
Régészet, történelem
és történelemszemlélet

Általában a régészeti ásatások, kiállítások látogatóinak kérdései, visszajelzései
alapján, továbbá az általános és középiskolai tantervbe beágyazott régészeti
ismeretanyag történeti értékelése kapcsán sok olyan elméleti probléma vetődik
fel, amelynek tárgyalása a szélesebb olvasóközönség számára is fontos tanul-
ságokkal szolgálhat. Mindez alkalmat nyújthat arra is, hogy a régészettudo-
mányról — különösen az ősrégészetről — kialakult misztikus, sokszor kifeje-
zetten romantikus képet árnyaltabbá tegyük és a történettudományokon belüli
tényleges helyét megvilágítsuk.

A régészettudomány főként az emberi fejlődés azon időszakait választja
vizsgálatának tárgyául, amelyekből nem, vagy alig állnak rendelkezésre írott
források. Az ásatások egykori települések, temetkezések, használati tárgyak
sorát hozzák napvilágra, s e közvetett információk alapján igyekszik a régész
következtetni az illető kor emberére, életmódjára. A részletadatok elemzése,
majd szintézise egy átfogó történeti kép modelljét vázolja fel, s e rendszeren
belül értelmezhetők az illető kor eseménytörténeti folyamatai. Ez az első meg-
ítélésre oly egyszerűnek tűnő történeti-rekonstrukciós eljárás azonban számos
módszertani nehézséget hordoz magában. így lényeges momentum az, hogy a
régész a hajdan élt népek komplex kultúrájából, azaz szociokultúrás rendsze-
réből csupán egy igen szűk részt, az anyagi kultúrát képes megragadni. Rejtve
marad tehát az anyagi kultúrát hordozó népi egység mibenléte, antropológiai
meghatározottsága, s legtöbbször az általuk beszélt nyelvről sem tudunk pon-
tosat. Ezen oknál fogva a régészet az egy bizonyos földrajzi területen belül
szisztematikusan ismétlődő sajátos leletegyüttesekre, azonos típusú települé-
sekre, hasonló rítusú temetkezésekre nézve használja az egy régészeti kultúra
gyűjtőfogalmat. A régészeti (anyagi) kultúrában megfigyelhető jellegzetessége-
ket úgy tekintjük, mint az egykori népességet egységgé fűző, közös szociális
tradíciók konkrét kifejezéseit, megnyilvánulásait. Ilyen megközelítésben bizo-
nyos eszközök, tárgyak nem csak azért hasonlítanak egymáshoz és nem csak
azért alkotnak egy régészeti típuscsoportot, mert azonos időben és azonos mó-
don használták őket, hanem főként azért, mert olyan emberek kezemunkáját
viselik magukon, akiket az azonos technológiában, díszítési stílusban megnyil-
vánuló közös szociális tradíciók kötnek össze. Ilyen alapon a régész a feltárt
anyagi kultúrából következtethet a népességre, de nem tudhatja egyértelműen,
hogy az illető régészeti kultúra pontosan milyen etnikus egységnek felel meg.
A magyar honfoglalás időszakából idézhetnénk egy példát erre a megállapítás-
ra: A leletanyag elemzése alapján nagyjából egységes és tipikusnak mondható
Kárpát-medencei „honfoglaló" régészeti kultúra áll előttünk. Ugyanakkor pusz-
tán a tárgyi emlékanyag vizsgálata nem teszi lehetővé, hogy a főbb vonalaiban
körvonalazható honfoglaló népességen belül törzseket mutassunk ki, pedig az
írott források alapján e törzsek léte köztudott. E fenti eset ellentétére is hoz-
hatunk példát a recens néprajzi megfigyelések sorából. Ausztráliából ismerünk
olyan etnikailag egységes népcsoportot, amely az év különböző évszakaiban, az
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eltérő lehetőségekhez alkalmazkodva, különböző eszközöket használ, azaz az
anyagi kultúrája az évszakoknak megfelelően más és más. Ebben az esetben
tehát a négy különböző régészeti kultúraként jelentkező komplexum ugyanazt
az etnikus egységet takarja.

A fenti fejtegetések talán elegendő bizonyítékul szolgálnak ahhoz, hogy a
régészeti (anyagi) kultúrán keresztül mennyire nehéz pontosan definiálni az
emberi közösségek mibenlétét. Másként fogalmazva, a régészeti (anyagi) kultúra
és etnikus egység közötti kölcsönösen egy-egyértelmű, direkt megfeleltetés el-
méletileg egyáltalán nem megalapozott. Természetesen ugyanez a helyzet, ami-
kor továbblépünk és régészeti kultúrát, etnikus alakulatot, nyelvi, antropológiai
vagy éppen politikai egységet akarunk egymásra vetíteni. Mindezek alapján vi-
lágossá válik annak a mechanikus, leegyszerűsítő történelemszemléletnek a
tarthatatlansága, amely az egy anyagi kultúra — egy nép — egy nyelv stb. el-
vet követi. Sajnos történelemoktatásunkban is sokszor fellelhető ez a csábító,
gyakran igen kézenfekvőnek tetsző „magyarázat". Az előbbiek ellenére a régé-
szeti kiállítások azonos eszköz-, tárgy- és ékszertípusait felvonultató vitrinjei
az egykori emberről, tevékenységeiről, közösségéről vallanak, anélkül, hogy e
közösségi kategóriákat pusztán e leletek alapján egyértelműen definiálhatnánk,
körvonalazhatnánk.

A régészeti (anyagi) kultúrában kimutatható változásokat, a leletanyagban
észlelhető formai (tipológiai) változásokat a régészettudomány a múlt század
vége óta igyekszik az emberiség történelmi-társadalmi fejlődésének főbb kor-
szakváltásaival összhangba hozni. Először Christian J. Thomsen dán tudós volt
az, aki a régészeti leleteket anyaguk alapján csoportosította (kő, bronz, vas), s e
csoportokról azt tartotta, hogy az írott történelem előtti kor három egymást
követő időszakát képviselik. Ezzel egyszersmint fejlődéstörténeti sorba rendezte
a leleteket, lelettípusokat, másrészt egy-egy társadalmi fejlődési foknak felel-
lette meg azokat. Ugyanakkor ez a technológiai alapon megállapított sor egy
időrendi periodizáció alapjait jelentette, amit „három korszakos rendszerként"
emlegetnek a régészek (kőkor, bronzkor, vaskor) és amely főbb vonalaiban ma
is használatos a régészeti terminológiában. Ez volt tehát az első lépés azon tö-
rekvés felé, hogy a kiásott tárgyakon keresztül az egykori embert, annak törté-
netét valamiképpen megfogják, materiálisán dokumentálják. Ezt követően
Charles Darwin evolucionista elmélete gyakorolt döntő hatást a korabeli törté-
nettudományokra, így a lassan önálló disciplinává formálódó régészetre is.
Ennek hatására a régészeti kultúrák által megtestesített népek társadalmi fejlő-
dése került főként a vizsgálatok előterébe. Lewis Henry Morgan az emberi tár-
sadalom egy vonalon futó (unilineáris) fejlődését rajzolta meg, s ebben három
fokozatot állapított meg: vadság, barbárság, civilizáció. A Morgan által felál-
lított modell azt volt hivatva megmagyarázni, hogy a kezdeti rokonsági alapon
szerveződő szociális rendszer miként alakult át területi alapon szerveződő poli-
tikai hatalommá. Ezt a lényegi változást a civilizáció kialakulásával, azaz a ma-
gántulajdon, a városok és az írás megjelenésével hozta lényegi összefüggésbe.
Ez az evolucionista szemlélet Kari Marx és Friedrich Engels munkáiban is to-
vábböröklődött, hangsúlyozták a néprajzi megfigyelések alapján a kapitalizmust
megelőző társadalmi formációk továbbélését, az „élő őstörténetet", az őstörté-
net aktualitását. Behatóbban elemezték a magántulajdon és az állam kialaku-
lása közötti kapcsolat természetét, továbbá az egyén, a munka és az emberi
közösség összefüggésrendszerét. Lényeges megállapítás volt Marx részéről, hogy
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az államiságot megelőző időszakot is szervesen az emberiség előtörténetéhez
tartozónak ítélte és a történelem kezdetét „az első történelmi tett"-tel, azaz az
anyagi élet termelésének kezdetével hozta összefüggésbe. Ezzel meghaladta He-
gelnek azt az álláspontját, mely szerint az állam a társadalommal azonosítható
és az államiság kialakulásától számítható a történelem kezdete. Ez a vélemény
tehát korábban az írott történelem kezdetéhez rendelte az egyetemes történelem
kezdetét, így a megelőző fejlődést kizárta a történelem hatóköréből és valami-
féle ősködbe utalta vissza. Tulajdonképpen az utóbb vázolt elméleti megfonto-
lás nyilvánul meg olyan helytelen elnevezésekben, mint „Praehistoria — törté-
nelem előtti kor". E koncepcióban a természet- és társadalomtörténet mestersé-
gesen elválik, pedig az előbbinek az utóbbiba való folyamatos átmenetét az
ember kialakulásának folyamatában jól nyomon követhetjük.

Marx és Engels társadalmi formációinak fejlődési sorában legelői található
az ősközösség, amely az ázsiai, illetve az antik formákat közvetlenül megelőzi.
Ez a régészeti (anyagi) kultúrában a kőeszközök megjelenésétől a vas első hasz-
nálatáig terjedő időszakot jelenti e szerzők szerint. Az ősközösségen belül a
vadság és a barbárság egymást követő fejlődési fázisait különítik el, s e két
szakasz nagyjából megfelel a halászó—vadászó—gyűjtögető életmódnak, illetve
a letelepült termelő gazdálkodásnak. Az egyenesvonalú fejlődésmenet elméleté-
be jól illett egy olyan átmeneti állapot, amit a pásztorkodás jelentett volna az
említett két gazdálkodási mód között. Az őstörténetnek ez a periodizálása, ilyen
módon való tárgyalása sokáig meghatározta a történettudományok további fej-
lődését. Sajnos például a mai magyar szakirodalom sem nyújt sok újabb infor-
mációt az elsődleges formáció elméletéhez, noha a külföldi kutatás könyvtára-
kat kitevő újabb alapvetésekkel rendelkezik. Marx és Engels a matriarchátus
és patriarchátus időrendileg egymást követő rendszerét valószínűsítette az ős-
közösségen belül. Itt az első munkaközösségek rokonsági rendszeren alapultak,
így a család, nemzetség, törzs a társadalmi termelés ekkori színterei. E fogal-
mak pontos értelmezése, időrendje csak a legújabb régészeti, antropológiai, nép-
rajzi irodalom nyomán vált világossá és a korábbi elképzelések sok tekintetben
módosításra is szorultak.

Oscar Montelius e század elején Európa nagyobb földrajzi egységein belül
különleges eszköz- és fegyvertípusok fejlődési sorozatát állapította meg, s a ro-
kon vonások segítségével szomszédos régiókat hasonlított össze. E módszerrel,
a kapcsolatok egész láncolatán át Európa fejlődését igyekezett Egyiptom és
Mezopotámia területéhez illeszteni. Ezen túlmenően feltételezte, hogy a legtöbb
innováció a Közel-Keletről, az első civilizációk kialakulásának területéről jutott
Európába. Az elő-ázsiai hatások e feltételezett „vándorlása" a diffúzió elméle-
tének egyik megnyilvánulása. A két világháború közötti időszakra az egyiptomi
és mezopotámiai királylisták alapján a Közel-Kelet abszolút időrendje megle-
hetősen biztossá vált. Ezzel szemben Európában a régészeti leletek datálására
semmiféle biztos adat nem állt rendelkezésre. Érthető volt tehát az a törekvés,
hogy e két nagyobb egység fejlődését valamilyen közvetítő terület, vagy lelet-
együttesek segítségével összekapcsolják, s így Európában is biztos történeti
kronológiát teremtsenek. Ezt a célt igyekezett megvalósítani Gordon Childe, aki
a diffúziós iskola egyik legjelesebb képviselője, materialista szemléletű műve-
lője. Régészeti koncepcióját öt alapul szolgáló axiómára építette fel:
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1. A közel-keleti civilizáció rendkívül archaikus.
2. A civilizáció terjedhet.
3. A civilizáció elemei a Közel-Keletről terjedtek Európába.
4. A közel-keleti tárgytípusok, amelyek ott történetileg jól datálhatok, az ős-

kori Európa történeti kronológia-kereteihez teremtenek alapot.
5. Az európai őskori kultúrák szegényesebbek, mint az egykorú közel-keletiek.

Childe ilyen elméleti alapvetés után a nyuga1>-anatóliai Trója városának egy-
más fölé rétegződött maradványainak párhuzamát az Alduna melletti Vinca
nevű lelőhely teli-településének leletanyagában mutatta ki. A két említett terü-
let között, az axiómák következményeinek megfelelően, direkt kapcsolatokat
feltételezett, s miután Trója I városát i. e. 3000 körűire helyezték időben a
közel-keleti eredmények alapján, így az annak megfeletetett Vinca kultúra
kezdetét is ide datálta. A másik lényeges kulturális, időrendi összefüggést
Childe a közép- és észak-európai gazdag bronzkori temetkezések, valamint a
mükénéi aknasírok között látta. Utóbbiakat a krétai, egyiptomi kapcsolataik,
kölcsönös importleleteik alapján i. e. 1600 körűire helyezte. Ezek az adatok egé-
szen az 1950-es évekig, a radiokarbon mérések megjelenéséig, az európai őskor
időrendjének egyedüli fix-pontjait szolgáltatták. Mindezek a tények már kuta-
tástörténeti folyamatukban szemlélve is ékesen illusztrálják a Balkán kulturá-
lis közvetítő szerepét a Közel-Kelet és Európa kontinentális területei között. A
Kárpát-medence jelentősége abban van, hogy őskori kultúrái sok esetben az
égéi, közel-keleti kisugárzásnak a legészakabbi peremterületéhez tartoztak, s
történeti jelentőségüket is ez határozza meg.

Gordon Childe közel-keleti munkásságának további lényeges eredménye,
hogy az őstörténeten belül — Marx és Engels fejtegetéseit továbbfejlesztve —
két lényeges fordulópontot állapított meg. Az egyik a Neolit Forradalom, a má-
sik a Városi Forradalom. Az előbbi gyökeres változást jelentett ember és kör-
nyezet viszonyában, ugyanis a természeti javak kihasználásán alapuló halász—
vadász—gyűjtögető életmódot felváltotta a szükségleteket előállító termelő
gazdálkodás. Ez a változás mindemellett a megelőző több százezer éves fejlő-
déshez képest néhány évezreden belül zajlott le, tehát ilyen megfontolásból al-
kalmazható rá a „forradalmi" jelző. Az újabb ásatási megfigyelések, a termé-
szettudományos vizsgálatok adataival kiegészítve bizonyították, hogy a Marx—
Engels által feltételezett önálló pásztorkodás, mint átmeneti formáció, nem tart-
ható fenn, az csak a termelő gazdálkodással összefüggésben jelent meg. Lénye-
ges megállapítás az is, hogy a termelő gazdálkodás kezdettől komplex életmó-
dot feltételez, amelyben a vadászat—halászat—gyűjtögetés továbbra is megta-
lálható az állattartás és növénytermesztés dominanciája mellett.

A termelő gazdálkodás régészeti (anyagi) kultúrában kimutatható jellegze-
tességeként tartotta számon Childe a falusias települési formát (ahol esetenként
több ezer ember is koncentrálódott), az agyagból formált és égetéssel tartóssá
tett kerámiát és a csiszolt kőeszközöket.

Childe a civilizációt alkotó város kialakulásának körülményeit, a társadal-
mi szervezetben bekövetkező változások lényegét a szociálisan magasan szerve-
zett népesség nagyfokú koncentrációjában, a specializált munkában, a többlet-
termék központi begyűjtésében, az osztály tagozódásban, a jól strukturált és
területi alapon szervezett politikai hatalomban látta. E jellegzetességeket a
régészeti forrásokban a monumentális közmunkák (templomok, paloták, rak-
tárépületek, öntözési rendszerek), a hosszú távú kereskedelem, a standardizált
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nagy művészeti alkotások, az írás, az aritmetika, geometria, asztronómia meg-
létével tartotta bizonyíthatónak.

Gordon Childe a fenti régészeti-történeti modelljével nagyban továbbfej-
lesztette a korábbi, őskorral kapcsolatos elképzeléseket és alapul szolgált az
újabb multi-lineáris fejlődési elméletekhez. Ezek a több utas társadalmi fejlő-
dés mellett, az egymástól távol eső területek önálló, speciális színezetet felmu-
tató kulturális sajátosságait hangsúlyozzák. A mai angolszász kutatás komoly
irodalommal rendelkezik olyan elméleti, gyakorlati viszgálatokról, amelyek az
egyenlő jogú társadalom és az állami társadalom közötti lépcsős és rétegződővé
váló társadalom kritériumait, problémáit vitatják. E munkák vezető teoretiku-
sai közül Elman Service és Morton Fried neve mindenképpen említésre méltó.

A régészettudomány szempontjából ugyancsak fontosak voltak Polányi Ká-
roly gazdasági-antropológiai tanulmányai. Ö ismerte fel azt a klasszikus antivi-
tás piaci gazdálkodását megelőző gazdasági szervezetet, amelyben a termelt
javakat egy központi személy gyűjtötte össze és osztotta újra szét. Ez a köz-
ponti személy a királyi hatalom kritériumait ki nem elégítő úgynevezett „fő-
nök", akinek létét néhány néprajzi példa is bizonyítja. Ez a leírt „palotagazdál-
kodás" — a központi begyűjtés helye után elnevezve — volt jellemző például
a bronzkori Knosszoszra és Mükénére is.

Az európai ősrégészet a C—14 alapú kormeghatározás bevezetését követően
forradalmi változáson ment át, időrendje biztosabb alapokra került. Számos
korábbi nézet ennek következtében új megvilágításba került, s ennek megfele-
lően szükségessé vált egy újabb Gordon Childe igényű szintézis, amely a friss
eredményeket ötvözi egységes történeti képpé. Ezt a munkát Colin Renfrew
végezte el, aki az ,,új archaelógia" által jelölt komplex szociokultúra egységét
vizsgáló iskola képviselője.

Manapság a régészet a korábbi tárgy-orientálta időszakából a probléma-
orientáltság korszakába lép, ahol az ásatásokon szerzett részadatokat működő
modellek egységébe integrálja, s így igyekszik vizsgálni a társadalmi-történelmi
folyamatokat.

A fentiekben a régészettudomány kialakulásának, disciplinálttá válásának
folyamatát igyekeztük felvázolni, s ezzel a történettudományokon belül elfog-
lalt sajátos helyét megvilágítani. Néhány konkrét példa felvillantásával talán
jelezni sikerült a régészet hatókörét a történeti rekonstrukció folyamatában,
s a történetiség érvényesülését a régészeten belül.
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