsolatba egy 

másikkal, ami azt jelenti, hogy már nyilvántartják a leszármazási rendszert, a rokonságot, és 

ehhez megfelelő elnevezéseket is használnak. A családi házassági kapcsolatok a rokon 

családok rendszerét hozták létre, amely a nemzetségi szervezet alapjává vált. 

   Az őskőkor végi ember szellemi kultúrája gazdag. Általános a halottakról való 

gondoskodás, a túlvilági életben való hit. A leglátványosabb az ún. jégkorszak végi művészet. 

Faragványok, bekarcolt ábrázolások, szobrok, barlangi falfestmények. Az ábrázolások 

többsége állatábrázolás, az emberalak ritka, ezeknek a többsége is nőalak. Ezek voltak az ún. 

jégkori Vénuszok (Willendorf – Ausztria, Savignano – Olaszország stb.). A halotti kultusz 

emlékei az ún. halottbábuk voltak, a visszajáró lélek tartózkodási helyei a kunyhóban, vagy 

sátorban. A kései kőkor művészeti emlékeinek másik nagy csoportja a sziklafestmények és 

barlangrajzok voltak. A barlangi festészet kora nagyjából 30 000-11 000 évvel ezelőtti 

időszakra tehető. A festéshez földfestéket (vörös és sárga okkert), faszenet és mangánt 

használtak. A festmények többsége a jégkor végi állatvilágot ábrázolja: mamut, bölény, 

szarvas stb. Az állatok testére gyakran dárdát is rajzoltak (Lascaux – Franciaország), sokszor 

előfordul az összerogyott állat ábrázolása is (Altamira – Spanyolország). A barlangi 

festmények az őskőkori ember szertartásainak emlékei. E szertartások velejárói voltak a tánc 

és a zene. Komoly szerepe volt ezeknek a szertartásoknak, hiszen a vadászat sikerességét 

akarták ezekkel elérni. 

 



 7 

   A mindennapi élet területén a vegyes zsákmányolást folytató közösségekkel találkozunk, 

ezeknek a társadalmi berendezkedését a területi csoport jelenti. Állandó jellegű 

növénytermesztés és állattartás még ekkor nem alakult ki. Kialakul viszont első 

specializációként a vadászat (főleg a jégtakaró környékén élőknél). Biztosan adataink csak a 

kutya háziasításáról vannak, és esetleg még a sertés lehetett ilyen állat. A területi csoportokat 

több helyen a család fogja felváltani, mint kisebb társadalmi egység. A korábbi laza rokonsági 

kapcsolatok rendszerét felváltja az őskőkor végén a szorosan vett családi forma és az egyenes 

vonalú leszármazási rendszer létrejötte. A jégkorszak végén, mintegy 13 000 évvel ezelőtt 

Amerika betelepülésének kezdetekor (Bering-szoroson át Ázsiából) lezárul a Föld 

benépesülése. 

 

E. Az átmeneti korszak (mezolitikum) 

 

   A Föld éghajlatának megkezdődő felmelegedése, a jégtakaró lassú visszahúzódása 12 000-

10 000 évvel ezelőtt indult meg. Kialakultak a mainak megfelelő időjárási viszonyok. A jég 

visszahúzódásával északabbra kerültek a vadászóhelyek (rénszarvas) is, nagy kiterjedésű 

pusztaövezetek keletkeztek, a létfenntartási feltételek jelentékenyen romlottak. A környezeti 

körülmények megváltozása egy „létfenntartási válságot” idézett elő. 

   Megindult egy életmódbeli váltás: a zsákmányoló módszerekről egyre inkább áttért az 

ember az élelemtermelésre. Ezt először a Közel-Keleten vezetik be, a növénytermesztés és az 

állattenyésztés kezdetei innét származnak. De nem a Közel-Kelet az egyetlen központ, ilyen 

volt még például Közép-Amerika is, vagy Délkelet-Ázsia. A legjelentősebb mégis a Közel-

Kelet volt az összes közül. Itt egy félkörívben helyezkedik el egy olyan termékeny zóna, 

amely a mai Sinai-félszigettől tart a Perzsa-öbölig. Az első háziasított növények a 

tönkölybúza, az alakor (egysoros búza), a vadárpa voltak. Ugyanitt jelentek meg a kutya után 

legkorábban háziasított állatok vad elődei: vadjuh, bezoárkecske, őstulok, disznó. Délkelet-

Ázsiában megjelenik a tyúk is, a háziasított növények közül a bab és a borsó. Közép-

Amerikában pedig a tök, fűszernövények és a kukorica háziasítása kezdődött el. 

   Az életmód megváltozásával viszonylag nagy és állandóbb jellegű települések jönnek létre. 

Az első termesztett gabonafélék és a háziállatok itt, a Közel-Keleten jelennek. Nagyon fontos 

ilyen lelőhely a IX. évezredből Tell esz-Szultán – Izrael, amit a bibliai Jerikóval azonosítanak, 

és minden valószínűség szerint a világ legrégebbi települése. Az állattartás legkorábbi 

emlékei az iráni Zagrosz-hegységből valók (Gandzs Dare). 
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   A zsákmányolásról az élelemtermelésre való áttérés következtében kialakul a huzamosabb 

egyhelyben lakás, létrejönnek a falvak, vagy faluszerű települések. Általánossá válnak az 

agyagból rakott, vagy vályogból épített négyszögletes házak. Megjelennek az első 

agyagedények is. Az elpusztult épületek agyagmaradványain újabbakat emelnek, s így a 

huzamosabb helyben lakás következtében az egykori telepek ma halmokként magasodnak. 

Ezek a korai élelemtermelők jellegzetes emlékei, a tellek. A falvak kis közösségében a 

legnagyobb tekintély a főnök volt, aki mellett működött a vének tanácsa, és komoly szerepe 

volt a varázslópapoknak is. 

   Az új életmód megszilárdulásához bővülnie kellett a tartott állatok és a termesztett 

növények körének. A VII. évezred tájékán sor kerül a disznó és a szarvasmarha háziasítására, 

illetve megjelenik a közönséges búza, és az ún. hatsoros árpa is. Ebbe az újabb váltásba már 

az európai területek is bekapcsolódtak, és ott is megjelentek az állattartás és növénytermesztés 

első jelei. Az, hogy a Közel-Kelet volt minden komoly fejlődés és változás kiindulópontja 

valószínűleg több összetevőnek köszönhető: itt találkoztak egymással a zsákmányoló életmód 

legkülönbözőbb változatai: vegyes és specializált vadászat, gyűjtögetés, vízizsákmányolás stb. 

A VI. évezredben, Észak-Mezopotámiában már földművelő-állattartó telepek sora található. A 

települések különös jellemzője a központi, többhelyiséges raktárépület (Jarim Tepe – Irak), 

ami egy-egy telepen központi készlet felhalmozására, a gazdasági kapcsolatok újraelosztó 

formájára utal. Ezzel együtt járt az újraelosztás szervezeti formáinak kiépítése, a központi 

irányítás. A sivatagos területre való költözés következtében megjelenik az öntözéses 

földművelés is.  

   A VI. évezredben kezd kialakulni a kereskedelem is, és megjelenik a fémolvasztás. A fém 

hidegen való megmunkálása viszont már a VIII. évezredtől megfigyelhető. A fémolvasztás 

viszont már speciális ismereteket kívánt, vagyis ebben a korban megjelenik a kézművességnél 

a specializáció. A társadalmi munkamegosztás az eddigiekhez képest jelentős fejlődésen ment 

keresztül. 

   Az újraelosztó gazdasági kapcsolatrendszer, a központi szervezettség, a társadalmi 

munkamegosztás mellett még egy jelentősebb újítást is megfigyelhetünk: megjelennek a 

településektől elkülönülő temetkezési helyek, a temetők. A halottakról való gondoskodás 

megváltozik, és ez átalakítja az őstiszteletet is. A korábbi őskultuszt felváltja az istenfogalom. 
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F. A neolit kor forradalma 

 

   A dél-mezopotámiai civilizáció kialakulása az egyik legjelentősebb állomása a 

neolitikumban bekövetkezett változásoknak. Az itteni települések már eltérnek a Közel-Kelet 

más lakott helyeihez képest. Egy nagyobb, vályogból épített négyszögletes épület (templom) 

körül nádkunyhók sorakoztak. Az élelemellátásban fontos szerepet játszik a halászat. Az V. 

évezred közepétől lehetünk tanúi a látványos fejlődésnek. 

   Megjelenik a tengeri hajózás, a kereskedelmi kapcsolatok igen élénkké váltak a települések 

között. A korai kereskedelem legelterjedtebb formája a közvetítőkereskedelem volt. A 

településhálózat sokkal sűrűbbé vált, mint korábban, és ezzel együtt a megművelt föld területe 

is ugrásszerűen megnőtt. A városiasodás a IV. évezred vége felé indult meg. A sűrű 

településhálózat kezdett ritkulni, ugyanis nagyobb területi központok alakultak ki. A III. 

évezred elejére alig maradtak települések a városokon kívül, és az addigi területi központok 

városállamokká fejlődtek. 

   A városállamok kifejlődése egy gazdasági, technikai növekedéssel van összefüggésben. A 

IV. évezred második felében megjelenik a lábbal hajtott fazekaskorong a korábbi kézikorong 

helyett, s vele párhuzamosan az előbb kétkerekű majd négykerekű kocsi, illetve a szekér, 

amelyet állati igavonó erővel vontattak. A korábbi kőeszközök helyett a fémművesség 

fejlődésével általánossá váltak a rézből és bronzból készült eszközök. Ettől a korszaktól 

számolhatunk az állatokkal vont eke használatával a földművelésben, ami a talaj jobb 

megmunkálását, és ez által nagyobb termést eredményezett. Mindezekkel együtt járt a 

kereskedelem hatósugarának látványos kitágulása is. 

   A társadalmi szervezet: templom és lakosok. A templom szervezett, adminisztratív központ, 

amely az újraelosztás nyilvántartására írást használ a IV. évezred végétől, megszervezi a 

termelést. Kiosztja a munkát és elosztja a javakat. Ami az V. évezredben még néhány száz 

emberre terjed ki, az most viszont már ezrekre és tízezrekre. Létrejön a központosított állami 

szervezet. 

   A dél-mezopotámiai V. évezred lezárja az őstársadalmi történeti folyamatot. Az emberiség 

jelentős része azonban továbbra is őstársadalmi szinten él. Ennek az őstársadalmaknak az 

alakulását azonban ettől az időtől kezdve egyre bővülő területen az állami szervezettel való 

kapcsolat befolyásolja. A Közel-Kelet népeinek a zsákmányolásról az élelemtermelésre való 

áttérése meghatározó volt a későbbi fejlődés menetére. Az alapvető újítás, az élelemtermelés 

helyhez kötötte az addig zsákmányoló csoportokat, ezzel kapcsolatrendszerüket is 

állandósította.  
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   Ugyancsak komoly hatással volt a későbbiekre a szintén itt kialakuló közel-keleti 

centralizált, újraelosztó gazdasági rendszerű államiság létrejötte. A zsákmányoló 

közösségeknél a gazdasági kapcsolatrendszert a reciprocitás, a kölcsönösség jellemzi. Ezt a 

rendszert szüntetik meg azok az élelemtermelő közösségek, amelyek bevezetik a központi 

készletezést, és ezzel együtt a redisztribúciót, az újraelosztást. Erre első adataink már a VI. 

évezredből vannak. Ettől a ponttól kezdve beszélhetünk az őstársadalom felbomlásáról. A dél-

mezopotámiaivárosállami szervezet létrejöttével a Kr.e. 3000 körüli időszakban ez végleges 

formát nyer. Kikényszeríti a kölcsönösségi kapcsolatokon alapuló társadalmi szervezet 

felbomlását, és annak átalakítását. Kialakul a társadalmi rétegződés. 


