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A (felforgató ) néprajz az állam ellen  szólt  Mitchell Jones. A felforgató 
antropológia a  hatalom ellen  folytatjuk. Hatalom,  az állam  a   tőkés rend 
ellen. Szólunk mindannyian. Igy  tekintve , nem pironkodva , nem 
magyarázkodva totalitásra törekvö harcunkban le kell  rombolni  a ránk 
kényszeritett   történelmi szemléletmódjukat , a  ránk kényszeritett 
elidegenedett valóságot ,  amely lefokozza  a tegnapok osztálynélküli 
társadalmait . Le kell rombolni  azt a történelmi szemléletet ,  amely folyamatos 
ideológiai bázist biztosit a tőkés hamisitó igépezetnek , hogy általa is csak a 
robot létünk börtönét szilárditsuk. Ez a rombolás építést is jelent, a 
kommunista társadalom szükségszerüségének kimondását: feltérképezését, 
megvalósitásáz Ezért  közvetlenül ezt az irást is vonatkoztassuk magára a tőkés  

társadalomnak a munkáról, s boldogságról és a szabadságról kialakított képzeteihez. 
Nem hasztalan civódás…föleg ha radikálisan s kritikusan müveljük ! 

 

 Marshall Sahlins 

A BŐVELKEDÉS LEGELSŐ TÁRSADALMA 

 

 

Ha a gazdasággal foglalkozás a vészjóslás tudománya, leginkább a vadász-

gyűjtögető társadalmak gazdaságának tanulmányozásakor brillírozik. A 

szakkönyvek szinte kivétel nélkül azt fújják, hogy a paleolitikumban az élet 

kemény volt, zord volt, s egymásra licitálva festik le, hogyan lett mind 

vészesebb és vészesebb. Bennük lapozva, az ember nem is annyira azon 

töpreng, hogy hogyan lehettek képesek életben maradni ezek a vadásznépek, 

hanem inkább azon: lehet-e egyáltalán életnek nevezni azt, ahogyan éltek. E 

könyvek lapjain a nyomkeresőt az éhenhalás réme cserkészi be szünetlenül. 

Technikai inkompetenciája – hogy is lehetne másképp? – szükségszerűen 

azzal jár, hogy megállás nélkül kell puszta túlélésének lehetőségéért 

megharcolnia. Lélegzetvételnyi ideje sem marad, minimális többletre sem 

telik neki, így nem folytathat „szabadidős tevékenységet”, nincs ideje 

„kultúrát teremteni”. S mindezen erőfeszítései ellenére, termodinamikai 

hatásfoka tekintetében (évi per capita energiaellátottságot értve ezen) minden 

más termelési mód képes túlszárnyalni eredményeit. A gazdasági fejlettségről 

értekező munkákban pedig folyton-folyvást ő az „elrettentő példa”: rajta 

http://openanthcoop.ning.com/profile/MitchellJones
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mutatják be, mi az a „közvetlen szükségletre  termelés”. 

A hagyományos bölcsességek mindig nehezen ingathatók meg. Az ember 

kénytelen polemikusan fogalmazni, a szükséges átértékelést dialektikusan 

szavakba ölteni. Legyen hát! Ha közelebbről megvizsgáljuk őket, ezek a 

vadászó-gyűjtögető társadalmak voltak a világon első ízben a „bővelkedés” 

társadalmai. Paradox módon ez a megfogalmazás egészen másfajta hasznos 

és előre nem várt következtetéshez vezet el. Abban általánosnak mondható 

az egyetértés, hogy a „bőség társadalma” olyan társadalom, amelyben az 

emberek minden anyagi természetű igénye könnyűszerrel kielégíthető. Azt 

állítani, hogy ezek a vadászok bővében vannak a javaknak, tulajdonképpen 

nem egyéb, mint szembefordulni azzal a vélekedéssel, hogy az ember végzete 

elrendeltetett tragédia, a kényszermunka rabságára ítéltetett ember örök 

küzdelme, amire határokat nem ismerő igényeinek s a kielégítésükre 

elégtelennek bizonyuló eszközeinek összeegyeztethetetlensége ítéli. 

A bővelkedéshez ugyanis kétféle módon lehet eljutni. A szükségletek 

kétféleképpen „elégíthetők ki könnyűszerrel”: vagy úgy, hogy sok mindent 

állítunk elő, vagy úgy, hogy keveset kívánunk. A hozzánk közel álló felfogás, 

a galbraithi, olyan előfeltevésekkel él, amelyek sajátlagosan a 

piacgazdaságokra illenek; hogy tudniillik: az ember étvágya nagy, 

mondhatni, kielégíthetetlen, a rendelkezésére álló eszközök pedig 

szegényesek – bár, igaz, ami igaz, javíthatók. Így az eszközök és a célok 

közötti szakadék a szorgalmatos termelékenység révén szűkíthető, legalábbis 

addig a mértékig, hogy a „legfontosabb javakból” elegendő álljon 

rendelkezésre. A bőséghez azonban egy másik úton is eljuthatunk, a zen 

útján. Ehhez azonban más kiindulópontot kell választanunk, olyat, amely 

különbözik a miénktől. Ez a szemlélet úgy tartja: az ember anyagi 

szükségletei végesek és soványak; a technikai eszközök pedig változatlanok, 

de egészében véve elegendők. A zen stratégiájának elköteleződve, az emberek 

soha nem látott anyagi bőségnek lehetnek – még alacsony életszínvonalon is 

– élvezői. 

Azt hiszem, ez a felfogás nagyon is jól leírja a vadászokat. Segíthet 

megmagyarázni gazdasági viselkedésük legkülönösebb vonásait is: például 

tékozló magatartásukat – az arra való hajlandóságot, hogy a rendelkezésükre 

álló készleteket rögtön maradéktalanul föléljék, mintha tetszés szerint 

bármikor előállíthatnák őket. A szűkösség piaci rögeszméjétől nem 
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háborgatva, a vadászok gazdasági viselkedésformái sokkal inkább 

visszavezethetők a bőségre, mint a mieink. Destutt de Tracy, bármennyire 

„halvérű, doktriner burzsoá” lett légyen is, azzal a megfigyelésével elnyerte 

Marx jóváhagyását, hogy „a szegény nemzetek általában kényelmesen élnek”, 

a gazdagok viszont „általában szűkölködnek”. 

 

Ezzel nem kívánjuk tagadni, hogy a mezőgazdasági termelés elterjedése előtti 

társadalmak komoly kényszerek szorításában élnek. Csupán annyit 

kívánunk leszögezni – napjaink vadászó-gyűjtögető törzseinek ismeretében –, 

hogy a kényszerek e szorításaihoz sikeresen képesek alkalmazkodni. Az erre 

vonatkozó bizonyítékok sorravétele után a tanulmány végén visszatérek majd 

a vadászó-gyűjtögető „közgazdaságtan” igazi problémáihoz, melyeket a 

paleolitikumra jellemző szegénység jelenleg érvényben lévő leírásai még 

véletlenül sem képesek korrekt módon bemutatni. 

A fogalmi félreértés forrásai 

 

A „puszta létfenntartáson fölülemelkedni képtelen gazdasági szervezet”, a 

„csak egészen kivételes körülmények között rendelkezésre álló szabad idő”, a 

„táplálék után kutatás szüntelen kényszere”, a „sovány és viszonylag 

megbízhatatlanul rendelkezésre álló” természeti erőforrások, a 

„fölhalmozható többlettermék hiánya”, a „minél több emberből kifacsarandó 

minél több energia” – körülbelül efféle címszavakkal jeleníthető meg a 

vadász-gyűjtögető népekről alkotott „átlagos” antropológiai elképzelés. 

„Ausztrália őslakosai klasszikus képviselői az olyan népességcsoportoknak, 

amelyeknek gazdasági erőforrások csak a létező legszűkösebb mértékben 

állnak rendelkezésére. Ahol élnek, a körülmények még a busmanokéinál is 

keményebbek, bár lehet, hogy a kontinens északi régióira ez kevésbé áll. [...] 

Igen tanulságos e szempontból annak számbavétele, hogy Északnyugat-

Közép-Queensland őslakosai mihez tudnak hozzájutni az általuk belakott 

területeken. [...] A fölállított leltár változatossága, sokszínűsége 

impresszionáló, de senki ne essék abba a tévedésbe, hogy a változatosságot a 

bőséggel azonosítsa. Az egyes táplálékfajtákból rendelkezésre álló mennyiség 

ugyanis oly kevés, hogy csak a végletesen megfeszített élelemszerző munka 

teszi – úgy-ahogy – lehetővé az élet fönntartását.” (Herskovits, 1958. 68–69.) 
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Vagy lássuk, mi a helyzet Dél-Amerikában !„A nomád vadászok-gyűjtögetők 

alig-alig tudnak szert tenni a létfenntartásukhoz szükséges minimumra, és 

gyakran előfordul, hogy ebben kudarcot vallanak. Az, hogy egyetlen személy 

eltartásához 10-20 négyzetmérföldnyi terület kell, elég jól tükrözi ezt a 

helyzetet. Állandóan úton vannak, élelemkeresőben, elég világos, hogy nem 

rendelkezhetnek olyasfajta érdemleges »szabadidővel«, amelyben ne 

létfenntartásukról kellene gondoskodniuk, mint ahogy abból a kevésből, amit 

ritkán adódó szabad pillanataikban kézműves módon előállíthatnának, se 

nagyon tudnának sokat magukkal vinni útjaikon. Számukra a 

termelőtevékenység adekvát mivolta a túlélés lehetőségét jelenti, s nem 

többet; szinte soha semmiről nem mondható, hogy picivel többel 

rendelkeznének a múlhatatlanul szükségesnél.” (Steward és Faron, 1959. 

60.; lásd mégClark, 1953. 27., lábjegyzet; Haury, 1962. 113.; Hoebel, 1958. 

188.; Redfield, 1953; White, 1959.) Ez a vadászó népek helyzetéről kialakított 

baljóslatú kép azonban „megelőzi” az antropológiai nézőpontot, és kívül is 

esik rajta, mivel történeti termék, és arra a tágabb közgazdasági kontextusra 

utal, amelyben az antropológia tudománya működni kezdett s mai napig 

működik. Gyökerei abba a korba nyúlnak vissza, amikor Adam Smith 

írogatta a magáét (vagy, ha tetszik, talán még régebbre, amikor még senki 

nem írt semmit).1 Valószínűleg ez volt a neolitikum kikristályosodó 

előítéleteinek egyik legkorábbika, egy olyanfajta ideológiai termék, mely a 

vadászok arra való képességében, ahogyan kiaknázzák a környezet 

erőforrásait, zseniálisan képes volt meglátni annak történelmi 

következményeit, hogy megfosszák magukat tőlük. Valószínűleg Jákob 

magjától örököltük, amely „terjeszkedett nyugotra és keletre, és északra és 

délre”, kiszorítván Ézsaut, az idősebbik fiút, aki cselvető vadász volt, de egy 

híres jelenetben eljátszotta elsőszülötti jogát. 

A vadászó-gyűjtögető gazdaságokról napjainkban érvényes rossz véleményt 

azonban nem föltétlenül az újkőkori etnocentrizmus számlájára kell írnunk. 

Megfelelőnek mutatkozik erre a burzsoá etnocentrizmus is. A manapság 

létező üzleties ökonómia (mely minden ízében olyan csapdát állít, melyet az 

antropológiai megalapozottságú közgazdaságtannak ki kellene kerülnie) 

ugyanezekre a komor következtetésekre jut a vadászó életformával 

kapcsolatban. 

Tényleg paradoxon lenne azt állítani, hogy a vadásznépek gazdasági élete 
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annak ellenére is a bővelkedés jegyében zajlik, hogy abszolút szegénységben 

élnek? A modern kapitalista társadalmak, bármily gazdagon fölszerelkezettek 

is, egyre csak a szűkösségről beszélnek. A világ leggazdagabb népei 

szemében alapelvszámba megy a gazdasági eszközök elégtelensége. A 

gazdaság anyagi helyzete – olybá tűnik – teljesítőképességének értékeléséhez 

nem elegendő. Valamit a gazdaság megszerveződéséről is kell tudnunk 

mondani (Polányi, 1947, 1957, 1959; Dalton, 1961). 

A piacgazdaság ipari rendszere oly módon intézményesíti a szűkösséget, 

amelynek semmilyen korábbi rendszerben nem akad párja, mely 

valamennyire is megközelíthetné. Egy olyan rendszerben, ahol a termelést és 

az elosztást az árak viselkedése révén hozzák összhangba, s ahol minden, 

ami az élethez szükséges, a szerzéstől és a költéstől függ, az anyagi javak 

elégtelensége válik minden gazdasági tevékenység nyíltan érvényre jutó, 

kalkulálható kiindulópontjává.2 A vállalkozni akaró azzal kerül szembe, hogy 

véges nagyságú tőkéjét a különböző lehetőségek közül melyikbe ruházza be, 

a munkavállaló abban reménykedik, hogy keresetet biztosító 

munkalehetőségek között válogathat, a fogyasztó pedig… Nos, a fogyasztás 

kettős tragédia: ami kezdetben csak inadekvátság, az nélkülözéssé válik. A 

nemzetközi léptékű munkamegosztás kiépülése folytán a piac a termékek 

szemkápráztató választékát teszi hozzáférhetővé: mindazokat a magukat az 

embertől karnyújtásnyira illegető Csuda Dolgokat, amelyek teljes körének 

birtoklása azonban senkinek nem adatik meg. Sőt, s ez még rosszabb, a 

fogyasztó választási szabadságára épülő játékban minden egyes választás 

egyidejűleg nélkülözéssé is válik, hiszen minden egyes vásárlás egyben 

valami másnak a megvásárlásáról való lemondás is; valami olyanról való 

lemondás, ami egy hajszálnyival kevésbé bizonyult kívánatosnak annál, amit 

megvásároltunk (bár előfordulhat, hogy kívánatosabb lett volna). Végül is, ha 

az ember vesz egy autót, mondjuk egy Plymoutht, akkor nem vehet pluszban 

még egy Fordot is (s ha hihetek a televízióban látott reklámoknak, az ezzel 

járó megfosztottságérzés nem redukálódik egyszerűen anyagi természetű 

veszteséggé).3 

Ez a véget nem érő robotra ítéltetés csupán miránk mondatott ki. Az ítéletet: 

„nincs elég”, a gazdaság mondja ki – s ez egyben persze közgazdaságtanunk 

axiómája is: szűkös eszközeidet úgy használd különféle célok 

megközelítésére, hogy az adott lehetőségek között maximálisan elégedett 

lehessél! Így aztán természetesen ebből a szorongásos nézőpontból nézünk 
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vissza a vadásznépekre. De ha a modern ember a maga minden technikai 

előnye ellenére sem képes hozzájutni mindahhoz, ami kell neki, ugyan mi 

esélye lehet a félmeztelen vadembernek a maga vacak íjával és 

nyílvesszőjével? Világos. Amikor a vadászt burzsoá impulzusokkal ruházzuk 

fel, s mindehhez kőkorszaki eszközöket bocsátunk rendelkezésére, persze, 

hogy eleve reménytelennek ítéljük meg a helyzetét.4 

Mindezek ellenére a szűkösség nem magukból a technikai eszközökből 

következik. Az eszközök és a célok közötti összefüggésből adódik. 

Mérlegelnünk kellene – a lehetőség empirikusan nem kizárt! –, hogy a 

vadászok egy jól körvonalazott cél érdekében tevékenykednek, nevezetesen, 

hogy épségben-egészségben maradjanak; e célkitűzéshez pedig az íj és a 

nyílvessző tökéletesen megteszi.5 

 

Mindezeken túl más, fejüket az antropológiai elméletekben és az etnológusi 

gyakorlatban szinte járványszerűen fölütő nézetek is közreműködnek abban, 

hogy erre a fajta megértésre képtelennek mutatkozzunk. 

Az arra való antropológiai hajlandóság, hogy eltúlozzuk a vadásznépek 

gazdasági gyakorlatának hatékonytalanságát, leginkább a neolitikum 

gazdaságával való lesajnáló összehasonlításokban fejeződik ki. A vadászok – 

amint azt Lowie köntörfalazás nélkül leszögezi – „sokkal többet kell 

dolgozzanak megélhetésükért, mint a földműves és állattenyésztő népek” 

(1946. 13.). Ennek kapcsán legfőként az evolúciós antropológia érezte 

leginkább magától értődőnek – ha ugyan nem elméletileg szükségszerűnek –, 

hogy a szokásos szemrehányó hangnemben nyilatkozzék. Az etnológusok és 

a régészek a neolitikus forradalom elkötelezett híveivé lettek, és a forradalom 

iránti lelkesedésükben minden lehetőséget megragadtak arra, hogy a Régi 

Rend (vagyis: a paleolitikum) hibáira rávilágítsanak. Egyebek között néhány 

régi skandalumra is. Nem ez volt persze az első alkalom, amikor a filozófusok 

az emberiség kezdeteinek időszakát inkább a természet, mintsem a kultúra 

birodalmába tartozónak nyilvánították. Mint Braidwood fogalmaz: „Az az 

ember, aki egész életét azzal tölti, hogy állatok nyomába szegődik, hogy leölje 

és elfogyassza őket, egyik bogyóban gazdag tisztástól a másikig vándorol, 

igazából úgy él, mintha maga is állat volna.” (1957. 122.) A vadászokat 

imigyen lecsepülve, az antropológusok úgy érezték, most már szabad kezet 

kaptak az újkőkori Nagy Ugrás magasztalására, olyan technológiai fejlődést 
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látva emebben, mely lehetővé tette az idő egy, a szűken az élelemhez való 

hozzáférésre szükségesen felül maradt részének szabadidőre fordítható 

elkülönítését (Braidwood, 1952. 5.; lásd még Boas, 1940. 285.). 

Meghatározó jelentőségű írásában (Energy and the Evolution of Culture) 

Leslie White kifejti, hogy az újkőkor „hatalmas előrelépést eredményezett a 

kulturális fejlődés terén [...] annak az egy főre jutó energiamennyiségnek az 

ugrásszerű növelése következtében, melyre a földművelés és az 

állattenyésztés mesterségéhez értő népek képesek voltak szert tenni, s 

ellenőrzött formában, célirányosan alkalmazni”. (1949. 372.) White 

különösen azzal hangsúlyozta az evolúciós különbségeket, hogy határozott 

különbséget tett az emberi erőfeszítés mint a sajátszerűen a paleolitikumra 

jellemző energiaforrás és az újkőkor kultúráira jellemző domesztikált növényi 

és állati erőforrások között. Az energiaforrásoknak ekkénti meghatározása 

egyszeriben lehetővé tette a vadászok az emberi test által kifejtett 

„termodinamikai potenciáljának” precíz kiszámítását, és annak kimutatását, 

mennyire csekély: egyhuszad lóerő/fő (1949. 369.) – amivel szemben a 

neolitikum kulturális forradalma jelentős részben kiküszöbölte az emberi 

erőfeszítést, hiszen – így White – az emberek válláról bizonyos 

munkabefektetés-kímélő eljárások (háziasított növények és állatok) sok 

terhet vettek le. De White gondolatmenete nyilvánvalóan félreértésre épül. 

Mind a paleolitikumban, mind a neolitikumban a rendelkezésre álló 

mechanikus energia döntően, alapvetően emberek kifejtette energia (mely 

mindkét esetben növényi, illetve állati forrásokból táplálkozik), úgyhogy – 

elhanyagolható kivételektől eltekintve, mint amilyen például a nem emberi 

eredetű erőforrások közvetlen használata – az egy főre eső, munkába fogható 

energiamennyiség a két időszak során mindvégig ugyanannyi; s az emberi 

történelem során nagyon sokáig – voltaképp az ipari forradalom hajnaláig – 

többé-kevésbé állandónak mondható.6 

A paleolitikummal való elégedetlenségnek egészen más forrása az, amelyet az 

antropológusok végezte terepmunka tapasztalatai táplálnak, az a tapasztalat, 

melyre a még ma is föllelhető vadászó-gyűjtögető népeket, Ausztrália 

őslakosait, a busmanokat, az onákat, a yahganokat tanulmányozó európai 

antropológusok tettek szert. Ez az etnográfiai kontextus ugyanis, 

természetéből következően, kétféle módon is torzítja a vadászó-gyűjtögető 

gazdaság megértésére irányuló igyekezetünket.  
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Először is, rendkívül könnyűvé teszi, hogy a naivitás csapdájába essünk. A 

távoli és egzotikus környezet, mely a mai vadászok tevékenységének 

kulturális színpadát alkotja, rendkívül megnehezíti az európai ember 

számára, hogy emezek helyzetét kedvezőnek ítélhesse meg. Az ausztrál 

sivatagokban vagy a Kalahári-sivatagban földművelő tevékenységet folytatni 

szinte lehetetlen, így aztán a beavatatlan szemlélő egyik ámulatból a 

másikba esik: „Hogyan is tudhat itt bárki életben maradni?!” Az ebből levont 

következtetést, hogy a helybéliek épp hogy csak tengődhetnek ebben a 

környezetben, csak megerősítik a döbbenetesen változatos étrendjükhöz 

kötődő elképzelések (lásd a föntebb már idézett Herskovitsot). Mivel azt, ami 

az étrenden szerepel, az európai ember gyomorforgatónak és ehetetlennek 

tartja, a helyi konyhaművészet termékeit nézve óhatatlanul adódik a 

következtetés, hogy ilyet csak az éhhalál szélén álló ember fogyaszt – vagyis 

ezek az emberek az éhhalál szélén állnak. Az efféle következtetések persze 

gyakoribbak a korábbi századok látogatóinak írásaiban, mint az időben 

hozzánk közelebb esőkéiben; gyakoribbak a felfedezők és misszionáriusok 

naplóiban, mint az antropológusok tudományos beszámolóiban; de éppen 

azért, mert a felfedezők útleírásai időben távolibbak, hitelesebben is írják le a 

bennszülöttek tényleges életfeltételeit, s ezért bizonyos fokig respektálni illik 

a bennük foglaltakat Az elismerés azonban módjával illeti meg őket. Sir 

George Grey beszámolója (1841) például kiérdemli. Az 1830-as években 

vezetett expedíciói alkalmából Nyugat-Ausztrália legsivárabb körzeteibe is 

eljutott, ámde, mivel szokatlanul közelről és alaposan figyelte meg a 

helybélieket, kénytelennek mutatkozott cáfolni a hozzá hasonszőrűeknek a 

gazdasági tevékenység kétségbeejtő helyzetéről írott beszámolóit. Nagyon 

gyakran arra a hibás következtetésre jutnak – írja –, hogy „a 

bennszülötteknek nincs miből fönntartaniuk magukat, időről időre 

nyomasztó gondot jelent számukra, mivel is táplálkozhatnának”. E 

vonatkozásban számos utazó már-már „nevetségessé” válik a maga alkotta 

véleményével. „Naplóikban egyre azon jajveszékelnek, hogy a szerencsétlen 

bennszülötteket az éhezés arra kényszeríti, hogy mindenféle táplálékra 

ráfanyalodjanak, ami csak kalyibájuk környékén akad, holott igen gyakori, 

hogy a fölsorolt táplálékok éppenséggel a bennszülöttek legkedveltebb 

csemegéi, s sem ízletességben, sem táplálóértékben nem vethető 

elfogyasztásuk ellen semmi.” Hogy érzékelhetővé tegye, „mekkora 
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tudatlanság uralkodik a nézetekben afelől, ami ennek a vad állapotban élő 

népnek a szokásait és erkölcseit illeti”, Grey ezt egy rendkívül jellegzetes 

példán, felfedező kollégájának, Sturt kapitánynak az úti beszámolójából vett 

idézettel szemlélteti. Sturt olyan őslakosokkal találkozott, akik éppen azzal 

foglalatoskodtak, hogy nagy mennyiségben gyűjtötték be a mimóza mézgáját. 

Ennek kapcsán a következőket írja: „Ezek a szerencsétlen teremtmények 

végső szorultságukban arra kényszerültek, hogy – más táplálékra szert tenni 

nem tudván – ezt a ragacsos, nyálkás micsodát fogyasszák.” Csakhogy – 

jegyzi meg Sir George – ez a mézga egyik legkedveltebb tápláléka a 

helybélieknek, és amikor eljön az „aratás” ideje, s nagy mennyiségben lehet 

hozzájutni, tömegek gyűlnek össze s vernek tábort (amire más körülmények 

között nemigen nyílnék módjuk). Végül, mint írja: „Összegzésként azt 

mondhatjuk, hogy a bennszülöttek jól élnek. Előfordulhatnak olyan 

körzetek, ahol az év egy meghatározott szakaszában éppen hiány 

mutatkozhat élelemben. Ilyenkor ezeket a helyeket nem keresik föl. A fehér 

utazó – vagy akár csak a máshová valósi bennszülött – egész egyszerűen nem 

lehet képes megítélni, hogy egy adott vidék bővelkedik-e élelemként 

fogyasztható javakban, vagy, ellenkezőleg, híjával van azoknak. [...] A maga 

lakta földön élő bennszülött számára azonban egészen más a helyzet. Ő 

pontosan tudja, mi terem meg ott, tudja, minek mikor van az évadja, s tudja 

azt is, hogyan juthat hozzá. Az adottságoknak megfelelően méri föl, hogy 

vadászterületének mely részét mikor keresi föl; csak annyit mondhatok, hogy 

én magam mindig a legnagyobb bőség nyomait láttam kunyhóikban.” (Grey, 

1841. 2. köt. 259–262., az én kiemeléseim; lásd még Eyre, 1845. 2. köt. 

244., lábjegyzet.)7Sir George gondosan ügyelt arra, hogy ezt az optimizmust 

sugárzó vélekedést ne terjessze ki az őslakosoknak a fehér nagyvárosokban 

vagy azok peremén élő lumpenproletariátusára (lásd Eyre, 1845. 2. köt. 

250., 254–255.). E különbségtétel rendkívül tanulságos. Ráirányítja 

figyelmünket az etnográfiai félreértések egy másik forrására. Lényegét 

tekintve a vadászok „antropológiája” jószerivel exvademberek 

anakronisztikus tanulmányozása, egy olyan társadalom életében való 

vájkálás, amelyen (mint azt Grey hajdanán megjegyezte) egy másik 

társadalom képviselői uralkodnak. A még életben lévő élelemgyűjtögető 

népek – mint kollektívum – eredeti környezetükből kiseprűzött, számkivetett 

embercsoportok. Ők a paleolitikum emberének jogfosztott utódai. Olyan 

peremzugokban húzzák meg ma magukat, amelyek semmiben sem 
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hasonlítanak a termelési módjukat kialakító, jellemző területekhez. Ezek ma 

egy hajdan volt idő emlékét őrző kultuszhelyek, amelyek – mert olyan 

jellegzetesen szegények, hogy a fejlettebb társadalmak nem tudtak mit 

kezdeni velük, s ezért el is veszítették az érdeklődésüket irántuk – végzetesen 

kívül esnek az érvényét a földkerekség egészére kiterjesztő kulturális 

előnyomulás fő sodorvonalán és centrumain, így tehát nyújthatnak még 

némi menedéket. Néhány szerencsésebb helyzetű gyűjtögető társadalom 

tekinthető csak kivételnek, mint például az északnyugati partvidék indián 

törzsei, akiknek (viszonylagos) jólétét soha nem vitatta senki. A többieket 

először a mezőgazdaságra, majd utóbb az iparra berendezkedett gazdaságok 

mindenütt kiszorították eredeti ökológiai közegükből. Lehetőségeik 

mindenütt rosszabbak a késő paleolitikumra jellemző átlagosnál.8 Ráadásul 

az európai imperializmus által az elmúlt kétszáz év során végrehajtott 

rombolás különösen súlyosnak bizonyult, így aztán az antropológus 

megszokott rutinját alkotó megfigyelések voltaképp nem többek 

„meghamisított” kultúrjavaknál. Még a felfedezők és misszionáriusok 

beszámolói is (most tekintsünk el eredendő etnocentrikus tévedéseiktől) már 

befolyásolt, megrontott gazdaságokról szolgálnak ismeretekkel (vö. Service, 

1962). Kanada keleti részének vadászó népei (akikről a Jesuit Relations-ben 

olvashatunk) a XVII. század elején kényszerültek rá, hogy 

prémkereskedelemből próbáljanak megélni. Mások környezetét jóval előbb 

tönkretette a fehér ember, hogysem számot lehetett volna adni termelő 

tevékenységük eredeti formáiról. Azok az eszkimók, akiket mi ismerünk, már 

nem vadásznak bálnára, a mai busmanok már nem nagyon vadászhatnak 

vadra, a sosónok diófenyőit kivágták a fehérek, vadászmezőiket pedig 

lelegelték a fehérek csordái.9 Amikor ezeket a népeket ma „nyomorúságban 

élőként” prezentálják nekünk, akiknek erőforrásai soványak és 

megbízhatatlanok, akkor miről is van szó? Az eredeti létfeltételek 

visszaidézéséről vagy pedig a gyarmatosítás kérlelhetetlenségének 

bemutatásáról? 

E globális kiszorulás az evolúciós értelmezésekre gyakorolt hatásának 

messzemenő következményeire (egyszersmind problémáira) csak a 

közelmúltban kezdtünk el fölfigyelni (Lee és Devore, 1968). Mai fontosságát 

talán abban foglalhatjuk össze, hogy a jelenlegi körülményeket nem annyira 

úgy kell felfognunk, mint a vadásznépek termelési képességei megítélésének 

adekvát keretét, sokkal inkább egyfajta szélsőséges próbára tevést kell 
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látnunk bennük. Éppen ezért a teljesítményeikről alább következő 

beszámolót egészen rendkívüli eredményként kell elkönyvelnünk. 

„Egyfajta anyagi bőség” 

Ha figyelembe vesszük, hogy az elméletek milyennek mutatják a vadászó-

gyűjtögető népességek szegénységét, elég nagy meglepetésként érheti az 

embert, hogy a Kalahári-sivatagban élő busmanok – az élelem és a víz 

kérdésétől most tekintsünk el! – a mindennapjaik során szükségesnek 

bizonyuló „hasznos” dolgok körén belül maradva, „egyfajta anyagi bőség” 

áldásait élvezhetik. „Ahogy a !Kungok egyre inkább kapcsolatba kerülnek a 

fehér emberrel – s ez napjainkban már igencsak megesik –, egyre 

erőteljesebben fogják elkezdeni hiányát érezni az őáltala készített dolgoknak; 

egyre inkább fogják szükségét érezni annak, hogy ilyenek nekik is legyenek 

birtokukban; egyre hevesebben fognak arra vágyni, hogy megszerezhessék 

ezeket. Kisebbrendűségi komplexust fog nekik okozni, hogy ruhátlanul 

állnak az őket körülvevő felöltözött idegenek között. De amíg a saját életüket 

élték, a maguk készítette eszközöket használták, viszonylag mentesek voltak 

mindenféle anyagi szükséglet nyomásától. A víz és az élelem kivételével 

(fontos kivételekről van szó!) – ami a Nyae Nyae !Kungoknak, ha éppen csak 

elegendő mennyiségben is, de rendelkezésére áll (hogy soványak, de nem 

tekinthetők csonttá aszottnak, legalábbis erre látszik utalni) –, 

mindegyiküknek mindene megvolt, ami kellhet neki, vagy, ha úgy esett, 

előállíthatta, mivel minden férfi és minden nő elő tudja állítani – és elő is 

állítja – azt, amire szüksége van. [...] Egyfajta anyagi bőségben éltek, mivel az 

önfenntartásukhoz szükséges szerszámokhoz valót azokban az anyagokban 

tanulták meg föllelhetni, amelyek a környezetükben bőségesen voltak 

találhatók, s amelyekhez mindenki szabadon hozzáférhetett (fa, nád, csont a 

fegyverek és szerszámok elkészítéséhez, rostanyag a kötelekhez, fű, 

növényzet a szálláshelyek előállítására), vagy pedig olyan anyagokban, 

amelyek legalábbis a népesség szükségleteihez képest mindig elegendő 

mennyiségben álltak rendelkezésre. [...] A !Kungok mindig nekiállhattak 

strucctojást keresni, hogy héjuk darabjaiból nyakláncot fűzzenek (vagy 

kereskedjenek velük), de külön keresés nélkül is mindig akadt elegendő, 

hogy minden nőnek meglegyen a maga kb. tucatnyi vízhordó- vagy 

tárolóedénye (nagyjából ennyit képes magával hordani) és elegendő 

fölfűzhető „ékszere”. Vadászó-gyűjtögető életmódjuk során – az évszakok 



 13 

múlásához igazodva, vándorolva egyik élelmet adó helytől a másikig, 

szüntelenül ingázva a vizet és az élelmet biztosító helyek között – magukkal 

hordják gyermekeiket és legszükségesebb tulajdonaikat. Mivel, ha valamire 

szükségük van, mindenütt bőségesen találnak nyersanyagot annak 

előállításához, a !Kungok sosem próbáltak megoldást keresni arra, hogy 

hogyan kellene használati tárgyakat valahogy tárolni, nem érezték szükségét 

annak, hogy bármit több példányban állítsanak elő. Útra kelvén, gyakran 

még azt sem cipelik magukkal, ami kellhet. Ha éppen nincs, mikor kell, 

kölcsönkérik a másét. Könnyedén letesznek arról, hogy bármit is 

fölhalmozzanak, s így a különböző tárgyak fölhalmozása semmilyen 

értelemben nem is befolyásolná »pozíciójukat«.” (Marshall, 1961. 243–244., 

az én kiemelésem.)A vadászó-gyűjtögető termelési mód elemzése során 

hasznos lehet két dolgot elkülöníteni egymástól – ahogyan azt Marshall is 

tette. Az élelem és a víz bizonyosan „fontos kivétel”, amit jobb elkülönítve 

kezelni és részletesen taglalni. Ami a többit illeti, a nem létfenntartási 

szektort, a busmanokról mondottak általában is, részleteikben is 

alkalmazhatók a vadásznépekre a Kalahári-sivatagtól Labradorig – vagy a 

Tűzföldig, ahol Gusinde arról számol be, hogy az ott élő yahganok még a 

nagyon gyakran használatos eszközeikből sem hajlandók egynél többet 

tartani, ami annak jele, hogy „rendkívül magabiztosak”. Itt, a Tűzföldön – írja 

a szerző – „az embereknek nem kell sokat bajlódniuk, hogy ellássák magukat 

a szükséges munkaeszközökkel” (1961. 213.).10 Ami a létfenntartás körén 

kívül eső dolgokat illeti, az emberek szükségletei általában könnyedén 

kielégíthetők. Ez a fajta „anyagi bőség” részben az előállítás könnyűségével 

magyarázható, emez pedig a technológia egyszerűségével és a javak 

tulajdonbavételének demokratizmusával. A termékeket „otthon” állítják elő, 

kőből, csontból, fából, bőrből, csupa olyan anyagból, amit „bőséggel találnak 

a kezük ügyében”. Általánosságban elmondhatjuk, hogy sem a 

nyersanyaghoz való hozzájutás, sem pedig a megmunkálása nem igényel 

különösebb erőfeszítést. A természetes nyersanyagforrásokhoz való 

hozzáférés általában egészen közvetlenül adott – „ott áll, mindenkinek 

rendelkezésére” –, mint ahogy a megmunkáláshoz szükséges szerszámoknak 

is mindenki birtokában van, és a szükséges szakértelemmel is mindenki 

rendelkezik. A munkamegosztás formái hasonlóképpen egyszerűek, 

többnyire nemek szerinti munkamegosztásról van szó. Tegyük hozzá 

mindehhez, hogy a dolgok egymás közötti elosztása nagyon is nagyvonalúan 
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történik (ez igencsak jellemző a vadásznépekre), aminek általában az a 

végeredménye, hogy mindenki egyformán részesül a javak bőségéből s a jólét 

ekként adott fokából.Azám! Persze, „adott fok”-ról van szó. A javak „bősége” 

egy objektíve nagyon is alacsonyan meghúzott életszínvonal függvénye. 

Nagyon is fontos eleme a rendszernek, hogy a fogyasztható javak szokásos 

mennyisége (mint ahogy az őket fogyasztók létszáma is) ebben a kultúrában 

nagyon alacsonyra van szabva. Kis létszámú embercsoportról van szó 

mindig, akik végtelenül szerencsésnek tartják magukat, ha néhány könnyen 

előállítható dolognak birtokában lehetnek: némi ruházatnak, valamiféle, a 

helyi időjárási viszonyok között megfelelő lakhelyül szolgáló 

tákolmánynak,11 néhány ékítménynek, gondosan eltett kovakőnek, 

miegyébnek (például „a bennszülött vajákosok által az emberekből kioperált 

kvarcdarabkáknak” – Grey, 1841. 2. köt. 266.), és hát persze annak a bőrből 

készült zsáknak, amiben „a hűséges feleség mindezt – az ausztrál vadember 

egész vagyonát – hordozza” (266.). Arról, hogy a vadásznépek az anyagi javak 

ily szerény mennyisége mellett is tökéletesen elégedettek, nem nagyon van 

mi egyebet mondani. Igazából az a kérdés, hogyan képesek ilyen kevéssel is 

beérni. Ez, részükről, ugyanis tudatos választás – mint Gusinde fogalmaz 

(1961. 2.): „elvi kérdés” számukra, és egyáltalán nem tekintik 

szerencsétlenségnek. 

Ne akarj semmit, nem lesz hiányod semmiben ! Vajon arról van-e szó, hogy a 

vadászok azért nem hajszolják az anyagi javakat, mert annyira az 

élelemkeresés igájába vannak fogva („lehetőleg minden emberből maximális 

energiabefektetést kinyerni”), hogy sem idejük, sem erejük nem marad a 

kellemességet jelentő egyéb dolgok keresésére? Vannak etnográfusok, akik 

ennek éppen az ellenkezőjéről számolnak be: a táplálék fölkutatása oly 

hatékonyan történik, hogy idejük java részében az emberek egyszerűen nem 

tudják, mihez is kezdjenek magukkal. Másfelől persze az állandó mozgás, az 

„úton levés” alapvető feltétele ennek a habitusnak; időnként kifejezetten nagy 

utat kell bejárni, de még ha nem így történik is, hamar megtanulják igen 

kevésre becsülni a tulajdonlás nyújtotta elégedettséget. A vadászó emberről 

joggal mondható, hogy gazdagsága csak terhére van. Az ő életkörülményei 

között a birtoklás, mint Gusinde mondja, nyomasztóan megterhelő, 

mégpedig annál inkább, minél tovább kell magával hordoznia a javait. 

Vannak gyűjtögetők, akik kenuval közlekednek, vannak, akik kutyaszánnal, 

de a legtöbbjük gyalogosan, és vinnie kell magával mindazt, amije van. Így 
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hát bölcsen annyira tart csak igényt, amennyit kényelmesen magával vihet. 

Vagy amennyit az asszonya magával vihet: a férfiak többnyire mentesülnek 

attól, hogy terhet viseljenek, hiszen örökös készenlétben kell lenniük, 

semmitől sem akadályoztatva, akár, hogy a vadat üldözőbe fogják, akár, hogy 

kivédjenek valamilyen támadást. Mint Owen Lattimore némiképp hasonló 

összefüggésben írta: „Az igazi nomád mindig szegény.” Mozgékonyság és 

tulajdonlás nem fér össze. Hogy a gazdagság gyorsan átfordulhat valami 

olyanná, ami inkább teher, még a kívülálló számára is elég nyilvánvalónak 

tűnhet föl. Amikor búcsút készült venni busman barátaitól, Laurens van der 

Post is beleütközött ebbe az ellentmondásba. „Az ajándékozás kérdése nem 

kevés nyomasztó pillanatot okozott nekünk. Valósággal elszégyelltük 

magunkat, látva, hogy mennyire nincs semmink, amit ajándékul adhatnánk 

nekik. Szinte minden tulajdonunk csak terhükre lett volna, megnehezítette 

volna, hogy a maguk szokott módján éljék az életüket. Ők, gyakorlatilag, 

szinte semmiféle tulajdonnal nem rendelkeztek: egy ágyékkötő, egy bőrből 

készült takaró és egy kis bőrzsák – ennyi volt a személyes tulajdonuk. 

Semmijük nem volt, amit egy szempillantás alatt össze ne szedhettek volna, 

hogy aztán pokróckájukat összehajtogatva és a vállukra vetve, elinduljanak 

akár ezer mérföldnél is hosszabb útjukra. Semmiféle érzékük nem volt a 

tulajdonszerzésre.” Ha ez még egy véletlenül odavetődött idegen számára is 

ennyire nyilvánvaló, akkor ez a beidegződés nyilván „második természetévé” 

lett már ezeknek az embereknek.  A dologi javak iránti vágyakozás 

visszafogottsága intézményesül; pozitív kulturális ténnyé válik, ami a 

gazdasági tevékenység legkülönbözőbb vonatkozásaiban is rendre 

megnyilvánul. Lloyd Warner a murnginokról például azt meséli, hogy az ő 

értékrendszerükben a hordozhatóság nagyra tartott szempont a dolgok 

értékének megállapításában. A kis tárgyakat jobban szeretik a nagyoknál. 

Egy tárgy értékének megállapításakor, mindent egybevéve, fontosabb 

szempont, hogy „könnyen hordozható” legyen, mint az, hogy mennyire ritka 

jószág, vagy mennyi munkát kell fektetni az előállításába. Aminek a 

magyarázata abban rejlik – írja Warner –, hogy a murnginok számára a 

„legfőbb érték a mozgás szabadsága”. Ami pedig azt a vágyat illeti, hogy „az 

embert ne kösse semmi a tárgyakhoz, és ne kelljen felelősséget éreznie 

irántuk” (ez kötöttséget jelentene a rájuk jellemző kóborló életmód 

szempontjából), Warner ebből vezeti le azt, hogy a murnginoknak „nagyon 

kifejletlen a tulajdon iránti érdeklődése”, illetve azt is, hogy „egyáltalán nem 
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foglalkoztatja őket az a gondolat, hogy fejlesszenek valamit technikai 

eszközeiken” (1964. 136–137.). Itt tehát különleges gazdasági 

„sajátszerűséggel” van dolgunk. Nem állítom, hogy ez a jelenség általános 

lenne, előfordulása pedig talán éppúgy magyarázható akár a 

szobatisztaságra való nevelés fogyatékosságával, akár az anyagi 

felhalmozásra való tanult közömbösséggel; annyi biztos, hogy vannak 

vadászó népek, amelyek határozottan hajlamosak arra, hogy hanyagul ne 

törődjenek a tulajdonukat képező dolgokkal. Azzal a fajta nemtörődömséggel 

viselkednek, ami csak egy olyan népnél lenne helyénvaló, amely tökéletes 

ellenőrzést gyakorol a termelés problémái fölött – így viszont az őrületbe 

kergeti az európaiakat. „Fogalmuk sincs arról, hogy hogyan vigyázzanak a 

holmijaikra. Eszükbe nem jutna, hogy rendet tartsanak közöttük, hogy 

kimossák vagy megtisztítsák őket, összehajtogassák, fölakasszák vagy 

egymásra rakják őket. Ha valami konkrét dolgot keresnek, szanaszét 

hányják a kosaraikból előkotort »vegyesfelvágottat«. A sátrukban egymás 

hegyén-hátán tárolt nagyobb tárgyakat szétdobálják, mit sem törődve azzal, 

hogy azoknak bajuk eshet. Az európai megfigyelő szüntelenül azzal az 

érzéssel küzd, hogy ezek az indiánok [a yahganok] semmiféle értéket nem 

tulajdonítanak használati tárgyaiknak, mintha nem is emlékeznének arra, 

hogy mennyi munkába, erőfeszítésbe került, hogy előállítsák őket.12 

Igazából az van, hogy senki sem törődik a maga kevéske holmijával, 

ingóságával; könnyen elveszíti, ugyanilyen könnyen pótolja. [...] Az indián 

még akkor sem ügyel rájuk, ha könnyűszerrel megtehetné. A fehér ember 

csak fejét csóválja, látván, hogy ezek mily végtelenül közömbösen hagyják 

összekoszolódni vadonatúj szerzeményeiket, értékes ruhadarabokat, frissen 

szerzett dolgokat, értékes tárgyakat, vagy tűrik, hogy a gyerekek és a kutyák 

szétmarcangolják őket. [...] Ha kapnak valami értékes dolgot, azt merő 

kíváncsiságuk okán néhány óráig nagy becsben tartják, azt követően 

azonban mit sem törődnek azzal, ha tönkremegy a latyakos sárban. Minél 

kevesebb tulajdonuk van, annál kényelmesebben keríthetnek sort a 

helyváltoztatásra; ami tönkremegy, annak helyébe, alkalomadtán, újat 

kerítenek. Így tehát tökéletesen hidegen hagyja őket az anyagi javak 

birtoklása.” (Gusinde, 1961. 86–87.) Az ember hajlamossá válik arra, hogy a 

vadászban ne lásson „gazdasági tevékenységet folytató” személyt. Legalábbis, 

ami a nem közvetlenül a létfönntartást szolgáló javakat illeti, pontosan az 

ellenkezője annak a karikatúraszerű figurának, akibe minden „Bevezetés a 
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közgazdaságtan alapelemeibe” címet viselő munka első oldalán 

beleütközünk. Szükségletei alig vannak, a hozzájuk szükséges eszközöknek 

pedig (ehhez képest) bőviben van. Következésképp „nem rabja az anyagi 

szükségleteknek”, „nincs érzéke a birtokláshoz”, „rendkívül alulfejlett a 

magántulajdonhoz való viszonya”, „semmi nem ösztökéli az anyagi javak 

megszerzésére”, nem érdekli, hogy fejlessze eszközállományának technikai 

szintjét. 

A vadászoknak az anyagi javakhoz fűződő, a fentiekkel jellemezhető 

viszonyában van egy nagyon egyértelmű és fontos elem. Ennek a 

gazdaságnak a belső szempontrendszere felől nézve tökéletesen elhibázott 

arról értekezni, hogy a szükségleteket „visszafogják”, a vágyakat „korlátok 

közé szorítják”, vagy arról, hogy a gazdagság fogalma „korlátozott”. Az ilyen 

megfogalmazás ugyanis megelőlegezi a nevezetes homo oeconomicust, 

illetőleg azt, hogy a vadászembernek lélekben meg kell küzdenie saját 

rosszabbik énjével, majd pedig, miután győzelmet aratott az utóbbi fölött, 

kulturálisan elköteleződik egyfajta szegénységi fogadalom mellett. Ez a 

fogalmazásmód föltételezi az arról a szerzésvágyról való lemondást, mely 

eleve ki sem fejlődött benne; föltételezi azoknak a vágyaknak a visszafogását, 

amelyek meg sem fordultak a fejében. A homo oeconomicus vadászainknál 

későbbi, burzsoá találmány, mely – Mauss szavaival élve – „éppúgy még csak 

ezután fog kialakulni, mint az »erkölcsi lény« fogalma”. Nem arról van szó, 

hogy a vadászok és gyűjtögetők megzabolázták „anyagi javak szerzésére” 

ösztökélő késztetéseiket – ilyenek egész egyszerűen nem támadtak még 

bennük. „Ráadásul nagy áldás is számukra, hogy érintetlen maradnak a 

Gonosz kísértéseitől, de vadembereink ráadásul boldognak mondhatók, 

mivel az a két zsarnok – a szerzésvágy és a kapzsiság –, mely közülünk, 

európaiak közül sokakat megkínoz és pokolra taszít, erdeik sűrűjében nem 

találtatik. [...] Mivel tökéletesen elégedettek, ha el tudják tartani magukat, 

egyikük sem áll az Ördög szolgálatába csupáncsak azért, hogy vagyonra 

tehessen szert.” (LeJeune, 1897. 231.) Hajlamosak vagyunk úgy 

gondolkodni, hogy a vadászok és gyűjtögetők szegények, mivel nincs 

semmijük. Meglehet, célszerűbb lenne úgy gondolnunk rájuk, mint akik 

szabadok. „Anyagi javaik elképesztő szűkössége megkíméli őket attól, hogy 

mindennapos szükségleteik miatt aggódva gondoljanak a holnapra, s ez 

képessé teszi őket arra, hogy élvezzék az életet.” (Gusinde, 1961. 1.) 
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Jegyzetek 

1. Vagy legalábbis Lucretius előttre. (Lásd Harris, 1968. 26–27.) 

2. Az efféle kalkulálás történelmileg adott előfeltételeihez lásd Codere, 1968 

(főleg 574–575.). 

3. A „szűkösségnek” a kapitalista termelési viszonyok közötti komplementer 

intézményesüléséhez lásd Gorz, 1967 (37–38.) 

4. Jegyezzük meg itt, hogy a kortárs európai marxistáknak a primitív népek 

szegénységéről hangoztatott nézetei nagyon gyakran semmiben nem 

különböznek a polgári közgazdászokéitól. Lásd Buharin, 1967; Mandel, 1962, 

1. köt.; illetve a Lumumba Egyetemen használt gazdaságtörténeti kézikönyv (a 

bibliográfiában ez „Anonim, é. n.” címszó alatt lelhető föl). 

 

5. Nagyon sokáig szinte Elman Service volt az egyetlen etnológus, aki 

szembefordult a vadászó népek szegénységéről vallott hagyományos 

nézetekkel. Jelen tanulmány igen sokat köszönhet az arunták szabadidős 

tevékenységéről tett megjegyzéseinek (1963. 9.), illetve a vele folytatott 

beszélgetéseim során elhangzottaknak. 

6. White „fejlődéstörvénye” alapvetően a per capita mérték miatt elhibázott. A 

neolitikus társadalmak azért képesek összességében nagyobb tömegű 

energiát mozgósítani, mint a földművelést még nem ismerők, mert nagyobb 

tömegű, energiaforrásként számba vehető embert képesek eltartani (a 

domesztikálás alkalmazásával) – és így munkába állítani. A társadalmi 

termék összvolumenének megnövekedése azonban nem feltétlenül a 

munkatermelékenység megnövekedésének következménye (mint azt White 

a neolitikus forradalom kapcsán föltételezi). A jelenleg rendelkezésünkre álló 

etnológiai adatok, mint alább látni fogjuk, amellett szólhatnak, hogy az 

egyszerű földművelő rendszerek termodinamikai (vagyis az emberi munka 

egységnyi szinten kifejthető energiája) értelmében nem hatékonyabbak a 

vadászó-gyűjtögető életmódnál. Hasonló megfontolásokból a legutóbbi időkben 

egyes régészeti munkák a neolitikus fejlődéstörténet magyarázatához nem a 
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munkatermelékenységre, hanem a letelepedés nyújtotta stabilitásra 

hivatkoznak (lásd Braidwood és Wiley, 1962). 

7. Hasonló, a misszionáriusok Kelet-Ausztráliában a vér fogyasztásával való 

gyógyítást illető félreértéséről való beszámoló – Hodgkinson, 1845. 227. 

8. A primitív vadászó társadalmak létfeltételeit – mint Carl Sauer megjegyzi – 

„nem szabad mai utódaik helyzete alapján megítélni, hiszen ezek mára a 

földteke legterméketlenebb területeire lettek kiszorítva, Ausztrália 

legbelsejébe, az amerikai Nagy Medence területére, illetve a sarkvidéki 

tundrákra és tajgákra. Azok a területek, ahol valaha éltek, élelemben 

rendkívül gazdagok voltak”. (Idézi Clark és Haswell, 1964. 23.) 

9. Az akkulturáció fogságába zárt ember bepillantást nyerhet abba, milyen is 

lehetett „tisztességes” környezetben a vadászó-gyűjtögető életforma, ha 

elolvassa Alexander Henry beszámolóját Észak-Michiganben, „fogadott” 

chippewa indiánként tett, tapasztalatokban gazdag útjáról. (Lásd Quimby, 

1962.) 

10. Turnbull is hasonlókat mond a Kongó menti pigmeusokról: „Ami a hajlék, a 

ruházat vagy az anyagi kultúrába tartozó dolgok bármelyikének 

elkészítéséhez kellhet, az ott van a kezük ügyében.” Úgy ítéli továbbá, hogy a 

létfenntartásnak sincs problémája. „Egész évben elegendő mennyiségben 

tehetnek szert vadhúsra, illetve növényi eredetű táplálékra.” (1965. 18.) 

11. Vannak gyűjtögető életmódot folytató csoportok, amelyekhez ma nem 

köthető érdemleges építészeti teljesítmény, de amelyek, mielőtt még az 

európaiak elűzték volna őket, igenis folytattak ilyesmit. Lásd Smythe, 1871. 1. 

köt. 125–128. 

12. Ne feledkezzünk meg azért Gusindének arról a megjegyzéséről, hogy 

„tűzföldi indiánjainknak nem kell sokat bajlódniuk, hogy ellássák magukat a 

szükséges munkaeszközökkel”. 

2 rész 

Létfenntartás 

Amikor Herskovits a maga Economic Anthropology-ját írta (1958), az 

antropológusok körében általános szokás volt a busmanokban vagy 

Ausztrália őslakóiban „klasszikus példáját” látni egy olyan népnek, melynek 

„gazdasági erőforrásai a lehető legszűkösebbek”, s olyannyira kétes esélyeket 

kínáló környezetben élnek, hogy „csak a szüntelen foglalatosság teheti őket 
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képessé a létfönntartásra”. Manapság a „klasszikus” felfogás ennek jószerivel 

az ellenkezője – s éppen az ezeknél a népcsoportoknál gyűjtött tapasztalatok 

alapján. Elég megalapozottan lehet azt állítani, hogy a vadászok és 

gyűjtögetők kevesebbet dolgoznak, mint mi; ahelyett, hogy megszakítás 

nélkül kellene egész nap fáradozniuk, az élelemkeresésbe nagy szüneteket 

iktatnak be, bővében vannak a szabad időnek, s minden másféle 

társadalomnál több idejük marad az embereknek arra – egy fő/évre kivetítve 

–, hogy napközben aludjanak. Az Ausztráliára vonatkozó érdemi adatok egy 

része a korai forrásokban lelhető föl, de szerencsénkre rendelkezésünkre 

állnak az 1948-ban Arnhem-földre vezetett amerikai–ausztrál tudományos 

expedíció által gyűjtött számszerű adatok is. Ezeknek az 1960-ban publikált, 

megdöbbentő adatoknak a fényében sok mindent revízió alá kell vennünk a 

megelőző száz év Ausztráliára vonatkozó beszámolóiból. S talán még 

távolabbra visszamenően is revízió alá kellene vennünk az antropológiai 

gondolkodás bizonyos elemeit. A legfontosabb kutatási beszámoló McCarthy 

és McArthur műve (1960) a vadászat és a gyűjtögetés időbeli vetületéről, 

illetve McArthur elemzése a fogyasztott élelem tápértékéről. 

Az 1. és 2. ábra a főbb termelőtevékenységekre irányuló vizsgálatokat 

összegzi. Ezek alapjául olyan, rövidebb időtartamú megfigyelések szolgáltak, 

melyek során semmilyen rituális ünnepségre nem került sor. A Fish Creek-i 

terepmunka 14 napig tartott, tehát hosszabb időtávot ölel fel (egyszersmind 

jóval részletesebb), mint a Hemple Bay-i terepen 7 napig folytatott 

megfigyelés. Amennyire meg tudom ítélni, a beszámoló csak a felnőttek 

munkájára terjed ki. A diagramok a vadászatra, növények gyűjtögetésére, 

élelemkészítésre és a fegyverek javítására fordított időmennyiségeket tüntetik 

fel úgy, ahogyan az etnográfusok az adatokat összeállították. Mindkét 

táborban szabadon mozgó ausztráliai őslakosok éltek, akik a vizsgálat 

időpontjában sem missziókkal, sem más településekkel nem tartottak fönn 

kapcsolatot (az azonban nem biztos, hogy ez az „elkülönülés” állandó – vagy 

akár csak szokványos – körülmény volt számukra).13 

1. ábra: Élelemszerzéssel kapcsolatos napi időráfordítás: Fish Creek-i 

táborhely (McCarthy és McArthur, 1960) 
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2. ábra: Élelemszerzéssel kapcsolatos napi időráfordítás: Hemple Bay-i 

táborhely (McCarthy és McArthur, 1960) 
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Az ember csak komoly fenntartásokkal vonhat le általánosabb érvényű vagy 

történeti jellegű következtetéseket a merőben csak Arnhem-földi adatokból. 

Nem csak a kontextus került igen messze az ősidőkbelitől, nem csak a 

megfigyelési időszak volt túlságosan rövid, de a modern viszonyok bizonyos 

elemei is a bennszülött szint fölé emelhették a termelékenységet, például 

fémeszközök, vagy a népesség fogyása csökkenthette az élelemforrások 

kiaknázásának igényét lokálisan. Vannak viszont olyan, ennek 

ellenkezőjeként – vagyis a termelékenység alacsonyabb szintjének 

indikátorául fölfogható – körülmények is, melyek kétségeinket inkább 

fokozzák, mintsem csökkentenék: például ezeknek a félig-meddig független 

életet élő vadászoknak a szakértelme, ügyessége már nem olyan, mint őseiké 

volt. Tekintsük hát az Arnhem-földi következtetéseket egyelőre további 

ellenőrzésre szorulóknak, amelyek akár érvényesnek is bizonyulhatnak, ha 

más etnográfiai vagy történeti beszámolók adatai egybevágnak velük. 

Legnyilvánvalóbb közvetlen konklúzióként mindenesetre az adódik, hogy 

ezeknek az embereknek nem kell keményen dolgozniuk. Az egy-egy személy 

által napi átlagban a táplálék megszerzésére és elkészítésében való 

részvételre fordított idő négy vagy öt óra. Ráadásul nem egyhuzamban, 

megszakítás nélkül dolgoznak. Az élelem felkutatását nagyon is gyakran 

megszakítják. Amikor az embereknek sikerült a számukra az adott 

pillanatban elegendőnek látszó táplálékot összeszedniük, akkor fölhagynak a 

további kereséssel, így aztán bőségesen marad szabad idejük. Elég világos, 

hogy a létfenntartás kapcsán, mint ahogy a termelés egyéb ágazataiban is, 

olyasfajta gazdálkodással van dolgunk, amelynek sajátos, szűkre szabott 

célkitűzései vannak. Minthogy e célok vadászat és gyűjtögetés révén 

feltehetően nem szabályos eloszlásban érhetők el, így a munkatevékenység 

sémái ennek megfelelően egyenetlenek. A vadászó-gyűjtögető életmódnak 

alkalmasint egy harmadik jellegzetessége (melyre a ránk örökített bölcsesség 

képzeletvilága nem terjed ki) a következő: ahelyett, hogy a lehetőségek 

legvégső határáig kiaknáznák a ráfordítható munkaerőt és a rendelkezésre 

álló forrásokat, ezek az ausztráliaiak láthatólag objektív gazdasági 

lehetőségeik potenciálján igencsak belül maradnak. „Mindegyik csoportra áll, 

hogy a napi begyűjtött mennyiséget kivétel nélkül mindig megnövelhették 

volna. Annak ellenére, hogy az élelemkeresés a nők olyan tevékenysége, 

melynek nap mint nap, megszakítás nélkül eleget kell tenniük [azért az 1. és 

2. ábra adatairól ne feledkezzünk meg], mindig nyílt lehetőségük arra, hogy 
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pihenjenek, és egyáltalán nem töltötték napkeltétől napnyugtáig az idő 

egészét táplálékkereséssel és ételkészítéssel. A férfiak élelemszerző 

tevékenysége még sporadikusabbnak bizonyult; ha olykor-olykor bőséges 

zsákmányra sikerült szert tenniük, akkor a másnapot gyakorta tétlenkedve 

töltötték. [...] Meglehet, öntudatlanul mérlegelni kezdenek, vajon megéri-e a 

nagyobb élelemellátmány előnye az összegyűjtésébe befektetett több munkát. 

Talán megsaccolják, mennyi az, ami elegendőnek mondható, s amikor ennyi 

összegyűlt, leállnak.” (McArthur, 1960. 62.) Mindebből negyedikként az is 

következik, hogy a gazdasági tevékenység nem csigázza el az embereket. A 

kutatók naponta vezetett kutatási naplója arról árulkodik, hogy az emberek 

nem hajszolják magukat; csak egyetlen alkalommal mondták egy vadászról, 

hogy „nagyon kimerült” volt (McCarthy és McArthur, 1960. 150., lábjegyzet). 

Maguk az Arnhem-földiek sem tartották a létfenntartást terhes feladatnak. 

„Bizonyosan nem érezték olyan kellemetlen teendőnek, amin – amilyen 

hamar csak lehet – túl kellene esni, sem pedig olyan szükséges rossznak, 

amelyet addig halogat az ember, ameddig csak lehet.” (McArthur, 1960. 

92.)14 E vonatkozásban, valamint a tekintetben is, hogy mennyire nem 

használják ki gazdasági erőforrásaikat, érdemes megjegyezni, hogy az 

Arnhem-földi vadászok korántsem elégednek meg a „puszta léttel”. Mint más 

ausztrál őslakosokat (vö. Worsley, 1961. 173.), őket is bosszúsággal tölti el, 

ha étrendjüket egyhangúnak kell találniuk, s a legszükségesebbek 

beszerzésén túl is hajlandók idejük egy részét arra fordítani, hogy változatos 

étrendet biztosítsanak maguknak (McCarthy és McArthur, 1960. 192.). 

Annyi mindenesetre bizonyosan állítható, hogy az Arnhem-földiek 

táplálékbevitele megfelelő volt – még a National Research Council of America 

normái szerint is. Az átlagos egy főre jutó kalóriafogyasztás a Hemple Bay-i 

táborban 2160 kalória volt (csak négynapos megfigyelés során)‚ Fish 

Creeknél pedig (11 napos megfigyelés alapján) 2130 kalória. Az 1. táblában 

különböző tápanyagok átlagos napi fogyasztása található, amit McArthur az 

NRCA által ajánlott dietetikai mennyiségek százalékában számolt ki.1. tábla: 

Az átlagos napi fogyasztás a javasolt dietetikai mennyiségek százalékában 

(McArthur – 1960 – nyomán) 

KALÓRIA PROTEIN VAS KALCIUM ASZKORBINSAV 

Hemple Bay 116 444 80 128 394 

Fish Creek 104 544 33 355 47 
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Végül is mi derül ki az Arnhem-földi kutatás alapján a híres-nevezetes 

szabadidőkérdésről? Úgy tűnik, hogy a vadászó-gyűjtögető életmód 

szembeszökően mentes a gazdasági gondoktól. A Fish Creek-i csoport egy 

35-40 éves, gyakorlatilag „teljes  munkaidőben alkalmazott” mesterember 

eltartását is képes volt magára vállalni, jóllehet tevékenysége leginkább csak 

csellengésben merült ki. „Egyáltalán nem ment vadászni a többi férfival. Volt 

viszont, mikor egész nap szorgosan próbált halat fogni. Egyszer-egyszer 

nekiindult a bozótnak, hogy vadméhek fészke után kutasson. Wilira – mert 

így hívták – szakképzett mesterembernek bizonyult, aki megreparálta a 

dárdákat, a dárdahajítókat, készített pipákat és zúgattyúkat; ha kérték, 

nyéllel látta el a kőbaltákat. Amikor nem ilyesmivel foglalatoskodott, 

többnyire beszélgetéssel, evéssel és alvással töltötte az időt. (McCarthy és 

McArthur, 1960. 148.) A Wilira-félék nem számítanak kivételesnek. Az 

Arnhem-földi vadászok által nem munkára fordított idő szó szerint szabad 

időnek minősült, amit pihenéssel és alvással töltöttek el (lásd a 2. és 3. 

táblát). A munkatevékenység alternatívája – azt kiegészítően felváltva – 

főképpen az alvás volt. „Azon az időn túl, amit (többnyire meghatározott 

tevékenységtípusok között és főzés közben) általában véve »társadalmi 

érintkezéssel«, beszélgetéssel, pletykálkodással és effélékkel töltöttek, a 

nappal jó néhány óráját is pihenésre, illetve alvásra fordították. Nagy 

átlagban, ha a tábor területén tartózkodtak, a férfiak ebéd után egy-másfél 

órát aludtak (néha még többet is). Halfogás vagy vadászat után is, a táborba 

érve lepihentek aludni, vagy azon nyomban, hogy hazaértek, vagy pedig az 

alatt, amíg a zsákmányt megfőzték. Hemple Bayben az volt a szokás, hogy a 

férfiak, ha korán hazaértek, lefeküdtek aludni, ha viszont délután 4 óra után 

keveredtek haza, akkor már nem. Ha egész nap nem hagyták el a tábort, 

bármikor alhattak egyet, ebéd után azonban mindig. A nők, ha az erdőt 

járták gyűjtögetni, észrevehetően több időt fordítottak pihenésre, mint a 

férfiak. Ha egész nap bent maradtak a táborban, akkor ők is összevissza 

feküdtek le aludni, nemegyszer hosszú időre is.” (McCarthy és McArthur, 

1960. 193.) 

NAP FÉRFIAKRA SZÁMÍTOTT NŐKRE SZÁMÍTOTT 

ÁTLAGÉRTÉK 

első 2’ 15” 2’ 45” 

második 1’ 30” 1’ 00” 
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harmadik javarészt egész nap 

negyedik szakaszosan 

ötödik szakaszosan, illetve a késő délután 

nagyobbik részében 

hatodik javarészt egész nap 

hetedik néhány óra 

nyolcadik 2’ 00” 2’ 00” 

kilencedik 0’ 50” 0’ 50” 

tizedik egész délután 

tizenegyedik egész délután 

tizenkettedik szakaszosan, illetve délután 

tizenharmadik —- —- 

tizennegyedik 3’ 15” 3’ 15” 

 

NAP FÉRFIAKRA SZÁMÍTOTT NŐKRE SZÁMÍTOTT 

ÁTLAGÉRTÉK 

első —- 0’ 45” 

második javarészt egész nap 2’ 45” 

harmadik 1’ 00” —- 

negyedik szakaszosan  

ötödik —- 1’ 30” 

hatodik szakaszosan 

hetedik szakaszosan 

Az, hogy az Arnhem-földieknek nem sikerül „kultúrát teremteniük”, az nem 

az ehhez szükséges idő hiányán múlik. Sokkal inkább azon, hogy lusták 

hozzá. Ennyit akkor az Arnhem-földi vadászok-gyűjtögetők áldatlan 

helyzetéről. Ami pedig a busmanokat illeti, akiknek gazdasági tevékenységét 

Herskovits az ausztráliai vadászokéhoz hasonlatosnak találta, Richard Lee 

két kiváló, új keletű beszámolója is azt mutatja, hogy tényleg azonos 

helyzetben vannak (Lee, 1968, 1969). Lee kutatására nem csak azért illik 

odafigyelnünk, mert a busmanokra vonatkozik, hanem azért, mert 

elsősorban a !kung busmanok egy meghatározott csoportjáról, a Dobe 

térségben lakókról van szó, akiknek életterülete közvetlenül határos a Nyae-

Nyae térségben lakókéval, akiknek létfeltételeivel kapcsolatban – amúgy az 
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„anyagi bőség” kontextusán belül maradva – Marshall szigorú fenntartásokat 

fogalmazott meg. A dobék Botswanában élnek, egy olyan régióban, ahol a 

!kung busmanok már legalább száz évvel ezelőtt megtelepedtek, de csak 

mostanában kezdtek attól szenvedni, hogy vannak, akik ki akarják szorítani 

őket onnan. (A dobék egyébként az 1880-as, 1890-es évektől hozzájutottak 

fémből készült tárgyakhoz.) Az alapos kutatás egy száraz évszakbeli (41 fős) 

tábor létfenntartó tevékenységét tanulmányozta – ez a lélekszám közel áll az 

ilyen települések átlagához. A megfigyelés 1964 júliusában és 

augusztusában négy héten keresztül tartott; olyan átmeneti időszak volt ez, 

amikor a kedvezőbbet éppen kedvezőtlenebb váltja fel az év során – 

ennélfogva elmondható róla, hogy meglehetősen reprezentatív a megélhetés 

átlagosnak tekinthető nehézségeit illetően. Az évi csapadék alacsony 

mennyisége ellenére (6–10 hüvelyk) Lee a dobék földjén „meglepően dús 

növényzetet” talált. Az élelemforrások „egyaránt bőségesek és változatosak” 

voltak, különösen vonatkozott ez a tápértékben gazdag mangetti dióra, mely 

oly bőségben fordul elő, hogy évről évre milliószámra ott rohadnak a diók a 

földön, mert senki nem akad, aki fölszedné őket (valamennyi hivatkozás 

forrása: Lee, 1969. 59.).15 Leenek a táplálékszerzésre fordított 

időmennyiségekről nyújtott beszámolói – adatainak összegzését lásd a 4. 

táblázatban – meglepően hasonlítanak az Arnhem-földön megfigyeltekhez. 

A busmanokra vonatkozó adatok azt mutatják, hogy egyetlen, vadászással-

gyűjtögetéssel foglalatoskodó férfi négy vagy öt személy ellátására képes. Ha 

ezeket az adatokat kapásból elfogadjuk „névértékükön”, a busmanok 

élelemtermelő tevékenysége hatékonyabbnak mondható, mint a francia 

mezőgazdaságé a II. világháborút megelőző időszakban, amikor is a francia 

lakosság több mint húsz százalékának munkája kellett ahhoz, hogy a 

lakosság fennmaradó részének legyen mit ennie. Ismerjük be persze rögtön, 

hogy az összehasonlítás félrevezető – ámde közel sem annyira félrevezető, 

mint amennyire döbbenetes. A Lee által megfigyelt, a vadonban cserkészve 

megélő busman népesség 61,3 százaléka (248 főből 152) vett részt 

tevékenyen a táplálék előteremtésében, a többiek vagy túlontúl fiatalnak, 

vagy túlontúl öregnek bizonyultak, hogysem ahhoz érdemlegesen 

hozzájáruljanak. A konkrétan megfigyelt táborban a táborlakók 65 százaléka 

volt „tevékeny”. Így tehát az élelemszerzők a teljes népesség háromötödét-

kétharmadát teszik ki. Ámde! A népességnek ez a 65 százaléka „a teljes 
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időmennyiségnek mindössze 36 százalékát töltötte munkával – miközben a 

népesség 35 százaléka egyáltalában nem dolgozott” (Lee, 1969. 67.). 

4. tábla: A dobé busmanok napi munkaidőnaplójának összesítése (Lee – 

1969 – nyomán) 

 

HÉT ÁTLAGOS FOGYASZTÁS MUNKA FELNŐTTEK létFENN- 

CSOPORT- SZEMÉLY/NAP SZEMÉLY/NAP HETI TARTÁSRA 

LÉTSZÁM1 szerint szerint MUNKANAPJAI FORDÍTOTT 

ÖSSZEGEZVE2 ÖSSZeGEZVE ERŐKIFEJTÉS 

MUTATÓJA3 

első 25,6 179 37 2,3 0,21 

(23–29) 

második 28,3 198 22 1,2 0,11 

(23–37) 

harmadik 34,3 240 42 1,9 0,18 

(29–40) 

negyedik 35,6 249 77 3,2 0,31 

(32–40) 

a négy hét 

egészében 30,9 866 178 2,2 0,21 

korrigált 

szummák4 31,8 668 156 2,5 0,23 

1 A csoportlétszám átlagban és határértékek között van megadva. A 

busmanok táborában egy-egy rövid időszakon belül jelentős 

létszámingadozás fordulhat elő. 

2 A hetente igényelt ellátás napjainak összegzett száma, mindenkit, tehát 

felnőtteket is, gyerekeket is beleértve.  

 

3 Ezt az indexet Lee alkotta annak bemutatására, hogy milyen összefüggés 

mutatkozik a fogyasztás és az elfogyasztandók előállításához szükséges 

munkatevékenység között. A függvénykapcsolat a következő: S = W/C; ahol 
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W = a személyenként munkára fordított napok száma; C = a személyenként a 

fogyasztásból részesedés napjainak száma. A képlet inverze azt mutatja meg, 

hogy egy önfenntartásra fordított munkanap teljesítményéből hány ember 

látható el. 

4 A második hét adatait itt figyelmen kívül hagytuk, mivel ezen a héten Lee 

két napon is hozzájárult a tábor táplálékmennyiségéhez. 

Minden dolgozó felnőttre vetítve ez hetenként két és fél napnyi 

munkatevékenységet jelent. (Más szavakkal: minden munkaképes személy – 

nő, férfi egyaránt – eltartotta önmagát, valamint a tőle függőket, s még 

mindig maradt három és fél, öt és fél napnyi, másfajta tevékenységek 

végzésére fordítható szabad ideje.) A „napi munkaidő” nagyjából hat órára 

rúgott, így a dobék számára a „munkahét” durván tizenöt óra, vagyis 

átlagosan napi két óra kilenc perc. Ez az érték alacsonyabb még az Arnhem-

földi „normáknál” is, igaz, nem tartalmazza a főzésre, illetve az eszközök 

előállítására fordított időt. Mindezeket figyelembe véve, a busmanok 

létfenntartásra fordított munkatevékenységének mértéke valószínűleg 

nagyon is közel jár az őshonos ausztráloknál találtakhoz. 

A busmanok abban is hasonlítanak az ausztráliai őslakosokhoz, hogy 

amikor nem az önellátásukért dolgoznak, átadják magukat a pihenésnek, 

vagy szabadidős tevékenységekkel töltik idejüket. Itt is szembeötlő a munka- 

és a szabadidős tevékenység egy- vagy kétnapos időközönként váltakozó 

ritmusa; a szabadidőt – semmiféle rendszerességet nem mutató 

tevékenységekkel – a táborban töltik. Bár az elsődleges termelőtevékenység a 

táplálék megszerzése, Lee azt írja, hogy „az emberek idejük legnagyobb részét 

(heti négy-öt napot) mindenféle másra fordítják, akár saját táborukban 

maradva, akár más táborokba látogatva” (1969. 74.). „Egy nő egy nap alatt 

összegyűjt annyi élelmet, hogy az a család számára három napig 

elegendőnek bizonyuljon. Ideje fennmaradó részében a táborban tesz-vesz, 

kézimunkázik, ellátogat más táborokba, vagy pedig az onnét érkező vendégek 

fogadásában leli örömét. Az otthon töltött napokon a konyhai rutinmunka – 

mint mondjuk a főzés, a dió föltörése és megpucolása, tűzifa gyűjtése, 

vízhordás – egy, két vagy három óráját veszi el. Az állandó munkának és az 

állandó szabadidőnek ez az egymást váltó ritmusa az egész évre jellemző. A 

vadászok gyakrabban dolgoznak a nőknél, de időbeosztásuk egyenetlenebb. 

Nincs semmi szokatlan abban, ha egy férfi egész álló héten keresztül 
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hajszolja magát, majd két-három hétig egyáltalán nem megy vadászni. Mivel 

a vadászat eredményessége megjósolhatatlan, és mágikus befolyásolás alatt 

áll, a vadászokra időnként ráköszönt a balszerencse, s akár egy egész 

hónapig (vagy még tovább) fölhagynak a vadászattal. Ezekben az 

időszakokban más táborokba ellátogatás, szórakozás és leginkább táncolás a 

férfiak fő tevékenysége.” (1968. 37.) 

A dobéknál a napi, egy főre eső tápértékhozam 2140 kalória. Lee azonban 

úgy becsüli, hogy figyelembe véve az emberek testsúlyát, a normál 

tevékenységszerkezetet, valamint a korstruktúrát és a nemek szerinti 

összetételt, az embereknek napi 1975 kalóriánál nincs többre szükségük. Az 

élelem egy része tehát valószínűleg a kutyáknak jut, akik a maradékokon 

osztoznak. „Arra a következtetésre juthatunk, hogy a busmanok – 

ellentétben azzal, amit korábban szokás volt velük kapcsolatban gondolni – 

egyáltalán nem az éhhalált kerülgetve tengetik életüket, az elviselhetőt jóval 

alulmúló körülmények között.” (1969. 73.)Ha csak önmagukban nézzük 

őket, az Arnhem-földiekre és a busmanokra vonatkozó adatok zavarba ejtő, 

ha ugyan nem döntő cáfolatát adják a betokosodott elméleti álláspontnak. 

Felépítésének mesterkélt szerkezete miatt különösen az előbbi vizsgálat 

joggal tekinthető megkérdőjelezhetőnek. De az Arnhem-földi expedíció 

tanulságaira nagyon is sok helyütt rímelnek más ausztráliai, illetve bárhol 

másutt a világban föllehető vadászó-gyűjtögető társadalmak körében végzett 

megfigyelések. Az ausztráliai bizonyítékok zöme a XIX. századból maradt 

ránk, s ezek között bizony sok származik olyan éles szemű megfigyelőktől, 

akik fölfigyeltek arra, hogy a fehér emberrel kapcsolatba keveredett 

őslakosok helyzete speciálisan különbözik a többiekétől, mivel 

„élelemforrásaik korlátozottabbak, és [...] sok esetben nem férhetnek hozzá 

azokhoz az ivóvízforrásokhoz, amelyek a számukra legelőnyösebb 

vadászterületek középpontját jelentik” (Spencer és Gillen, 1899. 50.). 

Délkelet-Ausztrália vízben gazdag területei esetében a helyzet teljesen 

világos. Az őslakosok számára oly bőségben és gazdagságban állt 

rendelkezésre a hal, hogy 1840-ben valahol Victoria államban az egyik 

földfoglaló nagybérlő azon csodálkozott: „mivel üthették agyon az időt ezek a 

nagyokosok annak előtte, hogy a mieink ide kerültek volna és megtanították 

volna őket arra, hogy hogyan kell pipára gyújtani és pöfékelni” (Curr, 1965. 

109.). A dohányzás legalább megoldotta a gazdasági problémát – a 
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semmittevés kérdését.  „E tudással gazdagabbá lévén [...] már minden a 

maga rendje szerint zajlott, tétlenségük óráit megosztották pipájuk 

rendeltetésszerű használata és a dohányom elkunyerálása között.” Derék 

földfoglalónk olykor komolyabbra is fordította a szót, és megkísérelte 

fölbecsülni, hogy az akkor Port Phillip Körzetnek nevezett régió lakosai 

mennyi időt töltöttek vadászással és gyűjtögetéssel. A nők naponta úgy hat 

órát időztek a táboron kívül, gyűjtögetőúton: „ennek az időnek nagyjából a 

felét az árnyékban vagy a tűz mellett töltve”; a férfiak röviddel azután 

indultak el vadászni, hogy a nők a tábort elhagyták, s nagyjából velük egy 

időben keveredtek vissza oda (118.). Curr úgy találta, hogy az így beszerzett 

élelem nem volt valami „érdemleges minőségű”, de „beszerzése nem jelentett 

problémát”, s a napi hat óra „bőségesen elegendőnek bizonyult” ahhoz, hogy 

szert lehessen rá tenni. Ami azt illeti, „a környék kétszer annyi feketét is 

eltarthatott volna, mint amennyit ott találtunk” (120.). Hasonló 

megjegyzéseket tett egy másik „öreg róka”, Clement Hodgkinson is, aki New 

South Wales északkeleti régiójából hasonló környezeti adottságokról számolt 

be. Mint írja, néhány percnyi halászat „az egész törzs számára elegendő 

zsákmánnyal szolgál” (Hodgkinson, 1845. 223.; vö. Hiatt, 1965. 103–104.). 

„Istenuccse, az egész keleti partvidéken, végestelen-végig, a feketék sohasem 

szenvedtek olyan mértékű élelemhiányban, mint amilyet szánakozó szerzők 

tömkelege föl szokott tételezni.” (Hodgkinson, 1845. 227.) 

Ám azok az emberek, akik Ausztrália termékenyebb övezeteit, leginkább a 

délkeleti régiókat lakták, nem játszhattak szerepet a „bennszülött” manapság 

szokványos sztereotip figurájának a kialakításában: ahhoz túlontúl hamar 

letörölték őket a föld színéről.16 Az európaiak és az efféle fekete fickók 

viszonya alapvetően a kontinens gazdagságáért vívott harcként írható le. A 

tönkretétel folyamatában pedig nem takarítottak meg időt, és hajlandóság 

sem mutatkozott a szemlélődés luxusára. Végül az etnográfiai tudás már 

csak morzsákat örökölhetett: főleg a kontinens belsejében élő csoportokról, 

főleg sivataglakókról, nevezetesen az arandákról. Nem mintha az arandák – 

úgy általában – olyan rosszul állnának: „életük egyáltalán nem keserves vagy 

nyomorúságos” (Spencer és Gillen, 1899. 7.).17 Közép-Ausztrália törzsei 

azonban az ökológiai alkalmazkodás egy sor vonatkozásában nem 

tekinthetők az őslakosság tipikus képviselőinek (lásd Meggitt, 1964). Az a 

kép, melyet John Edward Eyre festett róluk – az az utazó, aki végigjárta a 

déli partvidéket, eljutott a Flinders hegységbe, és hosszabb időt töltött a jóval 
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gazdagabb Murray-körzetben is –‚ sokkal több joggal tekinthető hitelesnek. 

„Új-Hollandia legtöbb vidékén, ahol nem szoktak fehér telepesek előfordulni, 

az őshonosoknak – mindenütt, ahol a talaj felszínén friss vízre lehet 

bukkanni – semmiféle nehézséget nem okoz az év során, hogy bőviben 

legyenek az ennivalónak. Az igaz, hogy az évszakok váltakozása szerint 

(illetve annak függvényében is, hogy merrefelé laknak) más és más 

táplálékokat fogyasztanak, de nagyon ritkán fordul elő, hogy – bárhol éljenek 

is, az évnek bármely szakáról legyen is szó – ne tudjanak elegendő állati és 

növényi élelemhez hozzájutni. [...] Ezek közül az ehető dolgok közül nem is 

egyhez nemcsak hogy bőségesen hozzájuthatnak, de bizonyos időszakokban 

oly tömegben állnak rendelkezésre, hogy egy-egy helyen az összegyűlt akár 

több száz ember számára is hosszú időn keresztül elegendőnek 

mutatkoznak. [...] A partvidék nem egy pontján, illetőleg a beljebb fekvő 

területek nagyobb folyói mentén, finomabbnál finomabb halak tömegéhez 

lehet jutni. [...] A Viktória-tó mellett egy hatszáz bennszülöttből álló táborra 

leltem, akik akkor éppen a tóból kifogott halakon éltek, valamint, talán 

kiegészítésként, a kristályvirág levelén. Amíg körükben tartózkodtam, 

egyetlenegyszer sem tapasztaltam, hogy szűkölködnének. [...] Moorunde 

környékén, ahol a Murray-folyó minden évben elönti a síkságokat, a folyami 

rák [...] olyan bőségben bukkan elő, hogy saját szememmel voltam tanúja, 

amint négyszáz bennszülött heteken keresztül megélt rajtuk (a valami miatt 

el nem fogyasztott, »kidobott« példányokból pedig akár még egyszer ennyien 

is jóllakhattak volna). [...] December elejétől a Murray-folyón a különféle 

halak is korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre. [...] Egyszerűen 

hihetetlen, hogy néhány óra alatt mennyi fogható ki. [...] Ugyancsak kedvelt 

s a kontinens keleti részén az év adott időszakában hasonló bőséggel 

föllelhető táplálék annak a lepkefajtának a lárvája, amely egyes helyeken a 

hegyek üregeiben és barlangjaiban található. [...] Egy az év erre alkalmas 

időszakában begyűjtött zsályaféle növénynek a szára, levele vagy rügyei 

szintúgy megszámlálhatatlan bennszülöttnek szolgálhatnak kedvelt és 

kimeríthetetlen bőségű élelem forrásául. [...] Az eddig említetteken túl még 

egész sor éppily értékes s éppily bőségben föllelhető táplálékféle áll az 

őslakosok rendelkezésére.” (Eyre, 1845. 2. köt., 250–254.) 

Mind Eyre, mind Sir George Grey – akinek a bennszülöttek gazdálkodásáról 

vallott, vérmesen képviselt álláspontját már idéztem („mindig a legnagyobb 

bőség nyomait láttam kunyhóikban”) – igen pontosan rögzítették, hogy a 
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bennszülöttek hány órát fordítottak naponta létfenntartásuk biztosítására. 

(Grey esetében a kontinens nyugati – igen nehezen élhető – részének 

bennszülöttei is belekerültek ebbe a felsorolásba.) Mindezen úriemberek és 

felfedezők beszámolói, tanúságtételei igen szoros megfelelést mutatnak az 

Arnhem-földön McCarthy és McArthur által mért átlagokkal. „Minden 

szokványos évszakban – írta Grey –‚ vagyis amikor a rossz idő nem tartja 

vissza kunyhóikban a bennszülötteket, voltaképp két vagy három óra alatt 

képesek lennének az egész napra szükséges táplálékra szert tenni, viszont az 

a szokás járja közöttük, hogy tunyán csámborogva haladnak egyik helyről a 

másikra, s lustán gyűjtik be ezt a mennyiséget útközben.” (1841. 2. köt., 

263. – Kiemelés tőlem.) Eyre hasonlóképpen nyilatkozik: „A kontinens 

általam bejárt szinte minden vidékén, ahol az európaiak – illetve különféle 

csordáik – jelenléte nem korlátozta vagy nem tette tönkre létfenntartásuk 

eredeti forrásait, azt tapasztaltam, hogy a bennszülöttek minden különösebb 

erőfeszítés vagy fáradság nélkül általában három-négy óra alatt elő tudták 

teremteni az aznapra szükséges táplálékot.” (1845. 254–255. – Kiemelés 

tőlem.) 

A létfenntartásra fordított munka szakaszos jellegét – melyről McArthur és 

McCarthy tudósít –‚ a táplálékkeresés és tétlen pihenés váltakozó 

„mintázatát”, a kontinens bármely pontjáról beszámoló leírásokban, 

fogalmazták légyen őket korábban vagy későbben, rendre egyformán 

megtaláljuk (Eyre, 1845. 2. köt., 253–254.; Bulmer, in: Smyth, 1878. 1. köt., 

142.; Mathew, 1910. 84.; Spencer és Gillen, 1899. 32.; Hiatt, 1965. 103–

104.). Basedow ebben a mintázatban vélte föllelni az „őslakos” egyetemes 

jellemvonását: „Amikor dolgai kedvezően alakulnak, a vadat elejtette, vize 

van elegendő, a bennszülött oly könynyen veszi az életet, amennyire csak 

lehetséges, olyannyira, hogy egyenesen naplopónak látszik.” (1925. 116.)18 

Ezzel párhuzamosan Afrikában a hadzapik ugyanilyen kényelmesen élnek: a 

létfenntartáshoz szükséges elfoglaltságaik napi időmennyisége semmivel nem 

haladja meg a busmanokét vagy az ausztrál őslakosokét (Woodburn, 1968). 

A hadzapi férfiakat, akik vadban „kivételesen gazdag” vidéken élnek (s az 

Eyasi-tó közelében rendszeresen bőviben vannak a növényi tápláléknak is), 

sokkal inkább foglalkoztatják a szerencsejátékok, mint a vadászszerencse. 

Napjuk nagy részét – főleg a hosszú száraz évszak során – véget nem érő 

játékokkal töltik, mintha egyetlen céljuk csak annak kockára tevése lenne, 

hogy elveszítik-e fémheggyel ellátott végű nyílvesszőiket, amelyekre 
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föltétlenül szükségük van, ha nagyvadra akarnak vadászni. Mindenesetre 

sok férfi „korántsem áll készen (vagy bizonyul képesnek) arra, hogy 

nagyvadra vadásszon – még ha birtokában van is a szükséges 

nyílvesszőknek”. Mint Woodburn megállapítja, csupán egy kisebb hányaduk 

vadászik nagyvadra, s ha a nők szorgalmasabbnak bizonyulnak is a növényi 

táplálék begyűjtésében, ők is kényelmes munkatempóban dolgoznak, s nem 

nagyon hosszú ideig (Woodburn, 1966, lásd főleg 51.). Nemtörődöm 

életvitelük s a csak kismérvű gazdasági együttműködés ellenére a hadzapik 

„különösebb erőfeszítés nélkül tudnak elegendő táplálékra szert tenni”. 

Woodburn a következő „igen durva becslést” adja a létfenntartáshoz 

szükséges munkatevékenység időtartamára vonatkozóan: „Az év egészére 

vetítve átlagosan napi két óránál valamivel kevesebbet fordítanak 

táplálékszerzésre.” (Woodburn, 1968. 54.) Érdekes, hogy a hadzapik, akiket 

az élettapasztalat nevel az életre és nem az antropológusi nézetek, elutasítják 

a neolitikus forradalom vívmányait, s azért teszik, hogy megőrizhessék 

szabad idejüket. Bár földműves népektől körülvéve éltek, egészen napjainkig 

nem voltak hajlandók mezőgazdasági termelésbe fogni – „döntően abból a 

megfontolásból kiindulva, hogy az túl sok fárasztó munkával járna”.19 E 

téren erősen hasonlítanak a busmanokra, akik a neolitikum fölvetette 

kérdésre azzal kérdeznek vissza: „Minek ültetnénk, amikor a világ tele van 

mongomongo dióval?” (Lee, 1968. 33.) Woodburnnek ráadásul az a 

benyomása (ezt azonban tényszerűen nem bizonyította), hogy a hadzapik 

tényleg kevesebb energiát ölnek – és kevesebb időt fektetnek – 

létfenntartásuk biztosításába, mint a földműves szomszédok Kelet-Afrikában 

(1968. 54.).20 Kontinenst váltva – de a témánál maradva – a dél-amerikai 

vadászoknak a gazdasági tevékenységre való hajlandóságban mutatkozó 

szeszélyességét az idegenből jött európai ember épp ugyanilyen 

gyógyíthatatlan, „természetük adta beállítottságként” fogta föl. „A yamanák 

képtelenek arra, hogy napi rendszerességgel hosszan tartó munkát 

végezzenek; ez eléggé el is keseríti azokat a fehér farmereket és más 

munkáltatókat, akik számára gyakran dolgoznak. Munkatempójuk 

szeszélyesen változékony: olykor egy ideig jelentős erőbedobással végzik 

munkájukat, azután viszont megjósolhatatlan, hogy – bármennyire nem 

látszik is rajtuk semmi jele a fáradtságnak – mennyi ideig fognak majd 

tétlenül pihenni, semmittevéssel töltvén az időt. [...] Teljesen nyilvánvaló, 

hogy az efféle kiszámíthatatlanság kétségbe ejti az európai munkáltatókat, 
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de az indián képtelen másként viselkedni. Ez a természetes beállítottsága.” 

(Gusinde, 1961. 27.)21 A vadászoknak a földműveléssel szemben tanúsított 

attitűdje arról is árulkodik, hogy hogyan viszonyulnak a táplálékkereséshez. 

Itt megint gazdasági életük belső összefüggéseibe bátorkodunk bepillantani: 

egy olyan világba, amely esetenként szubjektív és mindig nehezen 

kiismerhető; amellyel kapcsolatban vadászaink ráadásul szinte szándékosan 

teszik lehetetlenné, hogy megérthessük. Szokásaik olyannyira 

meghökkentők, hogy vagy arra a szélsőséges következtetésre kell jutnunk, 

hogy ezek az emberek bolondok, vagy arra, hogy nincs mitől félniük. Az 

elsőbbnek említett feltételezés, nemtörődömségüket látva – ha abból 

indulunk ki, hogy gazdasági helyzetük valóban szorongató szükségként 

írható le –, logikailag akár elég könnyen levonható lenne. Másfelől viszont, ha 

a megélhetés általában könnyűszerrel biztosítható, ha az ember többnyire 

remélheti, hogy sikerrel jár, a látszólagos felelőtlenség már nem is annyira 

tűnik annak. A piacgazdaságnak arról az egyedi fejleményéről szólva, hogy 

tudniillik intézményesítette a szűkösséget, Polányi így fogalmaz: 

„Lecsupaszították élelemtől való állati függésünket, szabadjára engedték az 

éhhaláltól való puszta félelmünket. Szántszándékkal tovább súlyosbították 

az »anyaginak« való megalázó kiszolgáltatottságunkat, amelyet az összes 

emberi kultúra mérsékelni igyekszik.” (1947. 115. Magyar kiadás: 1976. 

140.) A vadászó-gyűjtögető népeket azonban nem a mi kultúránkat 

nyomasztó problémák foglalkoztatják. Gazdálkodásuk módját egyfajta 

mindörökké tartó bőség bizonyosságára hangszerelik; sokkal inkább az 

abban való bizalomra építenek, hogy a természet erőforrásai bőségesek, 

mintsem az emberi eszközök elégtelensége fölött érzett kétségbeesésre. 

Mindezzel csak amellett akarok érvelni, hogy a bizonyos szemszögből 

megdöbbentő pogány eljárásmódok rögtön megérthetővé válnak, ha az 

emberi bizalom felől nézzük őket, a felől a bizalom felől, melyet az ember 

okkal tanúsít egy általánosságban véve sikeres gazdaság iránt.22 

Vegyük szemügyre a vadászok állandó vándorlását egyes táborhelyeik között. 

Ezt a nomád életmódot, melyben mi hajlamosak vagyunk egyfajta űzöttséget, 

zaklatottságot látni, meglehetős lazaságot tanúsítva élik. Victoria állam 

bennszülöttei – miként arról Smyth beszámol – általában „lusta vándorok. 

Semmi nem hajtja őket arra, hogy szaporábbra fogják lépteiket. Általában 

késő délelőtt kerekednek föl, napközben pedig többször is megszakítják 

útjukat”. (1978. 1. köt., 125. – Az én kiemelésem.) A jámbor Biard atya 
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1616-os Beszámoló-jában elragadtatottan ír a mikmek indiánok számára 

elérhető táplálékokról. „Magának Salamon királynak háza sem vala 

bővebben ellátva élelemmel” – mondja, majd ugyanebben a hangnemben 

folytatja: „Hogy alaposan kiélvezhessék ezt a jussukat, nevezett Erdőlakók 

oly örömmel veszik útjukat egyik táborhelyükről egy másutt felüthető felé, 

mintha csak kirándulni szándékoznának. Könnyen jutnak egyik helyről a 

másikra, hála kényelmes kenuiknak, melyeket rendkívüli ügyességgel 

használnak, s oly sebességgel tudnak hajtani, hogy jó időben akár harminc-

negyven mérföldet is meg lehet tenni egy nap alatt. Mindazonáltal ritkán 

látjuk, hogy e Vademberek ily sebesen szelnék a vizet, mivel napjaikat 

jószerént tétlenséggel töltik. Soha nincsen sürgető dolguk. Bizony erősen 

különböznek mitőlünk – kik ritkán vagyunk meg anélkül, hogy sebesen ne 

forgolódnánk.” (Biard, 1987. 84–85.) 

A vadászok nyilván azért hagyják el a tábort, mert a környéken kifogyóban 

vannak az élelemforrások. Ám aki ebben a nomadizmusban csak a 

nélkülözés előli menekvést látja, az csak felét látja az összefüggésnek. Szem 

elől téveszti azt a lehetőséget, hogy az emberek másutt található, zöldebb 

mezőkről táplált reményét rendszerint nem követi csalódás. Így aztán, mikor 

útra kelnek, csöpp szorongás sincs bennük. Érzéseik inkább ahhoz 

hasonlók, ahogyan mi indulunk el, piknikeskosárral a karunkon, a 

vasárnapi kirándulásra. Komolyabb kérdést vet föl az, hogy milyen sokan 

számoltak be – s többnyire teljességgel elhűlten – az előrelátásnak a 

vadászok-gyűjtögetők körében megfigyelhető teljes hiányáról. A vadász, aki 

örökkön csak a jelennek él, s „nem izgatja, hogy mit hoz a hol- 

nap” (Spencer és Gillen, 1899. 53.), nemigen mutatkozik hajlandónak arra, 

hogy készleteket tartalékoljon, s azokkal sáfárkodjék, mint ahogy arra is 

képtelen terveket szőni, hogyan reagáljon az óhatatlanul beköszöntő komor 

helyzetekre. Ehelyett hangsúlyozottan nemtörődöm módon viselkedik, ami 

két komplementer gazdasági beállítottságban mutatkozik meg. 

Az egyik a pazarlás. Az a késztetés, hogy még az objektíve nehézségekkel teli 

időszakokban is minden ételt megegyenek, ami a táborban található, 

„mintha – amint azt LeJeune a kelet-kanadai montagnais indiánokkal 

kapcsolatban egykor megjegyezte – az elejtendő vad már ott lenne, bekötve, 

az istállóban”. Basedow szerint az ausztrál őslakosoknak a jelszava 

„valahogy úgy hangzik: amíg elegendő van mára, ne törődj a holnappal! Ezen 

az alapon a bennszülött sokkal inkább hajlamos egyetlen nagy lakoma 
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keretében elfogyasztani mindenét, mint beosztva, kis adagokban fölélni azt”. 

(1925. 116.) LeJeune azt is tapasztalta, hogy a montagnais indiánok ebbéli 

extravaganciájukkal olykor már-már végzetes veszélybe sodorták magukat. 

„Az ínséges időszakban, melyben részünk volt, ha a vendéglátóim fogtak 

három-négy hódot, lett légyen nappal van-e avagy este, tüstént nagy lakomát 

csaptak valamennyi, a környéken található vadember számára. Amazok épp 

ugyanígy viselkedtek, ha nekik sikerült valami zsákmányt ejteniük. Így aztán 

az ember, ha fölkelt egy lakomából, máris belecsöppent egy másikba (vagy 

akár egy harmadikba, negyedikbe is). Mondtam nekik, hogy nem jól intézik a 

dolgaikat, s hogy talán jobb lenne ezeket a lakomákat későbbi időpontra 

halasztani, s utaltam arra is, hogy ha így cselekednének, nem fenyegetné 

őket annyira az éhezés. Nagyot nevettek rajtam. »Holnap – mondták – majd 

megint lakomát csapunk abból, amit zsákmányul ejtünk.« Igen ám, csakhogy 

gyakran nem jut nekik semmi egyéb, csak a fagy és a szél.” (LeJeune, 1887. 

281–283.)Velük rokonszenvező kutatók megpróbáltak racionális 

magyarázatot keresni erre a látszólag nem gyakorlatias szemléletre. 

Föltételezték, hogy ilyenkor az éhség veszi el az eszüket; állatot ejtve azért 

tömik tele magukat, mert nagyon régen nem jutottak már húshoz, s legjobb 

tudásuk szerint valószínűleg ugyanígy járnak majd hamarosan. Arra is 

lehetett gondolni, hogy a rendelkezésére álló javakból lakomát csapó ember 

elodázhatatlan társadalmi kötelezettségeinek tesz eleget, melyek előírják 

javainak a többiekkel való megosztását. A LeJeune által tapasztaltak 

értelmezhetők akár így is, akár úgy is, de akadhat egy harmadik magyarázat 

is. Vagy még inkább: a montagnais indiánoknak megvan a maguk 

magyarázata, ezt vallják magukénak. Azért nem nyugtalankodnak azon, mit 

hoz vajon a holnap, mert – meggyőződésük szerint – ugyanazt hozza, amit a 

mai: „újabb lakomát”. Bármit érjen is a többi interpretáció, ez a fajta 

magabiztosság minden bizonnyal közrejátszik e vadásznépek állítólagos 

pazarló magatartásában. Tegyük hozzá: valamiféle objektív alapjának is 

kellett lennie, hiszen ha a falánkságot a józan gazdasági szemlélet elébe 

helyezték volna, a vadászó-gyűjtögető társadalmak nem tudtak volna elég 

sokáig élni ahhoz, hogy ennek az új hitvallásnak a prófétáivá válhassanak. 

A másik – emezzel komplementer – beállítottság egyszerűen csak a pazarlás 

visszája: az arra való képtelenség, hogy a fölös élelmet eltegyék, kifejlesszék 

az élelem tárolásának módját. Nagyon sok vadász- és gyűjtögető nép 

számára azonban az élelem tárolása szemlátomást nem bizonyulna 
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technikailag lehetetlennek, s az sem állítható bizonyossággal, hogy ők maguk 

ne tudnának erről az eshetőségről (lásd Woodburn, 1968. 53.). Az embernek 

épp ezért azt kell megvizsgálnia, mi az a megfontolás, ami ebben a 

helyzetben elejét veszi annak, hogy erre sort kerítsenek. Gusinde föltette 

magának ezt a kérdést, s arra jutott, hogy a yahganok esetében a válasz az 

előzőekben említett, mindig beigazolódni látszó optimizmusban keresendő. A 

tárolás fölösleges lenne, „mert a tenger egész évben szinte korlátlan bőségben 

nyújtja a legkülönfélébb állatokat a vadászatukkal foglalkozó férfiak és a 

gyűjtögetésükkel foglalkozó nők számára. Egy-egy vihar vagy baleset 

legfeljebb néhány napig foszt meg egy családot ezektől a javaktól. 

Általánosságban senkinek nem kell komolyan számolnia az éhezés 

veszélyével, és az emberek szinte mindenhol bőségesen hozzáférhetnek 

mindenhez, amire szükségük van. Miért kellene hát bárkinek is azon 

aggódnia, hogy mit eszik majd holnap? [...] A tűzföldiek alapjában véve 

tisztában vannak azzal, hogy nem kell félniük a holnaptól, ezért nem is 

foglalkoznak készletek felhalmozásával. Évről évre nyugodtan, gond nélkül 

várják a holnapot”. (Gusinde, 1961. 336., 339.) 

 

Gusinde magyarázata valószínűleg elfogadható, bár talán korántsem 

kimerítő. Ennél sokkal komplexebb és kifinomultabb gazdaságossági 

számítások működnek itt – még ha egy rendkívül egyszerű társadalmi 

aritmetikában jutnak is kifejezésre. Az élelemtárolás előnyeit ahhoz kell 

hozzámérni, milyen mértékben csökkenne a gyűjtögetés hozadéka, ha azt 

választanák, hogy lecövekelnek egy behatárolt helyszínen. A vadászok 

számára a probléma lényegét az jelenti, hogy – bármit tennének is – egy-egy 

adott helyszín idővel törvényszerűen elveszíti népességeltartó képességét. Ez 

szabja meg alapvetően termelési módjukat; vándorlásaiknak ez a legfőbb 

oka. A tárolásnak éppen az a hátulütője, hogy elválaszthatatlan a gazdagság 

és a mozgásképesség között feszülő ellentmondástól. Egy olyan területhez 

láncolná hozzá a táborhelyet, mely hamarosan elveszítené természetes 

élelemtartalékait. Ha fölhalmozott készleteik miatt mozdulatlanságra 

lennének ítélve, sokkal rosszabbul járnának, mint ha elkószálnak máshová 

vadászgatni meg egy kicsit gyűjtögetni; olyan helyekre, ahol a természet – ha 

szabad így fogalmaznunk – saját maga halmozott fel készleteket, melyek 

ráadásul lényegesen kívánatosabbak, akár változatosságuk, akár bőségük 
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okán, mint amit az emberek maguk képesek lennének félretenni. Ez a fajta 

finom mérlegelés, mely szimbolikus formában valószínűleg lehetetlen lenne 

(lásd Codere, 1968), csak jóval egyszerűbb bináris oppozíciók révén 

valósítható meg, olyan szociális terminusokban, mint hogy „szeretek valamit” 

vagy „utálok valamit”. Ugyanis, mint azt Richard Lee megfigyelte (1969. 75.), 

az élelem-összehordás és -tárolás technikailag semleges tevékenysége 

morálisan is értelmezhető: „fölhalmozás”. A hatékony vadász, aki készleteket 

halmoz fel, ezt saját önbecsülése rovására teszi. Az ellenkező esetben 

szétosztja a többiek között – amit viszont saját fokozott energiabefektetése 

rovására tesz meg. Mindez oda vezet, hogy az élelemfölhalmozás csak ronthat 

a vadászcsapat együttes teljesítményén, mivel azok, akiknek nincs 

semmijük, szívesebben választanák, hogy bent maradnak a táborban, és 

fölélik mindazt, amit az előrelátóbbak összegyűjtöttek. Az élelemtárolás ezek 

szerint lehet ugyan technikailag kivitelezhető, de gazdasági értelemben nem 

kívánatos, társadalmilag pedig nem megvalósítható.Ha az élelemtárolás 

korlátozott marad a vadásztársadalmak körében, akkor gazdasági 

helyzetükbe vetett bizalmuk, mely még azokban a szokványos időkben 

alakult ki bennük, amikor az emberek minden szükséglete könnyűszerrel 

kielégíthetőnek bizonyult, beléjük rögződik, s képessé teszi őket arra, hogy 

derült kedéllyel viseljék el azokat a nehéz időszakokat, melyek még egy 

jezsuita lelkét is próbára teszik, s a szorongásba – az indiánok erre mindig 

aggódva figyelmeztetnek – még akár bele is betegedhet. „Láttam őket, nehéz 

időszakok és munkájuk végzése közepette, megpróbáltatásaikat víg kedéllyel 

viselni. [...] Velük élvén, magam is ki voltam téve e megpróbáltatásoknak. Ők 

azt mondották nekem: »Előfordulhat, hogy olykor koplalnunk kell majd; két 

vagy akár három napig sem lesz mit ennünk. Bátorság, Chihiné! Erősítsd 

meg lelked, hogy képessé válj elviselni a nehézségeket. Ne kezdj 

szomorkodni, mert abba csak belebetegszel. Lásd: mi nem szűnünk meg 

vidámak maradni, még akkor sem, amikor alig van mit ennünk.«” (LeJeune, 

1897. 283.; lásd továbbá Needham, 1954. 230.) 

3 rész 

A vadászó-gyűjtögető életforma újraértékelése 

„Jóllehet a szükséglet állandó nyomásának vannak kitéve, 

vándoréletmódjukból következően szükségleteiket mindig könnyűszerrel 

képesek kielégíteni, és életük nincs híjával sem izgalmaknak, sem 

élvezeteknek.” (Smyth, 1878. 1. köt., 123.) Eléggé nyilvánvaló, hogy újra kell 
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értékelnünk a vadászó-gyűjtögető gazdálkodást, mind valós teljesítményeire, 

mind valós korlátaira vonatkozóan. A ránk hagyományozódott 

„bölcsességnek” volt egy eljárásbeli hibája, az nevezetesen, hogy az anyagi 

körülményekből kiolvashatónak vélte a gazdasági élet struktúráját; az 

abszolút szegénységből egyértelműen arra a következtetésre jutva, hogy az 

ilyen élet végletes nehézségekkel jár. Pedig a kultúra adta improvizatív 

modell a természethez való kapcsolódásnak mindig a legkülönfélébb 

változatait hívja életre. Ha nem tud is kiszabadulni az ökológiai kényszerek 

szorításából, a kultúra arra azért képes lehet, hogy tagadja 

mindenhatóságukat: a rendszer egyszerre képes fölmutatni – szegénységük, 

illetve bővelkedésük tényében egyaránt – a természeti adottságok lenyomatát 

és az ezekre társadalmilag adott válaszok eredetiségét. 

Mi az igazi hátulütője a vadászó-gyűjtögető életmódnak mint praxisnak. Ha a 

fölvonultatható példák egyáltalán jelentenek valamit, akkor ezt bizonyosan 

nem a munkatevékenység „alacsony termelékenységi fokában” kell 

keresnünk. Ami ezt a gazdasági rendszert súlyosan fenyegeti, az a hozadék 

csökkenésének rövid időn belüli bekövetkezte. Az látszik érvényesnek, hogy – 

a létfönntartásból kiindulva, s abból az élet valamennyi szektorára 

kiterjeszkedve – a kezdeti siker csak annak valószínűségét növeli, hogy a 

további erőfeszítések egyre kisebb hasznot hoznak. Ez az összefüggés írja le 

az adott, konkrét helyszínen való élelemhez jutás tipikus görbéjét. Mégoly 

csekély létszámú csoport is előbb-utóbb föléli a tábor kényelmesen bejárható 

környezetében található élelemforrásokat. Ezt követően ha ott maradnak, az 

vagy a tényleges ráfordítások növelésével, vagy a tényleges hozamok 

csökkenésével jár. A ráfordítások növelése, ha úgy döntenek, hogy a 

táborhelytől egyre távolabb, messzebb keresik az élelmet; a hozadék 

csökkenése, ha beérik azzal, hogy a közvetlen környezetükben kevesebb, 

illetve silányabb táplálékot találnak. Az igazi megoldást persze az jelenti, ha 

máshová vándorolnak. Így tehát a vadászó-gyűjtögető életmód legelső és 

meghatározó parancsa: ahhoz, hogy a „termelés” kedvező színvonalon 

menjen végbe, mozgásban kell lenni.De ez a mozgásban levés, melyre – a 

körülményektől függően – gyakrabban vagy ritkábban kerítenek sort, s 

rövidebb vagy hosszabb utakat tesznek meg, végeredményben nem jelent 

egyebet, mint hogy más „termelési szférákra” terjeszti ki a csökkenő 

hozadéknak azt a jelenségét, mely e gyakorlatot életre hívta. A 

szerszámoknak, ruhadaraboknak, használati tárgyaknak vagy 

ékítményeknek az előállítása bármennyire is könnyűszerrel megvalósítható, 

értelmetlenné válik, ha ezek inkább tehernek és nem a kényelmes lét 

velejárójának bizonyulnak. A használhatóság fokát igen keményen 

meghatározza a hordozhatósági küszöb. Tartós házak építése is abszurditás, 

ha rövid időn belül ott kell hagyni őket. Ez a magyarázata annak, hogy a 

vadásznak igencsak visszafogott elképzelései vannak az anyagi javakban való 

dúskálásról; ha egyáltalán, akkor a legszűkösebb felszerelésre gondol, 
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előnyben részesíti a kisebb holmikat a nagyobbakkal szemben, egyáltalán 

nem törekszik arra, hogy a legtöbb tárgyból ne csak egy példánya legyen és 

így tovább. Az ökológiai nyomás nagyon is konkrét eredményekhez vezethet, 

ha egyszer az elviselésére kényszerülnek. Ha a bruttó termékmennyiséget 

más gazdasági rendszerekéhez képest alacsonyan tartják, nem a vadász 

termelékenységének tudható be, hanem annak, hogy nem marad egy 

helyben. 

Majdnem ugyanez mondható el a vadászó-gyűjtögető életmódra érvényes 

demográfiai korlátokról. Az egyes emberek szintjén a débarrassement-nak 

ugyanaz a politikája működik e téren is, s ez hasonló terminusokban írható 

le, valamint hasonló okoknak tulajdonítható. A vonatkozó terminusok – 

érzelmektől mentesen előadva –: csökkenő hozadék a hordozhatóság 

határértékén, minimális szükséges felszerelés, fölös példányban adódó 

holmiktól való megszabadulás, és a sor folytatható, azaz gyermekgyilkosság, 

öregek elpusztítása vagy a szoptatási idő alatt a szexuális kapcsolattól való 

tartózkodás – mely gyakorlatok sok gyűjtögető életmódot folytató népesség 

esetében jól ismertek. Az a feltételezés, hogy ilyen eljárásmódok 

alkalmazásához akkor folyamodnak, amikor az adottnál több személy 

eltartására nem képesek, valószínűleg igaz, föltéve, hogy „eltartáson” nem az 

élelemmel való ellátásukat értjük, hanem szállíthatóságukat. A kiiktatott 

személyek, mint ezt a vadászok időnként szomorúan elmondják, mindig 

azok, akik tényleg nem képesek járni, akik akadályoznák a család, illetve az 

egész tábor mozgását. A vadászok kénytelennek bizonyulhatnak hasonlóan 

bánni az emberekkel és a javakkal; a drákói népesedéspolitika ugyanazt 

fejezi ki, mint az aszketikus gazdasági viselkedés – az ökológiai 

adottságokhoz igazodást. Mi több, a demográfiai korlátozásnak ezek a 

taktikái egy, a létfenntartási javak hozamának csökkenése ellen irányuló 

tágabb stratégia részét képezik. Egy-egy konkrét csoport – amúgy azonos 

feltételek mellett – létszáma függvényében lehet egyre inkább kitéve a 

csökkenő hozadék veszélyének; ennek megfelelően vagy egyre nagyobb 

sebességgel vándorol, vagy pedig kisebb csoportokra bomlik. Ilyen feltételek 

közepette, ha az emberek élvezni akarják az egy helyben maradó 

létfenntartás előnyeit, s fönn kívánnak tartani valamelyes fizikai és 

társadalmi stabilitást, az általuk követett malthuziánus gyakorlat éppen 

hogy könyörtelenül logikus és koherens. Napjaink vadászó és gyűjtögető 

társadalmai (a maguk, a hajdaninál lényegesen rosszabb körülményei között 

munkálkodva) az év nagy részét igen kis létszámú csoportokban töltik, 

fölöttébb nagy területen szétszóródva. Ez a demográfiai séma azonban nem a 

termelés fejletlenségének jele, nem a szegénység „keresménye”, inkább úgy 

fogható fel, mint a viszonylagos jólét ára. A vadászó-gyűjtögető életmód 

előnyei a hátrányaiban rejlenek. Az ismétlődő vándorlás, illetve a gazdagság 

és a lélekszám korlátozása egyszerre a gazdasági gyakorlat parancsa, illetve 

az ahhoz való kreatív alkalmazkodás jele; az a fajta szükség, melyből erényt 
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szokás kovácsolni. Pontosan ezek között a keretek között válik lehetségessé a 

bőség.  

A mozgékonyság és a mértékletesség összhangot teremt a vadászok 

célkitűzései s a rendelkezésükre álló technikai eszközök között. Egy 

voltaképp fejletlen termelési mód ily módon nagyon is hatékonynak bizonyul. 

A vadász élete korántsem oly nehéz, mint amilyennek a kívülálló látja. Ez a 

gazdaság bizonyos értelemben nyomasztó ökológiai adottságokat tükröz 

vissza, másfelől azonban tökéletesen visszájukra fordítja azokat. 

Az etnográfiai jelenben vadászó és gyűjtögető életmódot folytató 

társadalmakról (közöttük is különösen a marginális környezeti feltételek 

közepette élőkről) adott beszámolók alapján azt mondhatjuk: a szükséges 

élelemmennyiség előállításával minden egyes felnőttnek átlagosan napi 

három-öt órát kell töltenie. Lényegesen rövidebb munkaidő ez, mint a 

modern ipar szakszervezetekbe tömörült munkásaié, akik bizonyára 

boldogan belemennének, hogy csak 21–35 órát dolgozzanak hetente. Érdekes 

összehasonlításra adnak lehetőséget újabb tanulmányok a neolitikus típusú 

mezőgazdasági termelők munkaerő-ráfordításáról. Így például a Fülöp-

szigeteken a hanunó férfiak és nők évente 1200 órát töltenek az égetéses 

irtással kialakított földek megművelésével (Concklin, 1957. 151.), másként 

fogalmazva, napi 3 óra 20 percet. Ez az adat azonban nem foglalja magában 

ezeknek a Fülöp-szigeteki törzsi embereknek élelemgyűjtésre, állattartásra, 

élelemkészítésre, illetve egyéb közvetlen önellátásra fordított munkáját. 

Hasonló adatok a világ egyre több pontjáról kezdenek lassan 

rendelkezésünkre állni a primitív mezőgazdasági termelést folytató 

társadalmakról. Igencsak visszafogottnak tekinthetjük a tagadó formában 

megfogalmazott következtetést: táplálékuk megszerzésére a vadászó-

gyűjtögető népeknek nem kell hosszabb ideig dolgozniuk, mint a primitív 

mezőgazdasági termelést folytatóknak. Ha a mai etnográfiai adatokból 

megpróbálunk a „történelem előtti” időkre extrapolálni, bízvást az Újkőkor 

időszakára is érvényesnek tarthatjuk John Stuart Mill mondását a 

munkamegtakarításra szánt különféle módszerekről; hogy tudniillik soha 

senkinek nem sikerült, ezek egyikével sem, akár csak egy percnyi munkát 

megtakarítania. Annak tekintetében, hogy a létfenntartáshoz szükségesek 

előállításához fejenként mennyi időt kellett munkával tölteniük az 

embereknek, a neolitikum nem igazán jelentett könnyebbséget a 

paleolitikumhoz képest. Valószínű, hogy a mezőgazdaság beköszöntével az 

embereknek egyenesen többet kellett dolgozniuk és keményebben. 

Nem kell különösebben komolyan venni azt a szokásos hiedelmet sem, hogy 

a vadászó-gyűjtögető társadalmakban a puszta túlélés megkívánta feladatok 

szinte semennyi szabad időt sem hagynak. Általában ezt szokás fölhozni 

magyarázatul a paleolitikum „fejlődésdeficitjére”, s buzgón méltatni a 

neolitikumot, amely bezzeg bőven nyújtott lehetőséget a szabadidős 

tevékenységekre. De e ránk hagyományozódott véleményeknek inkább a 
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fordítottja igaz. A kultúra fejlődésével a létfenntartás igényelte egy főre jutó 

időmennyiség növekszik, a szabad idő rendelkezésre álló mértéke csökken. A 

vadásznépek létfenntartó tevékenysége tipikusan időszakos elfoglaltságot 

jelent; egyik napot munkával töltik, a másikat semmittevéssel, és legalábbis 

a modern vadásztársadalmak tagjai előszeretettel fordítják kikapcsolódási 

idejüket olyasmire, mint a napközbeni alvás. A trópusi természeti 

környezetben, ahol az efféle, még ma is létező vadásztársadalmakból sok él, a 

növények gyűjtögetése megbízhatóbb támasz, mint a vadászat. Éppen ezért a 

nők – a gyűjtögetés ugyanis az ő dolguk – lényegesen rendszeresebben 

végeznek munkatevékenységet, s ők szolgáltatják a szükséges élelem 

nagyobbik hányadát. A férfiak gyakran dolgoznak. Csak éppen ki tudja, 

mikor kerítenek erre sort – ez nem igazán kiszámítható. Azt mondani, hogy a 

férfiaknak nem jut elég szabad idő, ezt nem annyira szó szerint kell érteni, 

mint inkább a kifejezés felvilágosodás korabeli értelmében. Amikor 

Condorcet a fejlődést hiányolta a vadászok-gyűjtögetők életéből, ezt annak 

tulajdonította, hogy „az ember nem jut hozzá ahhoz a szabad időhöz, 

amelyben átengedheti magát gondolatainak, és új eszmékkel gazdagíthatja 

értelmét”. Azt is világosan látta, hogy „egymást váltja a kimerítő hajsza és a 

teljes semmittevés”.23 A vadásznak tehát szemlátomást az arisztokratikus 

beállítódású filozóf igényelte biztosított szabad időre lenne szüksége. 

A vadászok-gyűjtögetők annak ellenére is vérmes reményeket táplálnak 

gazdasági lehetőségeikről, hogy nemegyszer tapasztalják az élet zordságát is. 

Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy azért tapasztalják olykor az élet 

zordságait, mert vérmes reményeket táplálnak gazdasági lehetőségeikről. 

Talán csak magabiztosságuk bátorítja a pazarlást olyan mérvűvé, hogy a 

tábor áldozatául eshet a legelső kellemetlen viszontagságnak. Azzal, hogy ezt 

a társadalmat a bőség társadalmának tekintem, egyáltalán nem kívánom 

tagadni, hogy a vadászoknak olykor nehéz pillanatokat kell megélniük. 

Sokan közülük „egyszerűen elképzelhetetlennek” tartják, hogy emberek éhen 

halhassanak, vagy hogy egy-két napnál tovább ne lehessenek képesek 

éhségüket csillapítani (Woodburn, 1968. 52.). De másokkal, különösen a 

fölöttébb marginális helyzetű, szélsőséges kondíciójú vidékeken kis 

csoportokban, szétszórtan élő vadásztársadalmakkal előfordulhat, hogy a 

könyörtelennek bizonyuló természet időről időre elzárja előttük annak 

lehetőségét, hogy odébb vándorolhassanak, illetve, hogy vadat ejtsenek. Ezek 

bizony keményen megszenvedik az ilyen időket, ámbár csak részlegesen, 

mivel a szűkölködés inkább csak egyes, a mozgást feladó családokat érint, 

mintsem az adott társadalmak valamennyi tagját (lásd Gusinde, 1961. 306–

307.). 

Ezzel együtt: ha elismerjük is ezt a fajta sérülékenységet, továbbá ha 

összehasonlításunk körébe még a legrosszabb helyzetű mai vadásznépeket is 

bevonjuk, mégis nehezen volna bizonyítható, hogy a nélkülözés a vadászó-

gyűjtögető társadalmak megkülönböztető jellegzetessége. Az élelem 
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szűkössége nem olyan sajátság, melynek alapján ez a termelési mód 

szembeállítható lenne másokkal; a vadászó-gyűjtögető társadalmakat ez nem 

emeli ki külön osztályként vagy az általános evolúció fokozataként. Lowie 

jogosan teszi fel a kérdést: Na de hová tegyük azokat az egyszerű 

pásztornépeket, amelyeknek létfenntartását időnként valamilyen katasztrófa 

veszélyezteti – mint például azokat a lappföldi csoportokat, melyek a XIX. 

században kénytelennek bizonyultak arra szorítkozni, hogy halászatból 

tartsák fönn magukat? Hová tegyük azokat a primitív parasztokat, akik 

anélkül irtják és művelik a földet, hogy látszatja lenne; kizsarolják, majd 

továbbállnak, s valahányszor aszályosra fordul az idő, az éhhalál fenyegeti 

őket? Vajon jobban uralmuk alatt tudják-e tartani a természet kegyetlensége 

okozta sorscsapásokat, mint a vadászok és gyűjtögetők? (1938. 286.) 

S akkor, végezetül, mit mondjunk napjaink világáról? Úgy tartják, hogy az 

emberiség egyharmada-fele minden este korgó gyomorral hajtja álomra fejét. 

A paleolitikum idejében ez az arány sokkal kisebb lehetett. Napjaink jelentik 

azt a történelmi korszakot, melyben az éhezés soha nem látott mértékűvé 

nőtt. Manapság, a technika korlátlan uralmának idején vált az éhezés 

intézményesült jelenséggé. Hogy megfordítsunk egy másik tiszteletre méltó 

mondást: az éhezés mértéke relatíve is, abszolút értelemben is a kultúra 

fejlődésével párhuzamosan növekszik. Ez az a paradoxon, ami számomra a 

lényeg. A vadászó és gyűjtögető társadalmak életszínvonala a körülmények 

kényszere folytán tényleg alacsony. De ha a maguk elé tűzött célként fogjuk 

fel, adottnak véve, hogy termelési eszközeik a célnak megfelelőek, akkor el 

kell ismernünk, hogy az emberek összes anyagi szükséglete rendszerint 

könnyűszerrel kielégíthető. A gazdasági élet evolúciója tehát két, egymással 

ellentétes irányt követett: gazdagított, egyszersmind azonban el is 

szegényített; lehetővé tette a természet elsajátítását, de kisajátította az 

embert. Ami progresszív ebben, az a technikai vonatkozás. Sokféle úton-

módon próbálják ennek fontosságát hangsúlyozni. Nőtt a szükségletkielégítő 

javak és szolgáltatások mennyisége. Nőtt a kultúra szolgálatába állítható 

energiák volumene. Nőtt a termelékenység, előrehaladt a munkamegosztás, 

egyre nagyobb a szabadság a természeti környezet adta kényszerek alól. 

Bizonyos értelemben ez a legutóbb említett vonás különösen segítségünkre 

lehet a technikai haladás legkorábbi szakaszainak megértéséhez. A 

mezőgazdaság nemcsak azt tette lehetővé, hogy a társadalom túllépjen az 

élelemforrások eloszthatóságán, azt is lehetővé tette, hogy a neolitikum 

társadalmai ott is képesek legyenek magas szintű társadalmi rend 

fönntartására, ahol az emberi élethez szükséges feltételek a természet 

rendjében nem voltak föllelhetők. Bizonyos évszakokban elegendő élelmet 

lehetett betakarítani ahhoz, hogy akkor is jusson táplálék az embereknek, 

amikor a természet nem kínált semmi learatnivalót. A társadalom életének 

ebből következő stabilitása döntő jelentőségűnek bizonyult az anyagi 

gyarapodás szempontjából. A kultúra győzelmesen masírozott előrefelé, a 
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minimum feltételek biológiai törvényszerűségének egyfajta mind 

fokozatosabb áthágásaként, mígnem bebizonyosodott, hogy akár még a 

világűrben is fönntartható az emberi élet – ahol pedig a gravitáció és az 

oxigén is természet adta módon hiánycikk. Más emberek meg éhen haltak 

Ázsia piacain. Ez éppúgy volt következménye a struktúrák fejlődésének, mint 

a technikáénak, s ebben a vonatkozásban pontosan úgy működött, mint a 

mesék világába vezető elvarázsolt út, ahol az utazó minden egyes lépésekor 

két lépéssel kerül messzebb úti céljától. A struktúrák – a hataloméi is, a 

tulajdonéi is – egyaránt voltak politikaiak és gazdaságiak. Kezdetben az 

egyes társadalmakon belül fejlődtek, bontakoztak ki; manapság egyre inkább 

az egyes társadalmak között. Nem kétséges, hogy ezek a struktúrák a 

technikai fejlődés szükséges, funkcionális intézményei lehettek, de azokon a 

közösségeken belül, melyeket segítettek meggazdagodni, a javak 

elosztásában diszkriminációra, egyszersmind az életstílusok különbözőségére 

vezettek. A világ legprimitívebb embercsoportjai nagyon kevés személyes 

jószággal rendelkeznek, de nem szegények. A szegénység ugyanis nem a 

birtokolt jószágok csekély számában rejlik, nem is a célok és a hozzájuk 

szükséges eszközök közötti viszonyban ragadható meg. A szegénység: 

társadalmi státus; emberek közötti viszony. Mint ilyen, a civilizáció terméke. 

A civilizációval együtt fejlődött ki, a társadalmi osztályok közötti bántó 

különbségtevésként, illetve – s ez talán még fontosabb – mint adófizetői 

kapcsolatrendszer, amely sokkal inkább képes kitenni a gazdálkodó 

parasztokat a természeti katasztrófák következményeinek, mint az alaszkai 

eszkimók akármelyik téli tábora. Az egész eddigi fejtegetés során vettük a 

bátorságot, hogy történeti nézőpontból értelmezzük a mai vadásznépek 

viszonyait; az evolúció alapvonalát látva bennük. Az értelmezésnek ezt a 

szabadságát nem vindikálhatjuk magunknak könnyűszerrel. Vajon hívebben 

reprezentálják-e a peremvidékre szorult vadászok (mint például a Kalahári-

sivatag busmanjai) a paleolitikumbeli állapotokhoz alkalmazkodást, mint a 

kaliforniai, netán az északnyugati partvidéki indiánok? Talán nem. Talán a 

Kalahári-sivatag busmanjai még csak nem is a peremvidékre szorult 

vadászok képviselői. A napjainkig fönnmaradt vadászó-gyűjtögető 

társadalmak nagy többsége sajátosan „megcsonkított”, szélsőségesen tétlen 

életmódot folytat, legalábbis ahhoz a néhány máshoz képest, akik 

különböznek tőlük. A néhány más nagyon erősen elüt tőlük. Ilyenek például 

a murnginok. „Az első benyomás, melyet a Keleti Arnhem-földön található, 

teljes funkcionalitással működő csoport kelt az idegenben, a szorgosságé. [...] 

Komoly hatást kell gyakorolnia rá annak a ténynek, hogy a legkisebb 

gyermekeket leszámítva, senki nem tölti tétlenül az idejét.” (Thomson, 

1949a. 33–34.) Semmi jel nem utal arra, hogy a megélhetési problémák 

súlyosabbak lennének itt, mint más vadásznépeknél (lásd Thomson, 1949b). 

A szokatlan szorgoskodásra késztetés magyarázatát másutt leljük meg, az 

„aprólékosan kimunkált és szigorúan betartandó ceremoniális életben”; egész 
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pontosan egy aprólékosan kidolgozott szertartásos csereciklusban, melyben 

a kézműves szaktudásnak és a kereskedelemnek presztízs a jutalma. (Lásd 

Thomson, 1949a, 26., 28., 34. lábj., 87. skk.) A legtöbb vadásznépnél nyoma 

sincs hasonló foglalatoskodásnak. Életmódjuk nem mondható különösebben 

színesnek, nagy nyomatékkal koncentrálódik arra, hogy élvezettel 

fogyaszthassák táplálékukat, és kényelmesen emészthessék meg. Ahogyan 

azt Julian Steward a sosónikról megjegyezte: kulturális orientációjuk sem 

apollóinak, sem dionüszoszinak nem mondható, célszerűbb 

„gyomorközpontúnak” tekinteni. Persze azért lehet dionüszoszinak is 

tekinteni, vagy tivornyázónak. „A vademberek között költeni el 

táplálékunkat, olyan, mint Európában részegesek társaságában italozni. 

Ezek a kiszáradt, örökké szomjas lelkek legszívesebben egy hordó 

malváziaiba fulladva fejeznék be életüket, a vademberek pedig egy élelemmel 

teli kondérban. Az egyik csak az ivásról tud beszélni, a másik csak az 

evésről.” (LeJeune, 1897. 249.) Olybá tűnik, mintha ezeknek a 

társadalmaknak a felépítményrendszere erodálódott volna, s nem maradt 

volna számukra semmi a nyers, alapvető megélhetésen kívül. S mivel a 

termelés, a szükséges termékek előállítása könnyűszerrel megoldható, 

mindig elegendő idejük van arra, hogy gubbasszanak és locsogjanak. Fel kell 

tehát vetni annak lehetőségét, hogy a vadászó-gyűjtögető népek etnográfiája 

javarészt csak voltaképp hiányos, csonka kultúrákról nyújt beszámolót. 

Könnyen előfordulhat, hogy a rítusok és a cserekereskedelem törékeny 

ciklusai nyomtalanul hullottak ki az életükből (már a gyarmati hódítások 

legkezdetén, amikor az általuk közvetített csoportközi viszonyok 

szétzilálódtak és fölszámolódtak). Ha így történt, a bőség „eredeti” 

társadalmait illik eredetiségük okán újragondolnunk, az evolúció témáit 

pedig revízió alá kell vennünk. Akármint van is, annyi történelmi tanulság 

bizonyosan levonható a napjainkban még élő vadásznépek kapcsán, hogy a 

„megélhetés problémája” könnyűszerrel megoldható őskőkori eszközökkel is. 

Továbbá az a tanulság is, hogy amíg a kultúra nem hágott a maga anyagi 

teljesítőképességének csúcsára, addig nem emelt oltárt az Elérhetetlennek, a 

kielégíthetetlen szükségleteknek. 
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Jegyzetek 

13. Fish Creek Arnhem-föld nyugati részén a szárazföld belsejében elterülő 

tábor volt, ahol hat felnőtt férfi és három felnőtt nő lakott. Hemple Bay 

tengerparti szálláshely volt Groote Eylandton; ebben a táborban négy felnőtt 

férfi, négy felnőtt nő és öt serdülő, illetve kisgyerek élt. Fish Creekben a 

megfigyelés a száraz évszak vége felé történt, amikor a növényi táplálék kevés 

volt, a kenguruvadászat viszont eredményes (bár a becserkészett állatok 

egyre elővigyázatosabbnak bizonyultak). Hemple Bayben bőséggel volt 

növényi eledel, a halászás eredménye változó volt, de az expedíció által 

fölkeresett más part menti táborokhoz képest egészében jónak volt mondható. 

A táplálékforrások Hemple Bayben bőségesebbnek bizonyultak, mint Fish 

Creeknél. Az, hogy Hemple Bayben mégis több időt fordítottak az 

élelemszerzésre, lehet, hogy az öt gyerek ellátásának tudható be. Másfelől 

viszont a Fish Creek-i táborban volt egy gyakorlatilag teljes időben 

foglalkoztatott specialista, és elképzelhető, hogy a munkával töltött órák 

számában mutatkozó különbség nem egyéb, mint a partvidéki és a szárazföld 

belsejében folytatott életmód különbségének normális megnyilvánulása. A 

szárazföld belsejében a zsákmányolható javak gyakran nagy tömegben 

érkeznek, így aztán egynapnyi szorgoskodásból két napig is el lehet lenni. A 

halászó-gyűjtögető rendszerben mennyiségre talán kevesebb a hozam, viszont 

a hosszabb időn át és rendszeresebben kifejtett erőfeszítések nyomán 

biztonságosabban megadatik. 

14. Vannak legalábbis ausztrál őslakosok, például a yir-yirontok, akik 

nyelvileg nem tesznek különbséget „munka” és „játék” között. (Sharp, 1958. 

6.) 

15. A helyi erőforrások ilyen jellegű minősítése már csak azért is rendkívül 

figyelemre méltó, mert Lee etnográfiai munkájára „Dél-Afrika története 

legpusztítóbb szárazságának” második és harmadik évében került sor. (1968. 

39.; 1969. 73., lábjegyzet.) 
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16. Mint Tasmánia lakosait is, akikről Bonwick a következőket írta: „A 

bennszülöttek sosem szenvedtek hiányt élelemben, annak ellenére, hogy Mrs. 

Somerville nem átallott úgy nyilatkozni róluk a maga Physical Geography 

címet viselő könyvében, hogy »igencsak nyomorultul éltek egy olyan vidéken, 

ahol a létfenntartáshoz szükségesek nagyon szűkösen álltak rendelkezésre«. 

Dr. Jeannent, aki egy időben a terület kormányzója volt, úgy ír róluk, hogy 

»mindennek fölöttébb bőviben voltak, s nagyon kevés fáradozásra vagy 

szorgoskodásra volt szükségük ahhoz, hogy ellássák magukat«.” (Bonwick, 

1870. 14.) 

17. Ennyiben nagyon is eltér a közép-ausztráliai sivatag mélyén élő 

törzsekétől, különösen „szokásos körülmények között” – vagyis nem a hosszú 

ideig tartó aszályok idején, amikor „nélkülözni kénytelenek” (Spencer és 

Gillen, 1899. 7.). 

18. Basedow gondolatmenete szerint a bennszülöttek lustasága azzal 

magyarázható, hogy túl sokat esznek. A túl sok táplálék elfogyasztása abból 

adódik, hogy vannak időszakok, amikor igencsak éheznek – ezt viszont az 

Ausztráliát sújtó ismétlődő aszályok magyarázzák, melyeknek vészterhes 

következményeit csak fokozta az, ahogyan a fehér ember kizsákmányolta az 

országot. 

19. Ez a mondat Woodburnnek egy, a Man, the Hunter (A vadászó ember) 

témájú Wenner-Gren szimpóziumon elhangzott előadásából származik, az 

előadás nyomtatásban megjelent változatában azonban nem ilyen 

egyértelműen ismétlődik meg (1968. 55.). Remélem, nem követek el 

indiszkréciót azzal, hogy itt idézem, s remélem, pontatlannak sem bizonyulok. 

20. „S valóban, a mezőgazdaságban nyilvánult meg elsőként az emberiség 

szolgai munkája. A bibliai hagyomány szerint Káin, az első gonosztevő, 

földműves volt.” (Lafargue, 1911 [1883]. 11. lábjegyzet.) Megjegyzendő 

továbbá, hogy mind a busmanok, mind a hadzapik földművelő szomszédai 

igen rugalmasan váltanak át aszály idején, amikor éhínségtől lehet tartani, a 

biztonságosabb vadászó-gyűjtögető életvitelre. (Woodburn, 1958. 54.; Lee, 

1968. 39–40.)  

21. A napjainkban európaiak által foglalkoztatott primitív népeknek a tartós 

munkavégzéssel szemben általánosnak mondható ellenérzése (mely 

egyáltalán nem korlátozható csak az egykori vadászokra) ráirányíthatta volna 

már az antropológia figyelmét arra a tényre, hogy a hagyományos 
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gazdálkodási rendszerek csak igen szerény célokat tűztek maguk elé, és ezek 

olyannyira elérhetőnek bizonyultak, hogy rendkívüli mértékben lehetővé tették 

a kötöttségektől mentes életet, a „megszabadulást a megélhetés nyomasztó 

nyűgétől”. 

A vadászó-gyűjtögető társadalmak gazdálkodását rendszerint azért is 

alábecsülik, mert a feltevés szerint nem képes specialistákat eltartani 

tevékenységükért. Vö. Sharap, 1934–35. 37.; Radcliffe-Brown, 1948. 43.; 

Spencer, 1959. 155., 196., 251.; Lothrup, 1928. 71.; Steward, 1938. 44. 

Mindenesetre, ha nincs specializáció, az nyilvánvalóan a „piac” hiányának és 

nem az idő hiányának tudható be. 

22. Azzal egy időben, hogy a burzsoá szűkösségideológia általánossá vált 

(aminek elkerülhetetlen következménye lett a megelőző kultúra alulértékelése), 

rögtön keresni kezdte és meg is találta a természetben magában azt az ideális 

példát, melyet az embernek (vagy legalábbis a szorgos, munkálkodó 

embernek) követnie kell, ha a rá mérteknél többre, jobbra törekszik: ez a 

hangya, a szorgos hangya. Ennyiben ez az ideológia éppoly elhibázott, mint a 

vadásznépekről kialakított vélemény. Két tudós azt állítja, hogy a hangyák 

meglehetősen lusták, Palm Springs, California (AP) fejcím alatt az Ann Arbor 

News 1971. január 27-i számában az alábbiak jelentek meg: „A hangyák nem 

egészen olyanok, amilyennek beállítják őket” – állítja dr. George Wheeler és 

dr. Jeannette Wheeler. Nevezett kutató házaspár éveket töltött azoknak a 

lényeknek a tanulmányozásával, melyeket a mesék a szorgos iparkodás 

hőseiként mutatnak fel az olvasóknak.  

A Wheeler házaspár viszont erre a következtetésre jut: „Valahányszor egy 

hangyabolyt szemügyre veszünk, a lázas tevékenykedés jeleibe ütközünk. Ez 

azonban csak azért látszik így, mert a hangyák mind egyformák, és nagyon 

sokan vannak.” „Az egyes hangyák meglehetősen sok időt töltenek 

csellengéssel, lézengéssel. Ráadásul a dolgozók, amelyek mind nőstények, 

sok időt töltenek cicomázkodással.” 

* E tanulmány első változata 1966-ban hangzott el előadásként a Man the 

Hunter címen rendezett konferencián, bővített változata 1972-ben jelent meg a 

szerző Stone Age Economics című válogatásában. 

 


