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A nyugati jogi őstörténet célja, hogy rekonstruálja a legkorábbi 
jogi és kulturális fejleményeket, amelyekből a nyugati jogrendszerek 
és a jogállamiság kialakultak. A nyugati jogi őstörténetről alkotott 
képünk jelenleg igen fejletlen. Ennek egyik oka módszertani: írott 
források nélkül az emberi őstörténet újrakonstruálása nehéznek 
bizonyulhat. A közelmúltban a rokon területek széles skáláján elért 
eredmények azonban mostanra meghaladtak egy kritikus 
fordulópontot, és most már elég biztos helyzetben vagyunk ahhoz, 
hogy elkezdjük rekonstruálni a nyugati jogelőzmények fontos 
aspektusait. 

Ez a cikk ezekre a kortárs leletekre támaszkodik és fejleszti 
azokat, hogy rekonstruálja a nyugati jogi őstörténet legvalószínűbb 
genealógiai alakját. Ennek során némileg meglepő következtetésre jut. 
A hagyományos nézet szerint a nyugati jog és a nyugati civilizáció 
kialakulása szempontjából legfontosabb hagyományok az ókori 
Görögországból, Rómából és Izraelből származnak. Ez a 
hagyományos nézet azonban elsősorban történeti forrásokon alapul, 
és az ebben a cikkben szereplő rekonstrukciók azt sugallják, hogy e 
hagyományok fontos előzményei nagy valószínűséggel sokkal 
korábban és sokkal keletebbre keletkeztek. Valójában úgy tűnik, hogy 
a jogállamisággal rendelkező nagyméretű nyugati civilizációk 
kialakulásához kapcsolódó legfontosabb hagyományok némelyike csak 
egy ágát képviseli a hagyományok sokkal nagyobb és gazdagabb 
családjának, amely i. e. 4500 körül kezdett kialakulni a Kelet-Irán-
Baktria-Indus-alföldi régióban. E korai időponttól kezdve ez a régió 
kezdte létrehozni az egyik legelső ősi civilizációt, amely a 
természetbeni történelmünkben, mint faj (nevezetesen a "Ha- rappan" 
vagy "Indus-völgyi" civilizációt), és az e régióban élő embereknek 
ezért ki kellett alakítaniuk a legelső kulturális hagyományok közül 
néhányat, amelyek kifejezetten alkalmazkodtak a nagyszabású, 
kezdődő joggal rendelkező civilizációk fenntartásához. Azzal fogok 
érvelni, hogy ezek az ősi fejlemények valószínűleg sokkal közelebbi és 
sokkal bensőségesebb kapcsolatban álltak a nyugati hagyomány 
néhány legkorábbi előfutárával, mint azt általában elismerik, mivel a 
nyugati hagyományok előfutárai végül is az ókori Baktriához - amely 
az Indus-völgyhöz közvetlenül szomszédos terület - közelebb, 
ugyanebben az időszakban keletkeztek. Az ebben a cikkben kidolgozott 
rekonstrukciók lehetővé teszik számomra, hogy megfejtsem jogi 
családfánk szerintem legvalószínűbb korai genealógiai alakját, és 
hogy számos fontos, de alulértékelt kapcsolatra utaljak, amelyek a 
modern nyugati hagyományaink és egy sor más, a Nyugatot 
jellemzően szembeállító eurázsiai hagyomány között fennállnak. 

A mai világban különösen fontos, hogy megpróbáljuk 
rekonstruálni a nyugati jogi őstörténet genealógiai szerkezetét, és 
jobban megértsük mély múltunkat.  Mára egyre több empirikus munka 
gyűlik össze, amely azt sugallja, hogy a modern társadalmak számos 
jellemzőjét megmagyarázhatjuk a 
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törvényeik eredete. Ez a szakirodalom azt sugallja, hogy a jogi eredet 
eltérései erős hatással lehetnek olyan különböző kérdésekre, mint a 
vállalati kormányzás szerkezete, a munkaügyi szabályozás, a 
tőkepiacok szilárdsága, sőt még az írástudás és a 
csecsemőhalandóság aránya is. Úgy tűnik tehát, hogy az, hogy egy 
modern társadalom hogyan és hogyan működik a legjobban, 
legalábbis részben a jogi hagyományok eredetétől függ. Ugyanakkor 
azonban mind a jelenlegi jogi eredettel foglalkozó irodalom, mind az 
összehasonlító jogtudományok nagy része elsősorban a nemzetek 
jogrendszerének polgári vagy szokásjogi eredete, illetve a nyugati jog 
e két típusa és a különböző nem nyugati jogrendszerek között tesz 
különbséget; és e szakirodalom megállapításait még nem sikerült 
teljes mértékben összehangolni azon ismert nehézségek széles 
skálájával, amelyekkel számos fejlődő nemzetnek kellett szembenéznie 
a jogállamisággal rendelkező nagyméretű társadalmakra való átállás 
során, függetlenül polgári vagy szokásjogi eredetüktől. A jelenlegi 
szakirodalomban alkalmazott családfákat ráadásul jellemzően a 
történeti feljegyzésekből határozzák meg, és ezért nem fedeznek fel 
semmilyen releváns kapcsolatot, amely az emberi őstörténetben 
keletkezhetett. A jognak olyan, nyilvánosan kinyilvánított szabályok és 
eljárások összességeként való felfogásán alapulnak, amelyek 
nagyrészt idegenek a mögöttes kulturális hagyományoktól és 
pszichológiai attitűdöktől, amelyek általában támogatják a virágzó 
jogrendszereket. Ezért nem ismerik fel azokat a kialakult kulturális 
feltételeket (beleértve a kulturálisan kialakult pszichológiai 
attitűdöket), amelyek lehetővé tették az embereknek, hogy a vadászó-
gyűjtögető életformákból nagyobb léptékű, jogállamisággal 
rendelkező civilizációkba lépjenek át. 

Az itt kínált rekonstrukció ezzel szemben lehetővé teszi 
számunkra, hogy a világtörténelem során kialakult nagyméretű 
megabirodalmak majdnem felét - beleértve a modern Nyugaton 
kialakult összeset is - úgy lássuk, mint amelyeknek közös kulturális 
eredete sokkal régebbre nyúlik vissza az időben. A szóban forgó 
hagyomány először a vadászó-gyűjtögető életmódból a letelepedett 
agrár-kulturális életmódba történő legelső emberi kitörésekor jelent 
meg, nagyszabású civilizációkkal és kezdődő jogi hagyományokkal. E 
mélyebb családfa megértésének ezért fontos empirikus 
következményekkel kell járnia.   Ez a munka például segíthet 
megmagyarázni, hogy miért működtek olyan jól a nyugati típusú 
jogintézmények bizonyos exportjai, míg mások nem. Ez a munka arra 
is felhasználható, hogy azonosítsuk a nyugati hagyományok számos 
olyan fontos, de alulértékelt jellemzőjét, amelyek közösek ezekkel a 
tágabb értelemben vett eurázsiai hagyományokkal, és amelyek a 
világtörténelem során kritikus - bár alulértékelt - szerepet játszottak a 
társadalmi komplexitás és a gazdasági fejlődés különböző formáinak 
fenntartásában. Ezért ez a munka segíthet jobban megérteni a modern 
nyugati sikerünk néhány teljes okát és feltételét. Az ilyen jellegű 
vizsgálatoknak ma különösen sürgetőnek kell lenniük, tekintettel a 
nyugati jog és a nyugati jogi intézmények tömeges exportjára a világ 
oly sok más részébe, és tekintettel a nyugatiasodás felé irányuló, 
világszerte érezhető fokozott nyomásra. 
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I. BEVEZETÉS 

A nyugati jogról és a nyugati civilizációról gyakran mondják, hogy 
egy sajátos hagyomány részei, amely megkülönbözteti őket "keleti" 
társaiktól, és megmagyarázza számos különleges képességüket és 
jellegzetességüket. A jogi akadémián belül ez a nézet Harold J. 
Bermanban találja meg egyik legértőbb és legbefolyásosabb 
képviselőjét. In Law and Revolution: The Formation of the Western 
Legal Tradition" című könyvében Berman a következő egyszerű, de 
következetes sorokkal kezdi félévi munkáját: "Ez a könyv a következő 
történetet meséli el: hogy valaha létezett egy "nyugati" civilizáció; hogy 
ez a civilizáció jellegzetes "jogi" intézményeket, értékeket és 
koncepciókat alakított ki; [és] hogy ezeket a nyugati jogi 
intézményeket, értékeket és koncepciókat tudatosan adták át 
nemzedékről nemzedékre, és ezáltal 
"hagyományt" képeztek... "1 A történet Berman-féle változatában, 

 
1. HAROLD J. BERMAN, LAW AND REVOLUTION: THE FORMATION OF THE WESTERN LEGAL 

TRADITION 1 (1983). 
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A nyugati civilizáció (beleértve a kezdődő jogi hagyományait is) három 
ősibb hagyományhoz, az ókori Görögország, Róma és Izrael 
szövegeihez való visszatéréssel kezdődött. 2 Az alaptörténet, miszerint a 
nyugati civilizáció az ókori görög, római és héber kultúrában találja 
meg eredetét, azonban annyira ismerős és annyira átható, hogy 
Nyugaton ritkán - egészen a közelmúltig - megkérdőjelezték. 3 Ez a 
történet a legkülönbözőbb területekről és az idők széles skáláján átívelő 
topikok széles skáláját világította meg. 4 

Ez a cikk mindazonáltal újszerű érveket sorakoztat fel, amelyek a 
rokon területek széles köréből származó legújabb eredményeken 
alapulnak, és azt sugallják, hogy ez a szokásos történet hiányos, sőt 
potenciálisan félrevezető lehet. Ha valóban érdekel bennünket 
eredetünk olyan módon történő megértése, amely fényt derít arra, hogy 
a Nyugat miért mutatott olyan különleges képességeket a nagyszabású 
emberi civilizáció és a jogállamiság terén, akkor a történet, amelyet 
általában elmondunk magunknak, hirtelen a közepén kezdődik, és 
kihagyja az igazság néhány legformálóbb (és potenciálisan átalakító) 
dimenzióját. A nyugati jog és a nyugati civilizáció nem csupán három 
különösen kreatív kultúra kinövései, amelyek az emberi őstörténetből 
az emberi történelembe való átmenetet élték át, és vagy Délkelet-Európában, 
vagy a Közel-Keleten fejlődtek ki. Úgy tűnik, hogy a Nyugat sokkal 
inkább egy sokkal mélyebb kulturális hagyományból származik, amely 
egészen a vadászó-gyűjtögető életmódból való első emberi kitörésekig 
nyúlik vissza. 

 
2. Lásd id. 3. pont ("A Nyugat ebből a szempontból nem Görögország, Róma és Izrael, hanem 

Nyugat-Európa népei, akik a görög, római és héber szövegekhez fordulnak inspirációért"); 
lásd még id. (megjegyezve, hogy ez a visszatérés e szövegek kritikus módon történő átalakításával is járt). 

3. Lásd pl. ELIAS BICKERMAN & MORTON SMITH, THE ANCIENT HISTORY OF 
WESTERN CIVILIZATION 12 (1976) ("Így Görögország, Izrael és Róma történelme a mi saját 
múltunk.      Hogy úgy fogalmazzunk 
dióhéjban, a görög-római civilizáció alakította ki a következő századok mezőgazdasági 
civilizációját, amelynek közvetlen folytatása a mi ipari civilizációnk."); lásd még id. (azt állítva, 
hogy a modern világ "jelenlegi kultúrájának nagy részét Görögország, Róma és Izrael arab és 
európai örököseiből származtatta"); JACK A. GOLDSTONE, WHY EUROPE?: A NYUGAT 
FELEMELKEDÉSE A VILÁGBAN 
HISTORY, 1500-1850, at vii (2009) ("A tizenkilencedik és huszadik század nagy részében a diákok 
a "Nyugat felemelkedésének" történetét tanulták .... Ez a történet a demokrácia és a filozófia 
megjelenésével kezdődött az ókori Görögországban és Rómában; Európa királyainak és lovagjainak 
uralmával folytatódott a középkorban; a reneszánsz művészete és felfedezései felé haladt; és Nyugat-
Európa és Észak-Amerika nemzeteinek katonai, gazdasági és politikai világuralmával zárult.  Ázsia 
népeiről csak akkor esett szó, amikor találkoztak az európaiakkal. 
felfedezők vagy gyarmatosítók - "történelmük" tehát az európai érintkezéssel és hódítással 
kezdődik."). Azért mondom, hogy ezt a történetet "a közelmúltig" nem kérdőjelezték meg, mert 
mostanra kialakult a világtörténészek iskolája, akik elkezdték megkérdőjelezni a standard képet, és 
hangsúlyozzák a nyugati hagyományok globálisabb gyökereit. Lásd id. at viii ("Az elmúlt tucatnyi 
évben fiatal gazdasági és társadalomtörténészek egy csoportja új és meglepő érveket hozott fel a 
világtörténelemmel kapcsolatban. Ahelyett, hogy a Nyugat felemelkedését a fokozatos európai 
fejlődés hosszú folyamataként látták volna, miközben a világ többi része megállt, megfordították ezt 
a történetet. Azt állítják, hogy az ázsiai és közel-keleti társadalmak voltak a világ vezetői a 
gazdaságban; a tudomány és a technológia; valamint a hajózás, a kereskedelem és a felfedezések 
terén egészen Kr. u. 1500-ig."); id. at viii n.1 ("Ezek a történészek többek között Kenneth Pomeranz, 
R. Bin Wong, Jack Goldstone, James Lee, Dennis Flynn, Robert Marks, a néhai Andre Gunder 
Frank, a néhai James Blaut, John Hobson és Jack Goody. Néha "kaliforniai iskolának" is nevezik 
őket, mivel e tudósok közül sokan kaliforniai egyetemeken dolgoztak."). A jelen projektet úgy lehet 
felfogni, hogy nagyjából ebbe az új hagyományba illeszkedik. 

4. A hagyományos történet grafikus ábrázolása iránt érdeklődő olvasóknak az alábbi 1. ábrát 
kell tanulmányozniuk. 
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a megélhetés és a letelepedett mezőgazdasági életmód felé. Ráadásul 
ma már meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a legkorábbi releváns 
hagyományok némelyike nem az ókori Görögországban, Rómában vagy 
Izraelben, hanem sokkal korábban, az Indus-völgyben és környékén 
(amely az indiai szubkontinens északnyugati részét, valamint a mai Irán 
és az ókori Baktria keleti részeit foglalja magában) alakult ki. 

Az Indus-völgyi régió i. e. 4500 körül kezdődött és körülbelül i. e. 
1900-ig tartott - tehát jóval az ókori Görögország, Róma vagy Izrael 
felemelkedése előtt -, és az Indus-völgyi régió az egyik legelső 
nagyszabású civilizációnak adott otthont a fajunk természetrajzában: az 
úgynevezett "Harappan" (vagy "Indus-völgyi") civilizációnak. 5 Ez az ősi 
civilizáció egy sokkal nagyobb és rendkívül integrált társadalmi 
komplexum része volt, szoros kapcsolatokkal az ókori Baktriához és a 
mai Irán keleti részeihez. Ez a cikk amellett érvel, hogy kulturálisan 
valószínűleg részben ebből a sokkal an- ciózusabb 
hagyománykészletből származunk: valószínűleg fontos kulturális 
hagyományokat örököltünk (és módosítottunk) az ősi Kelet-Irán-
Baktria-Indus-völgyi régióból, amelyek hagyományok nagy 
jelentőséggel bírnak a nagyszabású, jogállami civilizációk kialakulása 
és stabilitása szempontjából, a kulturális átadás töretlen láncolatán keresztül, 
amely óriási számú generáción keresztül működött. Ha ez igaz, akkor 
az, hogy nem értettük meg genealógiai kapcsolatunkat ezzel az ősi 
keleti társadalmi komplexummal, kritikus tekintetben korlátozta 
önmegértésünket, és talán megakadályozza, hogy felismerjük 
hagyományaink hasznos aspektusait - beleértve bizonyos esetekben azokat 
az aspektusokat, amelyek miatt a jelenlegi nyugati hagyományaink 
annyira képesek a nagyszabású emberi civilizációkat támogatni a 
jogállamisággal. 

Olyan korban élünk, amelyben különösen fontos a nyugati jog és 
civilizáció legmélyebb eredetének megfejtése. A feltörekvő "jogi 
eredet" hagyományon belül a tudósok mára egy impozáns empirikus 
munkát hoztak létre, amely azt sugallja, hogy a modern társadalmak 
számos jellemzőjét megmagyarázhatjuk a törvények eredetével. 6 Ez a 
szakirodalom azt sugallja, hogy a jogi eredetű változók erős hatással 
lehetnek olyan különböző kérdésekre, mint a vállalatirányítási struktúra, 
a jog- és a jogbiztonság, a jogbiztonság és a jogállamiság. 

 
5. BRIDGET ALLCHIN & RAYMOND ALLCHIN, ORIGINS OF A CIVILIZATION: THE 

PREHISTORY AND EARLY ARCHAEOLOGY OF SOUTH ASIA 113-83 (1997) (három időszak leírása: az 
agrárkultúra terjeszkedésének időszaka az Indus-völgyben (i.e. 4500-tól); a korai harappan kezdeti 
urbánizmus időszaka (i.e. 3500-2600); és az érett harappan időszak (i.e. 2600-1900)); lásd még id. 183-
205. o. (a harappai időszak népének és kultúrájának leírása). Meg kell jegyezni, hogy a Kr. e. 4500-
tól Kr. e. 3500-ig tartó időszakot így jellemzően a Harappan előtti időszakként értelmezik, és az érett 
Harappan civilizáció megalapozásaként. Id. 

6. Ez a hagyomány 1997-ben kezdődött Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei 
Shleifer és Robert W. Vishny Legal Determinants of External Finance című könyvének megjelenésével. 
Lásd Rafael La Porta et al., Legal Determinants of External Finance, 52 J. FIN. 1131, 1131-32 (1997) [a 
továbbiakban: La Porta et al., Legal Determinants].   Azóta azonban számos más, ezt az alaptémát 
továbbfejlesztő cikk is megjelent. Lásd pl. , Juan C. Botero et al., The Regulation of Labor, 119 
Q.J. ECON. 1339 (2004); Rafael La Porta et al., The Quality of Government, 15 J.L. ECON. & ORG. 222 
(1999) [a továbbiakban: La Porta et al., Quality]; Paul G. Mahoney, The Common Law and 
Economic Growth: Hayek Might be Right, 30 J. LEGAL STUD. 503 (2001). 
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borszabályok, a tőkepiacok szilárdsága, sőt még az írástudás és a 
csecsemőhalandóság is. 7 Bár James Whitman a Yale Law Schoolon az 
összehasonlító jog és a jogtörténet egészen más keretből indul ki, a 
nyugati jog fontos aspektusait hasonlóan nyomon követte annak 
kezdeteiig. 8 A Nyugati jogi imperializmus: Thinking About the Deep 
Historical Roots című könyvében Whitman amellett érvel, hogy a 
nyugati jog expanziós tendenciáit részben a görög városállamokból és 
az e korai helyzethez kapcsolódó sajátos társadalmi-kulturális dinamikából 
eredőnek kell érteni. 9 Akár helyeseljük ezeket a terjeszkedési 
tendenciákat, akár nem, az, hogy képesek vagyunk-e értelmes módon 
befolyásolni őket, szinte bizonyosan elősegíti, ha jobban megértjük az 
őket előidéző és fenntartó tényezőket. Az ilyen jellegű vizsgálatoknak 
ma különösen sürgetőnek kellene lenniük, tekintettel a nyugati jog és a 
nyugati jogi intézmények tömeges exportjára a világ oly sok más 
részébe, és tekintettel a világszerte érezhető, a nyugatiasodás irányába 
ható, egyre erősödő nyomásra. 10 

Ha a jogi eredetváltozóknak ilyen fontos következményei lehetnek, 
és ha azt reméljük, hogy ezeket az ok-okozati összefüggéseket pontosan 
és részletesebben tudjuk tanulmányozni, akkor nyilvánvalóan 
ismernünk kell a jogi családfánk helyes szerkezetét. Ugyanakkor 
azonban mind a jelenlegi jogi eredet irodalom, mind az összehasonlító 
jogtudomány nagy része elsősorban a nemzetek jogrendszerének polgári 
és szokásjogi eredete között tesz különbséget,11 

 
 

7. Lásd Botero et al., Supra note 6, 1379. o.; La Porta et al., Quality, Supra note 6, 261. o.; Ma- 
honey, Supra note 6, 504. o., 506. o.. 

8. James Q. Whitman, Nyugati jogi imperializmus: 10 THEORETICAL INQUIRIES L. 305, 309 
(2009). 

9. Lásd id. ("A nyugati jog mint diffúz hagyomány felemelkedését a nyugati jogtörténet két 
aspektusára fogom visszavezetni. Mindenekelőtt azt a tényt fogom hangsúlyozni, hogy a nyugati jog 
az antikvitásban elsősorban a városállamok belső jogaként kezdődött, és csak nagyon fokozatosan 
terjedt el a vidékre. . . . 
A nyugati jog fokozatos elterjedése városról országra olyan elterjedési mintát hozott létre, amely a 
mai napig tart."). 

10. Lásd pl. id. 306. o. ("A nyugati intézményeknek a világ minden szegletébe való átültetésére 
irányuló hatalmas erőfeszítések korát éljük. A hidegháború vége arra ösztönözte a nyugatiakat 
mindenféle irányzatból, hogy a világ többi részére is elvigyék a jogukat, és az 1989 óta eltelt két 
évtized az eltökélt nyugatiasodás korszaka volt. A hidegháború utáni, a világ nyugatiasítására 
irányuló erőfeszítések némelyike olyan furcsa volt, hogy szinte leírhatatlan: Gondoljunk például Irak 
megszállására, ahol az amerikai tisztviselők első kontinense egy 24 éves lelkes fiatalember volt, akit 
azzal bíztak meg, hogy amerikai mintára hozzon létre egy tőzsdét. A legtöbb erőfeszítés azonban a 
jól ismert nemzetközi intézmények rutinszerű, bár intenzív és gyakran agresszív munkájával járt 
együtt: a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, a különböző nemzetközi emberi jogi ügynökségek és 
szervezetek. Mindezek az intézmények nagymértékben részt vettek a nyugati jog exportálásában a 
világ többi részébe". (lábjegyzet kihagyva)). 

11. Lásd pl. Kurt Schwerin, Összehasonlító jogi reflexiók: A Bibliographical Survey, 79 NW. U. 
L. REV. 1315, 1317 (1985) ("Hagyományosan az összehasonlító jog mindig is a common law és a 
polgári jog rendszereinek összehasonlítását jelentette "); David M. Foster, Politics, Legal Origins, 
and the Roots of 
Modern Economic Institutions 2 (2005. március 25.) (nem publikált szemináriumi tanulmány a 
Harvard Law School Advanced Issues in Corporate Governance számára), 
http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/ papers/Foster-Brudney_June.2005.pdf ("A jogi 
eredet teoretikusai nem jutottak konszenzusra arról a pontos mechanizmusról, amelyen keresztül a 
jogi eredet befolyásolja a vállalati tulajdonosi szerkezetet, de a jogi eredetet a pénzügyi fejlődéssel 
összekötő em- pirikus eredmények elég lenyűgözőek. Általánosságban az em- pirikus eredmények 
arra utalnak, hogy a common law országok pénzügyileg fejlettebbek, mint a polgári jog országai. 

http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/
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vagy a nyugati jog e két típusa és a különböző nem nyugati 
jogrendszerek között; 12 és e szakirodalom megállapításait még nem 
hangolták össze teljes mértékben azon ismert nehézségek széles 
skálájával, amelyekkel számos fejlődő ország szembesült a 
jogállamisággal rendelkező nagyméretű társadalmakra való áttérés 
során, függetlenül attól, hogy polgári vagy szokásjogi eredetűek-e vagy 
sem. 13 Az ezekben az irodalmakban alkalmazott családfákat ráadásul 
jellemzően a történeti feljegyzésekből határozzák meg, és ezért nem 
fedeznek fel olyan releváns kapcsolatokat, amelyek az emberi 
őstörténetben keletkezhettek; emellett a jognak olyan felfogására 
összpontosítanak, mint nyilvánosan kinyilvánított szabályok és 
eljárások összessége, amelyek nagyrészt idegenek a mögöttes kulturális 
hagyományoktól és pszichológiai attitűdöktől, amelyek általában 
támogatják a virágzó jogrendszereket. 14 

Az itt elmesélt történet ezzel szemben lehetővé teszi számunkra, 
hogy a világtörténelem során kialakult nagyszabású mega birodalmak15 
majdnem felét (és Kínán kívül mind Nyugaton, mind Kelet nagy részén 
a többségüket) úgy lássuk, mint amelyek egy sokkal korábbra 
visszanyúló közös kulturális eredetből erednek. Az ókori birodalmak 
közül példaként a római, athéni, makedón, bizánci, hettita, mauryai, 
akhaeménida és parthus birodalmakat említjük; a középkorból az 
Omajjád, abaszida, szasszanida, karoling, dán, mogul, Habsburg és 
német birodalmakat; a modernebb korszakból pedig a portugál, spanyol, 
orosz, svéd, holland, brit, francia, osztrák-magyar, német, olasz, német 
és - a legutóbbi időkből - a francia, orosz, svéd, holland, brit, osztrák-
magyar, német, német, olasz és - a legfrissebb - francia birodalmak. 

 
 
 

tries, és hogy azok az országok, amelyek törvényei a francia polgári törvénykönyvből származnak, 
különösen gyenge pénzügyi fejlettséggel rendelkeznek."). 

12. Lásd pl. Schwerin, Supra 11. lábjegyzet, 1317. o. ("Lawson hajlamos azt mondani, hogy 
bizonyos kivételekkel ez a két rendszer, a common law és a polgári jog ('nyugati törvények') blokkja 
ma már mindenütt uralkodik. Azért beszél nyugati törvényekről, 'hogy kizárja a keleti törvényeket, 
mint például a zsidó törvényeket, a hindu törvényeket, a mohamedán törvényeket és a távol-keleti 
őshonos törvényeket '"); Whitman, supra note 8, at 
311 ("Megkockáztatom, hogy a többi nagy eurázsiai jogi hagyomány sem egészen olyan, mint a 
nyugati.")"). 

13. Lásd általában Barry R. Weingast, Why Developing Countries Prove So Resistant to the Rule of 
Law (Stanford Ctr. for Int'l Dev., Working Paper No. 382, 2009) (a fejlődő országoknak a 
jogállamiság elfogadása során felmerülő nehézségeit tárgyalja); lásd még JEFFREY D. SACHS, THE 
END OF POVERTY: ECONOMIC POSSIBILITIES FOR OUR TIME 18-19 (2005) ("Ha a gazdasági 
fejlődés egy létra, amelynek magasabb fokai a gazdasági jólét felé vezető út lépcsőfokai, akkor a 
világon nagyjából egymilliárd ember, az emberiség egyhatoda él túl beteg, éhes vagy nincstelen 
ahhoz, hogy akár csak egy lábat is megtehessen, vagy hogy egy lépcsőfokot is megtehessen..."). 
a fejlődési létra első fokán Korunk legnagyobb tragédiája az, hogy az emberek egyhatoda 
Az emberiség még a fejlődési ranglétrán sem áll. A szélsőségesen szegények nagy része a 
szegénység csapdájába esett, és képtelenek önmaguktól megszabadulni a szélsőséges anyagi 
nélkülözésből."). 

14. Rafael La Porta et al., The Economic Consequences of Legal Origins, 46 J. ECON. LITERATURE 
285, 286 (2008). 

15. A "megabirodalom" kifejezést úgy fogom használni, ahogyan Peter Turcsin - az 
államalakulás vezető szakértője - használta nemrégiben, vagyis minden olyan birodalomra, amely 1 
000 000 vagy annál több négyzetkilométert foglal magában. Lásd Peter Turchin, A Theory for 
Formation of Large Empires, 4 J. GLOBAL HIST. 191, 202-03 tbl.2 (2009). Ebben a meghatározásban 
nyilvánvalóan van némi önkényesség, de lehetővé teszi számomra, hogy az ő munkájára 
támaszkodva tegyek néhány kritikai észrevételt a cikk későbbi részében. Lásd a 4.C. rész alatti vitát. 
Fontos, hogy a főszövegben azonosított mega birodalmak mindegyike megfelel Turcsin "me- 
gaempire" kritériumának. 
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ly-amerikai birodalmak. 16 Ezek a birodalmak mind az úgynevezett 
"indoeurópai" kulturális csoportok17 között jöttek létre, és úgy tűnik, hogy 
ezek a csoportok nem szembesültek ugyanazokkal a nehézségekkel a 
jogállamisággal rendelkező nagyméretű társadalmak létrehozásában és 
fenntartásában, amelyekkel számos fejlődő nemzetnek kellett 
szembenéznie a közelmúltban. Úgy vélem, hogy közös kulturális ori- 
ginjaik jellegzetességei segítenek megmagyarázni, hogy miért. 

A másik ok, amiért helyesen kell megismernünk eredetünk 
történetét, hogy a helyes történet új megvilágításba helyezheti a nyugati 
jog és a modern gazdasági fejlődés közötti kapcsolatról szóló legújabb 
vitákat. 18 Mostanra már jól látható, hogy az 1820-as évek óta egyes 
nemzetek - elsőként Anglia és Hollandia - a példa nélkülinek tűnő 
gazdasági növekedés és jólét időszakába léptek. 19 Ha azt reméljük, 
hogy ezt a jólétet fenn tudjuk tartani és terjeszteni tudjuk, akkor 
egyértelműen meg kell értenünk, hogy mi okozza azt. Mivel ezek a 
fejlemények bizonyos kilencedik századi társadalmakban kezdődtek, 
sok gazdaságtörténész igyekezett ezeket a fejleményeket úgy bemutatni, 
hogy olyan jellemzőkre összpontosított, amelyeket a tizenkilencedik 
századi Angliában és Hollandiában újnak vagy egyedinek véltek. 20 

 
 

16. Az olvasók, akiket érdekel e mega birodalmak genealógiai viszonyának grafikus ábrázolása, 
tekintsék meg a 22., 24.4. és 25. ábrát. 

17. Az "indoeurópai" kifejezést nyelvészeti kategóriaként használták, miután felfedezték, hogy 
bizonyos indiai és iráni keleti nyelvek genealógiai (azaz közös ősökkel való) rokonságban állnak az 
Európában uralkodó nyelvekkel. Lásd pl. , BENJAMIN W. FORTSON IV, INDO-EUROPEAN 
LANGUAGE & CULTURE: AN INTRODUCTION 8-9 (2d ed. 2010) ("Az indiai brit gyarmati ex-pansion 
után egy olyan nyelv került a görög és latin nyelvekben jártas nyugati tudósok figyelmébe, amely új 
gondolkodásmódot indított el az ilyen kérdésekről.       Ez fordulópontot jelentett a 
tudománytörténet. Először fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a latin nem a görögből származik, 
hanem hogy mindkettő egymás "testvére" (ahogy ma neveznénk), egy közös, ma már nem beszélt 
ősöktől származik [Ezek a felismerések] a nyelv tudományos tanulmányozásának kezdetét 
jelentették. 
nyelvcsalád, amelyet ma indoeurópainak nevezünk ... ..."). Nem sokkal később felfedezték, hogy az 
indoeurópai nyelveket beszélő kulturális csoportok közül sokan rendelkeznek számos fontos 
kulturális hasonlósággal is, ami közös eredetre utal, és lehetővé teszi az "indoeurópai" kifejezés 
kiterjesztését a nyelvcsaládokról a kulturális hagyományokra. Lásd id. 18-24. o. 

18. Ahogy Thomas Ulen megfigyelte, "[a]z a magyarázat keresése arra, hogy mi okozza a 
növekedést, és hogyan válhat a növekedés az emberi élet általános állapotává, messzire nyúlt, és az 
utóbbi időben a jogra, mint lehetséges központi ok-okozati tényezőre tekintett". Thomas S. Ulen, 
The Role of Law in Economic Growth and Development 2 (2010. április 27.) (a bonni Law & 
Economics workshop számára készített, még nem publikált kézirat). 

19. Lásd pl. id. 2-3. o. ("A modern gazdasági növekedés, amely alatt a 'tartós gazdasági 
növekedést' értem, a 19. század elején (vagy talán a 18. század közepén) kezdődött Észak-
Európában, főleg az Egyesült Királyságban és Hollandiában. A modern kor első évezredében nem 
volt érzékelhető növekedés az emberi jólétben, és a legjobb becslés szerint az egy főre jutó átlagos 
jövedelem 50 százalékkal nőtt a Kr. u. 1000 és 1800 közötti 800 év alatt. 
1820 és 2000 között az egy főre jutó átlagjövedelem és a világ teljes áru- és szolgáltatási kibocsátása 
jelentősen nőtt." (lábjegyzet kihagyva)); lásd még ANGUS MADDISON, A VILÁGGAZDASÁG 
KONTÚRÁJA, 1-2030 AD: ESSAYS IN MACRO-ECONOMIC HISTORY 69-81 (2007); 1 ANGUS 
MADDISON, THE WORLD ECONOMY: A MILLENNIAL PERSPECTIVE 19 (2006); SACHS, Supra 13. 
lábjegyzet, 32-35. o.). 

20. Lásd pl. GOLDSTONE, Supra note 3, 14. o. ("Az elmúlt 200 év nagy részében az 
európaiak saját felsőbbrendű erényeikkel indokolták a világuralomra való hirtelen felemelkedésüket. 
Az európaiak az ókori Görögországtól és Rómától kölcsönzött és a reneszánszon átívelő 
történelmükből kiemelt elemeket kiemelve büszkélkedtek azzal, hogy különleges természetismeretre 
tettek szert. Gratuláltak maguknak, hogy városaikat és kereskedelmüket nagymértékben fejlesztették, 
néha elfelejtve, hogy... 
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Az általános magyarázatok ezért olyan tényezőkre mutattak rá, mint az 
ezekben az országokban érvényesülő sajátos tulajdon- és szerződési 
törvények,21 a korábban dominánsan protestáns értékrendjük,22 a 

technológiai innovációval szembeni toleranciájuk (és a technológiai 
innováció szelleme)23 , valamint a tudományos felfedezésekre való 
viszonylagos nyitottságuk - hogy csak néhányat említsünk. 24 Ezeknek a 
javasolt magyarázatoknak számos fontos politikai következménye volt, 
amelyek globális hatókörrel bírnak, kezdve a technológiai fejlődés 
ösztönzésére irányuló különböző külföldi beruházási programokkal az 
1960-as és 1970-es években,25 és folytatva (nagyrészt az 1990-es évek 
úgynevezett "washingtoni konszenzusán" keresztül) a különböző 
kísérletekkel arra, hogy bizonyos nyugati jogintézményeket 
exportáljanak a fejlődő országokba azáltal, hogy a külföldi segélyeket 
ezek elfogadásához kötik. 26 Sajnos a legtöbb közgazdász ma már 
egyetért abban, hogy ez a projektsorozat nagyrészt kudarcot vallott. 27 A 

közelmúltbeli nyugati gazdasági nehézségek hasonlóképpen világossá 
tették, hogy talán nem teljesen értjük, hogyan lehet a legjobban 
fenntartani a gazdasági fejlődés és jólét projektjét a saját esetünkben. 28 

 
 

hogy amikor csatlakoztak a globális kereskedelmi körforgásokhoz, Ázsiában már léteztek nagy 
városok és hatalmas kereskedelem."). 

21. Az egyik klasszikus művet, amely ezt a nézetet fejti ki, lásd DOUGLASS C. NORTH & 
ROBERT PAUL THOMAS, THE RISE OF THE WESTERN WORLD: A NEW ECONOMIC HISTORY 132-45 
(1973). 

22. Lásd pl. GOLDSTONE, Supra note 3, 41-42. o. ("Két alapvető javaslat próbálja 
megmagyarázni, hogy vallási tényezők hogyan hozhatták létre a gazdagsághoz vezető egyedülálló 
nyugati utat: Az egyik javaslat szerint a nyugati vallás általában különbözik a keleti vallástól.  A nyugati 
vallás, úgy vélik, ak- tívabb ... . A keleti vallások ezzel szemben passzívabbak De egy másik, a keleti 
vallásokban rejlő lehetőséget is figyelembe kell vennünk. 
állítás, amelyet először Max Weber német szociológus fogalmazott meg. Weber azt állította, hogy 
egy bizonyos nyugati vallás - a reformáció során a XVI. században kialakult kálvinista 
protestantizmus - az, ami a Nyugatot mássá tette."). 

23. Lásd pl. , id. 18. o. ("David Levine például azzal érvelt, hogy a technológiai változások 
körülbelül Kr. u. 1000-től kezdtek intenzívebbé válni Európában"); Ulen, supra note 18, 4. o. ("When 
modern econo- 
misták, kezdve Sir Roy Harroddal, Evsey Domarral és Robert Solow-val, először fordították 
figyelmüket a gazdasági növekedésre, a növekedési folyamatot úgy jellemezték, mint amely 
technikai jellegű, és alapvetően a termelési technológia javulásán alapul."). 

24. Lásd pl. GOLDSTONE, Supra note 3, 136-61. o.; lásd általában JOHN HENRY, THE 
SCIENTIFIC REVOLUTION AND THE ORIGINS OF MODERN SCIENCE (3. kiadás, 2008) (az európai 
tudományos forradalomról). 

25. Ulen, supra note 18, 5. o. ("A gazdasági növekedés Harrod-Domar és Solow modelljeinek 
politikai következményeit az 1960-as és 1970-es években a fejlődő országoknak nyújtott segélyek és 
tanácsok irányítására használták fel."). 

26. Id., 8. o. ("[A]z 1990-es évek eleji "washingtoni konszenzus" egyik előfeltétele az volt, 
hogy a segélyt attól kell függővé tenni, hogy a kedvezményezett ország elfogadja-e a modern 
gazdasági növekedést elősegítőnek tartott intézményeket - olyan intézményeket (és politikákat), mint 
a költségvetési fegyelem, az állami tulajdonú vállalatok privatizációja, a kereskedelem 
liberalizációja és a dereguláció."). 

27. Lásd pl. id. ("Ma már általános az egyetértés abban, hogy az 1990-es évek 
reformtapasztalatai, amelyeket a washingtoni konszenzus alapján vezettek be, nem voltak 
sikeresek."); id. 5. o. ("A Harrod-Domar és Solow modellek (talán téves) alkalmazásának eredménye 
a fejlődésre zord kudarc volt."). . . . 
Az 1980-as években a szegény országok fejlődésének elmaradása a növekedés jobb elméleteinek és 
a szegény országok megsegítésének jobb módszereinek keresésére adott okot."); lásd még: THE 
WORLD BANK, ECONOMIC GROWTH IN THE 1990S: Tanulságok a reform évtizedéből, xi-xiii. o. (2005). 
[a továbbiakban WORLD BANK]; Dani Rodrik, Goodbye Washington Consensus, Hello Washington 
Confu- sion? A Világbank gazdasági növekedésének áttekintése az 1990-es években: Learning from 
a Decade of Re- form, 44 J. ECON. LITERATUR 973, 974 (2006). 

28. Lásd pl. Edmund L. Andrews, Greenspan Conades Flaws in Deregulatory Approach, N.Y. 
TIMES, 2008. október 23., B1; lásd még Michael J. Zimmer, Unions & the Great Recession: Is 
Transnation- 
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Az ebben a cikkben kifejtett történet azt sugallja, hogy ezek a 
projektek hasonló okból kudarcot vallanak: bármilyen jó szándékúak is 
voltak, úgy próbáltak magyarázatot találni a modern gazdasági 
fejlődésre és a jogállamiságra, hogy nem értették meg eléggé 
széleskörűen, hogy hol van a helyük a világtörténelem és az őstörténet 
nagyobb összefüggésében. 29 Néha más társadalmak eredményeinek 
nem megfelelő megértése, valamint a valódi családi viszonyaikról 
alkotott különféle téves elképzelések azt eredményezték, hogy hamis 
különbségeket tettek a nyugati és sok más hagyomány között. 30 Máskor 
a nem megfelelő megértés azt eredményezte, hogy a modern gazdasági 
fejlődés és a jogállamiság magyarázata érdekében túlságosan nagy 
hangsúlyt fektettek néhány állítólagos különbségtételre. 31 Mindkét 
esetben a magyarázatok vagy tévesnek, vagy legalábbis elégtelennek 
bizonyultak, és ezért nem meglepő, hogy az ezekre épülő politikai 
ajánlások nagyrészt hatástalannak bizonyultak. 

Az itt kifejtett történet ezzel szemben azt sugallja, hogy a XIX. 
századi Angliában és Hollandiában (és tágabb értelemben most 
Amerikában) a közelmúltban lezajlott fejlődéseket csak a történelmi és 
őskori fejlemények hosszú sorában, egy sokkal nagyobb 
társadalomcsaládon belül kell értelmezni, amelyek mindegyike közös 
kulturális forrásból származik, közös kulturális hagyományra épül (amely 
magában foglalja a kereskedelem iránti figyelemre méltó hajlamot), és 
gyakran a maga korában példátlan gazdasági és politikai sikereket ért 
el. Amikor a modern gazdasági fejlődés és a jogállamiság forrásait 
próbáljuk megérteni, a történet fontos részét képezik azok a jellemzők, 
amelyeket a modern nyugati társadalmak megosztanak ezzel a szélesebb 
körű hagyománnyal. (Ezzel az állítással természetesen nem azt akarom 
sugallni, hogy ezek a közös vonások adják az egyedüli magyarázatot az 
adott társadalomban bekövetkezett fejleményekre, de azt akarom 
sugallni, hogy ezek a közös vonások a teljes magyarázó történetben egy 
kritikus hiányzó láncszemet jelentenek). Ha azt reméljük, hogy 

 
 

alizmus a válasz? , 15 EMP. RTS. & EMP. POL'Y J. 123, 128 (2011) (megjegyezve a neoliberális gazdasági 
elmélet újjáéledését a nagy recesszió után). 

29. Jack Goldstone hasonló vádakat fogalmazott meg a Miért Európa? A Nyugat felemelkedése 
a világtörténelemben 1500-1850. GOLDSTONE, Supra note 3, vii-viii. Itt megfigyeli azt a 
hagyományos történetet, miszerint a nyugati hagyomány Európában többnyire autonóm találmányok 
sorozata volt. Id. Ezt a szokásos nézetet azzal a gondolattal ellenzi, hogy "[a] Nyugat felemelkedése 
... viszonylag új keletű és hirtelen történt, és nagymértékben más civilizációk vívmányain nyugodott, 
és nem pusztán azon, ami Európában történt". Id. at viii. 

30. Lásd pl. id. at 19 (megjegyezve, hogy a születési arányok és a népességnövekedés közötti 
különbségeket eltúlozták); id. at 52-57 (megjegyezve, hogy a kereskedelmi hajlandóságban 
mutatkozó különbségeket eltúlozták); id. at 111-12 (megjegyezve, hogy az adókulcsokban 
mutatkozó különbségeket eltúlozták); id . 120-35. o. (megjegyezve, hogy eltúlozták a technológiai 
képességek közötti különbségeket, kellően hosszú idő alatt); id. 99-108. o. (megjegyezve, hogy 
eltúlozták a keleti és nyugati államok közötti joghatósági verseny mértékét, az egyes államok közötti 
verseny értelmében); id. 136-61. o. (megjegyezve, hogy eltúlozták a tudományos felfedezések iránti 
elkötelezettségben mutatkozó különbségeket). 

31. Id. 14-15. o. (a felhozott magyarázatok sora, amelyek mindegyike a Nyugat állítólagos 
egyedi jellemzőire összpontosít). 
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hogy megértsük a sikerhez vezető saját útjainkat, akkor ezért meg kell 
határoznunk e közös hagyomány azon sajátosságait, amelyeknek ilyen 
magyarázó jelentőségük lehet. 

A cikk során megpróbálom meghatározni, hogy melyek lehetnek 
ezek a jellemzők, de elsődleges célom e különös témával kapcsolatban 
az lesz, hogy szorgalmazzam, hogy kollektív magyarázó vizsgálódásaink és 
kutatási programjaink egy részét ennek a kritikus kérdésnek a 
megválaszolására összpontosítsuk. Eddig szinte semmilyen tudományos 
figyelmet nem fordítottak erre a kérdésre, mert szinte minden jog- és 
gazdaságtörténész azt feltételezte, hogy a nyugati modern kori 
fejleményeknek egyedi kulturális eredete van, ami megkülönbözteti 
őket az indoeurópai társadalmi komplexitás számos, a világtörténelmi 
feljegyzésekben megjelenő szélesebb körű, indoeurópai társadalmi 
komplexitástól. Ha azonban ezeket a modern fejleményeket inkább az 
indoeurópai hagyományok egy sokkal szélesebb és sokkal ősibb 
családjának egyik ágaként értelmezzük, amelyek maguk is rendkívül 
fontosak a társadalmi komplexitás kialakulása és stabilitása 
szempontjából,32 akkor ez a kutató a nyugati siker magyarázatát a 
jelenségek túlságosan szűk körében keresi. 33 Ez a tény segíthet 
megmagyarázni számos modern magyarázó projektünk néhány 
hiányosságát, és arra kell számítanunk, hogy az új kutatási programok, 
amelyek célja e nagyobb hagyománycsalád közös és ok-okozati 
szempontból hatékony jellemzőinek azonosítása, számos fontos, új 
felismerést képesek lesznek produkálni. E tények miatt úgy vélem, 
hogy ebben a szakaszban sokkal fontosabb ennek az újrafókuszált 
kérdésnek a kollektív követését sürgetni, mint végleges és végleges választ 
követelni rá. Mindazonáltal van néhány előzetes véleményem a kérdés 
megválaszolásának módjáról is, és ezeket a véleményeket a cikk fő 
részében ismertetem. 

Az állítások, amelyek mellett ebben a cikkben érvelni fogok, 
bevallottan nagyszabásúak, és olyan nézeteket kérdőjeleznek meg, 
amelyekkel a legtöbben közülünk együtt nőttek fel, és amelyeket 
természetesnek vesznek. Emiatt megértem, hogy további terhet jelent 
számomra, hogy érveimet a lehető legvilágosabban mutassam be. E 
célból számos eseményt, amelyet leírok, grafikus ábrázolásokkal 
illusztráltam, és ezeket a grafikus ábrázolásokat azért készítettem, hogy 
az olvasó eligazodjon az érvelés kritikus szakaszaiban. Az Arti- 

 
 

32. Amikor a "társadalmi komplexitás" kifejezést használom, akkor a tipikus vadászó-
gyűjtögető bandát fogom mérceként használni, amelyhez ez a komplexitás mérhető. A tipikus 
vadászó-gyűjtögető bandához képest egy társadalomról azt mondjuk, hogy olyan mértékben 
"társadalmi komplexitással" rendelkezik, amilyen mértékben nagyobb népességszámot és népsűrűséget 
irányít, és a társadalmi hierarchia, a munkamegosztás, valamint a szakmai és politikai specializáció 
magasabb szintjeit mutatja. 

33. Természetesen jól ismert, hogy a nyugati civilizáció indoeurópai civilizáció, és az 
indoeurópai tudósok számos közös vonást azonosítottak, amelyek jellemzően az indoeurópai 
társadalmakra jellemzőek. Ez a fajta összehasonlító perspektíva azonban nem játszott kiemelkedő 
szerepet a jog- vagy gazdaságtörténetben, mivel a legtöbb tudós úgy véli, hogy a korai indoeurópai 
(vagy "proto-indoeurópai") társadalmak elsősorban törzsi és pásztoréletet folytattak, és ezért kevés 
olyan kulturális hagyományt tudtak felmutatni, amelyek relevánsak voltak a jogállamisággal 
rendelkező társadalmi komplexitás nagyobb léptékű formáinak fenntartásához. Ezt a nézetet fogom 
megkérdőjelezni. 
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a nagyobb történet grafikus ábrázolásával, amelyet madártávlatból 
fogok elmesélni, és amelyre az olvasó időről időre hivatkozhat a 
további tájékozódás érdekében. A szakaszcímeket úgy írtam meg, hogy 
a tartalomjegyzék egyben a nagyobb érvelés vázlata is legyen (az 
olvasónak érdemes ezt szem előtt tartva átfutnia, mielőtt továbblépne), 
és a cikk legvégén egy átfogó táblázatot (1. táblázat) mellékeltem, 
amely egy helyen gyűjti össze az összes releváns bizonyítékot és 
érvelést. 34 Ez utóbbi táblázat különösen hasznosnak bizonyulhat a 
proto-indoeurópai nyelvek és népek eredetével foglalkozó szakértők 
számára, mivel a szakértők ismerik a bizonyítékok igen széles skáláját, 
amelyek vitathatóan az alatta álló kérdésekre vonatkoznak. 

Végezetül egy sajátos érvelési stratégiát alkalmaztam, amely 
reményeim szerint segít a nagyobb érveket könnyen emészthető 
szakaszokban bemutatni. A következő részben, a II. részben egy sor 
előzetes megjegyzést teszek, amelyek célja a nagyobb projekt keretbe 
foglalása, valamint hatókörének és jelentőségének tisztázása. Mivel 
olyan genealógiai kapcsolatokat próbálok majd felderíteni, amelyek 
áthatolnak a történelem fátyolán, és sokkal messzebbre nyúlnak vissza 
az emberi őstörténetbe, küszöbkérdés lesz, hogy módszertanilag hogyan 
közelítsük meg ezeket a kérdéseket. E cikk korai részei közül sokan erre 
a kérdésre keresik majd a választ. 

A II. rész előzetes megjegyzései után a III. rész a vonatkozó 
módszertan kidolgozását kezdi meg azzal érvelve, hogy a legkorábbi 
átmenet a vadászó-gyűjtögető életmódból (amelyben jellemzően 
nincsenek felismerhető jogrendszerek, megkülönböztetve az erkölcsi 
rendszerektől) a társadalom összetettebb formáiba (amelyben a kezdődő 
jogrendszerek általában kialakulnak és megkülönböztetik magukat az 
erkölcsi rendszerektől) erősen korrelál a nagy nyelvcsaládok 
megjelenésével az emberi őstörténetünk egy döntő pontján. Az őskori 
nyelvi terjeszkedés bizonyos formáinak gyökereinek megértése ezért 
hasznosnak bizonyulhat a jogállamisággal rendelkező nagyméretű 
civilizációk fenntartásához szükséges speciális kulturális hagyományok 
néhány legkorábbi őskori fejlődésének azonosításában. 

A IV. rész ezután a nyelvi terjeszkedés számos ismert modelljére 
építve egy új modellt dolgoz ki (a nyelvi terjeszkedés úgynevezett 
"folyami-agrár" modelljét), amely - érvelni fogok - a jelenlegi célokra 
jobb modell, mint a szakirodalomban létező alternatívák, mivel jobban 
érzékeny az anyagi, gazdasági és társadalmi fejlődés pontos szintjeire, 
amelyek az adott átmeneti időszakokban léteztek. Ez a modell lehetővé 
teszi számomra, hogy azt javasoljam, hogy a nyelvi és régészeti tények 
bizonyos specifikus csoportjai rendkívül relevánsak jogi családfánk 
őskori szerkezetének meghatározásában. (Amikor "jogi családfáról" 
beszélek, a különböző jogi hagyományok között fennálló genealógiai 
kapcsolatokra utalok. Amikor "jogi hagyományokról" beszélek, akkor 

 
 

34. Lásd az 1. táblázat 1698-1702. oldalát. 
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azonban nem elsősorban a jelenségek jogi tartalma, hanem inkább a 
tágabb kulturális hagyományok és a kulturálisan kialakult pszichológiai 
attitűdök alapján kell megkülönböztetni a jelenségeket, amelyek 
általában támogatják az ilyen különböző tartalmú jogrendszereket.). 

Konkrétabban, a IV. rész amellett érvel, hogy a legkorábbi folyami 
mezőgazdasági civilizációkat úgy kell értelmezni, mint amelyek 
egyszerre hozták létre az első nagyobb nyelvcsaládokat és az első olyan 
kulturális hagyományokat, amelyek képesek voltak támogatni a 
kezdődő jogi hagyományokat. Mivel a történeti nyelvészek képesek 
voltak megfejteni a modern nyelvcsaládok kialakulásának őskori 
szerkezetét, eredményeik kombinálhatók egy sor más régészeti és 
nyelvészeti ténnyel, beleértve a nyelvi terjeszkedés folyami-művelődési 
modelljét is, hogy elkezdhessék rekonstruálni a vonatkozó nyugati 
hagyományok őskori genealógiai szerkezetét. A nyelvi terjeszkedés 
folyami-agrár-mezőgazdasági modellje így felhasználható arra, hogy e 
nyelvi fejlemények közül sokat a régészeti feljegyzések specifikusabb 
jellemzőihez kössünk. Tekintettel e módszertan jellegére, el kell 
ismernem, hogy legalábbis részben bizonyos szilárd összefüggésektől 
függ, amelyeket igyekszem majd megállapítani az őshonos nyelvek és 
az őshonos kultúra bizonyos aspektusainak átadása között, amelyek az 
emberi társadalmi struktúra különböző formáinak kialakulása és 
stabilitása szempontjából fontosak. 

Az V. rész ezt a módszertant alkalmazza a régészeti és nyelvészeti 
feljegyzések vonatkozó részeire, hogy érveljen nyugati jogi 
hagyományaink (beleértve az őket alátámasztó kulturális 
hagyományokat is) sajátos őskori eredete mellett, amit én "Kelet-Irán-
Baktria-Indus-völgy" régiónak fogok nevezni. Azt fogom javasolni, 
hogy e hagyományok közül néhány legfontosabb valószínűleg az Indus-
völgyből indult el ebbe a nagyobb régióba a körülbelül i. e. 4500-tól i. 
e. 1900-ig terjedő időszakban, és bemutatom, hogy szerintem mi a 
legvalószínűbb formája a hagyományok e nagyobb családján belüli 
összetettebb fejlődésnek. 

Ennek érdekében az V. rész három újszerű érvvel fog kezdődni 
egy köztes társadalmi-nyelvészeti tétel mellett, amelyet "kelet- ern 
proto-indoeurópai terjeszkedési tézisnek" fogok nevezni. Ez a tézis azt 
állítja, hogy körülbelül i. e. 4500 és i. e. 1900 között az Indus-völgy 
régiója (beleértve az ókori Baktria és a mai Kelet-Irán környező 
területeit) játszotta a legközpontibb, legjelentősebb és legkitartóbb 
fókuszpontot az in- do- európai nyelvcsalád őskori koordinációja és 
terjeszkedése, valamint számos kulcsfontosságú indoeurópai kulturális 
újítás kialakulása szempontjából, amelyek a későbbi indoeurópai 
csoportokat különösen alkalmassá tették a nagyszabású, jogállami 
társadalmakba való átmenetre és azok fenntartására. Az az állítás, hogy 
az Indus-völgyi civilizáció népei a proto-indoeurópai nyelv egy 
dialektusát (vagy dialektusait) beszélték, a szakirodalomban határozott 
kisebbségi álláspontot tükröz, és a keleti proto-indoeurópai 
terjeszkedési tézis melletti három újszerű érvet ezért úgy kell 
értelmezni, mint a keleti proto-indoeurópai nyelvterjedés téziséhez való 
hozzájárulás- 
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A kutatás az indoeurópai népek és nyelvek eredetéről szóló számos 
nagyobb vitához is hozzájárult. A proto-indoeurópai "őshaza" helyét 
illető viták azonban hihetetlenül vitatottnak bizonyultak,35 ezért már az elején 

szeretnék egy fontos pontosítást tenni. Bár ezeket a vitákat nem tudom 
teljesen megkerülni, hangsúlyozni szeretném, hogy az általam 
kidolgozott történet nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a korábbi 
proto-indoeurópai nyelvű csoportok nyugatabbra (például Anatóliából) 
származhattak, majd Kr. e. 4500 körül az Indus-völgy térségébe 
vándoroltak. Ezt az állítást nem csak lehetségesnek, hanem nagyon is 
valószínűnek tartom, olyan okokból, amelyeket alább kifejtek. 36 Ez a 
konkrét állítás - amely szerintem a hagyományosabb proto-indoeurópai 
"haza" kérdésére vonatkozik - mindazonáltal teljes mértékben 
összhangban van a keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézissel, 
amelyet itt fogok kifejteni, mert az én tézisem az, hogy bárhonnan is 
származhattak a legkorábbi proto-indoeurópai nyelvű csoportok, 
néhányuk (vagy leszármazottaik) végül a Kelet-Irán-Baktria-Indus-
völgyi régiót lakta Kr. e. 4500-tól Kr. e. 1900-ig, ahol a társadalmi és 
kulturális átalakulások egy különleges sorozatán mentek keresztül, 
amely ebből a régióból világtörténelmi jelentőségűvé vált. Annak 
érdekében, hogy a tézisem és a hagyományosabb "őshaza" tézisek 
közötti különbség egyértelmű legyen, "terjeszkedési" tézisnek neveztem 
el. A keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézis elég 
ellentmondásosnak kell, hogy bizonyuljon anélkül is, hogy 
összemossák valamivel, ami nem az. 

Az V. rész ezután összehangolja a keleti proto-indoeurópai 
származás tézisét a releváns nyelvészeti és archeológiai bizonyítékok 
sokkal szélesebb körével, hogy érveljen legkorábbi eredetünk egy 
sajátos (és sokkal részletesebb és felülvizsgált) története mellett. Mint 
már említettük, ez a történet összhangban lesz a legkorábbi indoeurópai 
népek egy részének anatóliai eredetével, de azt fogja sugallni, hogy a 
kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régió a legvalószínűbb forrása számos 
későbbi proto-indoeurópai kulturális újításnak, amelyek különösen 
fontosnak bizonyultak a nagyméretű társadalmi komplexitás kialakulása 
és stabilitása szempontjából a világ számos indoeurópai hagyományában. 
Elkezdem leírni a korai kapcsolatok egy fontos, de alulértékelt csoportját is, 
amelyek véleményem szerint a jelenlegi nyugati hagyományaink és egy 
sor más, a Nyugattal jellemzően szembeállított hagyomány között 
állnak fenn. Ez a felülvizsgált történet végül lehetővé teszi számomra, 
hogy bemutassam azt, ami véleményem szerint a legvalószínűbb őskori 
családfája az indo-európai kulturális hagyományoknak, amelyek a 
nagyméretű és a nagyméretű 

 
 

35. EDWIN BRYANT, THE QUEST FOR THE ORIGINS OF VEDIC CULTURE: THE INDO-ARYAN 
MIGRATION DEBATE 4 (2001); J.P. MALLORY & D.Q. ADAMS, THE OXFORD INTRODUCTION TO PROTO-
INDO-EUROPEAN AND THE PROTO-INDO-EUROPEAN WORLD 442-44 (2006). 

36. Lásd a 104-05. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. 
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a jogállamisággal rendelkező civilizációk. A legmélyebb jogi eredetű 
változók némelyikének felülvizsgált és némileg átalakított megértésével 
is rendelkezni fogunk, ami a magyarázó projektek széles körében 
relevánsnak kell, hogy bizonyuljon. 

Azok az olvasók, akik előre szeretnének ugrani és megnézni ezen 
érvek végeredményét, a 25. ábrán, az 1670. oldalon találják meg az általam 
javasolt végső filogenetikai fa I. ábráját. A nyugati jog és a nyugati 
civilizáció eredetének hagyományos történetét az 1. ábrán, az 1517. oldalon 
találják, az általam javasolt alternatív történet rövid vázlatát pedig a 2. és 3. 
ábrán, az 1532. és 1537. oldalon. Az általam javasolt, felülvizsgált 
eredettörténet sokkal teljesebb és részletesebb bemutatását a 24.1-től a 
24.1. ábráig terjedő ábrák tartalmazzák. 
24.4 (a kísérő szöveggel együtt) az 1639., 1650., 1652., 1660. és 1670. 
oldalon. Azok a szakértők, akiket érdekel a bizonyítékok szélesebb köre, 
amelyeket szerintem ez a felülvizsgált eredettörténet képes koherenssé 
tenni - sőt, egyedülálló módon képes koherenssé tenni -, az 1. 
táblázatban, az 1698-1702. oldalon megtalálják a vonatkozó 
bizonyítékok és érvelések összeállítását. Az 1. táblázat összehasonlítja 
ennek az új történetnek a magyarázó erejét a szakirodalomban ismert 
"haza" elméletekkel, és szemlélteti, hogy miért gondolom, hogy a jelen 
történetnek döntő előnyei vannak ezekkel a többi elmélettel szemben. 

Az e cikkben szereplő érvek mérlegelésekor mindig szem előtt kell 
tartani, hogy a kis léptékű társadalomból a komplex jogállamokba való 
átmenet sok társadalmi csoport számára rendkívül nehéznek bizonyult. 
Ezért figyelemre méltó, hogy a világtörténelemben oly sok nagyszabású 
civilizáció - beleértve az e bevezetőben korábban említetteket is - az 
úgynevezett "indoeurópai" kulturális hagyományokon belül jött létre, 
annak ellenére, hogy e csoportok egyébként meglehetősen szélsőséges 
földrajzi, társadalmi és genetikai sokféleséget mutatnak. 37 Az ebben a 
cikkben szereplő érvek nagyobb csoportja ezért úgy is felfogható, hogy 
egy konkrét magyarázatot javasol arra, hogy ez a sok eltérő (és gyakran 
egymással versengő) indoeurópai csoport miért mutatott olyan erős 
képességet a nagyszabású civilizáció és a jogállamiság felé való 
átmenet támogatására. Ha az ebben a cikkben szereplő érvek igaznak 
bizonyulnak, akkor ezek az egyébként eltérő csoportok fontos 
értelemben kulturálisan egy sokkal ősibb kulturális vonulatból származnak, 
amely először a Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régióban kezdett 
kialakulni már i. e. 4500-ban, és az egyik legelső volt, amely valaha is 

 
37. Az "indoeurópai" kifejezést nyelvészeti kategóriaként használták, miután felfedezték, hogy 

bizonyos indiai és iráni keleti nyelvek genealógiai (azaz közös ősökkel való) rokonságban állnak az 
Európában uralkodó nyelvekkel. Lásd pl. FORTSON, Supra 17. lábjegyzet, 8-9. o. (megjegyezve, 
hogy a britek indiai terjeszkedése és a szanszkritnak mint a göröggel és a latinnal rokon nyelvnek az 
ezt követő felfedezése az indoeurópai nyelvcsalád elismerését eredményezte). Nem sokkal később 
felfedezték, hogy az indoeurópai nyelveket beszélő kulturális csoportok közül sokan számos fontos 
kulturális hasonlósággal is rendelkeznek, amelyek szintén közös eredetre utalnak, és lehetővé teszik, 
hogy az "indoeurópai" kifejezést a nyelvcsaládokról a kulturális hagyományokra is kiterjesszék. 
Lásd id. 18-24. o. 
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megoldani a természetben kialakuló, nagy léptékű társadalmi 
komplexitás problémáját a fajunk természetrajzában. 

II. A NYUGATI JOG ÉS A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ E bevezető 

részben öt dolgot fogok tenni, hogy segítsek eligazodni az olvasó- 
er és keretbe foglalja a nagyobb projektet ebben a cikkben. Az A. 
szakaszban a nyugati jog és civilizáció eredetéről alkotott hagyományos 
nézet legfontosabb jellemzőit fogom kiemelni. A B. szakaszban 
elmagyarázom, hogy a hagyományos eredettörténetünk jellemzően 
miért ott kezdődik, ahol kezdődik - a történelem hajnalán, az ókori 
Görögországban, Rómában és Izraelben. Ezt követően azonban 
kifejtem, hogy miért nem állhatunk meg itt felelősségteljesen az 
eredetünkkel kapcsolatos kutatásainkkal, tekintve, hogy számos 
jelenkori előrelépés történt a legkülönbözőbb tudományterületeken. Ha azt 
reméljük, hogy megérthetjük a Nyugat eredetének teljes történetét, 
akkor sokkal messzebbre kell visszatekintenünk az emberiség 
előtörténetében, és meg kell próbálnunk rekonstruálni e korábbi 
időszakok hihető beszámolóit is. 

A C. szakaszban leírom, hogyan ábrázolták ezeket a korábbi 
időszakokat, és alternatívát javasolok. A D. szakasz ezt követően egy 
alternatívát mutat be, felvázolva azt a felülvizsgált eredettörténetet, 
amelyet reményeim szerint e cikk során meg fogok alkotni. E vázlat 
elsődleges célja az lesz, hogy az olvasót orientálja a III. részben kezdődő 
érdemi érvekhez, és a későbbi részek sokkal részletesebben kifejtik ezt 
a történetet. Az E. részben röviden kitérek a legkorábbi kulturális 
eredetünk megváltozott megértésének néhány nagyobb 
következményére. 

 
A. A hagyományos eredettörténet 

Kezdjük azzal a hagyományos módon, ahogyan a tudósok a 
nyugati jogi hagyományaink eredetét szokták elképzelni. Az 1. ábra a 
hagyományos történet grafikus ábrázolását tartalmazza, ahogyan azt 
Harold Berman befolyásos és széles körben elismert, e témával 
foglalkozó munkája ábrázolja, és ahogyan azt az alfejezet további 
részében ismertetni fogjuk. 

Berman szerint, és amint az az 1. ábrán látható, az, amit mi 
"nyugati jogi hagyománynak" nevezünk, csak a Kr. u. XI. században 
kezdődött, a gregorián reformációval és a beruházási harccal, amelyből 
az első felismerhetően modern nyugati jogrendszer született. 38 Ez volt a 
római katolikus egyház "új kánonjogi rendszere", amely később számos 
világi jogrendszerré is fejlődött. 39 Amikor Ber- man a "nyugati" 
kifejezést használja, akkor tehát nem elsősorban egy 

 
 

38. BERMAN, supra note 1, 85-119. o. (azzal érvelve, hogy a tizenegyedik században történt 
konkrét események hozzájárultak a nyugati jogi hagyomány kialakulásához). 

39.  Id. 115-19. 
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földrajzi jelenségre, hanem inkább egy történelmi-kulturális jelenségre: 
nevezetesen , egy olyan népcsoportra, "amelynek jogi hagyománya a 
XI. századi eseményekből ered". 40 Ha azt mondjuk, hogy a nyugati 
hagyományok ezekből a 

 

Az eseményeket két különböző (de egymást kölcsönösen erősítő) állítást 
tesznek: először is, hogy közvetlen és empirikusan felfedezhető kulturális 
és történelmi folytonossági vonalak vannak e korai események és a Nyugat 
későbbi hagyományai között; másodszor pedig, hogy az ezeket a 
hagyományokat folytató emberek öntudatosan, legalábbis részben, a 
szóban forgó eseményekre vezetik vissza eredetüket - aminek 
következtében egy nagy időbeli mélységű, egységes közösséghez 
tartozónak érzik magukat, és időről időre tudatosan ehhez a hagyományhoz 
fordulnak inspirációért. Ha így határozzuk meg, a Nyugat "nem ... 
egyszerűen egy eszme; ez egy közösség "41 . 

 
 
 

40. Id. a 2. oldalon. 
41. Id. 
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Ráadásul ez egy olyan közösség, amely különösen alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy nagyszabású emberi civilizációkat és az ezeket 
lehetővé tevő jogrendszereket fejlesszen ki és tartson fenn. 42 Ahhoz, 
hogy megértsük, hogyan alakult ez így, először is vissza kell 
tekintenünk az események azon összetett sorozatára, amelyek segítettek 
Nyugat-Európát kiemelni a sötét középkorból és a kezdődő urbanizmus 
és a modern államépítés első új szakaszaiba. E vizsgálatból nem egy 
olyan civilizáció képe rajzolódik ki, amely a saját erejéből emelkedett 
fel. Sokkal inkább, ahogy Berman a bőséges történelmi bizonyítékok 
alapján kimutatta, ezt a növekedést nagyban inspirálta egyes ókori 
görög, római és héber szövegek újrafelfedezése a Kr. u. tizedik és 
tizenegyedik században. 43 Berman természetesen elismeri, hogy e 
korábbi hagyományok bizonyos aspektusai a Római Birodalom Kr. u. 
397-ben bekövetkezett bukása óta is fennmaradtak - olykor kezdetleges 
formában és főként a germán néphagyományba ágyazódva. 44 Mégis, 
mint rámutat, a tizedik és tizenegyedik században forradalmi társadalmi 
változásoknak lehettünk tanúi, amelyek nagyrészt megszülte (vagy 
legalábbis újjászülte) a nyugati civilizáció projektjét. 45 Ezek az új 
fejlemények nemcsak a korábbi hagyományok túlélésétől és 
továbbélésétől függtek a sötét középkorban, hanem e mélyebb örökség 
kritikus aspektusainak megújult és öntudatosabb kisajátításától is. 46 

Ahogy Berman fogalmaz: "Izrael, Görögország és Róma nem 
elsősorban a túlélés vagy az utódlás, hanem elsősorban az átvétel folyamata 
révén váltak a Nyugat szellemi őseivé: a Nyugat átvette őket mint 
ősöket. "47 Ezáltal a Nyugat tudatosabbá vált kulturális eredetét illetően, és 
képes volt elkezdeni örökségének azon részeiből meríteni és felerősíteni 
azokat, amelyek jobban alkalmasak voltak a nagyszabású, jogállami 
civilizáció fenntartására. 48 

Érdekes módon azonban az a történet, amelyet a nyugati 
civilizáció eredetéről mesélünk magunknak, általában itt megáll. Ha 
például az ember az ókori Róma eredetét szeretné jobban megismerni, 
könnyen találkozhat olyan kijelentésekkel, mint a következő a Római 
jog az európai történelemben című könyvből: 

Róma [eredetileg] egy kis közösség volt a Tiberis bal partján, nem 
messze a folyó torkolatától. Lakói úgy hitték, hogy Trója 
városából menekültek leszármazottai, miután Trója várost 
kifosztották. 

 
 

42. Az indoeurópai csoportok között létrejött birodalmak hosszú listája egyértelműen jelzi ezt az 
alkalmazkodóképességet. Lásd a fenti 15-17. lábjegyzeteket és a kísérő szöveget. 

43. BERMAN, supra note 1, 3. o. ("Ami [e korábbi hagyományok] hatásának nagy részét tette 
ki, az az ősi szövegek újrafelfedezése, újravizsgálata és befogadása volt."). 

44. Id. ("Bizonyos, hogy a római jog egy része fennmaradt a germán népi jogban, és ami még 
fontosabb, az  ................. egyházijogban ") 

45. Id. 4. o. ("[T]itt radikális szakadás volt az 1050-1150 előtti időszak Európája és az 1050-
1150 utáni időszak Európája között."); lásd még id. 95-119. o. 

46. Lásd id. 3-10. o. (a nyugati "hagyomány" leírása szerint a "hagyomány" szerves növekedést 
foglal magában, "minden nemzedék tudatosan épít az előző generációk munkájára"). 

47. Id. at 3 (belső idézőjelek kihagyva). 48. 
Id. 3-10. o. 
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a görögök. Törvényeik íratlan szokások összessége volt, amelyeket 
nemzedékről nemzedékre szóban adtak át egymásnak, és 
amelyeket rómaiakként a népi örökségük részének tekintettek. 49 

Hasonlóképpen, ha valaki az ókori görög hagyományok eredetét szeretné 
feltárni, könnyen találkozhat olyan kijelentésekkel, mint ez: "A görög 
jog eredete magának a polisznak a határain belül található. "50 

A héber kultúrához a Nyugat még bonyolultabb viszonyban volt. 
Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy Berman "Nyugat" definícióját 
tekintve, és annak leírása alapján, hogy ez az önazonos közösség 
hogyan indult el, a Nyugat eredeti népét "nagyon egyszerűen a nyugati 
kereszténység népeként lehetne azonosítani", mivel "a XI. századtól a 
XV. századig e népek közössége egyetlen szellemi tekintély, a római 
egyház iránti közös hűségükben nyilvánult meg"."51 Emiatt a nyugati 
civilizáció gyakran mély (és néha még erőszakos) ellenszenvet 
tanúsított az iránt, hogy héber hagyományának bármely aspektusát 
másnak tekintse, mint szellemi vezetőinek eredeti kinyilatkoztatását. 52 

Az újabb időkben a Nyugat természetesen szintén elkezdett 
különböző mértékű ambivalenciát mutatni vallási hagyományainak 
tekintélyével szemben, de - ami elég érdekes - még e hagyományok 
legnyíltabb nyugati kritikusai, például Friedrich Nietzsche is 
hajlamosak voltak elfogadni azt a tételt, hogy maguk a hagyományok 
valami teljesen újat vezettek be a világtörténelem menetébe - részben 
azért, hogy aztán szétverhessék azt. 53 Így aztán megmaradt a nyugati 
jog és civilizáció eredetének közös felfogása, amely szerint a nyugati 
jog és civilizáció eredete egy olyan 

 
 

49. PETER STEIN, RÓMAI JOG AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEMBEN 3 (1999). 
50. Claude T. Aiken IV, A jogforrás és a kormányzás módjai: Ethnography and Theory in 

Second Life, 10 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 1, 22 (2009); lásd még CHARLES FREEMAN, THE 
GREEK ACHIEVEMENT: THE FOUNDATION OF THE WESTERN WORLD 11 (1999) (megjegyezve, 
hogy a ro- mantikus korszakban "a görögöket [gyakran] a zsenik elszigetelt fajaként mutatták be, 
akik lerakták az európai civilizáció alapjait"); id. at 434 ("The Greeks provided the chromosomes of 
Western civili- zation. Nem kell idealizálni a görögöket ahhoz, hogy ezt az álláspontot alátámasszuk. 
A kozmosz feltárásának görög módszerei, a tudás problémáinak meghatározása (és hogy mit jelent 
maga a tudás), a nyelv megalkotása, amelyben ezeket a problémákat feltárják, a fizikai világ és az 
emberi társadalom művészeti ábrázolása, az érték természetének meghatározása, a múlt leírása még 
mindig a nyugati kulturális hagyományok alapját képezik."); id. 442. o. (azt állítva, hogy "a görög 
kultúra a város pilótafülkéjében született", és a görögöknek tulajdonítva többek között a "politikai 
gondolkodás születését"). 

51. BERMAN, 1. lábjegyzet, 2. pont. 
52. Lásd általában BRYANT, supra note 35, 14-18. o. (leír néhány negatív európai reakciót azokra 

az érvekre, amelyek szerint a nyugati civilizációnak Európán kívüli eredete lehet); id. 22-29. o. ("A 
korai brit orientalisták in- domániája "nem természetes okokból halt ki; kiirtották", és helyébe az 
evangélikusság és az utilitarizmus által kezdeményezett indofóbia lépett, amelynek megtestesítői 
Charles Grant, illetve James Mill voltak."). 

53. Lásd pl. FRIEDRICH NIETZSCHE, A GENEALOGY OF MORALS 31 (Alexander Tille szerk., 
Wil- liam A. Hausemann ford., 1897) (azzal érvelve, hogy a judaizmussal kezdődik a 
"rabszolgafelkelés az erkölcsben: az a felkelés, amely kétezer éves múltra tekint vissza, és amely ma 
már csak azért került ki a látóterünkből, mert győzedelmeskedett"); id. 33. o. (azzal érvelve, hogy 
"Izrael a maga bosszúállásával és minden érték átértékelésével eddig újra és újra győzedelmeskedett 
minden más eszmény, minden nemesebb eszmény felett"); id. 43. o. (kifejezetten összekapcsolja 
ezeket a fejleményeket a modern civilizáció felemelkedésével). 
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három figyelemre méltó kultúra sajátos kombinációja, amely az emberi 
őstörténetből az emberi történelembe való sorsdöntő átmenetet 
jelentette, és amely a szellemi és intellektuális energia figyelemre 
méltóan kreatív kitöréseinek lehetett tanúja. 

A hagyományos történet jellemzően elismeri az első két nem 
nyugati emberi civilizáció, nevezetesen az ókori Egyiptom és 
Mezopotámia korábbi hatásait is. 54 Senki sem állítja azonban, hogy az 
ókori Görögország, Róma vagy Izrael kulturálisan (akár örökbefogadás 
útján is) leszármazottja lenne ezeknek a korábbi civilizációknak, és 
ezért ezeket a hatásokat helyesen inkább külsőnek tekintik. 55 

Mindenesetre a szokásos történet jellemzően semmilyen utalást nem 
tartalmaz az Indus-völgyi re- gióra56 vagy a környező kelet-iráni vagy 
baktriai területekre, és ez a nagyobb régió - amely végső soron sokkal 
keletebbre fekszik - lesz a jelen cikk fő témája. Ezért, ha témánk a 
nyugati jog és a nyugati civilizáció legkorábbi eredete, akkor a szokásos 
történet valóban az ókori Görögországban, Rómában és Izraelben 
helyezi el az első releváns eredetet - ahogyan azt a fenti 1. ábra mutatja. 
57 

 
B. Miért áll meg a hagyományos történet ott, ahol megáll, és miért kell 

még messzebbre visszanéznünk? 

Nem áll szándékomban kétségbe vonni az ókori Görögország, 
Róma vagy Izrael szerepét a nyugati civilizáció alakításában, sőt, 
elismerem, hogy e hagyományok öntudatos kisajátítása az önmegértés 
növekedéséhez vezetett, ami átalakító erejű volt. Valójában ezt a 
szakaszt részben arra szeretném használni, hogy megmagyarázzam, 
miért volt - legalábbis egészen a közelmúltig - gyakran elég sok értelme 
annak, hogy eredetünk történetét ilyen hagyományos módon kezdjük. 
Ezt a szakaszt azonban arra is szeretném használni, hogy 
elmagyarázzam, miért hiszem, hogy a dolgok kezdtek megváltozni 
ebben a tekintetben. Kortárs 

 
54. Lásd pl. BICKERMAN & SMITH, supra note 3, 17-58, 79-80. o. (Egyiptom és Mezopo- támia a 

Nyugat nagyobb történelmi narratívájának részeként tárgyalva, bár sok tekintetben elválasztva a 
későbbi görögországi és római fejleményektől); CHARLES R. WEBB, JR. & PAUL B. SCHAEFFER, 
WESTERN CIVILIZATION: FROM ANCIENT TIMES TO THE EIGHTEENTH CENTURY 13-20, 28-
38, 63-89 (2d ed. 1958) (röviden ismerteti az egyiptomi és babiloni civilizációkat, mielőtt az ókori 
Görögországról és Rómáról részletes his- torikus tárgyalást nyújtana). 

55. Lásd pl. , BICKERMAN & SMITH, supra note 3, 79-80. o. (az utána következő "új civilizáció" 
Görögországban és Rómában nagyon eltérő kulturális eredetű volt); WILLIAM W. HALLO, 
ORIGINS: THE ANCIENT NEAR EASTERN BACKGROUND OF SOME MODERN WESTERN 
INSTITUTIONS, at xiv (1996) ("We are accustomed to acknowledge our legacy from the classical 
world of Greece and Rome "); id. at xv (megjegyezve, hogy az Egyiptomhoz és Mezopotához 
kapcsolódó örökség- 
mia "hajlamos a vallási terület által meghatározott és arra korlátozódik", és hogy az ókori 
Egyiptomnak és Mezopotámiának való tartozásunkat "leggyakrabban az antikvitás területére 
utalják"); WEBB & SCHAEFFER, Supra 54. lábjegyzet, 13-38. o. (arra utalva, hogy a korai görögök 
idegen behatolást jelentettek, amely jóval az egyiptomi és mezopotámiai civilizáció hanyatlása után 
érkezett). 

56. Lásd BICKERMAN & SMITH, Supra note 3, 79-80. o. (nem hivatkozik az Indus völgyére); 
HALLO, Supra note 55, xiv-xv. o. (ugyanez). 

57. Lásd a fenti 1. ábrát. 
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a fejlődés számos rokon területen mára eléggé előrehaladott ahhoz, 
hogy elérjük a kritikus fordulópontot, és elkezdhessük a nyugati jogi 
őstörténet különböző aspektusainak hiteles újrakonstruálását. 

Kezdve az első ponttal, mindenki tudja, hogy az ember ősei sokkal 
messzebbre nyúlnak vissza az időben, mint az ókori Róma és 
Görögország. Amennyiben azonban a nyugati jog és a nyugati 
civilizáció eredete érdekel bennünket, a jellemző nézet az volt, hogy 
kevés értelme van ennél messzebbre visszatekinteni, mivel ezek a 
civilizációk maguk nem voltak részei olyan mélyebb hagyományoknak, 
amelyek a civilizáció köpenyére tarthattak volna igényt. 58 (Az 1. ábra a 
hagyományos történetnek ezt a vonását jelzi azzal, hogy az ókori 
Görögországot, Rómát és Izraelt úgy ábrázolja, mint amelyek nem 
származnak semmilyen korábbi civilizációból - még ha mindhármukra - 
bizonyos külsődleges módon - hatással is voltak az ókori Egyiptom és 
Mezopotámia civilizációi.)59 A reformáció idején elődeink egyértelműen 
így gondolták, amint azt mind a figyelem mintái, mind pedig a 
származásukról alkotott keresztényi nem- értésük mutatja. Ezek az 
emberek azonban - mind az akkoriban rendelkezésükre álló források, 
mind pedig a tudásuk és tapasztalatuk korlátozottabb állapota miatt - 
csak arra voltak képesek, hogy örökségük azon részeit követeljék 
vissza, amelyeket olyan kultúrák írott szövegeiben találhattak, 
amelyekkel ismert kapcsolatokat ápoltak. A keresztény tanítás szó 
szerinti értelmezése is korlátozta őket. A hagyományos történészek 
hasonló eredettörténetet mesélnek nekünk,60 de ők is jellemzően - 
ezúttal a választott témájuk terjedelme miatt - arra korlátozódtak, hogy 
azokat a hatásokat kövessék nyomon, amelyek a történelmi 
feljegyzésekben (vagyis az írott feljegyzésekben) kimutathatók. 

Bármennyire is érthetőek voltak ezek a korlátok egykor vagy 
bizonyos tudományágak szemszögéből, vizsgálatainkat már nem 
fejezhetjük be itt. A rokon tudományágak széles köréből - mint például 
az összehasonlító és történeti nyelvészet, a régészet, az antropológia, az 
evolúcióelmélet, a geológia, a paleontológia, a vadászó-gyűjtögető 
kutatások, valamint az összehasonlító kulturális és le- galisztikai 
tanulmányok - felhalmozódott fejlemények mára már olyan szintre 
jutottak, hogy elkezdhetjük 

 
58. Berman például azt állítja, hogy "az, amit ma jogrendszernek nevezünk - egy különálló, 

integrált, tudatosan rendszerezett joganyag - nem létezett Nyugat-Európa népei között" egészen a XI. 
század végéig és a XII. század elejéig. BERMAN, Supra note 1, 49. o., 49. o. Azt állítja, hogy éles 
törés volt e jelenség és a korábbi germán népi jog között, de azt is megjegyzi, hogy ez a korábbi jog 
"nemcsak a germán népekre volt jellemző a XI. század vége előtti időszakban, hanem a fejlődésük 
egy-egy szakaszában minden indoeurópai népre, Kenttől Kasmírig". Id. 61. o. ("Természetesen 
helyenként nagyon sok helyi különbség volt, és nagyon sok változás történt az idők folyamán; 
mindazonáltal volt egy közös jogi stílus."). Ugyanezek az indoeurópai hagyományok természetesen 
éppen azok, amelyek megelőzték volna a római jog azon formáit, amelyek Berman szerint nagyrészt 
a "nyugati jog" kialakulásának alapjául szolgáltak. 

59. Lásd a fenti 1. ábrát. 
60. Lásd pl. GOLDSTONE, Supra note 3, vii-viii. o. (a gazdaság- és világtörténészek által a 

nyugati civilizáció eredetéről elmondott szokásos történet leírása). 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

 1522UNIVERSITYOF ILLINOIS LAW REVIEW [2012. évf. 
 

ezekből kiindulva háromszögeljük át a történelem fátyolát, és sokkal 
messzebbre tekintünk vissza kulturális őstörténetünkbe. A XVII. század 
vége vagy a XVIII. század eleje óta tudjuk például, hogy az ókori görög 
és latin nyelvek egy sokkal nagyobb nyelvcsalád, az indoeurópai 
nyelvcsalád ágai. 61 E nyelvcsalád további ágait Eurázsia-szerte 
azonosították, és ezek közé tartoznak a kelta, az italikus, a germán, a 
balti, a szláv, az iráni, az indoárja, a tót, az örmény, az albán és az 
anatóliai nyelvek. 62 Azt is tudjuk, hogy ezek az ágak mind egy közös 
"proto-indoeurópai" anyanyelvből származtak, amely egykor egy erősen 
lokalizált földrajzi területen volt spo- ken,63 valószínűleg valamikor i. e. 
4500 körül (Valójában elég sok vita van ezzel a dátummal 
kapcsolatban, és ennek a vitának az alapjait és az i. e. 4500-ra vonatkozó 
javaslatom indokait a megfelelő időben fogom tárgyalni.)64 Ebből arra 
következtethetünk, hogy az eredeti nyelv beszélői és az egyes 
leszármazott nyelvek beszélői között megszakítás nélküli társadalmi 
kapcsolatlánc volt (amelynek dimenzióit még teljesen fel kell tárni). 
Mivel a társadalmi és kulturális hagyományok egy fontos részhalmaza 
jellemzően az anyanyelvekkel együtt kerül átadásra, ezeknek a nyelvi 
tényeknek fontos társadalmi és kulturális összefüggésekkel kell 
rendelkezniük. Az összehasonlító kulturális tanulmányok valójában 
meglepően sok formai és tartalmi hasonlóságot tártak fel az indoeurópai 
nyelvcsalád különböző ágai között, nem csak a nyelvek nyelvi és nyelvi 
szintjén. 

 
 

61. MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 6-11. 
pont. 62. Id. at 12-15. 
63. Id., 11. o. ("Ez a nyelvcsalád a nyelvtan és a szókincs szisztematikus megfelelése alapján 

jött létre az alkotó tagjai között. A hasonlóságokat egyetlen ősi nyelv szétszóródásának vagy 
felbomlásának eredményeként magyarázták, amely különböző leánycsoportokra, nyelvekre és 
dialektusokra bomlott."); id. 442-43. o. (kifejtve, hogy a nyelvészek miért jutottak arra a 
következtetésre, hogy a proto-indoeurópai nyelvet egy viszonylag kis földrajzi területen beszélhették 
valamikor); lásd még M.L. WEST, INDO-EUROPEAN POETRY AND MYTH 1 (2007) ("Minden komoly 
tanulmányozó abból a feltételezésből indul ki, hogy az összes ismert indoeurópai nyelv történelmi 
forrása egyetlen anyanyelv."). 

64. Valójában sok vita van arról, hogy pontosan mikorra datáljuk a proto-indo-európait. 
MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 86-87. o. Tekintettel azonban a jellemzően neki 
tulajdonított agrárpásztori szókincsre, és arra, hogy a mezőgazdaság nem fejlődött ki azokon a 
területeken, ahol az indoeurópai nyelvet beszélték, körülbelül i. e. 7000-ig, a legtöbb kutató úgy véli, 
hogy nem beszélhették sokkal korábban, mint i. e. 7000. Id. at 102. Bizonyíték van arra is, hogy az 
anatóliai ágnak, amely elsőként szakadt szét, nincs rokon szava a "házi ló" szóra, míg az összes többi 
ágnak van. Id. 109, 154. Ez némi bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az első elágazás a ló háziasítása 
előtt, azaz körülbelül i. e. 4000-ben történhetett. Lásd DAVID W. ANTHONY, THE HORSE, THE 
WHEEL, AND LANGUAGE: HOW BRONZE-AGE RIDERS FROM THE EURASIAN STEPPES SHAPED THE 
MODERN WORLD 200 (2007) (kifejtve, hogy a ló háziasításának legkorábbi bizonyítékai valamikor i. 
e. 4800 után keletkeztek). Mivel a rekonstruált proto-indoeurópai nyelvnek kiterjedt neolitikus 
szókincse van, nem lehet hihető, hogy i. e. 8000-nél idősebb, és - mivel az anatóliai kivételével a 
legtöbb ágának van egy közös kifejezése a kerékre (amely i. e. 4000 körül jelenik meg a régészeti 
feljegyzésekben) - hihető, hogy i. e. 4500 körüli dátumot adunk neki.  MALLORY & ADAMS, 35. 
lábjegyzet, 102-03. o.  Végső soron azonban rendkívül nehéz dátumot rendelni a proto-indoeurópai 
nyelvhez egy nagyobb elmélet nélkül arról, hogy a különböző ágak hogyan alakulhattak ki, és a 
régészeti feljegyzések milyen jellegzetességei bizonyíthatják ezeket. Id. Ezért a dátum 
meghatározásának fő okai csak akkor érthetők meg, ha elolvassuk az ebben a cikkben kifejtett 
szélesebb körű beszámolót. 
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a nyelv szintjén, hanem a mitológia, a társadalmi struktúra, a vallás, a 
rituálék, a zene és a poétika65 szintjén is - hogy csak néhányat említsünk. 

A jelen célokból két hasonlóság különösen fontos. Az első az a 
tendencia, hogy számos hagyományos indoeurópai kultúra a társadalom 
három - és néha négy - elkülönülő osztályra való felosztását támogatta, 
ahol az egyik osztály feladata a háború és az uralkodás (az arisztokrata 
osztály), a másiké pedig a különböző szakrális és vallási feladatok ellátása 
(a papi és gyakran a bírói osztály); egy harmadik, amelynek feladata a 
termeléshez kapcsolódó hétköznapibb hivatások széles köre volt, mint 
például a kézművesség, a kereskedelem, az állattenyésztés és a 
mezőgazdaság (a köznépi osztály); és - néhány esetben - egy negyedik, 
amelynek feladata az úgynevezett "alantas" vagy "szolgai" feladatok 
ellátása volt (a szolgai osztály). 66 Az indoeurópai család kelta67 és indiai 
ága például földrajzilag a legtávolabbiak közé tartozik (az előbbi 
elsősorban a mai Skóciában és Írországban, az utóbbi pedig a mai Indiában 
fordul elő) - és mégis mindkét ágon pontosan ez a felosztás figyelhető meg. 
68 A hagyományos indoeurópai társadalmakon belül - beleértve mindkettőt. 

 
65. Lásd MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 423-41 (mitológia); id. 408-14 (vallás); id. 

415-22 (nyelvtan); id. 266-86 (társadalmi szerkezet); id. 239-53 (anyagi kultúra); id. 203-18 (család és 
rokonság). M. L. West hasonlóképpen a költői és mitológiai párhuzamok széles skáláját írta le 
számos különböző indoeurópai társadalom között. Lásd általában WEST, 63. lábjegyzet. 

66. Ennek az elképzelésnek a leghíresebb képviselője Georges S. Dumézil volt. Lásd MALLORY & ADAMS, 
Supra note 35, 429-30. o. 

67. Volt némi vita arról, hogy mi a megfelelő kiterjesztése a "kelta" kifejezésnek, és hogy a 
csoportok, amelyekre a kifejezés jellemzően utal, valaha is egyetlen társadalmi-kulturális csoport 
részének tekintették-e magukat. Lásd J. X. W. P. Corcoran, Introduction to NORA CHADWICK, THE CELTS 
17 (1970) ("Azt is nehéz tömören meghatározni, hogy mit értünk kelta vagy kelta alatt."). Mégis, az 
ókori rómaiak használták a kifejezést azokra a csoportokra, amelyek a Római Birodalom idején 
Észak- és Nyugat-Európa nagy részét benépesítették, és a rómaiak elegendő kulturális hasonlóságot 
észleltek e csoportok között ahhoz, hogy egy közös címkét használjanak. Lásd id. ("Az i. e. első 
évezred második felében a görög és latin írók számára a kelták Európa egy részét elfoglaló kulturális 
egységként voltak felismerhetők. A rómaiak által használt Keltoi vagy Galli (gallok) elnevezés 
feltehetően nem szorult magyarázatra. Az újabb időkben az olyan kifejezéseket, mint a "kelta 
peremvidék", szabadon használták anélkül, hogy szükség lett volna arra, hogy a kifejezés a bretagne-
i, britanniai és írországi keltákra vonatkozzon. Ez utóbbiak a kelták, akiknek kultúrájából, nyelvéből, 
jogából és társadalmi intézményeiből valami megmaradt a modern időkben is. Úgy tűnik, hogy ők 
egy olyan kelta életmód örökösei, amely a történelem előtti múltból ered."). Általában feltételezik, 
hogy e csoportok mindegyike vagy többsége olyan nyelveket is beszélt, amelyek az indoeurópai 
nyelvcsalád kelta ágába tartoztak. Lásd MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 15-18. o. (a kelta 
nyelvágazat taglalása). 

68. A gall keltáknál például a druidák "mintegy húsz évig tartó képzésben részesültek", míg a 
velük szorosan rokon "váteszek" olyan tudományokat tanultak, amelyek elsajátítása "akár tizenkét 
évig is eltartott". Anne Ross, Ritual and the Druids, in THE CELTIC WORLD 423, 426 (Miranda J. 
Green szerk., 1995). Ross azt állítja, hogy a druidák "egyértelműen megfelelnek az ősi India 
brahmanjainak és a korai Róma flamináinak", amennyiben "mindhármukat az ősi indoeurópai papi 
kaszt képviselőinek és leszármazottainak kell tekinteni". Id. 431. o. Azt is megjegyzi, hogy a "druida 
tanítás szóbeli volt". Id. A druidák "irányították az összes áldozatot, mind a nyilvános, mind a magán 
áldozatokat[,] ...minden vallási kérdésben[,] ...döntéseket hoztak[,] ... [és] arra is felkérték őket, hogy 
büntetőügyekben, valamint határ- és örökösödési vitákban bíróként járjanak el". BARRY CUNLIFFE, 
THE ANCIENT CELTS 190 (1997). Emellett "húsz évig kellett tanulmányozniuk a tanokat [amelyekre 
ezeket a tevékenységeket alapozták], mindent emlékezetükbe vésve". Id. at 191. A hinduizmusban 
már a Rig Védában felismerték a négy "különböző emberi rendet - a papokat (Brahmā vagy 
Brāhmana), a nemeseket (Rājanya vagy Kshatriya), a földművelőket (Viç vagy Vaiçya) és a szolgai 
osztályokat (Çūdra)". 1 AZ 
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a kelta és az indiai ágak - mind a harcos, mind a papi osztályok ráadásul 
jellemzően nemességnek számítottak,69 ami azt jelenti, hogy e 
hagyományos társadalmak társadalmi tekintélyhez való viszonya 
jellemzően két különböző társadalmi osztály között oszlott meg. 

Korábban már utaltam arra, hogy a jelen cikk egyik elsődleges célja 
annak megállapítása, hogy közös indoeurópai hagyományaink bizonyos 
jellemzői különleges és alulértékelt szerepet játszottak abban, hogy 
számos indoeurópai csoport viszonylag egyszerűbb és sokkal 
összetettebb, jogállami társadalmakba való átmenetét megkönnyítették. 
Azt sugalltam, hogy ezért tovább kell kutatnunk, hogy mik lehetnek 
ezek a közös vonások (és nem szabad a modern nyugati siker 
magyarázatát szinte kizárólag a nyugati társadalmak teljesen egyedi 
vagy sajátos jellemzőiben keresnünk). Azt is mondtam azonban, hogy 
megpróbálok azonosítani néhány hihető jelöltet erre a szerepre - 
legalábbis a szemléltetés kedvéért. Véleményem szerint a politikai 
hatalomhoz való sajátos és rendkívül idioszinkratikus viszonyulás, 
amelyről most szó van, talán az egyik ilyen sajátos vonás lehet. Azért 
mondom ezt, mert egy ilyen széles körben osztott attitűd segíthet a 
politikai hatalom ellenőrzésének és kiegyensúlyozásának egy olyan 
robusztus rendszerét életre kelteni, amelyet a népesség legitimnek 
tekint, és amely a hatalom két rokon osztályának vagy két rokon 
hatalmi igénynek egymás elleni szembeállításával működik. Az ehhez 
hasonló, széles körben osztott attitűdök tehát segíthetnek legitimálni a 
politikai hatalmat a népesség szemében, miközben egyúttal fontos, szintén 
legitimnek tekintett korlátokat állítanak a hatalom elé. Az ilyen 
attitűdök tehát különösen alkalmasnak tűnnek arra, hogy egyfajta 
önmegerősítő egyensúlyba kerüljenek az emberek nagy csoportjai 
között, ami segíthet megteremteni azokat a társadalmi feltételeket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jog megőrizze vélt (és így néha 
még valós) legitimitását. 

Másutt is írtam már a kialakuló jogrendszerek fenntartásához 
szükséges pszichológiai attitűdökről, valamint azokról a különleges 
társadalmi-kulturális feltételekről, amelyek között ezek az attitűdök 
kialakulhatnak és fennmaradhatnak az egyenlőség jegyében. 70 

Általánosságban elmondható, hogy egy társadalmi csoportnak 
tartalmaznia kell egy speciális és kulturálisan kialakuló 
kötelességtudatot, amely a def- 

 
 

CAMBRIDGE INDIA TÖRTÉNETE: Rapson szerk., 1962) [a továbbiakban: HISTORY OF HISTORY OF 
INDIA]. Ez később egy szigorúbb kasztrendszerré olvadt össze, azonos nevű felosztásokkal. Lásd id. 
82. o. (annak megvitatása, hogy a kasztrendszer a Rig Véda korszakára alakult-e ki). 

69. CUNLIFFE, Supra 68. lábjegyzet, 190. o. ("A druidák a társadalmi elithez tartoztak"); id. 107. o. ("That 
A kelta társadalom erősen hierarchikus volt, ami a temetkezések régészeti emlékeiből is kitűnik. Ez 
tükröződik Caesar erős általánosításában is, miszerint Galliában csak két osztálynak volt jelentősége, 
a druidáknak és a lovagoknak"); HISTORY OF INDIA, supra note 68, at 82 (a harmadik osztályra úgy 
hivatkozik, mint 
a "köznépi" osztály). 

70. Lásd Robin Bradley Kar, Outcasting, Globalization, and the Emergence of International Law, 
121 YALE L.J. ONLINE 413 (2012); Robin Bradley Kar, The Two Faces of Morality: How Evolutionary 
Theory Can Both Vindicate and Debunk Morality (with a Special Nod to the Growing Importance of 
Law), in NOMOS LII: EVOLUTION & MORALITY (James E. Fleming & Sanford Levinson eds., 2012); 
lásd még Robin Bradley Kar, The Deep Structure of Law and Morality, 84 TEX. L. REV. 877 (2006). 
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A jogrendszer működésének fenntartásához a kívülről azonosított 
tekintélyhez való viszonyulás (és az általa érzékelt háborúskodás) 
kellően elterjedt és társadalmi támogatottsággal rendelkező, kellően 
széles körű, és a működő jogrendszer fenntartásához szükséges. Az itt 
tárgyalt, a tekintéllyel szembeni speciális indoeurópai attitűdök 
jellemzően a személyközi kötelességtudat és a jog tiszteletben 
tartásának széles körben megosztott és társadalmilag stabilizált 
érzéséhez kapcsolódnak az érintett népesség körében, és a pszichológiai 
attitűdöknek ez az összetett konstellációja így úgy tűnik, hogy 
megfelelő szerepet játszik egy kialakulóban lévő jogrendszer 
fenntartásához. Ha ez így van, akkor ezek a kulturálisan átvett attitűdök 
- amelyek a politikai hatalom iránti tisztelet kétoldalú attitűdjét 
tartalmazzák - igen kritikus, de alulértékelt szerepet játszhatnak mind a 
jogállamiság, mind a vele járó számos előny (és költség) fenntartásában 
számos indoeurópai társadalomban. 

Ez utóbbi felvetés jellegéből adódóan el kell ismernem, hogy a 
tárgyalt három (vagy négy) részből álló társadalmi felosztás - amelyet 
először és leghíresebb módon Georges Dumézil71 vetett fel - az utóbbi 
években némi kritikát kapott, elsősorban olyan tudósoktól, akik számos 
indoeurópai csoport változatosságát hangsúlyozzák. 72 Szimpatizálok 
ezekkel a kritikákkal, valamint azzal az óvatossággal, amelyet ezek a 
tudósok az egyes indoeurópai csoportok leírásakor a túlzott 
általánosítással kapcsolatban sürgetnek. Mégis úgy vélem, hogy ez a 
felosztás (amely sok különböző indoeurópai csoportban különböző 
módon jelenik meg) pontosan az általánosság megfelelő szintjén ragad 
meg valamit az itt tárgyalt magyarázó projekthez. Ha a cikk nagyobb 
érvei helytállóak, akkor végső soron azt kell megmagyaráznunk, hogy 
számos indoeurópai társadalmi csoport és hagyomány milyen 
széleskörű és látszólag szokatlan képességgel rendelkezik arra, hogy a 
tér és az idő széles skáláján viszonylag egyszerű társadalmakból sokkal 
összetettebb, jogállami társadalmakká fejlődjenek. Azt is meg kell 
magyaráznunk, hogy a társadalmi komplexitás ezen szintjének elérése 
után milyen viszonylagos stabilitási tendenciák jellemzik őket. Ezért az 
e széleskörű és közös tendenciák magyarázatához szükséges 
jellemzőknek hasonlóan széleskörűnek vagy strukturális formájúnak 
kell lenniük. 73

 

 
71. A társadalmi szerepek felosztására vonatkozó, úgynevezett "hármas hipotézis" klasszikus 

kidolgozásához az indoeurópai társadalmakban lásd általában GEORGES DUMÉZIL, FLAMEN-
BRAHMAN (1935); GEORGES DUMÉZIL, MITRA-VARUNA: AN ESSAY ON TWO INDO-EUROPEAN 
REPRESENTATIONS OF SOVEREIGNTY (Derek Coltman trans., 2d ed. 1988). 

72. Lásd pl. , AXEL MICHAELS, HINDUISM: PAST AND PRESENT 168 (Barbara Harshav 
trans., Princeton Univ. Press 2004) (1998) ("Aligha tartható, hogy a varna rendet a társadalmi 
funkciók in- do-európai hármas felosztásának kell tekinteni, ahogy George Dumézil feltételezte. A 
vaiśyák, Śūdrák, Un- touchables, vagy mindhárom együttesen túlságosan felcserélhető, mint a 
bráhmanákkal és a Kṣatriyákkal szembeni megfelelő maradék kategóriák."); lásd még WOUTER W. 
BELIER, DECAYED GODS: ORIGIN AND DEVELOPMENT OF GEORGES DUMÉZIL'S "IDÉOLOGIE 
TRIPARTIE" 17-20 (1991) (összefoglalva Dumézil hármas tagolású rendszerének különféle kritikáit). 

73. Meg kell jegyezni továbbá, hogy az ilyen magas szintű általánosságban megfogalmazott 
jellemzők érzékenyek lesznek az itt tárgyalt alapvető kritikára, és így az ilyen típusú kritikára való 
érzékenység önmagában nem lehet kritérium egy magyarázatjelölt kizárására. Ezt a tényt azért 
említem itt, mert feltehetően nemcsak a most tárgyalt magyarázatra vonatkozik, hanem a 
következőkre is 
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A tárgyalt három (vagy négy) részből álló társadalmi felosztás 
pontosan alkalmas arra, hogy a kérdéses magyarázó szerepet betöltse. 
Nemcsak, hogy az indoeurópai csoportok között nehéz más olyan közös 
vonásokat azonosítani, amelyek ilyen alapvetőek és ilyen magas szintű 
általánosságban működnek, de a jogrendszerek is a társadalmi 
munkamegosztás egy sajátos típusától függenek, olyan hivatalos 
osztályokkal (néha különböző osztályokkal), amelyeknek olyan vélt 
hatáskörük van, mint a felek közötti különböző viták eldöntése, a 
törvények meghatározása és néha a törvények tartalmának 
megváltoztatása. 74 Ezért figyelemre méltó, hogy a vadászó-gyűjtögető 
bandák - amelyek jellemzően sokkal egyszerűbb és egalitáriusabb 
társadalmi szerkezetűek75 - általában nem rendelkeznek az ilyen 
szerepek betöltéséhez szükséges társadalmi hierarchiákkal és társadalmi 
munkamegosztással. 76 A vadászó-gyűjtögetőknek jellemzően nincs joguk. 
77 Az a sajátos, kettéágazó és erősen idi- osinkratikus hozzáállás, amelyet 
számos indoeurópai csoport mutat a politikai hatalommal szemben, 
másrészt nagyon is alkalmasnak tűnik a hierarchikus hatalmi struktúrák, 
valamint a szerepmegosztás és a szakosodás különleges fajtáinak 
fenntartására, amelyek a jogrendszerek fenntartásához szükségesek. Ha 
a cikk nagyobb érvei helytállóak, akkor ezt a javaslatot - és a többi 
hasonlót is - sokkal szigorúbb em- pirikus tesztelésnek kell alávetnünk, 
és sokkal részletesebben meg kell vizsgálnunk e speciális pszichológiai 
attitűdök szerkezetét és jellemzőit. 

A második lényeges hasonlóság a legtöbb hagyományos 
indoeurópai társadalom között az, hogy hajlamosak arra, hogy a 
szellemi osztályukra támaszkodjanak, mint a politikai hatalom 
gyakorlását gyakran szabályozó, összetett szóbeli hagyományok 
letéteményeseire. Sok hagyományos kelta és indiai társadalomban például 
ezeket a személyeket - akiket a kelta kultúrában jellemzően "dru- 
idáknak", a hindu kultúrában pedig "bráhmanáknak" neveztek - a papi 
osztályba egy rendkívül szigorú, gyakran több mint egy évtizedig tartó 
tanonckodás révén avatták be, amely során a papoktól megkövetelték, 
hogy betanulják és szó szerint reprodukálni tudják az eposzok, vallási, 
filozófiai és jogi művek hihetetlenül hosszú sorát. 78 

 
a legtöbb más valószínűsíthető jelöltre is, amelyeket megvizsgálhatunk, amikor megpróbáljuk 
szigorúbban azonosítani a releváns ok-okozati tényezőket. 

74. H. L. A. HART, A JOG FOGALMA 197-98 (1961). 
75. Patrick McConvell, Language Shift and Language Spread Among Hunter-Gatherers, in 

HUNTER GATHERERS: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE 143, 143-44 (Catherine Panter-Brick 
et al. szerk., 2001). 

76.   Id. 145. 
77. Richard B. Lee & Richard Daly, Bevezetés: A vadászok és gyűjtögetők CAMBRIDGE-i enciklopédiája 

1 (Richard B. Lee & Richard Daly szerk., 1999). 
78. Lásd HAJIME NAKAMURA, A COMPARATIVE HISTORY OF IDEAS 23 (KPI 1986) (1975) 

("A védikus írásokat az ókorban kizárólag szóbeli hagyomány útján adták tovább.       Még ma is, bár 
fontos szövegek olcsó nyomtatott kiadásokban hozzáférhetők, ezeket a szentírásokat szóban 
tanítják."); MAYA MAGEE SUTTON & NICHOLAS R. MANN, DRUID MAGIC: A KELTA 
BÖLCSESSÉG GYAKORLATA 
136 (2d ed. 2002) ("A druidák megszervezték a tudást, szájhagyomány útján adták tovább, és az 
emberek politikai, társadalmi és szellemi igényeit szolgálták. Ennek a kialakulóban lévő osztálynak 
az elsődleges célja a 
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Egyes korszakok druidái például Fénechus szóbeli törvényeinek 
megemlékezésével voltak megbízva, amelyek az ősi ír jogrendszer 
alapját képezték. Bizonyos korszakok bráhmanái Manu szóbeli 
törvényeinek memorizálását kapták feladatul, amelyek a hagyományos 
hindu jog alapját képezték. Az összehasonlító kultúrakutatók feltűnő 
hasonlóságokat találtak e szóbeli hagyományok között,79 és Manu 
törvényeinek legkorábbi feljegyzett változatát jellemzően valahol i. e. 
200 és i. sz. 200 közöttre datálják80 - bár egészen biztosak lehetünk 
abban, hogy ezt a hagyományt korábbi szóbeli hagyományok előzték 
meg. Írásba foglalva Manu törvényei figyelemre méltó tizenkét 
fejezetet ölelnek fel, 2684 rendelkezéssel. 81 Fontos, hogy az 
indoeurópai szellemi osztályok tagjai, akik felelősek voltak az ehhez 
hasonló szóbeli hagyományok memorizálásáért és továbbadásáért, 
gyakran azért is felelősek voltak, hogy ezekre a szóbeli hagyományokra 
támaszkodva adjanak tanácsot az uralkodó osztályoknak számos 
szellemi, jogi és politikai kérdésben. 82 

Ezek a hasonlóságok talán csak érintőlegesen érdekelnék a nyugati 
jog és a nyugati civilizáció ori- gánjait, ha nem lennének hasonló 
megállapítások azokról a római hagyományokról, amelyek végső soron 
a miénket inspirálták.  Ennek a pontnak a megértéséhez hasznos lesz, ha 
néhány releváns fejleményt fordított időrendben követünk nyomon, 
kezdve a következő ténnyel: a Kr. u. XI. századi nagy reformáció során 
a római katolikus egyház az új kánonjogot (és így az első 
felismerhetően modern nyugati jogrendszert) az ókori Rómából 
származó, újonnan átdolgozott Jusztiniánusz-kódexre alapozta. 83 

Jusztiniánusz császár 
 
 

A tudósok és bárdok feladata az volt, hogy az egyre kifinomultabb társadalmat szavakkal és 
képekkel lássák el önmagáról. A druidák emlékeztek történetekre, dalokra és mítoszokra; ismerték 
az ősök, a próféciák, a fogadalmak, a szerződések, a szövetségek és a jogi kódexek történeteit."). 

79. Lásd pl. , PETER BERRESFORD ELLIS, THE CELTS: A HISTORY 6 (Carroll & Graf 
Publishers 2004) (1998) (legalább hét hasonlóságot mutat be Manu védikus törvényei és a Fénechus 
ír törvényei között). 

80. Lásd pl. BURJOR AVARI, INDIA: A TÖRTÉNELEM TÖRTÉNETE AZ INDIAI 
ALKONTINENSEN Kr. e. 7000-től Kr. u. 1200-ig, 142. o. (2007) ("[I]tán Kr. e. 200 és Kr. u. 200 között 
bármikor írhatták"). 

81. Lásd id. ("amely 2684 versből áll, tizenkét fejezetre osztva"); lásd még: THE LAWS OF 
MANU, at xvi (Wendy Doniger & Brian K. Smith trans., 1991) (2685 verset említve). 

82. Lásd pl. PETER BERRESFORD ELLIS, A BRIEF HISTORY OF THE DRUIDS 202 (2002) 
("Érdekes párhuzamot mutat az, hogy a hindu társadalomban a költők egy olyan osztályát találjuk, 
amelyet sutasnak vagy udvari költőnek neveztek, és akik egyben a harcosok szekértolói is voltak. A 
hindu hagyományban a szekérhajtó a harcos bizalmas barátja volt, és az ír mondákban is találunk 
ilyen kapcsolatot, a legismertebb Cúchulainn és Loeg Mac Riangabra kapcsolata."); MANGAL SEN 
JINDAL, HISTORY OF ORIGIN OF SOME CLANS IN INDIA 30 (1992) (A "(királytól) elvárták, hogy a 
szokásjog szerint uralkodjon, és az igazgatásban számos funkcionárius segítette", köztük a "király 
bráhmana tanácsadója", aki "himnuszokat is írt [pártfogója] hőstetteinek dicséretére . ..."); J. A. 
MACCULLOCH, THE RELIGION OF THE ANCIENT CELTS 307 (1911) ("Dio Chrysostomus azt állítja, 
hogy a királyok a druidák szolgái voltak, és nélkülük semmit sem tudtak tenni. Ez összességében 
megegyezik az ír szövegek tanúságával. A druidák mindig elkísérik a királyt, és nagy befolyással 
bírnak rá. A Táin egyik passzusa szerint "Ulster emberei nem beszélhetnek a király előtt, a király 
nem beszélhet a druidája előtt". 
a harcosok osztályának egyensúlyát " (idézetek kihagyva)). 

83. STEIN, supra note 49, 49-52. o. (a római katolikus kánonjog eredetének tárgyalása). 
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i. sz. 534-ben, nem sokkal Róma bukása után állította össze ezt a 
kódexet, hogy megmentse és újjáélessze a kiforrott birodalom 
törvényeit. 84 

Bár a római törvények Róma bukása óta már jó ideje fejlődtek, 
Jusztiniánusz célul tűzte ki, hogy visszaállítja azokat úgy, ahogyan azok 
Róma aranykorában, amely körülbelül három évszázaddal korábban 
érte el fénykorát. 85 Ezek az aranykorszakbeli törvények is számos olyan 
fejlődés eredménye voltak, amelyek a korábbi római történelem során 
zajlottak, de - számos ismert átalakulás ellenére - ezeket a korábbi 
fejlesztéseket a rómaiak jellemzően a sokkal alapvetőbb jogi elvek 
továbbfejlesztéseként értelmezték és fogadták, amelyeket már jóval 
korábban, Kr. e. 451-ben kodifikáltak a Római Tizenkét Tábla 
részeként. 86 Róma Tizenkét Táblája volt az első írott törvény a római 
történelemben. 87 

A tizenkét tábla története még messzebbre vezet vissza minket - 
és, ami még időszerűbb, egy olyan szóbeli hagyományhoz és a római 
társadalmi osztályok közötti összecsapáshoz, amely erősen emlékeztet 
az indoeurópai család számos más ágának társadalmi dinamikájára. Kr. 
e. 451-ig a római jogi, vallási és spirituális hagyományok fenntartásáért 
és alkalmazásáért a római pontifexek - a római papi osztály - voltak 
felelősek, és ezek a hagyományok mind szóban terjedtek (akárcsak más 
indoeurópai hagyományőrző csoportokban). 88 A plebejusok - akik az 
egyszerű kereskedők, földművesek és munkások római osztálya voltak - 
mindazonáltal sikeresen szorgalmazták e szóbeli hagyományok írásos 
kodifikációját, legalábbis ami a jogot illeti, részben azért, hogy 
biztosítsák azok pártatlan alkalmazását. 89 (A római társadalom másik 
két társadalmi rétegét a patríciusok90 és a rabszolgák alkották). A 
pontifexek tehát "elkészítették a szokásjog írott szövegét, Szolón híres 
athéni törvényeinek mintájára "91 , és az eredmény a római jog tizenkét 
táblázata lett.  Mégis, a Tizenkét törvény megírásakor 

 

84. Id. 33. o. ("Jogi munkássága része volt annak az ambiciózus programnak, amelynek célja a 
Római Birodalom ősi dicsőségének minden tekintetben történő megújítása volt.     Justinianus 
tudatosan visszatekintett a római aranykorra. 
törvényt, és célja az volt, hogy visszaállítsa azt a három évszázaddal korábbi csúcsra."). 

85. Lásd id. viii. 
86. Id. at 7 ("A köztársaság alatt a Tizenkét Táblázat néhány jellemzőjét módosították, de még 

500 évvel a Tizenkét Táblázat elfogadása után is a rómaiak szerettek visszatekinteni a Tizenkét 
Táblázatra. 
a [Tizenkét Táblázatról], amelyet a történetíró Livius "minden köz- és magánjog forrásának" 
nevezett, Cicero pedig azt mondja, hogy az iskolásoknak kívülről kellett megtanulniuk a tartalmát. A 
rómaiak erősen érezték, hogy joguk régóta létezik, és ősidők óta lényegében része volt a római élet 
szövetének."). 

87.   Id. 3-4. 
88. Id. 3. o. ("Törvényeik íratlan szokások összessége volt, amelyek szóban adódtak át egyik 

nemzedékről a másikra, és amelyeket római népi örökségük részének tekintettek."); id. ("Azokban az 
esetekben, amikor egy szokásszabály alkalmazása egy adott esetre kétséges volt, a pon- tiffok 
kollégiumának, az állami vallási kultuszok fenntartásáért felelős arisztokraták testületének 
értelmezése volt a döntő.")."). 

89. Id. 3-4. o. (kifejtve, hogy a tizenkét táblázat jóváhagyásával a polgárok "nem úgy érezték, 
hogy új törvényt hoznak a régi helyett", hanem inkább "pontosabban rögzítették azt, ami 
általánosságban mindig is törvény volt"). 

90. Gyakorlatilag a pontifexek is patríciusoknak számítottak, mivel a társadalmi elithez tartoztak. 
Mindazonáltal megkülönböztették őket a többi patríciustól, és így egy külön társadalmi csoportba 
tartoztak. Lásd id. 3. o. (a pontifexek kollégiumának megkülönböztetése Róma polgári testületeitől). 

91. Id. 
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Táblák, a kormányzó gyűlés "nem érezte úgy, hogy új törvényt alkot a 
régi jog helyett; inkább azt rögzítette pontosabban, ami általánosságban 
mindig is törvény (ius) volt. "92 Valóban, "[a]z rómaiaknak erős volt az 
az érzésük, hogy törvényük régóta létezik, és lényegi része volt a római 
élet szövetének ősidők óta."93 Ez a felfogás arra utal, hogy a római 
pontifexek nagyjából ugyanolyan szentségtudattal őrizték ezeket a 
szóbeli hagyományokat, mint ahogyan a druidák a Fénechus 
törvényeihez hasonló hagyományokat, a bráhmanák pedig a Manu 
törvényeihez hasonló hagyományokat őriztek, valószínűleg 
évezredekkel az emberi történelem hajnalát megelőzően. 

Továbbá a különböző in- do- európai szóbeli hagyományokból 
eredő jogrendszerek olyan párhuzamokat mutatnak, amelyek mélyen 
közös eredetre utalnak. Hans Henrich Hock és Brian D. Joseph 
nyelvészek például a következőket állapították meg: 

Az ókori római, görög és hettita jogi hagyományokban 
párhuzamosan kezelik a jogi személynek nem minősülő személyek 
- rabszolgák, gyermekek, tehenek és hasonlók - által elkövetett 
bűncselekményeket. Elvileg többféle kimenetel lehetséges; például 
a bűncselekmény nem bűncselekménynek nyilvánítása (ahogyan 
azt az Egyesült Államokban egyes fiatalkorúak által elkövetett 
bűncselekmények esetében teszik); jóvátétel biztosítása; az 
elkövető átadása annak a személynek, aki a bűncselekményt 
elszenvedte; és így tovább. Érdekes, hogy mindhárom ősi 
hagyomány ugyanazt a reso- lúciót kínálja - választhatunk a 
jóvátétel és a sértettnek való átadás között. A jogi kódexek 
struktúrája tehát teljesen párhuzamos, nem csak egy végeredményt 
írnak elő, hanem két végeredmény közötti választást, és ráadásul 
mindhárom hagyományban ugyanazokat a választási lehetőségeket 
(a több elképzelhető közül) határozzák meg. Továbbá rokon 
szókincset használnak: A latinban a sarcire 'jóvátenni', a hettita 
nyelvben pedig a sark- 'jóvátételre' ige használatos. Az alternatív 
cselekvésre, az "átadásra" a görög a para-dídōmi igét használja 
(gyök: dō- 'adni'), a latin pedig a dedere igét (szintén a dō- 
gyökből). A szerkezeti párhuzamok a nyelvi párhuzamokkal 
együtt tehát lehetővé teszik számunkra, hogy az összehasonlított 
jogi gyakorlatok közös eredetére következtessünk, sőt, képet 
kaphatunk az ilyen helyzeteket lefedő jogi szaknyelvről az 
indoeurópaiban. 94 

Felmerül tehát a kérdés, hogy van-e bármi érdemleges mondanivaló 
ezen indoeurópai szóbeli hagyományok közös eredetéről - különös 
tekintettel azokra a jellegzetességekre, amelyek hozzájárulhattak a 
nagyszabású emberi civilizációk kialakulásához, a jogállamisággal 
rendelkező 

 
 

92. Id. a 4. oldalon. 
93. Id. 7. pont. 
94. HANS HENRICH HOCK & BRIAN D. JOSEPH, LANGUAGE HISTORY, LANGUAGE 

CHANGE, AND LANGUAGE RELATIONSHIP: AN INTRODUCTION TO HISTORICAL AND COMPARATIVE 
LINGUISTICS 510-11(Werner Winter szerk., 1996) (kiemelés hozzáadva). 
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Nyugat. A rokon területek széles skáláján tapasztalható kortárs 
fejlemények kezdik lehetővé tenni számunkra, hogy konkrétabban 
vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és - tekintettel a kérdés nyilvánvaló 
jelentőségére nyugati jogi hagyományaink korai filogenetikai 
struktúrája szempontjából - már nem tartózkodhatunk ettől 
felelősségteljesen. 

 
C. Mélyebb őskori eredetünk az indoeurópai kultúrákban - A 

hagyományos történet és az alternatíva szükségessége 

Az előző szakaszban azt a kérdést tettük fel, hogy vajon vannak-e 
olyan jellemzői a sokkal ősibb indoeurópai hagyományainknak, 
amelyek segíthetnek megmagyarázni a látszólag szokatlan 
képességünket, hogy Nyugaton nagyszabású, jogállami civilizációkat 
hozzunk létre és tartsunk fenn. Ezeket a régibb hagyományokat 
nemzedékről nemzedékre szóban adták tovább, és - tekintve az előző 
szakaszban leírt hasonlóságokat az olyan távoli hagyományok között, 
mint az ókori görögök és a hettiták hagyományai - ez a továbbadási 
módszer az emberi történelem hajnala előtt évezredekkel már elég jól 
működhetett. Ezek a tények nem lehetnek annyira meglepőek. Jól 
dokumentált tény, hogy a hagyományos indoeurópai társadalmak 
különleges mnemotechnikai technikákat és különleges átadási 
mechanizmusokat alkalmaznak, hogy szóbeli hagyományaik 
megőrzésében rendkívül nagyfokú pontosságot biztosítsanak. 95 

Mindazonáltal éppen ezen a ponton találkozhatunk egy másik, a 
másodlagos irodalomban széles körben elterjedt nézettel, amely 
látszólag igazolja hagyományos vonakodásunkat az ókori 
Görögországnál és Rómánál messzebbre való visszatekintéstől, amikor 
nyugati jogi hagyományaink eredetét próbáljuk megérteni. Ez a nézet 
szerint az eredeti proto-indoeurópaiak alig voltak többek, mint primitív, 
nomád pásztorok, akik kis, mozgékony csoportokban vándoroltak, és 
ezért nem járultak hozzá jelentős mértékben a jogállamisággal 
rendelkező nagyszabású civilizáció kialakulásához. 96 Ez a nézet 
nyilvánvalóan ellentétes azzal, amit itt védeni fogok, mert amellett 
fogok érvelni, hogy proto-indoeurópai elődeink sokkal valószínűbb egy 
sokkal összetettebb korai társadalmi és kulturális történelem termékei 
voltak, amely végül az egyik legelső ősi civilizációt hozta létre a fajként 
való természetrajzunkban. Ezen alternatív nézet szerint a proto-
indoeurópai elődeink tehát már rendelkeztek egy különleges kulturális 
örökséggel, amely számos későbbi, nagyszabású, jogállami 
civilizációvá válásukat segítette. 

A 2. ábra ezt a két alternatívát ábrázolja, amint azt e szakasz 
további részében részletesen ismertetjük. Segíthet megjegyezni, hogy az 
ábra 

 
 

95. FORTSON, Supra 17. lábjegyzet, 33. o. 
96. Lásd pl. AVARI, Supra 80. lábjegyzet, 60. o. (az Indiában élő eredeti indoeurópaiakra úgy 

hivatkozva, mint "[g]nomád törzsi népcsoportok Kelet- és Dél-Afganisztánból"). 
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A 2. ábra lényegében módosítja és kiterjeszti az 1. ábrát, hogy 
részletesebben ábrázolja az emberi őstörténetet. Ezt az ábrázolást az in- 
do-európai nyelvcsalád filogenetikai szerkezetére vonatkozó számos jól 
ismert tény is alátámasztja, amelyeket az V. rész D. részében 
részletesebben bemutatunk. 

Nézzük tehát ezt a két alternatívát. A hagyományos nézet talán 
legismertebb változata Marija Gimbutas rendkívül népszerű és nagy 
hatású munkájának köszönhető. Gimbutas szerint (akinek nézetét 
gyakran "Kurgan-hipotézisként" emlegetik) az eredeti proto-
indoeurópaiak viszonylag primitív nomádok voltak, akik Ukrajnából 
származtak, ahol elsőként háziasították a lovat, és az első igazi 
hozzájárulásuk a világtörténelemhez az, hogy i. e. 3500-ra (tehát jóval 
az emberi történelem hajnala előtt) megszálltak és elpusztítottak számos 
sokkal fejlettebb, mezőgazdaságra és matriarchátusra épülő civilizációt 
a régi Európában. 97 Ennek a nézetnek - amely érdekes módon 
szembetűnő, de kevéssé méltányolt következetlenségeket mutat az 
ingujjában - egy általánosan elfogadott következménye, hogy i. e. 1500 
körül ugyanezek a primitív nomádok északnyugat felől behatoltak az 
indiai szubkontinensre, és megismertették annak őslakosait mind az 
indoeurópai nyelvekkel, mind pedig annak első villanásaival, amit ma 
indiai civilizációnak gondolunk. 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. Lásd általában MARIJA GIMBUTAS, THE KURGAN CULTURE AND THE INDO- 
EUROPEANIZATION OF EUROPE (Miriam Robbins Dexter & Karlene Jones-Bley szerk., 1997) [a 
továbbiakban: GIMBUTAS, KURGAN CULTURE]; lásd még Marija Gimbutas, The Indo-
Europeans: GIMBUTAS, KURGAN CULTURE, supra, at 12, 30-31 [a továbbiakban: Gimbutas, 
Archeological Problems]; Marija Gimbutas, The Three Waves of the Kurgan People into Old Europe, 
4500-2500 B. C., in GIMBUTAS, KURGAN CULTURE, supra, at 240, 240-41 [a továbbiakban: 
Gimbutas, Three Waves]. 

98. Lásd pl. AVARI, Supra 80. lábjegyzet, 60. o. ("Kelet- és Dél-Afganisztánból nomád törzsi 
népcsoportok kezdtek el vándorolni az indiai szubkontinensre i.e. 1700 körül; és a vándorlásuk 
lendületet vett egy bizonyos csoport érkezésével, i.e. 1400 körül, amely magát árjának, azaz 
nemesnek nevezte. A végül kialakult indo-árja kultúra, amelyet közismertebb nevén védikus 
kultúrának neveznek. 
Kultúra, még mindig velünk van Indiában, és a hindu vallás és társadalom alapvető magját alkotja."); 
BRYANT, supra note 35, at 38-40 (Gimbutas elméletének az indiai őstörténetre gyakorolt hatásait 
tárgyalva); THE ARYAN DEBATE xiii (Thomas R. Trautmann ed., 2005) ("Az első álláspontot, a 
bevándorló árják álláspontját, miszerint az árják kívülről érkeztek Indiába i. e. 1500 körül, a 
standard nézetnek fogom nevezni, mert ez az az értelmezés, amely az iskolai és egyetemi 
történelemtankönyvekben, valamint a tudományos folyóiratokban és könyvekben uralkodik."). 
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A Gimbutas-féle nézet szerint az eredeti proto-indoeurópaiak nem 

lehettek a jogállamisággal rendelkező nagyszabású civilizációk 
fenntartásához szükséges jelentősebb kulturális hagyományok 
letéteményesei, azon egyszerű oknál fogva, hogy sem kulturálisan nem 
voltak rokonai, sem kulturálisan nem voltak a jogállamisággal 
rendelkező civilizációknak. 
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bármely korábbi emberi civilizáció leszármazottja. E nézet szerint az 
eredeti proto-indoeurópaiaknak tehát közvetlenül át kellett térniük a 
vadászó-gyűjtögető életformákról (amelyekből jellemzően hiányoznak 
az ilyen típusú kulturális hagyományok) a pásztorkodó életformákra 
(amelyekből szintén jellemzően hiányoznak) valamikor a korai ukrajnai 
őstörténetük során. 99 (A 2. ábra úgy ábrázolja a hagyományos nézet e 
jellemzőit, hogy megjegyzi - az ábra bal alsó sarkában lévő dobozban -, 
hogy a hagyományos történet hallgatólagosan elkötelezi magát amellett 
az elképzelés mellett, hogy a korai proto-indoeurópai csoportoknak 
"nem lett volna korábbi nagyszabású civilizációs történelmük". A 2. 
ábra ezután a diagram jobb alsó sarkában lévő dobozban de- piktálja az 
alternatív lehetőséget, amelyet e cikk folyamán fogok kifejteni. Ez 
utóbbi doboz felveti annak lehetőségét, hogy ezek a korai proto-
indoeurópaiak ehelyett kulturálisan a nagyléptékű emberi civilizáció 
egy sokkal ősibb hagyományából származtak). 

Nem minden indoeurópai tudós ért egyet Gimbutas történetének 
minden részletével,100 és valójában jelentős viták vannak arról, hogy 
pontosan hol is található a proto-indoeurópai őshaza. 101 Mégis, számos 
szakértő között széles körű egyetértés van abban, hogy ezek az emberek 
viszonylag primitív, nomád pásztorok voltak, akik valahol az indiai 
szubkontinensen kívülről származtak, és akik valamikor i. e. 1500-ban 
vagy annak környékén hozták az indoeurópai kultúrát az indiai 
szubkontinensre. 102 Ha e nomádok néhány nyugati leszármazottja (mint 
például az ókori görögök és rómaiak) később képes volt gazdag 
kulturális hagyományokat kialakítani, amelyek képesek voltak 
nagyszabású, jogállami emberi civilizációkat támogatni, és a nyugati 
jog és a nyugati civilizáció végső újjászületésére késztettek, akkor 
valóban tisztelettel kell adóznunk a független kreativitásuk hatalmas 
kitöréseinek. Ha ez így történt, akkor az is értelmes lenne, ha a nyugati 
jog és a nyugati civilizáció legkorábbi eredetéről szóló történetet, amit 
magunknak mesélünk, éppen itt kezdenénk el. 

De véleményem szerint nem ez történt a legvalószínűbben.   Hogy 
világossá tegyem, egyre nagyobb kétségeim vannak a dolgok hagyományos 
szemléletmódjával kapcsolatban, 

 
 

99. Lásd Marija Gimbutas, Proto-indoeurópai kultúra: in GIMBUTAS, KURGAN CULTURE, 
supra 97. lábjegyzet, 75., 77. o., 75., 77. o. 

100. BRYANT, supra note 35, at 40-41 (Renfrew állítását tárgyalva, miszerint az indoeurópai 
nyelvek elterjedése a földművelési technikák fokozatos elterjedésével valósult meg, nem pedig a 
Gimbu- tas által javasolt lovas harcosok által, arra a következtetésre jutva, hogy "[n]em lehet két 
olyan beszámoló, amely jobban ellentmond egymásnak, mint Gimbutasé és Renfrew-é"). Bryant más 
kritikákat is megfogalmaz Gimbutas hipotézisével kapcsolatban, például a régészeti 
félreazonosításra és félreértelmezésre vonatkozó állításokat. Id. 38-42. o. 

101. Lásd id. 38-43. o.; lásd még MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 442. o. (a "viták 
örökségét tárgyalja, amelyben a hazaföldeket az északi sarkoktól a déli sarkokig, az Atlanti-óceántól a 
Csendes-óceánig bárhol kijelölték"). 

102. Lásd BRYANT, Supra note 35, 38-43. o. (a konszenzusról, miszerint a proto-indoeurópai 
home- land az indiai szubkontinensen kívül keletkezett); lásd még MALLORY & ADAMS, Supra 
note 35, 443. o. (hasonló). A szakirodalomban egy igen figyelemre méltó kivételről lásd általában 
COLIN RENFREW, ARCHAEOLOGY & LANGUAGE: THE PUZZLE OF INDO-EUROPEAN ORIGINS 183-210 
(1987) (feltételezve, hogy az indoeurópai nyelvek Anatóliából terjedhettek el az Indus-völgybe a 
Termékeny Félholdból keletre induló kezdeti neolitikus forradalom részeként). 
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és növekvő meggyőződésem, hogy a 2. ábrán bemutatott alternatívát 
kell megvizsgálnunk, meg kell vizsgálnom néhány, az indoeurópai 
nyelvek és népek eredetével kapcsolatos kérdést. Ezek olyan nehéz 
témák, amelyek számos különböző terület szakértőinek figyelmét 
felkeltették, de eddig nem sikerült nagy konszenzust kialakítaniuk. 103 

Olyan kérdésekről van szó, amelyek a tizennyolcadik századi német na- 
tionalista gondolkodásban való megjelenésüktől kezdve gyakran erősen 
átpolitizáltak és számos szerencsétlen ideológia foglyai voltak. 104 Végül 
pedig van egy intézményi és módszertani oka is az e kérdésekről folyó 
vitáknak: a szakértők közül sokan, akik véleményt nyilvánítottak róluk, 
a tudományágak széles skáláját képviselik, amelyek mindegyike fontos 
felismeréseket hozott létre, amelyek relevánsak a mögöttes kérdések 
szempontjából, de egyikük sem tűnik alkalmasnak arra, hogy a kérdést 
kizárólag a maga erejéből megválaszolja. 105 A kérdés megválaszolásához 
ezért számos, a legkülönbözőbb területekről származó bizonyíték és 
érvelés háromszögelésére lesz szükség, valamint annak megértésére, 
hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz, hogy hozzájáruljanak 
egy olyan átfogó kép kialakításához, amely nemcsak koherens, hanem 
elméletileg megalapozott és empirikusan megalapozott is. Ez a fajta 
szigorú interdiszciplináris gondolkodás nem olyan dolog, amit az 
akadémia hajlamos magától létrehozni, de az e témákkal foglalkozó 
tudósok egyre inkább kezdik felismerni, hogy szükség van rá. 106 Azért 

fogok itt interdiszciplináris megközelítést alkalmazni, mert egyetértek 
azzal, hogy enélkül nem tudunk kellő vonzerőt nyerni ezekben a 
konkrét kérdésekben. 

Mindazonáltal hangsúlyoznom kell, hogy ebben a cikkben 
elsődlegesen az indoeurópai jogi hagyományok eredete érdekel 
(beleértve a kulturális hagyományokat és a kulturálisan kialakult 
pszichológiai attitűdöket, amelyek hajlamosak támogatni őket). Amint 
az e cikk folyamán világossá válik, ez a téma szorosan kapcsolódik az 
indoeurópai nyelvek és népek eredetére vonatkozó hagyományosabb 
vizsgálódásokhoz, ugyanakkor fontos módon el is választható tőlük. 
Előrebocsátom, hogy azzal fogok érvelni, hogy bizonyos korai 
társadalmi jelenségek, amelyek az Indus-völgy térségében alakultak ki 
(és aztán elterjedtek Irán keleti részén és Baktriában), a com- 

 
 

103. Lásd BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 30-37. o. (a proto-indoeurópai őshazával kapcsolatos 
viták körét tárgyalja). 

104. Lásd pl. id. 21-35. o. (a német árjaizmusnak a korai vitákba való beépülésének tárgyalása); id. 
267-95. o. (a hindu nacionalizmusnak a közelmúltbeli vitákba való beépülésének tárgyalása); id. 59-
63. o. (a vita ra- cializációinak tárgyalása); id. 14-18. o. (a vitára adott korai keresztény reakciók 
tárgyalása). 

105. Lásd MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 443-44. o. (az in- do-európai őshaza 
azonosításának nehézségeit tárgyalja). 

106. Többen megfigyelték, hogy szükség van az ilyen interdiszciplináris gondolkodásra, amikor 
az emberi őstörténetre vonatkozó tényeket próbálnak feltárni. Lásd pl. Peter Bellwood, Farmers, 
Foragers, Lan- guages, Genes: The Genesis of Agricultural Societies, in EXAMINING THE 
FARMING/LANGUAGE DISPERSAL HYPOTHESIS 17, 23 (Peter Bellwood & Colin Renfrew eds., 
2002) ("A múlt egyes értelmezései értelmesebbek, mint mások, különösen, ha minimális speciális 
érvelést igényelnek, és különösen, ha független (nem körkörös) támogatást kapnak egynél több 
tudományág adataiból. Kirch & Green (2001) "triangulációnak" nevezi ezt a fajta multidiszciplináris 
összpontosítást az őstörténet egyes emberi konfigurációira." Véleményem szerint a 
multidiszciplináris gondolkodás, a 
"új szintézis" Colin Renfrew kifejezésével élve (Renfrew 1992b), ez a kérdés lényege."). 
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A kulturális és jogi hagyományok összetett típusai, amelyek oly sok 
indoeurópai csoportot segítettek abban, hogy a jogállamisággal 
rendelkező komplex társadalmakká váljanak. Amint azt már említettük, 
a jogrendszereket azonban nem csupán a törvények alkotják: részben a 
közös társadalmi és pszichológiai attitűdök egy speciális készletétől is 
függnek, amelyek képesek a jogrendszereket megeleveníteni és 
egyensúlyban tartani. 107 Amikor a "jogi hagyomány" kifejezést 
használom, akkor tehát nem csupán a sajátos tartalmú törvények 
összességére, hanem az e különleges társadalmi és pszichológiai 
attitűdök fenntartásához szükséges sajátos kulturális hagyományokra is 
utalok. Amint fentebb említettük, az az állítás, hogy az indoeurópai jogi 
hagyományok ebben az értelemben először a Kelet-Irán-Baktria-Indus-
völgyi régióban alakultak ki, logikailag összhangban van a 
hagyományosabb hazaelméletek széles körével, amelyek a korábbi 
proto-indoeurópai nyelvű csoportokat máshová és nyugatabbra 
helyeznék - beleértve Anatóliához közelebb, ahonnan én magam is úgy 
vélem, hogy valószínűleg onnan származnak. Valójában a proto-
indoeurópai nyelvet beszélők bizonyos nagyon korai csoportjainak 
(vagy őseiknek) szinte biztosan nyugatról kellett valamikor az Indus-
völgybe vándorolniuk, tekintve a bizonyítékokat, amelyek mind a 
legkorábbi emberi eredetünk úgynevezett "Afrikából" való 
származását108 , mind pedig az Indus-völgyi telepesek közül sok, a 
harappákká fejlődött ember későbbi iráni eredetét támogatják. 109 

Mégis, az ilyen vándorlások sokkal korábban történtek, mint 
ahogyan azt a Kr.e. 1500-as dátumot általában javasolják, és a jelenlegi 
nézet szerint a proto-indoeurópai csoportok először Kr.e. 4500-hoz 
közelebb vándoroltak az Indus-völgy térségébe. Ezek a csoportok 
kezdetben nem rendelkeztek volna a nagyszabású, jogállami civilizációk 
fenntartásához szükséges jelentős hagyományokkal, mivel soha nem éltek 
volna ilyen társadalmakban. Ettől az időponttól kezdve a térségben élő 
emberek mégis számos figyelemre méltó társadalmi átalakuláson 
mentek keresztül, amelyek végül az egyik legelső nagyszabású 
civilizációt hozták létre, amely a fajként való természetrajzunk során 
kialakult. A jelenlegi felfogás szerint ezek a fejlemények így számos 
fontos hatást gyakoroltak volna a kelet-iráni-baktriai-indoeurópai csoportok 
nagyobb családjára, amelyek a Kelet-Irán-Baktria-Indus-alföldi 
régióban voltak elterjedve. Mivel ezek a csoportok voltak a modern 
indoeurópai társadalmak elődei is, a jelenlegi nézet szerint végső soron 
itt kell keresnünk a nyugati jog és a nyugati civilizáció Kr. u. 11. 
században bekövetkezett későbbi újjászületése szempontjából fontos 
legkorábbi kulturális hagyományok némelyikének eredetét. 

 
107. Robin Bradley Kar, Outcasting, Globalization, and the Emergence of International Law, 121 

YALE L.J. ONLINE 413, 419 (2012); lásd még Robin Bradley Kar, The Deep Structure of Law and Moral- 
ity, 84 TEX. L. REV. 877, 898 (2006). 

108. Lásd pl. , ENCYCLOPEDIA OF HUMAN EVOLUTION AND PREHISTORY 429-32 (Eric Delson et 
al. eds., 2d ed. 2000) (utalva arra, hogy az utóbbi időben az "Out of Africa" modellek kezdték uralni 
az emberi eredetről szóló viták középpontját). 

109. ALLCHIN & ALLCHIN, fentebb 5. lábjegyzet, 135-38. o. 
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D. Az alternatív történet első vázlata - őskori eredetünkkel keletebbre 

Ezzel el is érkeztünk a negyedik előzetes témánkhoz, ami az 
eredetünk teljesebb alternatív története lehet. E cikk alapvető célja, 
hogy ezt az alternatív történetet kibontja, részletesebben kifejtse, és 
számos érvvel alátámassza. Mielőtt belevágnánk ebbe a nagyobb projektbe, 
mindazonáltal segít, ha a történet rövid vázlata a kezünkben van. A 3. 
ábra a történet vázszerkezetét mutatja be, amelyet e szakasz hátralévő 
részében felvázolunk. 

Íme az átdolgozott történet, amelyet javasolni fogok. Az 
interdiszciplináris felismerések és módszerek széles skálájára 
támaszkodva, és ezeket több innovatív módon továbbfejlesztve azt 
fogom állítani, hogy a valóságban nem az történt, amit a szokásos 
történet mond, hanem inkább valami, ami közelebb áll a 
következőkhöz: Több százezer éven át, még az anatómiailag modern 
emberek megjelenése előtt, őseink elsősorban kis, mozgékony 
csoportokban éltek, és elsősorban vadászó-gyűjtögető életmódot 
folytattak. 110 (Ennek a történetnek a kezdetét a 3. ábra bal alsó sarka 
ábrázolja.) 

Az ilyen körülmények között kialakult kulturális termékek és 
életformák alkalmasak lettek volna a kistérségi élethez, de nem a 
nagyszabású, jogállami civilizációk kialakulásához. Kr. e. 7000 körül 
azonban először Mehrgahrban, a mai Balu- chisztán területén (Kelet-
Irán, Afganisztán és Pakisztán határainak közelében) fekvő 
Mehrgahrban kezdett kialakulni egy jellegzetes földművelő közösség. 
111 Ezek az emberek valamivel később fejlesztették ki a mezőgazdaságot, 
mint a termékeny félhold népei, és nagy valószínűséggel a korai 
mezőgazdasági technológiáknak a termékeny félholdról Anatólián 
keresztül kelet felé történő elterjedését tükrözték (amely a mai 
Törökországban található, és átfedésben van a termékeny félhold északi 
részeivel). 112 Amint azonban ez a fejlődés megkezdődött, számos 
forradalmi társadalmi változást és egy olyan kezdődő kulturális 
hagyományt113 indított el, amelynek világtörténelmi jelentősége lett. 

A következő évezredek során ezek az emberek mezőgazdasági 
tevékenységüket kelet felé kezdték kiterjeszteni az egész Indus-
völgyben (amely az indiai szubkontinens északnyugati részét foglalja 
magában). 114 Már i. e. 3500-ban elkezdődött a kezdődő 

 
 

110. Lásd MAN THE HUNTER 3 (Richard B. Lee & Irven DeVore szerk., 1968) ("A kulturális 
ember mintegy 2 000 000 éve él a Földön; ennek az időszaknak több mint 99 százalékában vadászó-
gyűjtögető emberként élt."). 

111. Lásd ALLCHIN & ALLCHIN, Supra note 5, 110-12, 125-35. o. (a mai Beludzsisztánban 
található Mehrgarh korai mezőgazdasági fejlődésének leírása). 

112. Lásd pl. Bellwood, Supra 106. lábjegyzet, 18. ábra 2.1. (a mezőgazdaság elterjedését a 
Termékeny Félholdtól kelet felé, Északnyugat-Indiába). 

113. ALLCHIN & ALLCHIN, 5. lábjegyzet, 125-52. o. 
114. Id. 135-40. o. (a mezőgazdasági terjeszkedés időszakának leírása). 
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urbanizmus, és ahogy a másik két első nagy világcivilizáció is kezdett 
kialakulni Egyiptomban és Mezopotámiában, úgy alakult ki a sajátjuk, 
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megkülönböztető civilizáció: a Harappan civilizáció. 115 Ez a civilizáció 
hihetetlenül kifinomult volt: a régészek ma már több száz harappai 
lelőhelyet tártak fel, amelyek a városépítés lenyűgöző teljesítményeit 
mutatják, tele olyan feltűnően modern technológiákkal, mint az öntözés 
és a vízvezetékrendszer. 116 (A 3. ábra a jobb alsó sarokban ábrázolja a 
Harappan civilizációt, és jelzi, hogy elsősorban i. e. 3500-tól i. e. 1900-
ig tartott, és ez idő alatt az egész tágabb kelet-iráni-baktriai-indus-
völgyi térségre hatást gyakorolt.) 

A harappaiak intenzív belső és külső kereskedelmet folytattak a 
korabeli világ néhány más jelentős civilizációjával (Mezopotámiában, 
amely az ókori Sumert is magában foglalta). 117 Fontos, hogy a 
harappaiak a proto-indoeurópai nyelv dialektusait is beszélték - legalábbis 
én így fogok érvelni, és ezzel határozott kisebbségi igényt támasztok a 
szakirodalomban. 118 Ez a kisebbségi állítás kritikusnak fog bizonyulni a 
rekonstrukció szempontjából. 

 
115.   Id. 137, 140-52. 
116. Id. at 145-52; lásd még D.P. Agrawal, Editor's Note in JAGAT PATI JOSHI, HARAPPAN 

ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING, at xvii (2008) ("[T]he Indus Civilisation was marked by 
an advanced technological virtuousity. A harappanok voltak az elsők, akik feltalálták a 
várostervezést, kidolgoztak egy meglehetősen fejlett csatornarendszert a szennyvizek elvezetésére 
jól lefedett csatornák alatt, a vízgyűjtés és a víztározók komplex rendszerét, fejlett vízzáró 
technológiát, ahogy azt a mohendzsodarói Nagy Fürdő mutatja, [és] fejlett kohászatot és új 
szerszámok innovációját "). 

117. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 149-52, 189 ("[A] kereskedelem sokoldalúan fejlődött, 
először az Indus-rendszer városai és kialakuló városai között, majd a minden oldalról szomszédos 
régiókkal, végül a távolabbi régiókkal, beleértve Közép-Ázsiát és Mezopotámiát."); id. at 180-82 (a 
Mezopotámiával folytatott erőteljes kereskedelem leírása); lásd még 1 ENCYCLOPAEDIA INDICA: 
INDIA, PAKISTAN, BANGLADESH: ORIGIN AND DEVELOPMENT OF INDUS CIVILIZATION 39-44 
(Padmashri 
S.S. Shashi szerk., 1996) (a Sumérral folytatott korai kereskedelem bizonyítékait ismerteti, a perzsa 
és beludzs Makran határán lévő kereskedelmi állomásokkal együtt, valamint a Zhobban lévő Dabar 
Kotban, amely utóbbi révén a harapánok kapcsolatba kerülhettek az északi Beludzsisztán 
parasztparasztjaival). "Úgy tűnik, hogy a kereskedelem volt a harappai civilizáció vezérmotívuma. 
Az indus-mezopotámiai kereskedelmi kapcsolatokat számos, a civilizációról szóló műben 
részletesen tárgyalták. E távolsági kereskedelem jellege ma már meglehetősen jól ismert, és a lothali 
felfedezések, valamint az Oxuson, Afganisztánban és a makrani partvidéken most azonosított 
kereskedelmi központok új aspektusokkal egészítették ki." Gregory L. Pos- sehl, A harappai 
civilizáció: A Contemporary Perspective, in HARAPPAN CIVILIZATION: A RECENT PERSPECTIVE 
15, 17 (Gregory L. Possehl ed., 2d. kiadás 1993) ("Egyre világosabbá válik, hogy e nemzetközi 
kereskedelem egyik fő összetevője a Perzsa-öböl tengeri útvonalain keresztül zajlott, és hogy 
Meluhha általános módon azonosítható a Harappan Civilization normatív földrajzával. Az e 
kereskedelemről beszámoló sumér gazdasági iratokban feltüntetett egyedi szállítmányok mennyisége 
jelentős. Például tonnányi réz". (idézetek kihagyva)); B.K. Thapar, The Harappan Civili- zation: 
Some Reflections on Its Environments and Resources and Their Exploitation, in HARAPPAN 
CIVILIZATION, supra, at 3, 9-11 (a szárazföldi kereskedelem bizonyítékait említi olyan régiókkal, 
mint a mai Af- ghanisztán, Beludzsisztán, Makran, Irán, Omán, Közép-Ázsia, Kazahsztán, Kelet-
Turkisztán és Shortugai, az Oxus-medencében). 

118. Ez egy nagyon vitatott kérdés, és azzal, hogy ezt állítom, kisebbségi álláspontot képviselek. 
Lásd pl. BRYANT, supra note 35, at 177-78 ("Míg az itt tárgyalt bizonyítékok egy része számos dél-
ázsiai régészt arra késztetett, hogy felülvizsgálja vagy módosítsa az indo-árja behatolással 
kapcsolatos álláspontját a szubkontinensre, egy olyan bizonyíték, amely már Harappa hivatalos 
felfedezése előtt is tudományos őrizetben volt, ha tanúskodni kezd, azonnal tanúskodhatna a 
harappai civilizáció lakóinak nyelvi identitásáról Az a tény, hogy mind a nyelv, mind az 
script ismeretlenek, rendkívül megnehezíti a feladatot. Más megfejtési kísérletek során ismert 
nyelveket használtak ismeretlen írásmódban (amikor a megfejtés gyakorlatilag garantált) és 
ismeretlen nyelveket ismert írásmódban - ez egy sokkal nehezebb kombináció [T ]ennek ki kell 
józanítania minden leendő kutatót. 
megfejtő, aki a harmadik és legnehezebb típusú megfejtési projektre vállalkozik: egy ismeretlen 
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a nyugati jogtörténet néhány legfontosabb jellemzőjének megalkotását, és ezért 
a III., IV. és V. rész A-C. részében számos érdemi érvet fogok kifejteni 
ennek az állításnak az alátámasztására. 

Azzal is érvelni fogok, hogy ennek a korai civilizációnak a 
fejlődése az Indus-völgyben jelentős szerepet kezdett játszani a proto-
indoeurópai nyelvcsalád őskori koordinációjában és elterjedésében. Bár 
a proto-indoeurópai nyelv egyes dialektusait szinte biztosan beszélték 
már számos szomszédos területen, az Indus-völgyben végbement 
társadalmi-kulturális fejlődés a jelenlegi nézet szerint elkezdte volna 
tovább stabilizálni ezeket a dialektusokat, és hozzájárult ahhoz, hogy a 
következő évezredekben még jobban elterjedjenek. 119 A Harappan 
civilizáció fénykorában ez a társadalmi-kulturális központ a 
legközvetlenebb nyelvi és kulturális hatásokat azon a nagyobb térségen 
belül fejtette ki, amely nemcsak az Indus- völgyet, hanem az ősi 
Baktriát és a mai Irán keleti részét is magában foglalta. (Ezeket a 
tényeket a 3. ábra a Hárappan civilizációból e nagyobb régióba kiinduló 
hatás nyilaival ábrázolja.) Azt fogom javasolni, hogy az indoeurópai 
család számos nyugati ágát úgy kell értelmezni, mint amelyek olyan 
csoportok leszármazottai, amelyek egykor e nagyobb régió bizonyos 
nyugati részeit lakták. Pontosabban, azt fogom javasolni, hogy az 
érintett ősi csoportok valószínűleg egykor e nagyobb társadalmi-
kulturális komplexum távoli hátországában éltek (amely a legkorábbi 
releváns időkben vagy az ősi Baktriában, vagy a mai Irán keleti részén 
helyezkedett el), de e proto-indoeurópai csoportok némelyike végül is 
elszakadt ettől a nagyobb társadalmi-kulturális komplexumtól, és az 
indoeurópai őstörténet egy meghatározó időszakában, amely i. e. 3300 
körül kezdődött, több hullámban elkezdett nyugat felé vándorolni az 
eurázsiai sztyeppéken keresztül. 120 

Mielőtt azonban elébe mennénk a dolgoknak, térjünk vissza 
néhány korábbi fejleményre, amelyek közelebb állnak ennek az ősi 
társadalmi-kulturális komplexumnak a központjához. Miközben a 
harappanok a fajként való természetrajzunk egyik legelső jelentős 
civilizációjává váltak, egy sor olyan fontos kulturális újítást is 
kifejlesztettek, amelyek kifejezetten a kezdeti jogi hagyományokkal 
rendelkező, nagyszabású emberi civilizáció fenntartásához igazodtak. 
(A 3. ábra ezt a tényt egy kis körrel, vastag fekete vonalakkal ábrázolja, 
ami azt jelzi, hogy ez a régió volt tanúja bizonyos, a jogállamisággal 
rendelkező nagyszabású civilizáció szempontjából releváns kulturális 
hagyományok "első születésének"). Úgy tűnik, hogy a harappanok 
valóban hihetetlenül jól végezték a dolgukat. A régészeti feljegyzések 
azt sugallják, hogy kevés bizonyíték volt a háborúra, és ha a dolgokat a 
kezdődő urbanizmus időszakaiból datáljuk, akkor a harappai civilizáció 
sokkal tovább tartott, mint a római, görög, és 

 
ismeretlen nyelven, ismeretlen írásmóddal.    Ilyen a harappai eset." (idézetek kihagyva)); MALATI 
J. SHENDGE, THE LANGUAGE OF THE HARAPPANS: FROM AKKADIAN TO SANSKRIT 55-56 (1997). 

119. Lásd az alábbi V.E.1. részt. 
120. Lásd id. 
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A nyugati civilizáció (eddig). 121 Ha nem következett volna be egy sor látványos 
éghajlati és geológiai változás, amely összeomlasztotta a gazdaságukat 
és megfosztotta őket a civilizációjuk fenntartásához szükséges 
természeti erőforrásoktól,122 talán még jóval tovább maradtak volna 
ugyanabban a régióban. Kr. e. 1900-hoz közeledve azonban ezek az 
emberek lassan elhagyták az összes városukat, és eltűntek a régészeti 
feljegyzésekből. 123 (A hagyományos történet szerint ez az eltűnés tette 
lehetővé, hogy a későbbi no- madikus pásztorok i. e. 1500 körül vagy a 
körülbelüli időszakban bejussanak az indiai szubkontinensre, és 
magukkal hozzák az indoeurópai nyelveket és annak első villanásait, 
amit ma indiai civilizációnak gondolunk. 124) 

Amikor a harappai lelőhelyeket 1921-ben felfedezték, a kérdés, hogy 
mi történt a civilizációjukkal, gyorsan az egyik legfontosabb kérdéssé vált. 

 
 
 

121. A kezdődő harappai urbanizmus kora nagyjából i. e. 3500-ban kezdődött, és a harappai 
városok kora a legtöbb régióban i. e. 1800 körül ért véget.   Lásd ALLCHIN & ALLCHIN, Supra note 5, 
140., 209. o. Ez egy nagyjából 1700 éves időszak. Ezzel szemben az ókori görög civilizáció 
tipikusan a Kr. e. első évezred vége felé kezdődött és Kr. e. 146-ban ért véget (Karthágó rómaiak 
általi kifosztásával). Lásd pl. RICHARD CARRINGTON, THE MEDITERRANEAN: CRADLE OF 
WESTERN CULTURE 112, 120 (1971). Ez nagyjából 900 éves időszak. Rómát hasonlóképpen i. e. 
753-ban alapították, ha hihetünk a római legendákba ágyazott pontos dátumoknak, majd a Kr. u. IV. 
század végén elesett. Id. 136., 174. o. A római civilizáció tehát körülbelül 1100 évig tartott. Végül a 
nyugati civilizáció kezdődő urbanizációjának időszaka a Kr. u. XI. és XII. században kezdődött, és 
jelenleg a XXI. században vagyunk, tehát eddig megközelítőleg 1100 éves időszakot ölel fel. Lásd 
pl. , BERMAN, supra note 1, 4., 357. o., 4., 357. o. 

122. Lásd pl. , Thapar, supra note 117, at 12 ("Mint rámutatott, a környezeti tényezők, beleértve 
a folyó viselkedését, az éghajlatot és a természeti erőforrások hozzáférhetőségét, nagymértékben 
felelősek voltak az Indus civilizáció érettségre való növekedéséért és terjeszkedéséért. Paradox 
módon éppen ezek a tényezők, egy multikauzális keretben, váltak felelőssé az Indus civilizáció 
meggyengüléséért és végső összeomlásáért. Az erőforrás-anyagok távolsági és belső kereskedelme 
súlyosan megzavarodott, ami kihatott a nyersanyagok és a luxuscikkek elosztására, aminek 
következtében a távoli civilizáció települései kulturális tartalmukban elszegényedtek. A 
vízelvezetési mintázatokban eltolódások következtek be, amelyek a geomorfológiai változásokkal 
együtt járó kiterjedt vízgyűjtésből eredtek, akár "nyugatabbra", akár "északabbra" húzódva. A 
Ghaggar-Hakra-Wahinda rendszer eltűnt, nagyrészt a Yamuna Gangeti rendszer általi elfoglalása 
miatt. A Himalája lábánál az erdők nagymértékű pusztulása és intenzív legeltetés következett be. Ez 
erózióhoz és a vízcsatornák vándorlásához vezetett, mivel a meder a törmelék lerakódása miatt 
megemelkedett. A tektonikai zavarok (1) gyakori áradásoknak tették ki az Induszt, ami egyes részek 
tározását és a térségben a talajvízszint emelkedését eredményezte, és (2) megzavarták a Ghaggar-
Nara áramlási csatornát, amint azt a folyó Manot közelében tapasztalható fordított lejtése mutatja, 
ami a vízellátás csökkenését eredményezte."). 

123. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, at 209 (megjegyezve, hogy a radiokarbonos 
kormeghatározás azt sugallja, hogy a Harappan civilizáció megszűnése és az azt követő 
regionalizációs időszak nagyjából i. e. 2000 és i. e. 1850 között zajlott - bár a különböző régiókban 
kissé eltérő időpontokban). 

124. Lásd pl. , BRYANT, supra note 35, 238. o.; J.P. Mallory, Indo-Europeans, in THE OXFORD 
COMPANION TO ARCHAEOLOGY 347, 347-48 (Brian M. Fagan et al. eds, 1996) [a továbbiakban: 
OXFORD COMPANION]; V.R. CURTIS, INDO-EUROPEAN ORIGINS 123-27 (1988); lásd még James P. 
Mallory, The Homelands of the Indo-Europeans, in ARCHAEOLOGY AND LANGUAGE I. (Az 
indoeurópaiak őshazája): THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ORIENTATIONS 93, 117 (Roger 
Blench & Matthew Spriggs szerk, 1997) ("Összefoglalva tehát, a korai IE világ különböző 
alrégióival van dolgunk, amelyek térben szétszóródtak a Baltikumtól Anatóliáig és keletre az európai 
sztyeppén át, és időben valahol a PIE egységként ismert PIE és a fő IE törzsek megjelenése között 
helyezkednek el."); THE ARYAN DEBATE, supra note 98, at xiii ("Az első álláspontot, a bevándorló 
árják álláspontját, miszerint az árják kívülről érkeztek Indiába i. e. 1500 körül, a standard nézetnek 
fogom nevezni, mert ez az az értelmezés, amely az iskolai és egyetemi történelemtankönyvekben, 
valamint a tudományos folyóiratokban és könyvekben uralkodik."). 
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korának egyik legnagyobb régészeti rejtélye. 125 Sokan, akik ismerik a 
régészeti feljegyzéseket, hihetetlennek találták, hogy egy ilyen fejlett 
civilizáció csak úgy eltűnhetett anélkül, hogy jelentős kulturális 
nyomokat hagyott volna maga után. 126 Amikor egy ilyen hihetetlen 
állítás ennyire hihetetlen, ésszerű válasz lenne kétségbe vonni az 
igazságértékét, és talán kételkedni abban, hogy az ember jó oldalról 
közelítette-e meg a kérdést. Érdekes módon azonban a legtöbb szakértő 
nem így reagált,127 és ezért a magyarázat keresésének hosszú és 
bonyolult története van. Az itt kibontakozó történet ezzel szemben 
komolyabban veszi az eltűnés hihetetlenségét. Azt fogja sugallni, hogy nincs 
semmi valóban rejtélyes magyarázat, azon egyszerű oknál fogva, hogy 
a harappai civilizáció nem tűnt el nyomtalanul. Éppen ellenkezőleg, 
egyes kulturális termékei mindenütt jelen vannak, sőt dominánsak a 
modern világban, köszönhetően azoknak a jellegzetes 
hagyományoknak, amelyeket az indoeurópai család meglévő ágaira 
hagyományozott. Azokra a hagyományokra gondolok, amelyek 
segítettek abban, hogy ez a nagyobb hagyománycsalád létrehozza és 
fenntartsa a világtörténelmi feljegyzésekben megjelenő, nagyszabású, 
jogállami civilizációk valóban lenyűgöző sorát. Bár ezeket a kulturális 
örökségeket a különböző indoeurópai csoportok az idők folyamán 
kétségtelenül különböző módon módosították, így nemcsak a nyugati 
jog és civilizáció újjászületését magyarázhatják a Kr. u. XI. században, 
hanem a nagykorú Görögország és Róma korábbi képességeit is, hogy 
nagyszabású, jogállami civilizációkká váljanak. Segíthetnek 
megmagyarázni a germán csoportok sajátos képességét is, hogy a sötét 
középkor után képesek voltak átvenni a római jogot. 

 

125. Lásd pl. , ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 208. ("Az induszi civilizáció végének okai még 
mindig az egész történet legrejtélyesebb aspektusai közé tartoznak."); VIJAYA LAXMI SINGH, THE 
SAGA OF THE FIRST URBANISM IN INDIA-HARAPPAN CIVILIZATION 100 (2006) ("Az induszi 
civilizáció pusztulásáról vita folyik. Attól kezdve, hogy Mohenjodaro és Harappa először ragadta 
meg a közvélemény fantáziáját, a városi kultúra végének oka nagy történelmi spekulációkat és 
vitákat váltott ki. Érlelődésének különböző aspektusai, azaz az írás, a várostervezés stb. eltűnése az 
ősi India későbbi szakaszában meglehetősen rejtélyes."). 

126. Lásd pl. AVARI, Supra 80. lábjegyzet, 54. o. ("Civilizációk folyamatosan emelkednek és 
buknak, de ritkán tűnnek el nyomtalanul. Így történt ez a Harappan civilizációval is. Az Indus rendszer 
összeomlása valójában a városi jellegzetességeinek összeomlása volt. Kultúrája nem szűnt meg teljes 
egészében. Az indus népek kifinomult életmódja minden bizonnyal megszűnt, de népi kultúrájuk falusi 
szinten folytatódott. Számos hiedelem és rituálé, valamint a különböző használati tárgyak és tárgyak 
készítésére szolgáló egyszerű kézművesség és készség, valamint számos vidéki jellegzetesség 
fennmaradt, és a környező régiókban proto-historikus kultúrákká fejlődött." (idézetek kihagyva)); 
WILLIAM BRIGHT, LANGUAGE VARIATION IN SOUTH ASIA 132-33 (1990) ("Az egyik legmeglepőbb dolog 
a harappai írással kapcsolatban az, hogy úgy tűnik, hogy az Indus-völgyi civilizáció hanyatlásával együtt 
eltűnt a használatból - Dél-Ázsiában mintegy 2 évig nem maradt írásrendszer nyoma,000 évig, amíg a Kr. 
e. harmadik században két írás, a Brāhmī és a Kharoṣṭhī meg nem jelent a kőbe vésett rendeletekben, 
amelyekkel Aśoka Mau- rya császár a buddhista elveket terjesztette az egész szubkontinensen. 
Szándékosan mondom azt, hogy "nincs nyoma egy írásrendszernek", mert különböző tudósok nehezen 
hitték el, hogy egy olyan értékes dolgot, mint egy írásrendszer, egyszerűen el lehetett volna dobni, és 
bizonyítékot kerestek arra, hogy a harappai írás egyszerűen "a föld alá került"."). 

127. Lásd pl. SINGH, Supra 125. lábjegyzet, 100-02. o. (a ha- rappai hanyatlás számos korai 
elméletét vizsgálva, amelyek jellemzően egy csoport bejövő árja betolakodót javasoltak, akik 
elpusztították a ha- rappai civilizációt). 
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annak ellenére, hogy sok fejlődő országnak nehézséget okozott a 
jogállamiságra való áttérés. (A 3. ábra a történet e részeit kis 
oválisokkal, vékony fekete vonalakkal ábrázolja, amelyek azt jelzik, 
hogy az indoeurópai család érintett ágai "összetett kulturális örökséget" 
hordoztak magukban - "hosszú szóbeli hagyományokon keresztül".) 

Az itt kifejtett nézet tehát nagyjából összhangban van a régészeti 
kutatások több újabb irányvonalával, amelyek azt sugallják, hogy a 
Harappan civilizáció eltűnése jobban jellemezhető a regionalizáció felé 
tartó, a Kr.e. második évezred eleje felé kezdődő, fokozatosabb, 
őshonos fejlődési folyamatok sorozataként. 128 A jelen történet azzal 
egészíti ki ezeket a legújabb nézeteket, hogy a regionalizáció ezen 
időszakát megelőzően és annak során az Indus-völgyből származó 
fontos kulturális hagyományok valószínűleg az indiai szubkontinensen 
kívülre és Eurázsia számos részébe is eljutottak. Ezért még egyszer 
hangsúlyoznom kell, hogy az a nézet, amely mellett itt érvelni fogok, 
határozottan nem az, hogy az indoeurópai család nyugati ágai szó 
szerint (azaz kulturálisan, nyelvileg vagy genetikailag) a ha- rappaiaktól 
származnak. Inkább amellett fogok érvelni, hogy az Indus-völgyi 
civilizáció valószínűleg döntő szerepet játszott a nyelvi és kulturális 
jelenségek szélesebb körének összehangolásában a tágabb kelet-iráni-
baktriai-indus-völgyi régióban az i. e. 4500 és i. e. 1900 közötti 
időszakban - és hogy ezek közül néhány hatás azután még nyugatabbra 
is elkezdett terjedni az eurázsiai sztyeppéken keresztül, körülbelül i. e. 
3300-tól kezdődően. Az alább tárgyalt okok miatt úgy vélem, hogy az 
indoeurópai család nyugati ágai a legvalószínűbb, hogy nem maguktól a 
harappanoktól, hanem inkább e nagyobb társadalmi-kulturális 
komplexum bizonyos félig pásztorista tagjaitól származnak, akik 
eredetileg annak perifériáján éltek (azaz az ókori Bakk-triában vagy a 
mai Irán keleti részén), majd Kr. e. 3300 körül kezdtek el elágazni és 
nyugat felé vándorolni az eurázsiai sztyeppéken keresztül. Ezeket a 
nyugati csoportokat tehát nem közvetlen leszármazás, hanem inkább a 
közös nyelvi és kulturális ősök alapján kell a harapánokkal való 
rokonságban értelmezni. 

Ezzel befejeződött a történet nagyon rövid vázlata, amelyet ebben 
a cikkben fogok kifejteni. A teljesebb történet iránt érdeklődő olvasók 
közvetlenül az V.E.1. rész szövegéhez fordulhatnak, vagy megnézhetik 
a 24.1-24.4. ábrákat abban a fejezetben. 

 
 

128. Lásd pl. , F.R. Allchin, The Legacy of the Indus Civilization, in HARAPPAN 
CIVILIZATION, supra note 117, at 385, 392 ("Az Indus Civilization végét, úgy tűnik, a társadalmi és 
gazdasági életét fenntartó kényes egyensúly felborulása okozta, és valószínűleg a mohendzsodarói 
elhagyással függött össze. Az induszi örökség a népi vagy falusi szinten maradt fenn és terjedt 
tovább a legszélesebb körben, szinte minden régióban, míg a tanult hagyomány főként Pandzsábban 
maradt fenn, ahonnan a települések elterjedésével kelet felé terjedt a posztharappai időkben."); 
Gregory L. Possehl, The Transformation of the Indus Civilization, 11 J. WORLD PREHIST. 425, 427 
(1997) ("A második évezred első évszázadai a harappai élet átalakulásának tanúi voltak, a 
szociokulturális rendszer jelentős változásaival, de a "hanyatlás", a "vég" vagy a "fogyatkozás" 
fogalma már nem tűnik úgy, hogy megragadja ezeknek az időknek a történelmi valóságát."). 
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amelyek sokkal részletesebb grafikus ábrázolást nyújtanak a vonatkozó 
eseménysorozatról. 

 
E. A megváltozott felfogás néhány átfogó következménye 

Ezzel elérkeztünk az utolsó előzetes témánkhoz, vagyis ahhoz, 
hogy milyen következményei lehetnek eredetünk megváltozott 
megértésének. A Bevezetésben már említettem néhányat, amelyek 
elsősorban a jogtudósokat, közgazdászokat és történészeket 
érdekelhetik. Amint azonban korábban említettem, úgy vélem, hogy az 
ebben a cikkben tárgyalt kérdéseknek szélesebb emberi érdeklődésre is 
számot tarthatnak. Ezért szeretnék egy pillanatra megállni, hogy 
megmagyarázzam ezt a meggyőződésemet. 

Amint az Berman reformációról szóló fejtegetéséből 
nyilvánvalóvá kell válnia, egy dolog, hogy valaki valójában egy gazdag 
kulturális hagyományból származik (vagyis abban az értelemben, hogy 
a saját társadalma és egy korábbi társadalom között ténylegesen vannak 
történelmi-kulturális folytonosságok), és egészen más dolog, hogy tud 
erről az ősökről és aktívan ápolja hagyományait. Ezért, ahogyan a 
reformáció idején az ókori görög, római és héber örökségünk tudatos 
visszaszerzése lehetővé tette számunkra, hogy Nyugaton nagyon széles 
körű átalakulásokon menjünk keresztül,129 úgy a keleti mélyebb 
eredetünk tudatosabb megértésének - ha az általam itt kifejtett történet 
helyes - hasonlóan széles körű átalakulásokat kellene lehetővé tennie 
napjainkban is. Az előbbi esetben a Nyugat alapvető változáson ment 
keresztül az önmegértésben, ami a legkülönbözőbb területeken volt 
hatással, beleértve a történelmi, intellektuális, társadalmi, kulturális, 
politikai, spirituális, filozófiai és esztétikai területeket - hogy csak 
néhányat említsünk. 130 Az általam itt javasolt megváltozott felfogás 
ugyanilyen alapvetőnek tűnik, és ezért nem látom okát annak, hogy 
miért ne lehetne hasonlóan széleskörű és átalakító következménye a 
legkülönbözőbb területeken. 

Például az ebben a cikkben szereplő érvek olyan hasznos munkára 
utalnak, amelyet a rokon területek széles skáláján lehetne elvégezni, 
amelyek gyakran feltételezték számos kulcsfontosságú nyugati eszme 
és hagyomány görög-római vagy zsidó-keresztény eredetét. Az érvek 
arra is ösztönöznek, hogy alaposabban vizsgáljuk meg, kik vagyunk mi, 
mint nyugati kultúra, hogyan jutottunk ide, és tágabb értelemben vett 
örökségünk mely részei - ha vannak ilyenek - veszhettek el az átadás 
során. Az ilyen jellegű újragondolásnak a nyugati és a nem nyugati 
kultúrák közötti mélyebb kapcsolatok jobb megértéséhez is vezetnie kell. Ha 
helyesen értelmezzük, a jelen érveknek ezért segíteniük kell, hogy 
bővítsük kapcsolataink értelmét. 

 
 

129. BERMAN, supra note 1, 204. o. ("[A]z újonnan kialakuló kánonjogi rendszer formális hatást 
gyakorolt a jogrendszer természetéről alkotott nyugati elképzelésekre."). Berman Norman F. 
Cantorra támaszkodik, hogy újra megerősítse, hogy az alapvető változások időszaka Kr. u. 1050 és 
Kr. u. 1150 között volt. Id. 577. o. 

130.   Lásd id. 133-35. 
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Van legalább egy szerző - Raymond Schwab -, aki aprólékos 
részletességgel érvel amellett, hogy az ősi szanszkrit szövegek első 
felfedezései a XVII-XVIII. században Nyugaton fontos, de alulértékelt 
kulturális forradalmat hoztak létre Nyugaton, nagyrészt azért, mert 
megingatták a Nyugat meggyőződését a világ civilizációjában elfoglalt 
helyének elsőbbségéről, valamint erkölcsi és intellektuális belátásának 
viszonylagos mélységéről. 131 A Keleti reneszánsz: Europe's Rediscovery of 
India and the East, 1680-1880 című könyvében Schwab rengeteg 
bizonyítékot gyűjtött össze annak alátámasztására, hogy az egyetemes 
humanizmus számos mai nyugati formája valójában közvetlenül a 
szanszkrit szövegekkel való korai nyugati találkozásra vezethető vissza. 
132 Mégis, ezeket a hatásokat Nyugaton még nem ismerték el tudatosan, 
vagy nem mélyítették el olyan tartósan, mint az ókori Görögországgal, 
Rómával és Izraellel való kapcsolataink megértését. 133 Az is hibának 
tűnik, ha úgy tekintünk magunkra, mint akik szó szerint azoktól a 
társadalmaktól származunk, amelyek 

 
 

131. Lásd pl. RAYMOND SCHWAB, THE ORIENTAL RENAISSANCE: EUROPE'S REDISCOVERY 
OF INDIA AND THE EAST, 1680-1880, at 11 (Gene Patterson-Black & Victor Reinking trans., 
Columbia Univ. Press 1984) (1950) ("An Oriental Renaissance-a second Renaissance, in contrast to 
the first: the expression and the theme are familiar to the Romantic writers, for whom the term is 
interchange- able with Indic Renaissance. Amire a kifejezés utal, az egy olyan légkör felelevenítése 
a kilencedik században, amelyet a szanszkrit szövegek Európába érkezése idézett elő, és amely olyan 
hatást váltott ki, mint amit a tizenötödik században a görög kéziratok és a bizánci kommentárok 
Konstantinápoly eleste utáni érkezése váltott ki. "A keleti reneszánsz" - ezt a címet adja Edgar 
Quinet a Génie des religions (1841) című művének egy fontos fejezetének, amely ezt az eseményt 
ünnepli. Anquetil és Jones szerepét Lascariséhoz hasonlítja, a hindu kéziratok boldog felfedezését 
pedig az Iliász és az Odüsszeia boldog felfedezéséhez. 'Felfedezéseik első lelkesedésében az 
orientalisták azt hirdették, hogy Ázsia mélységeiből egy, a görög és római ókornál mélyebb, 
filozofikusabb és költőibb ókor bukkan elő. Quinet úgy látta, akárcsak német mesterei, akikre itt 
egyértelműen utal, hogy a keleti reneszánsz a neoklasszikus korszak lezárását jelezte, ahogyan a 
klasszikus reneszánsz a középkorét, és hogy ugyanúgy "a vallási és világi világ új reformációját" 
ígérte."); id. at 19 ("A nyelvészet - a technikusok találmánya - által okozott felfordulások közül ezt 
nem szabad elfelejtenünk: a hinduk, a kínaiak és a sumérok kontinense visszanyerte - metafizikai 
hagyományának minden nagyszerűségével, amelyet mi újra felfedeztünk, és szellemi 
magasabbrendűségének minden súlyával, amelyet mi lepleztünk le - a hatalmát, hogy 
megkérdőjelezzen minket. Korának tekintélye révén Ázsia hirtelen újra egyenrangúnak tűnt a 
modern vitákban."). 

132. Lásd pl. id. 473. o. ("Ettől kezdve az ideológiai földrajz teljes panorámái minden 
pillantással bővültek és minden kérdéssel szűkültek. A humani- tás szemlélése során az idő teljes 
kiterjedését át kellett járni, az összes lakott teret le kellett fedni, a beszéd egész világát meg kellett 
szólaltatni. A költészetről, a kinyilatkoztatott vallásról és az építészetről alkotott elképzelések 
meginogtak, hiszen sem Homérosz, sem a Biblia, sem a bazilikák nem voltak immár történelmileg 
egyediek. Az új reneszánsz ember már nem a globális mérleg összeadása nélkül közelítette meg az 
örök problémák megoldását. A romantikus értelem már nem elégedett meg a teljességnél 
kevesebbel, és ez nagyrészt a keleti múltnak volt köszönhető. A keleti reneszánszot követően a 
tanulmányozás a 
a tömegek érvényesülnének: az elme inkább a vándorlásokra, mint az államokra fordította figyelmét. 
Kezdetben az eredet volt a legizgalmasabb, amelyet széleskörűen eltérőnek tekintettek; aztán még az 
eredet is elvesztette a rögzítettségét, és az ember csak az evolúcióra vetett szemet."). 

133. Schwab maga is megállapítja, hogy ez a helyzet. Lásd id. 15-16. o. ("Ma szükség van arra, 
hogy újra felébresszük ezeket az elfeledett hiedelmeket. Amikor ma a keleti reneszánsz gondolatát 
terjesztik elő, kíváncsiak vagyunk, hogy mit is jelent ez. Az emberek már nem tudják - vagy talán 
még nem is tudják -, hogy milyen következményekkel és milyen eszközökkel olvadt bele az 
általános életfelfogásukba egy eddig elképzelhetetlen tudástömeg, amely néhány év alatt felforgatta 
azt, és megváltoztatta az egész szellemi tájat.")"). 
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a szanszkrit szövegeket134 (szemben azzal, hogy közös ősök révén és 
az előző szakaszban leírt összetettebb módokon rokonságban álltak 
velük). Ezért Schwab "keleti reneszánszát" olyan jelenségnek tartom, 
amely Nyugaton még nem virágzott ki teljesen. Ha e cikk érvei 
helytállóak, akkor - más szóval - még nagyon is készen állunk egy új, 
sokkal tudatosabb és egyértelműbb reneszánszra. 

A történetek, amelyeket a nyugati eredetünkről mesélünk 
magunknak, azonban olyannyira központi szerepet játszanak az emberi 
kutatások olyan széles skáláján, hogy lehetetlen lenne egy ilyen 
reneszánsz minden releváns következményét azonosítani ebben a 
kontextusban. A cikk hátralévő részében ezért arra az előzetes, de 
ugyanolyan fontos lépésre fogok koncentrálni, hogy érveljek az 
önképben bekövetkező olyan változás mellett, amely meghívja ezeket a 
szélesebb körű vizsgálatokat. Megpróbálok továbbá meghatározni 
néhányat a nyugati jog megértése szempontjából releváns legfontosabb 
következmények közül, többek között: a nyugati jog sajátos 
megjelenési és stabilitási potenciálját számos modern nyugati 
társadalomban; kapcsolatát más fontos jelenségekkel, például a modern 
gazdasági fejlődéssel; és a hagyományok sokkal szélesebb családjához 
fűződő teljesebb ősiségét, korai filogenetikai szerkezetét és 
kapcsolatait, mint azt általában elismerik. A következő részben egy 
olyan általános módszertan kidolgozásával kezdem, amely alkalmas 
jogi családfánk őskori szerkezetének feltárására. 

 
III. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA A VALÓDI 
EREDETTÖRTÉNETÜNK REKONSTRUÁLÁSÁRA: A NYELVI 
SOKFÉLESÉG MINTÁIRÓL, A 

A NAGYOBB NYELVCSALÁDOK KIALAKULÁSA ÉS A TÁRSADALMI 
KOMPLEXITÁS FELÉ VALÓ ÁTMENET A KEZDŐDŐ JOGI 
HAGYOMÁNYOKKAL EGYÜTT 

Ha meg akarjuk érteni jogi családfánk őskori szerkezetét, akkor 
nyilvánvalóan speciális módszertanra van szükségünk. Nem 
tekinthetünk a szokásos történeti forrásokra, mert azok éppen a kritikus 
ponton járnak le. Ehelyett valamilyen nem nyilvánvaló változót kell 
azonosítanunk, amely nemcsak a jogrendszerek kialakulásával korrelál, 
hanem tudományos eszközökkel megállapítható genealógiai 
struktúrával is rendelkezik. 

E rész célja egy ilyen változó azonosítása. Ezt úgy fogom 
megtenni, hogy először is amellett érvelek, hogy a nagyobb 
nyelvcsaládok (mint például az indoeurópai nyelvcsalád) léte 
viszonylag új keletű és rendkívüli esemény fajunk természetrajzában; 
másodszor pedig amellett, hogy a nagyobb nyelvcsaládok az emberi 
őstörténet egy meghatározott időszakában és egy nagyobb átalakulás 
részeként jöttek létre, amely elvezetett minket a vadászó-gyűjtögető 
életmódtól a társadalmi struktúra összetettebb formái és a kezdődő jogi 
hagyományok felé. Ezek az érvek együttesen... 

 

134. Lásd BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 68-74. o. 
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A nyelvek és a nyelvi hagyományok alapján megjósolhatjuk, hogy a 
nagyobb nyelvcsaládok (beleértve az indoeurópai nyelvcsaládot is) 
őskori kialakulásának követnie kell bizonyos kritikus őskori 
fejleményeket ugyanezen nyelvi populációk körében a társadalmi 
komplexitás és a kezdődő jogi hagyományok azon fajtái felé, amelyek 
itt leginkább foglalkoztatnak minket. 

Ezek a módszertani pontok tehát általános belépőt biztosítanak fő 
témáinkba azáltal, hogy támogatást nyújtanak a következtetések egy 
speciális osztályának. Ezek a következtetések a történeti nyelvészet 
bizonyos kortárs megállapításaiból, amelyek a főbb nyelvcsaládok 
őskori filogenetikai struktúrájának felismerésére használhatók, egy sor 
párhuzamos következtetésre vezetnek bizonyos kulturális 
hagyományok őskori filogenetikai struktúrájára vonatkozóan, amelyek 
általában az anyanyelvvel együtt öröklődnek, és nyilvánvalóan 
támogatták a társadalmi összetettség különböző formáinak kialakulását 
és stabilitását e bizonyos nyelvi csoportok körében. A következő 
szakaszok ezt a módszertant tovább pontosítják, és elkezdik alkalmazni 
nyugati eredetünk kérdésére. 

 
A. A nyelvi sokszínűség kortárs mintái a világ minden tájáról 

Kezdjük tehát a nyelvi sokféleség mai mintáinak áttekintésével a világ 
minden tájáról. (Az óvilági mintázatokra fogok összpontosítani, mivel 
az újvilági minták az indoeurópai nyelvet beszélő csoportok által az 
indián őslakosoknak a közelmúltban történt, nagymértékű eltávolítását 
tükrözik. Azok a folyamatok, amelyek révén ezek az elmozdulások 
végbementek, ráadásul a modernitás sajátjai voltak, és ezért nem 
valószínű, hogy sok fényt vetnek az emberi őstörténetre). Jelenleg 
csaknem 7000 élő nyelv létezik,135 és ezek földrajzi eloszlása 
meglehetősen következetes, két részből álló mintázatot mutat - amelyet 
(az Óvilágra vonatkozóan) a 4. ábra ábrázol. 

Amint a 4. ábra mutatja, e mai mintázat első része viszonylag 
kevés nagy nyelvcsaládból áll, amelyek hatalmas földrajzi régiókban 
oszlanak el. 136 Amikor ebben a cikkben a "nagy nyelvcsalád" kifejezést 
használom, akkor a nyelvek bármely olyan csoportjára gondolok, 
amelyek esetében a történeti nyelvészek a szokásos összehasonlító 
módszerekkel rekonstruálni tudják a közös őst (legfeljebb körülbelül 
8000 éven belül),137 és amelyeket legalább húszmillió ember beszél az 
egész világon. 

 
135. ETHNOLOGUE: LANGUAGES OF THE WORLD 19 tbl.1 (M. Paul Lewis szerk., 16. kiadás 2009) 

[a továbbiakban ETHNOLOGUE] (6909 élő nyelv felsorolása). 
136. Lásd THE ATLAS OF LANGUAGES 20-21 (Bernard Comrie et al. eds., rev. ed. 2003) (1996) (a 

világ nyelveinek térképét mutatja be, ahol a letelepedett területek többségét a következő nagy 
nyelvcsaládok valamelyikébe tartozó nyelvek uralják: Indoeurópai, uráli, altaji, afro-ázsiai, nilo-
szaharai, nigér-kongói, dravida, sino-tibeti, ausztronéziai és ausztro-ázsiai). 

137. Johanna Nichols az "állomány" kifejezést használja arra, amit a főszövegben "fő nyelvcsaládnak" 
nevezünk. Elmagyarázza, hogy az "állomány" kifejezés a következőkre utal: 

az indoeurópai nyelv sokféleségét és időbeli mélységét megközelítő csoportosulás, amely 
szabályos (bár a nem szakemberek számára gyakran nem átlátható) megfeleléseket mutat, 
jelentős rokon szókincset és szókapcsolatokat 
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legalább 150 000 négyzetmérföldes földrajzi régiók. 138 E meghatározás 
alapján a modern világban mindössze tizenegy nagy nyelvcsalád 
létezik: Indoeurópai, kínai-tibeti, nigér-kongói, afro-ázsiai, 
ausztronéziai, dravida, altaji, osztrák-ázsiai, taj-kadai, nilo-szaharai és 
uráli. 139 Amint a 4. ábra mutatja, a modern világot mindazonáltal olyan 
emberek uralják, akik olyan nyelveket beszélnek, amelyek e nagy 
nyelvcsaládok valamelyikébe tartoznak. 140 

A minta második részét rengeteg kisebb nyelv alkotja, amelyek vagy 
nem kapcsolódnak ezekhez a nagy nyelvcsaládokhoz, vagy amelyek 
kapcsolatai olyan messzire nyúlnak vissza az időben, hogy a történeti 
nyelvészek a szokásos összehasonlító módszerekkel nem tudják a releváns 
kapcsolatokat rekonstruálni. 141 E nyelvek némelyike genetikailag 
rokonságban áll egymással, és ezért kis nyelvcsaládokat alkot,142 de sok 
közülük még a legközelebbi szomszédjaikkal sem áll rokonságban, és ezért 
valódi nyelvi izo- látusokat képvisel. 143 A baszk - amely valódi nyelvi 
izolátum144 - az egyik legismertebb példája ennek a jelenségnek 
Nyugaton, de számos más nyelvi csoportosítás is létezik - például az indián 
nyelvek, a kaukázusi nyelvek és a pápua nyelvek -, amelyeket nagyrészt 
földrajzi, nem pedig genetikai eredetük alapján csoportosítottak, és 

 
 
 

lary, és jelentős rokon paradigmatikus nyelvtani paradigmák. A megcélzott időmélység több 
mint 5000 év (az indoeurópai nyelv mintegy 6000 éves). Az állomány a standard összehasonlító 
módszerrel rekonstruálható legmagasabb szint. Az általam állománynak nevezett nyelvi 
állomány felső határát az af- roázsiai képviseli, amely mintegy 8000 éves. 

JOHANNA NICHOLS, LINGUISTIC DIVERSITY IN SPACE AND TIME 24-25 (1992); lásd még Bellwood, su- 
pra note 106, at 17, 22 ("[N]egy összefüggő nyelvcsaládról sem lehet meggyőzően bizonyítani, hogy 
8000-10 000 évnél sokkal tovább létezett volna."). 

138. Ezért nem veszem figyelembe a Japonicot, amelynek 123 millió tagja van, lásd 
ETHNOLOGUE, supra note 135, at 30 tbl.5, de elsősorban Japán szigetein található, amelyek 
mindössze 145 882 négyzetmérföldet tesznek ki. THE WORLD ALMANAC AND BOOK OF FACTS 2000, 
812. o. (1999) [a továbbiakban: WORLD ALMANAC]. 

139. Ezek az anyanyelvi beszélők számának csökkenő sorrendjében vannak felsorolva. Lásd 
ETHNOLOGUE, Supra note 135, 27 tbl.4. (Indoeurópai: 2 721 969 619; Sino-Tibeti: 1 259 227 250; 
Niger-kongó: 382 257 169; Afro-ázsiai: 359 495 289; Austronéziai: 353 585 905); lásd még id. 28-32 
tbl.5. (Dravidi- an: 222 682 100; altaji: 139 525 936; osztró-ázsiai: 103 703 873; taj-kadai: 80 278 295; 
nilo-saharai: 38 257 502; uráli: 21 415 040). Amint fentebb említettük, a japoni nyelv nem szerepel 
ezen a listán, mert bár sok anyanyelvi beszélője van ennek a nyelvcsaládnak, ők túlnyomórészt egy 
nagyon korlátozott földrajzi területen, Japán szigetein fordulnak elő. Lásd id. 

140. E nagy nyelvcsaládok közül csak az első hat nyelvcsalád "az összes nyelv közel 
kétharmadát és a világ népességének öthatodát teszi ki". Id. at 26. 

141. Lásd id. 27-32. tbls.4, 5 (kilencvennyolc további nyelvcsalád felsorolása, amelyek két vagy 
több élő nyelvből állnak, és további ötvenhárom nyelvi izolátum felsorolása). 

142. Lásd általában id. (kilencvennyolc olyan nem fő nyelvcsalád felsorolása, amelyek két vagy 
több élő nyelvet tartalmaznak). 

143. Lásd NICHOLS, Supra note 137, 25. o. (az "izolált nyelvcsalád" meghatározása: "olyan 
nyelvcsalád, amely nem tartozik egyetlen ismert törzsbe [vagy olyan nyelvek csoportjába sem, 
amelyek genealógiai rokonsága a történeti nyelvészet mai módszereivel kimutatható], és így a saját 
törzsének egyedüli képviselője"); lásd még ETHNOLOGUE, Supra note 135, 27-32 tbls.4, 5. o. 
(ötvenhárom létező nyelv felsorolása, amelyek valódi nyelvi izolátumnak tűnnek). 

144. Lásd ETHNOLÓGIA, 135. lábjegyzet, 28. tbl. 5. pont. 
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amelyek tehát olyan nyelveket tartalmaznak, amelyek ebbe a második 
kategóriába tartoznak. 145 Az ebbe a második kategóriába tartozó nyelvek 
általában rendkívül változatosak, és a világ élő nyelveinek nagy részét 
teszik ki. 146 Mindazonáltal sokkal kisebb számú ember beszéli őket, és 
csak szórványos és gyakran távoli helyeken a világon. 147 A 4. ábra 
néhány ilyen kisebb nyelvi jelenséget ábrázol - nevezetesen a baszkot, 

 
145. Lásd pl. id. 861. o. (Pápua Új-Guinea nyelvi térképét mutatja be, amely a pápua nyelveket 

huszonkét kisebb nyelvcsaládra bontja, az ausztronéziai mellett, és jelzi a Pápua Új-Guineában 
megjelenő további nyelvi izolátumok létezését); THE ATLAS OF LANGUAGES, 136. o., 132-33. o. 
(bemutatja tizenhat őshonos nyelvcsalád földrajzi elterjedését Dél-Amerikában, és szkeptikusan 
megjegyzi, hogy ezeket genetikailag az "amerind" kifejezés alatt próbálják összekapcsolni); id. 50-
51. o. (megjegyezve, hogy "a "kaukázusi nyelvek" kifejezés egy tisztán földrajzi csoportosítást 
jelöl", amely több mint negyven beszélt nyelvet tartalmaz, amelyek három különböző családba 
tartoznak). 

146. Lásd NICHOLS, Supra 137. lábjegyzet, 231-53. o. (megjegyezve a beszélt nyelvek nagy 
genetikai és strukturális sokféleségét azokon a területeken, ahol nem terjedtek el nagyobb 
nyelvcsaládok). 

147. Lásd pl. , ETHNOLOGUE, Supra note 135, 26. o. ("Az I. rész nyelvi bejegyzéseiben megadott 
genetikai osztályozások 116 különböző nyelvcsaládot (azaz felső szintű genetikai csoportot) 
neveznek meg. Ezek közül hat, amelyek mindegyikében a világ nyelveinek legalább 5%-a él, 
kiemelkedik a világ nagy nyelvcsaládjaiként. Ezek együttesen az összes nyelv közel kétharmadát és 
a világ népességének öthatodát teszik ki."). Amikor a "genetikai" kifejezést a nyelvekkel vagy 
nyelvcsaládokkal kapcsolatos kapcsolatok leírására használjuk, akkor nem egy szó szerinti genetikai 
(és biológiai), hanem egy társadalmi folyamatot kell leírni, amelynek során egy nyelv vagy 
nyelvcsalád egy másik nyelvvé fejlődik, amelyet annak nyelvi utódjának tekintünk. 
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a kaukázusi nyelvek, a pápua nyelvek és a khoisan nyelvek - a 
könnyebb tájékozódás érdekében be vannak jelölve a számozott régiók. 

A nyelvi sokféleségnek az imént ismertetett mai mintái eléggé 
ismerősek ahhoz, hogy könnyű lenne természetesnek venni őket, és azt 
feltételezni, hogy azt az alapértelmezett mintát tükrözik, amely a fajunk 
természeti történelmének nagy részében fennállt. Ha azonban e 
hosszabb távú perspektívából nézzük, ezek a mai minták nem kevesebb, 
mint rendkívüliek. Ahhoz, hogy megértsük, mennyire rendkívüliek, 
nem szabad elfelejtenünk, hogy fajként a természetbeni történelmünk 
nagy részében a társadalmi szerveződésnek a ma megszokottól 
gyökeresen eltérő formájában éltünk: a viszonylag kis létszámú és 
elszigetelt vadászó-gyűjtögető csoportokban. 148 A vadászó-gyűjtögető 
bandák általában nem rendelkeztek formális jogrendszerrel,149 és a 
társadalmi szerveződésnek ez a formája - még tárgyalandó okokból - a 
nyelvi sokféleségnek is egészen más mintázatát hozta létre, nagyon 
kevés tendenciát mutatva a nagyobb nyelvcsaládok kialakulására. 150 

E rész hátralévő részében ezért szeretném közelebbről 
megvizsgálni emberi őstörténetünk korai szakaszait, és elhelyezni őket 
fajunk nagyobb természettörténetében. Ezt a vizsgálatot arra fogom 
felhasználni, hogy bizonyos következtetéseket vonjak le a nyelvi 
sokféleség és a társadalmi struktúra legvalószínűbb mintáira 
vonatkozóan, amelyeket őstörténetünk e korai szakaszaiban mutattunk; 
majd amellett érvelek, hogy fajként való természetrajzunk igen késői 
szakaszában kezdtünk átesni egy sor mélyreható nyelvi átalakuláson, 
amely nemcsak a főbb nyelvcsaládok első megjelenéséhez vezetett, 
hanem (és először) a nyelvi sokféleségnek a 4. ábrán látható korabeli 
mintáihoz is. Azzal fogok érvelni, hogy ezek a nyelvi átalakulások egy 
másik, ugyancsak mélyreható társadalmi és kulturális átalakulással is 
összefüggnek, és ezért erősen korrelálnak azzal, amely nagyjából 
ugyanebben az időben ment végbe. Ez utóbbi átalakulások a 
nagyméretű társadalmi komplexitás legelső megjelenését jelentették a 
fajként való természetrajzunkban. Ezért ez utóbbi átalakulásoknak 
magukban kellett foglalniuk a társadalmi komplexitás ezen újonnan 
kialakuló formáinak támogatásához szükséges, kezdeti kulturális és jogi 
hagyományok speciális fajtáinak lassú kialakulását is. 

 
B. Egy panoráma pillantás a fajunk természeti történelmére 

Ahhoz, hogy megértsük azokat az összefüggéseket, amelyeket 
ebben a részben igyekszem megállapítani, a fajként való természeti 
történelmünk rövid, de átfogó megértésével kell kezdenünk. Amikor a 
"természettörténetünkről" beszélek. 

 
148. Lásd Lee & Daly, Supra 77. lábjegyzet, 1. o. ("12 000 évvel ezelőttig gyakorlatilag az 

egész emberiség vadászóként és gyűjtögetőként élt."). Valóban, még i.sz. 1500-ban is vadászó-
gyűjtögetők "a földgolyó teljes harmadát elfoglalták, beleértve egész Ausztráliát és Észak-Amerika 
nagy részét, valamint Dél-Amerika, Afrika és Északkelet-Ázsia nagy területeit". Id. 1-2. o. 

149. McConvell, Supra 75. lábjegyzet, 143-45. lábjegyzet. 
150. Lásd NICHOLS, 137. lábjegyzet, 12-24. o. 
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faj" alatt az emberi életnek az ismert történelem hajnalát megelőző 
hosszú időszakát értem, amelyet őstörténetünknek is nevezhetünk. Az 
emberi őstörténetről és evolúcióról alkotott mai ismereteink még 
mindig nagyon is folyamatban lévő munka, és ezért számolnunk kell 
azzal, hogy idővel még többet fogunk megtudni, ami arra késztet majd 
bennünket, hogy felülvizsgáljuk néhány jelenlegi felfogásunkat. A 
jelenlegi legjobb tudományos bizonyítékaink mégis azt sugallják, hogy 
az emberi őstörténet három alapvető időszakra bontható: Először is, az 
anatómiailag modern emberek felemelkedése i. e. 160 000 körül, az 
Afrikából való első szétszóródási hullámukkal együtt, és a tragikus, 
majdnem megsemmisülésükkel együtt i. e. 73 000 évvel ezelőtt; 
másodszor, a viselkedés szempontjából modern emberek felemelkedése 
ugyanebben az időben, valamint ezen új emberek második 
szétszóródási hulláma Afrikából, hogy a Föld nagy részét benépesítsék; 
és harmadszor, a jégkorszak végét követő időszak (amelyet a 
köznyelvben néha az utolsó jégkorszak végének neveznek, és amely i. 
e. 10 000 körül kezdődött). Ez utóbbi időszak a földművelés első 
kialakulásának tanúja volt, valamint számos későbbi átmenetnek, 
kezdetben csak egy kis maroknyi csoportnál, a vadászó-gyűjtögető 
életformákról a letelepedett civilizáció nagyobb léptékű formáira, 
amelyekhez kezdeti jogi hagyományok társultak. Bár ez utóbbi időszak 
technikailag egy állandó jégkorszakon belüli "interglaciális" időszak,151 a 

következőkben néha a köznyelvi kifejezést használom, és a könnyebb 
bemutatás érdekében "az utolsó jégkorszak utáni" időszaknak nevezem. 

Az első időszakkal kezdve a jelenlegi legjobb tudományos 
bizonyítékok arra utalnak, hogy az anatómiailag modern ember valahol 
Kelet-Afrikában (a mai Etiópiában vagy annak közelében) fejlődött ki 
először, körülbelül 150 000 és 160 000 évvel ezelőtt. 152 Ezek a korai 
emberek általában viszonylag kis, nem állandó csoportokban éltek, 
akárcsak hominida őseik évmilliókkal korábban,153 és akárcsak két 
legközelebbi evolúciós rokonunk, a csimpánz és a bonobo154 
napjainkban. 155 

 
151. Lásd a 179. és 182. lábjegyzeteket. 
152. Robert Foley, Human Evolution, in OXFORD COMPANION, supra note 124, at 318, 320 ("[I]n 

Afrikában a regionális populációk a modern ember felé mutató tendenciát mutatnak. Valószínűleg itt 
fejlődött ki a Homo sapiens egy kis populációban, 150 000 és 160 000 évvel ezelőtt."); lásd még MATT 
CARTMILL & FRED H. SMITH, THE HUMAN LINEAGE 421 (Kaye Brown ed., 2009) ("A jelenleg 
elfogadott kronológia szerint a modern emberi anatómia először Kelet-Afrikában jelent meg, majd 
elterjedt Dél-Afrikában és a Közel-Keleten, és utolsóként érkezett Európába, valószínűleg azután, hogy 
Észak-Afrikában, Kelet-Ázsiában és Ausztrál-Ázsiában meghonosodott."); id.  444. o. ("Az anatómiailag 
modern ember (AMH) először Kelet-Afrikában (Herto, Omo Kibish KHS) jelenik meg 160 Kya körül."); 
ROGER LEWIN & ROBERT A. FOLEY, PRINCIPLES OF HUMAN EVOLUTION 331-32 (2d ed. 2004) 
("Körülbelül 150 000 évvel ezelőtt egy afrikai fajképződési esemény következtében alakult ki a Homo 
sapiens . . . ."). Az emberi evolúciónak ezzel a leírásával szemben a fő konkurens hipotézis az 
úgynevezett "multiregionális hipotézis", amely - némileg valószínűtlenül - azt sugallja, hogy az emberek 
a világ számos különböző régiójában külön fejlődtek ki. Lásd pl. , L. LUCA LUCA CAVALLI-SFORZA 
ET AL., THE HISTORY AND GEOGRAPHY OF HUMAN GENES 155 (abr. paperback ed. 1994) (tárgyalja ezt 
az alternatív hipotézist, és azt javasolja, hogy "[w]hat nagyon nehéz elképzelni a párhuzamos evolúciót 
egy ilyen hatalmas kiterjedésű földterületen, tekintettel arra a korlátozott genetikai cserére, ami a korábbi 
időkben történhetett"). 

153. Lásd pl. Lee & Daly, Supra note 77, 1-2. o. (megjegyezve, hogy "gyakorlatilag az egész 
emberiség vadászóként és gyűjtögetőként élt" kb. 12 000 évvel ezelőttig); id. 3. o. ("A társadalmi 
szervezet alapvető egysége a legtöbb 
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Nehéz lehet rekonstruálni a korai emberi társadalmi mintákat 
pusztán a vadászó-gyűjtögető tanulmányok alapján, mivel ezek a korai 
anatómiailag modern emberek még nem voltak viselkedésileg 
modernek. A legtöbb létező vadászó-gyűjtögető csoport is kapcsolatot 
alakított ki fejlettebb mezőgazdasági vagy modern társadalmakkal, és a 
legtöbbjük kiszorult hagyományos életformájából, és viszonylag kis és 
korlátozott földrajzi területekre szorult vissza. 156 Az e korai időszakból 
származó régészeti bizonyítékok végül is néha gyéren állnak 
rendelkezésre. Mindazonáltal tudjuk, hogy e korai emberek alapvető 
megélhetési mintái vadászó-gyűjtögető megélhetési módok voltak. Azt 
is tudjuk, hogy két legközelebbi evolúciós rokonunk - nevezetesen a 
csimpánzok és a bonobók157 - még mindig vadon élnek, és 
megélhetésük még mindig a gyűjtögetés és a vadászat hasonló 
keverékétől függ. 158 Csoportjaik méretét tehát szigorúan korlátozza az 
általuk bejárható helyi földrajzi területeken rendelkezésre álló 
természeti erőforrások mennyisége. 159 A csimpánzok és a bonobók is 
hajlamosak az úgynevezett "fissziós-fúziós" csoportosodásra: olyan 
csoportokat alkotnak, amelyek számos napi tevékenység során 
hajlamosak kisebb alcsoportokra szétesni, de újra összeállnak és 
viszonylag stabil populációkat tartanak fenn, amíg el nem érik a 
maximumot. 

 
 
 

(de nem minden) vadászó és gyűjtögető népek csoportja a bandák, a tizenöt-ötven főből álló, 
kisméretű nomád csoportok, amelyek rokoni kapcsolatban állnak egymással."). 

154. Lásd Yukimaru Sugiyama, Social Characteristics and Socialization of Wild Chimpanzees, 
in PRIMATE SOCIALIZATION 145, 145-46 (Frank E. Poirier szerk., 1972) ("A csimpánzok 
filogenetikailag a legközelebb állnak az emberhez; az afrikai erdők és szavannák azon széles 
területén élnek, ahonnan az ember ősei valószínűleg származnak, és olyan magasan fejlett 
viselkedési mintával rendelkeznek, amely az ősi hominidák viselkedésének lehetséges analógiáit 
sugallja. Így a vadon élő csimpánzok viselkedése, szociológiája, ökológiája és élettörténete a 
legfontosabb témák közé tartozik, amelyeket az ember eredetének és az ősi ember viselkedésének, 
szociológiájának, ökológiájának és élettörténetének részleteinek felkutatásakor és rekonstruálásakor 
elfogadunk."); lásd még LEWIN & FOLEY, supra note 152, 207. o. (a csimpánzokat és az embereket 
"egymás legközelebbi rokonaiként" azonosítja); id. 176-77. o. (megjegyzi, hogy a bonobókat néha 
"törpecsimpánzként" emlegetik, mivel mind a bonobók, mind a csimpánzok a Pan nemzetség tagjai); 
id. 177. o. (megjegyzi, hogy a Pan e két faja "ugyanolyan közeli rokona az embernek"). 

155. Lásd pl. CARTMILL & SMITH, 152. lábjegyzet, 103. o. ("A Pán mindkét faja [nevezetesen a 
közönséges csimpánzok és a bonobók] 20-tól 100-nál több egyedből álló nagy "közösségekben" társul, 
beleértve mindkét nem több felnőtt egyedét. Minden közösségnek többé-kevésbé kizárólagos területe 
van. A hímek általában a saját területükön maradnak, amikor felnőnek; a serdülő nőstények általában 
kivándorolnak, hogy más, közeli közösségekhez csatlakozzanak. A közösséget alkotó egyedek szinte 
soha nem gyűlnek össze egy helyen egy időben. Inkább változó, átmeneti csoportosulásokba tömörülnek, 
amelyeket "partiknak" neveznek, és amelyek néhány egyedből vagy tucatnyi egyedből állhatnak egy vagy 
mindkét nemből." (idézet kihagyva)); NEIL CHALMERS, SOCIAL BEHAVIOUR IN PRIMATES 24 tbl.2.1(5) 
(E. J. W. Barrington et al. eds., 1980). 

156. Lásd pl. Robert H. Layton, Hunter-Gatherers, Their Neighbours and the Nation State, in 
HUNTER-GATHERERS: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE 292, 292 (Catherine Panter-Brick et 
al. eds., 2001) (a vadász-gyűjtők és a nem táplálékgyűjtő közösségek közötti interakciók "hatókörét 
és történelmi mélységét" tárgyalja, és értékeli "az ilyen interakcióknak a vadász-gyűjtők életmódjára 
gyakorolt hatását, ami befolyásolja a kortárs vadász-gyűjtők körében gyűjtött adatok jelentőségét"); 
lásd még id. 294. o. (a vadász-gyűjtők és mezőgazdasági közösségek közötti interakciók lehetséges 
eredményeit tárgyalja). 

157. Lásd KAREN B. STRIER, PRIMATE BEHAVIORAL ECOLOGY 32, 90 (3d ed. 2007). 
158. Lásd id., 180. o. 
159. Lásd id. 195. o. ("Szinte minden főemlős a táplálékfoltok méretéhez igazítja táplálkozó 

csoportjainak vagy táplálkozó csoportjainak méretét"). (kiemelés és idézetek kihagyva)). 
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a helyi természeti erőforrások által meghatározott csoportméret. 160 Ezen 
a ponton, ha van hely a földrajzi terjeszkedésre, hajlamosak két vagy 
több csoportra szétválni, amelyek egy ideig még így is fenntarthatnak 
bizonyos időszakos kapcsolatot egymással. 161 

Az első anatómiailag modern emberek közelebbi rokonságban 
álltak a csimpánzokkal és a bonobókkal, mint mi, és nagyon hasonló 
természeti erőforrásokkal kellett szembenézniük, és nagyon hasonló 
életmódot folytattak.  Ezenkívül a korai anatómiailag modern 
emberekről rendelkezésünkre álló korlátozott régészeti bizonyítékok 
arra utalnak, hogy hasonló társadalmi dinamikát mutattak,162 és a még 
ma is létező vadászó-gyűjtögető emberekre vonatkozó antropológiai és 
néprajzi adatok arra utalnak, hogy ők is hasonló demográfiai mintákat 
mutatnak. 163 Ezek a tények együttesen azt sugallják, hogy a legkorábbi 
emberi őseink nagy valószínűséggel hasonló mintákat mutattak a 
szétválás és összeolvadás terén. 164 

Bár úgy tűnik, hogy ezek az első anatómiailag modern emberek 
egy meglehetősen lokalizált területen, Afrikában fejlődtek ki,165 a 

bizonyítékok arra utalnak, hogy ezután hullámokban kezdtek elterjedni 
a világon. E hullámok pontos számát és időzítését jelenleg is vitatják, és 
sok szakértő nem ért egyet abban, hogy pontosan mennyi hibridizáció 
történhetett e vándorló populációk és a különböző, már létező 
hominidák között. 166 A felhalmozott bizonyítékok mégis arra utalnak, 
hogy egy fontos "első" hullám körülbelül i. e. 100 000 körül kezdődött. 
167 Az 5.1. ábra tartalmaz egy 

 
 

160. Lásd pl. id. 195-96. o. ("A változékony csoportosulású főemlősök, mint például a csimpánzok 
és a csimpánzmajmok, rendszeresen kisebb táplálkozó csoportokra oszlanak, amikor az általuk 
preferált gyümölcsforrások kis foltokban fordulnak elő, és a magányos nőstényeket gyakran látják 
egyedül táplálkozni."). Nagyobb táplálkozócsoportokba tömörülnek, ha nagy gyümölcsfoltok állnak 
rendelkezésre, amelyek több egyedet tudnak befogadni versengés nélkül, így alakul ki a fissziós-
fúziós társas rendszerük." (idézetek kihagyva)); lásd még LEWIN & FOLEY, supra note 152, 167. o. 
("Napi szinten a közösség kisebb táplálékkereső csoportokra bomlik, majd újra egyesül - innen a 
csimpánzok társadalmi rendszerének leírása, mint fission-fusion rendszer.")). 

161. Yukimaru Sugiyama kifejezetten rámutatott néhány közös vonásra a vadon élő csimpánzok és 
egyes vadászó-gyűjtögető csoportok társadalmi mintái között.  Lásd Sugiyama, supra note 154, 161. o. 
("Hasonló, rugalmas társadalomban történő szétválási mintát látunk az afrikai vadászó és gyűjtögető 
népeknél "). 

162. Lásd CARTMILL & SMITH, 152. lábjegyzet, 428-29. o. 
163. Lásd Lee & Daly, 77. lábjegyzet, 3-4. pont. 
164. Lásd pl. id., 4. o. ("Egy [másik] jellemző az a figyelemre méltó tény, hogy minden 

bandaszervezetű népnél megfigyelhető a koncentráció és a szétszóródás mintázata. Ahelyett, hogy 
egész évben egyenletes méretű csoportokban élnének, a bandatársadalmak hajlamosak az év egy 
részét szétszórtan, kis gyűjtőegységekben, az év másik részét pedig sokkal nagyobb egységekbe 
tömörülve tölteni."). 

165. Lásd LEWIN & FOLEY, supra note 152, 441. o. (megjegyezve, hogy a jelenlegi 
teoretikusok, amikor az anatómiailag modern ember eredetét próbálják megmagyarázni, "a hangsúly 
továbbra is egy kis afrikai populációból való helyi és közelmúltbeli eredeten van"). 

166. Id. 440-45. A neandervölgyiekkel és denisovaiakkal való keveredésre utaló legújabb és igen 
hiteles bizonyítékokat lásd Richard E. Green et al., A Draft Sequence of the Neandertal Genome, 328 
SCIENCE 710 (2010) (a neandervölgyiekkel való keveredésre utaló bizonyítékokat tárgyalja); David Reich 
et al., Genetic History of an Archaic Hominin Group from Denisova Cave in Siberia, 468 NATURE 1053 
(2010) (a denisovai keveredésre utaló bizonyítékokat tárgyalja). 

167. Lásd CARTMILL & SMITH, 152. sz. jegyzet, 476. o. ("Az asszimilációs modell szerint a 
modern emberi morfológia komplexként fejlődött ki Kelet-Afrikában 160 Kya körül, vagy valamivel 
korábban. 
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a valószínűsíthető vándorlások első csoportjának grafikus ábrázolása, a 
jégkorszaki partvonalakkal. Amint az ábrán látható, ezek a korai 
csoportok elsősorban a trópusi partok mentén vándoroltak, amelyek 
ismerős természetes élőhelyeket jelentettek, és a szomszédos trópusi 
területekre vándoroltak. 168 Miután elhagyták a mai Etiópiát, úgy tűnik, 
hogy az Arab-félsziget déli partvidékén haladtak át, majd folytatták 
útjukat In- dia partvidékei körül, és ezen a ponton kezdtek elterjedni a 
mai Óceániába169 - gyakran olyan szárazföldi útvonalakat használva, 
amelyek jelenleg a legutóbbi jégkorszakot követő tengerszint-
emelkedés miatt víz alá kerültek. Körülbelül 75 000 évvel ezelőtt aztán 
Óceániában kitört egy egylényegű vulkán (Mount Toba), amely a jelek 
szerint 

 

 
 
 

A népességmozgások és a démikus diffúzió ezt a jellegzetes morfológiai komplexumot alig több 
mint 100 Kya-kor vitte el Dél-Afrikába és Levanteba. Ez a komplexum később egész Eurázsiában és 
Ausztrálázsiában uralkodóvá vált, és végül a modern emberi telepesek vitték magukkal az archaikus 
elődöktől mentes területekre, mint például az amerikai kontinens."). 

168. Lásd LEWIN & FOLEY, 152. lábjegyzet, 442. ábra, 16.12.12.(1) ("Többszörös szétszóródás Afrikából"). 
169. Lásd id. (az Óceániába vezető úgynevezett "déli útvonal" bemutatása). 
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hatéves nukleáris telet hoztak létre, amely megtizedelte e korai 
bevándorlók nagy részét, és kimutatható genetikai "szűk 
keresztmetszetet" hozott létre az ember genetikai felmenőink között. 170 

Bármi is lett volna e korai ana-tomikusan modern emberek végső sorsa, 
a régészeti adatok arra utalnak, hogy nem tértek el lényegesen az eddig 
leírt kistermetű, táplálékkereső és vadászó-gyűjtögető életmódtól. 171 

Úgy tűnik, hogy az anatómiailag modern emberből a viselkedés 
szempontjából modern emberré válás kritikus evolúciós változása i. e. 
75 000 körül következett be - ismét Afrikában172 - vagy esetleg a 
Perzsa-öböl közelében. Mao Ce Tung kifejezését kölcsönözve a 
régészek néha "Nagy Ugrás előre "173 -ként emlegetik ezt az időszakot, 
mivel ezek az új embercsoportok nemcsak anatómiailag voltak 
modernek, hanem összetettebb társadalmi és viselkedési tulajdonságok 
széles skáláját mutatták. 174 Például eltemették a halottaikat, bőrből 
készítettek ruházatot, szimbolikus viselkedést folytattak (például 
díszítés és barlangfestés), kialakítottak bizonyos távolsági társadalmi 
kapcsolatokat és kereskedelmi hálózatokat, és sokkal kifinomultabb eszközöket 
és vadászati technikákat alkottak. 175 Ezek a viselkedésüket tekintve 
modern emberek a világ nagy részén is elkezdtek elterjedni egy 
második vándorlási hullámban, amelyet az 5.2. ábra ábrázol (a 
vonatkozó jégkorszaki partvonalakkal), és amely i. e. 60 000 körül 
kezdődött. Ezúttal azonban nemcsak a korábbi tengerparti útvonalat 
követték a főként trópusi régiókba, hanem számos, a tengerparton kívül 
eső, nagyon eltérő természetes élőhelyű területre is elkezdtek terjedni, 
beleértve Európa egyes részeit, Közép-Ázsiát, India és Kína belső 
területeit,176 és végül az Újvilágot. 177 (A közelmúltban 

 
170. Lásd pl. , Stanley H. Ambrose, Late Pleistocene Human Population Bottlenecks, Volcanic 

Winter, and Differentiation of Modern Humans, 34 J. HUM. EVOLUTION 623, 634 (1998) (kifejtve, hogy 
a "Toba-hegy lehetett felelős a hat évig tartó könyörtelen vulkáni télért, a növényi biomassza jelentős 
csökkenéséért és a katasztrofális éhínségért"). 

171. Lásd pl. Lee & Daly, Supra 77. lábjegyzet, 1-3. o. (12 000 évvel ezelőtt azonosította azt a 
dátumot, amely előtt gyakorlatilag az egész emberiség vadászó-gyűjtögető népként élt, kis létszámú, 
körülbelül tizenöt és ötven fő közötti nomád csoportokban). 

172. Lásd CARTMILL & SMITH, supra note 152, 476 ("Körülbelül 75 Kya . . a teljesen modern 
emberek már letelepedtek Dél-Afrikában."). 

173. Lásd pl. JARED DIAMOND, THE THIRD CHIMPANZEE: THE EVOLUTION AND FUTURE OF THE 
HUMAN ANIMAL 32-57 (1992) (a "Great Leap Forward" kifejezést használja ennek az időszaknak a 
leírására); lásd még Alison S. Brooks, Behavior and Human Evolution, in CONTEMPORARY ISSUES IN 
HUMAN EVOLUTION 135, 146 (W. Eric Meikle et al. szerk.), 1996) (megjegyezve, hogy ezt az 
átmenetet Jared Diamond "nagy ugrásnak", de Paul Mellars "felső paleolitikus forradalomnak" is 
nevezte). 

174. Brooks, Supra note 173, 146. o. (megjegyezve, hogy ez az átmenet nemcsak morfo- logikai 
átmenetekben, hanem jellegzetes viselkedési átalakulásokban is tükröződött). 

175. Id. at 147-48 (a bonyolultabb szerszámhasználat, bonyolultabb vadászati technikák, 
valamint kiterjedtebb társadalmi és kereskedelmi hálózatok bizonyítékai); id. at 148 ("A szimbolikus 
tevékenységek kb. a következő években kezdenek terjedni. 50 Ka, közvetlenül a modern ember első 
európai megjelenése előtt."). 

176. Lásd id. 147-48. o. ("Az anatómiailag modern ember először Afrikában és Levanteban, 
majd Kelet-Ázsiában és Ausztráliában, végül Európában és Szibériában jelenik meg, kb. a következő 
évszázadban. 40 Ka előtt, 
a modern ember volt a magas szélességi fokok (észak-európai síkság, Kelet-Szibéria) első emberi 
lakója is 20 Ka-ra, és valószínűleg a trópusi erdőké is." (idézetek kihagyva)); Brian M. Fagan, Peo- 
pling of the Globe, in OXFORD COMPANION, supra note 124, at 330, 330 ("Több mint 50 000 év 
elteltével [a Kr. e. 100 000 körül kezdődött kezdeti elterjedés után], sokkal később a modern emberi 
csoportok elterjedtek Dél- és Kelet-Ázsiában, valamint az északi szélességi körökön, és vagy a 
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bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek a viselkedésükben modern 
emberek kisebb mértékben keveredtek az európai neandervölgyiekkel 
és a kelet-eurázsiai denisovaiakkal is - amelyek a hominidák vonalának 
két különböző ága, amelyeket végül a viselkedésükben modern 
emberek váltottak fel)178. 

 

 
Ezeknek az újabb embereknek az a képessége, hogy sokkal 

szélesebb körű élőhelyekhez tudtak alkalmazkodni, nemcsak a 
legközelebbi hominida ősöktől különböztette meg ezeket a csoportokat, 
hanem legközelebbi főemlős rokonaiktól is. 

 
vagy a késő jégkorszak után, legalább 15 000 évvel ezelőttre."); lásd még CARTMILL & SMITH, supra note 
152, 476. o. ("Az európai periférián az első teljesen modern emberek csak mintegy 35 Ky. A kelet-
ázsiai és ausztrál-ázsiai perifériákon az első korai modern emberek dátuma valószínűleg 60 és 40 
Kya között van."). 

177. Az Amerikába irányuló első vándorlások pontos időpontja némileg ellentmondásos. Bár a 
legtöbb régész valahol i. e. 13 000 és 10 000 közötti időpontot említ, "[a] régészek kis része sokkal 
korábbi, talán már 40 000 évvel ezelőtti betelepülés mellett érvel". Fagan, Supra note 176, 332. o., 
332. o. 

178. Lásd Green et al., Supra 166. lábjegyzet, 21. o. (a neandervölgyi keveredés bizonyítékait 
tárgyalva); lásd még Reich et al., Supra 166. lábjegyzet, 1057-58. o. (a denisovai keveredés 
bizonyítékait tárgyalva). 
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és az ember által ismert állatfajok túlnyomó többségétől. Ez a képesség 
a Nagy Ugrás idején alakult ki, és sok kutató ezért valószínűsíti, hogy 
legalábbis részben a társadalmi, kulturális és viselkedési rugalmasság és 
kifinomultság terén elért rendkívüli fejlődésnek tulajdonítja, amely 
először ebben az időszakban jelent meg, és amely magában foglalhatta 
a nyelvtani nyelv kialakulását is. 179 

A viselkedés szempontjából modern emberre valójában úgy lehet 
gondolni, mint a kulturális fajra par excellence: ahelyett, hogy egy szűk 
és korlátozott természetes élőhelyhez igazodó, sajátos életformára 
lennénk beprogramozva, mi emberek arra vagyunk beprogramozva, 
hogy internalizáljuk az élet kulturális formáit, amelyekbe 
beleszülettünk, és amelyeket őseink sok generáción keresztül 
alkalmazkodtak a sajátos élőhelyekhez, amelyekben magukat találták. 
180 A különböző kulturális hagyományok ezért úgy értelmezhetők, mint az 
emberi élet különböző közös formáinak tükrözése, amelyeket a 
különböző társadalmi csoportok hosszú időn keresztül adaptáltak, hogy 
a problémák és körülmények különböző történelmi mintáira 
reagáljanak. Az ilyen jellegű hagyományoknak ezért fontos nyomokat 
kell hordozniuk a kulturális fejlődés útfüggő történeteiről, még akkor is, 
ha az e hagyományokban osztozó embereknek nincs kifejezett emlékük 
vagy írásos feljegyzésük kulturális őstörténetükről. Tekintettel ezekre a 
tényekre és arra, hogy a legtöbb biológus szerint a viselkedés 
szempontjából modern emberek megjelenése óta viszonylag kevés 
természetes evolúciós változáson mentünk keresztül,181 valószínűleg azt 
is fel kell tételeznünk, hogy - legalábbis ha megfelelő körülmények 
közé kerülünk - ezek a viselkedés szempontjából modern emberek 
elkezdhettek volna olyan társadalmi és kulturális hagyományokat 
kifejleszteni, mint amilyenek a modern emberek voltak. 

 
179. Lásd pl. WILLIAM A. HAVILAND, HUMAN EVOLUTION AND PREHISTORY 134 (1979) 

("Többé már nem kellett túlnyomórészt fizikai tulajdonságoktól függeniük a túléléshez. Sőt, ahogy a 
kulturális alkalmazkodás egyre hatékonyabbá vált, az emberi populációk elkezdtek földrajzilag 
elterjedni, és új, akár zord környezeteket is benépesíteni. Mindezt jól példázza a világ hideg 
területeinek emberi lakottsága A tény az, hogy a kulturális felszerelések és technikák gyors 
változásra képesek, míg a 
a biológiai változáshoz sok generációra van szükség."). Alison S. Brooks hasonlóképpen megjegyezte, 
hogy a homo habilis, amely az anatómiailag modern embert megelőzte, "az afrikai trópusokra és 
szubtrópusokra korlátozódott". Brooks, 173. sz. jegyzet, 142. o. Az anatómiailag modern ember ezzel 
szemben képes volt elterjedni sok más típusú régióban, és a morfológiájukkal kapcsolatos tanulmányok 
"arra utalnak, hogy a hideggel és a szűkösséggel való megküzdésben a fizikai alkalmazkodás helyébe 
kulturális megoldások léptek". Id. at 146. 

180. Lásd pl. Robert Boyd & Peter J. Richerson, THE ORIGIN AND EVOLUTION OF CULTURES 
52 (2005) ("Az a képesség, hogy a társadalmilag tanult viselkedésformákat sok generáción keresztül 
felhalmozzuk, lehetővé tette az embereknek, hogy finom, erőteljes technológiákat fejlesszenek ki, és 
olyan összetett intézményeket hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy nagyobb és 
összetettebb társadalmakban éljünk, mint bármely más emlősfaj."). Ezek a felhalmozott kulturális 
hagyományok lehetővé teszik számunkra, hogy az élőhelyek sokkal szélesebb skáláját használjuk ki, 
mint bármely más állatfaj, így az ember még csak a vadászat és gyűjtögetés technológiájával is a 
Föld legelterjedtebb emlősévé vált."); id. at 35 ("A kultúra látványos ökológiai sikerré tette az 
emberi fajt. A szerszámok és a kultúra más bizonyítékainak első megjelenése óta a régészeti 
feljegyzésekben az emberi faj Afrika egy részétől az egész világra kiterjesztette elterjedési területét, 
sok nagyságrenddel megnövekedett a száma, kiirtotta a versenytársakat és a zsákmányfajokat, és 
radikálisan megváltoztatta a Föld élővilágát.")". 

181. "Ebben az összefüggésben nagy jelentőséggel bír annak a ténynek az egyre szélesebb körű 
elfogadása, hogy az összes embernek közös a közelmúltbeli népesedési története, és hogy a 
populációk közötti genetikai sokféleség nagyon alacsony." LEWIN & FOLEY, supra 152. lábjegyzet, 
511. lábjegyzet. "Azt javasoljuk, hogy az ember kultúrától való növekvő függősége szintén gátolta 
volna a fajképződést - nem azért, mert a kultúra egy ökológiai rés, ahogyan azt egyes teo- risták 
sugallják, hanem éppen azért, mert a kultúra egy módja annak, hogy bármilyen ökológiai résből 
kimeneküljünk." CARTMILL & SMITH, supra note 152, 289. o. (idézet kihagyva). 
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a nagyméretű, még kialakulóban lévő jogi hagyományokkal rendelkező 
emberi civilizációk támogatásához szükséges. 

Ezek a korai migránsok azonban még a jégkorszakban éltek,182 

természeti erőforrásaik szigorú korlátok között, és jóval a 
mezőgazdaság vagy más olyan technológiák kifejlesztése előtt, amelyek 
lehetővé tették volna számukra, hogy nagy erőforrás-felesleget 
hozzanak létre, amely képes lett volna nagyobb népesség eltartására. Az 
állatok háziasítására is nagyon kevés bizonyíték van ebben az 
időszakban. Ezért a mi korai őseink továbbra is elsősorban kis vadászó-
gyűjtögető csoportokban éltek volna (néhány, ökológiailag különösen 
gazdag területen, például a tengerpartokon183 kisebb mértékű 
szedentizmusra utaló bizonyítékokkal), és nagy valószínűséggel továbbra 
is ugyanazokat a hasadási és fúziós mintákat mutatták volna, mint az 
ember és az ember előtti őseik évmilliókon át. 184 Ilyen körülmények 
között nagyon kicsi lett volna a nyomás, hogy olyan kulturális 
hagyományokat alakítsanak ki, amelyek szükségesek a nagyméretű, 
kezdődő törvényszerűségekkel rendelkező társadalmi struktúrák 
fenntartásához, és azt kell várnunk, hogy ilyen jellegű jelentős 
hagyományok még nem léteztek. Ez az előrejelzés teljes mértékben 
összhangban van mindazzal, amit a régészeti feljegyzésekről tudunk. 

Végül csak az utolsó jégkorszak után, amely körülbelül i. e. 10 
000-ben ért véget,185 kezdtek a régészeti feljegyzésekben olyan dolgok 
feltűnni, mint amit ma komplex emberi civilizációknak és 
jogrendszereknek gondolunk. 186 A korábbi hominidák és más főemlősök 
természetesen rendelkeztek, 

 
 

182. Mint korábban, a "jégkorszak" kifejezést itt is a köznyelvben használjuk.   Technikailag még 
mindig jégkorszakban élünk, de a jégkorszak hosszabb szakaszában, amelyet általában "interglaciálisnak" 
neveznek, egy relatív meleg időszakban. Lásd CARTMILL & SMITH, 152. sz. jegyzet, 13. o. Mindazonáltal 
tudjuk, hogy a hőmérséklet legalább 71 Kya-tól 12 Kya-ig (ami a kontinentális jég legutóbbi 
visszahúzódását jelzi) jelentősen hidegebb volt, mint a modern holocén időszak.  Lásd id. 12. ábra 1.3. 
(B), 13. ábra.  Ezért a köznyelvben a közös időszakot inkább úgy szokás emlegetni, mint ami az utolsó 
jégkorszak után kezdődött. 

183. Lásd pl. Geoff Bailey & John Parkington, The Archaeology of Prehistoric Coastlines: An 
Introduction, in THE ARCHAEOLOGY OF PREHISTORIC COASTLINES 1, 8 (Geoff Bailey & John 
Parkington eds., 1988) ("A nem földművelő part menti népek néprajzában számos példa van a 
szedentizmusra, a legismertebbek az Észak-Amerika északnyugati partvidékén élő indiánok."). 

184. Lásd pl. WILLIAM H. MCNEILL, THE RISE OF THE WEST: A HISTORY OF THE HUMAN 
COMMUNITY 10 (2d prtg. 1991) ("A paleolitikum és a mezolitikum idején az ember már az állatvilág 
ura lett abban az értelemben, hogy ő volt a ragadozók legfőbb és legjobban alkalmazkodó 
képviselője; de eszközei, társadalmi szervezete és sajátos képességei ellenére, hogy kultúráját 
bővítse és továbbadja, még mindig szűken függött a természet egyensúlyától."); id. 6. o. ("A 
napjainkig fennmaradt vadászó népek analógiájára valószínűsíthető, hogy a paleolitikum embere 
legfeljebb húsz-hatvan fős kis csoportokban élt. Az ilyen közösségek vándorló jellegűek lehettek, és 
csak az év egy részében tértek vissza barlangjukba vagy más állandó menedékhelyre."). 

185. Lásd CARTMILL & SMITH, 152. lábjegyzet, 12. ábra 1.3.3.(B), 13. pont. Amint fentebb 
említettük, az "utolsó jégkorszak vége" kifejezést általában az interglaciális időszak kezdetére használják 
- én itt ezt az általánosabb terminológiát használom. Id. 13. pont; lásd a 182. sz. lábjegyzetet és a kísérő 
szöveget. 

186. Lee & Daly, Supra 77. lábjegyzet, 1. o. ("12 000 évvel ezelőttig gyakorlatilag az egész 
emberiség vadászóként és gyűjtögetőként élt."). Valóban, még i.sz. 1500-ban is a vadászó-
gyűjtögetők "a földgolyó teljes harmadát elfoglalták, beleértve egész Ausztráliát és Észak-Amerika 
nagy részét, valamint Dél-Amerika, Afrika és Északkelet-Ázsia nagy területeit". Id. 1-2. o.; lásd még 
MCNEILL, Supra 184. lábjegyzet, 10. o. ("Ez az előrelépés [nevezetesen a mezőgazdaság fejlődése] 
az emberi történelem radikálisan új szakaszát nyitotta meg. A preda- tor életmódja automatikusan 
korlátozza a számokat Így nagyobb populációkat, minden lehetőséggel 
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a jégkorszakok közötti korábbi időszakokat,187 de a legutóbbi 
jégkorszakból való kilépés - amelyet gyakran a "pleisztocén" végeként 
és a "holocén "188 kezdeteként emlegetnek - kritikus fordulópontot 
jelentett fajunk számára, mivel a viselkedés szempontjából modern 
ember természetrajzában először tette lehetővé a nagyüzemi mezőgazdaságot. A 
viselkedésileg modern emberek különlegesen képesek lettek volna 
reagálni erre az új lehetőségre, mert - a már tárgyalt okok miatt - ők 
voltak az elsők, akik kellő kulturális és viselkedési rugalmassággal 
rendelkeztek ahhoz, hogy elkezdjék kifejleszteni és továbbadni a 
mezőgazdasági termelésen alapuló, nagyüzemi, ülő életmód 
fenntartásához szükséges, gyökeresen eltérő életformákat. Ez az 
átmenet nemcsak radikális technológiai, hanem radikális társadalmi 
átalakulást is igényelt volna. A jégkorszak vége után kezdődő időszak 
tehát egy harmadik és igen jellegzetes szakaszt jelent fajunk természeti 
történetében. 

Ebben a harmadik időszakban a régészeti leletek arra utalnak, hogy 
az agrárkultúrát a világ néhány pontján, többek között a Közel-Keleten, 
Közép-Amerikában és Kínában/ Délkelet-Ázsiában önállóan 
fejlesztették ki. 189 Ahol ez megtörtént, ott a mezőgazdaság fejlődése 
gyakran előkészítette a terepet számos fontos későbbi fejleményhez, 
amelyek általában a vadászó-gyűjtögető megélhetési módoktól a 
mezőgazdasági életre jellemző összetettebb társadalmi szerveződési 
formákba való helyi átmenetben, és végül (bár kezdetben csak néhány 
esetben) a nagyszabású, kezdődő jogi hagyományokkal rendelkező 
civilizációk kialakulásában csúcsosodtak ki. 190 A mezőgazdaság 
mindezt úgy érte el, hogy lehetővé tette a pro- 

 
a számok által lehetővé tett specializáció és társadalmi differenciálódás csak olyan emberi 
közösségek tudták fenntartani, amelyek megtalálták a ragadozó múltjuk által szabott természetes 
korlátoktól való szabadulás módját. Ez jelentette talán a legalapvetőbb emberi forradalmat. A 
civilizált emberiség egész története minden bizonnyal az emberi táplálékkínálatnak a földművelés és 
az állatok háziasítása révén történő bővítésétől függött." (kiemelés hozzáadva)). 

187. Lásd LEWIN & FOLEY, Supra 152. lábjegyzet, 445. ábra 16.15. (az elmúlt 375 000 év alatt hat 
jelentős interglaciális időszakot azonosít); id. 209. lábjegyzet (a 4,5 millió évvel ezelőtti hominida 
fosszíliák felfedezését említve). 

188. Lásd CARTMILL & SMITH, 152. sz. jegyzet, 13. o. ("A legutóbbi ilyen lehűlési események a 
pleisztocén korszakban a kontinentális jégtakarók ingadozó előrenyomulásához és 
visszahúzódásához vezettek. A pleisztocén (a görög szóból, amely 'legújabbat' jelent) körülbelül 2 
Mya-tól a kontinentális jég legutóbbi, mintegy 12 Kya körüli visszahúzódásáig tartott. A geológusok 
ezt a legutolsó jégközi jégkorszakot kizárják a pleisztocénből. 
és méltóztassuk sajátos nevet adni neki, mint holocén vagy recens korszak, főként azért, mert benne 
vagyunk mi is." (idézet kihagyva)). 

189. Bruce Winterhalder & Douglas J. Kennett, Behavioral Ecology and the Transition from 
Hunting and Gathering to Agriculture, in BEHAVIORAL ECOLOGY AND THE TRANSITION TO 
AGRICULTURE 1, 2 (Douglas J. Kennett & Bruce Winterhalder eds., 2006) (megnevezve ezt a hat 
régiót, és megállapítva, hogy "[jelenleg úgy tűnik, hogy] a világ legalább hat független régiója volt a 
háziasítás és a kialakuló mezőgazdaság elsődleges helyszíne", és megjegyezve, hogy a 
mezőgazdaság e különböző eredete mind "tizenháromezer és nyolcezer évvel ezelőtt" történt, és 
hogy az "átalakulás olyan társadalmakban zajlott, amelyek nagyon hasonlítanak a mai vadászó-
gyűjtögető társadalmakra"). 

190. Lásd pl. Grahame Clark, Primitive Man As Hunter, Fisher, Forager, and Farmer, in THE 
ORIGINS OF CIVILIZATION 1, 14 (P.R.S. Moorey szerk., 1979) ("[N]ogyetlen társadalom, amely 
kizárólag vadászatra és táplálékszerzésre támaszkodott, lépett be a civilizáció szélesebb körű 
tapasztalataiba. És a fordítottja sem kevésbé igaz. Mindazok, akik osztoznak a civilizált lét tudatában, 
mind a mai napig végső soron a növénytermesztéstől és/vagy az állatállomány fenntartásától függtek."). 
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sokkal nagyobb mennyiségű élelmiszer előállítása, ami sokkal nagyobb 
népsűrűséget tudott eltartani, nagyobb munkamegosztás mellett, és a 
mozgásszegény életmódra való nagyobb mértékű átállás ösztönzésével. 191 

Ezek a társadalmi és technológiai átalakulások is hajlamosak voltak 
arra, hogy eredeti helyükről elterjedjenek - legalábbis olyan mértékben, 
amilyen mértékben az alapul szolgáló mezőgazdasági technológiák is 
elterjedhettek. 192 

Ezek az átmenetek a vadászó-gyűjtögető életformákból a 
földműveléses életformákba való átmenet mégis nehéz volt: a régészeti 
leletek azt mutatják, hogy semmiképpen sem automatikusak, hanem 
évezredekig tartott, amíg kialakultak. 193 Az egyszerű mezőgazdasági 
közösségekből a nagyméretű városi társadalmakba való átmenet, 
amelyek általában magukkal hozták a kialakuló jogrendszereket, 
ráadásul ugyanilyen nehéz és hosszadalmas volt, és úgy tűnik, hogy 
először csak sokkal később és csak nagyon kevés helyen következett be 
az Óvilágban: nevezetesen Egyiptomban, Mezopotámiában, 
Babilóniában, Kínában és az Indus-völgyben - amint azt az 5.3. ábra 
mutatja.194 

 
191. Lásd pl. , Mark Nesbitt, Agriculture, in OXFORD COMPANION, supra note 124, at 19, 19-

20 ("A néprajzi és régészeti bizonyítékok azt mutatják, hogy a mezőgazdasági rendszerek 
megjelenése általában az ülőfalvak megjelenéséhez kapcsolódik. . . . [G]enerally ... the introduction 
of agriculture is linked to a increase in population and in the number and size of sedentary 
villages."). Meg kell azonban jegyezni, hogy a közelmúlt bizonyítékai számos olyan jellegzetes 
mintát kezdenek feltárni az emberi társadalmi formációkban, beleértve a vadászó-gyűjtögetők némi 
szedentizmusát, amelyek jellemzően megelőzik a mezőgazdaság kialakulását. Lásd pl. Brian 
Hayden, A New Overview of Domestication, in LAST HUNTERS-FIRST FARMERS: NEW 
PERSPECTIVES ON THE PREHISTORIC TRANSITION TO AGRICULTURE 273, 277-81 (T. Douglas Price & 
Anne Birgitte Gebauer eds., 1995) (a háziasítás és a mezőgazdaság közötti kapcsolatról); 
Winterhalder & Kennett, supra note 189, at 1-2 ("A vadász-gyűjtögetők nagyjából 0,1/km2 -en 
élnek; a rizsföldművelők Jáván 1000/km2 -en, ami tízezerszeres különbség. Az élelmiszertermelés 
előestéjén a becslések szerint tízmillió ember élt a világon ... ; most több mint hatmilliárd ember él 
ezen a bolygón, ami 600%-os növekedést jelent mindössze tíz évezred alatt.")"). 

192. Lásd Hayden, Supra 191. lábjegyzet, 282-83. o. (a háziasítás elterjedéséről az 
élelmiszertermeléssel együtt). 

193. Lásd pl. CHESTER G. STARR, A HISTORY OF THE ANCIENT WORLD 14 (1965) ("A 
paleolitikum végén lévő átmeneti szakaszt néha mezolitikumnak nevezik. A Közel-Keleten 
körülbelül Kr. e. 10 000-től 7000-ig terjedhet; Közép- és Észak-Európában azonban csak Kr. e. 
3000-ig tartott. Mint minden átmeneti korszakot, ezt az időszakot is a fejlődés egyenlőtlen sebessége 
jellemzi, mivel a különböző népek többé-kevésbé vonakodva adták fel régi szokásaikat; és az új 
életmódok kialakulását nehéz kimutatni az első szakaszokban. A Föld nagy részén egyértelmű, hogy 
az emberek 
egyszerűen folytatták az élelem vadászatát."); lásd még JARED DIAMOND, GUNS, GERMS, AND 
STEEL: THE FATES OF HUMAN SOCIETIES 281 (1997) ("Az elmúlt 13 000 év során az emberi 
társadalomban az uralkodó tendencia a kisebb, kevésbé összetett egységek felváltása volt nagyobb, 
összetettebb egységekkel. Nyilvánvaló, hogy ez nem több, mint egy átlagos hosszú távú tendencia, 
számtalan elmozdulással mindkét irányba: 1000 összeolvadás 999 visszaforduláshoz. 
Napilapjainkból tudjuk, hogy a nagy egységek (például a volt Szovjetunió, Jugoszlávia és 
Csehszlovákia) kisebb egységekre bomolhatnak, ahogyan Macedóniai Sándor birodalma is több mint 
2000 évvel ezelőtt. Az összetettebb egységek nem mindig hódítják meg a kevésbé összetetteket, 
hanem meg is hódolhatnak előttük, mint amikor a Római és a Kínai Birodalmat "barbár", illetve 
mongol törzsfőnökségek leigázták. De a hosszú távú tendencia még mindig a nagy, összetett 
társadalmak felé mutat, amelyek az államokban csúcsosodnak ki."); id. 286. o. ("Így az 
élelmiszertermelés, amely növeli a népesség méretét, sokféleképpen hat arra is, hogy lehetővé tegye a 
komplex társadalmak jellemzőit. De ez nem bizonyítja, hogy az élelmiszertermelés és a nagy 
népességszám elkerülhetetlenné teszi a komplex társadalmakat."). 

194. Lásd pl. STARR, Supra note 193, 67. o. ("A civilizált életstruktúra sokat követel az 
emberektől a kölcsönös alkalmazkodásban és a szükséges kölcsönös függőség elfogadásában. Nem 
is sikerült mindent elérni, miután a sumérok és az egyiptomiak felemelkedtek erre a szintre. Már 
áttekintettük Egyiptom és Mezopotámia történelmi időszakának mintegy 1500 évét, és láttuk, hogy a 
társadalom mindkét területen az új szellemi és társadalmi mintákban rejlő nagy problémákkal találta 
magát szemben."); id. at 111-14 (discuss- 
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Ezért arra kell számítanunk, hogy az őstörténet során ezekben a 
régiókban több különböző kulturális hagyomány lassú fejlődése zajlott le, 
amelyek - fajunk természettörténetében először - képesek lettek volna 
nagyméretű társadalmak fenntartására, kezdődő jogi hagyományokkal. 
Őstörténetünk e harmadik nagy korszakát az 5.3. ábra mutatja be. 

 
 

 
 

C. Első elméleti előrejelzés: A nyelvi sokféleségtől a nagyobb 
nyelvcsaládok felé történő őskori elmozdulásoknak korrelálniuk kell az 
első nyelvünkkel. 

A társadalmi komplexitás felé vezető átalakulások a kezdődő jogi 
hagyományokkal 

Ha a fajként való szélesebb értelemben vett természetrajzunkhoz 
viszonyítjuk, most már világosnak kell lennie, hogy a társadalmi 
komplexitásnak az előző szakasz végén tárgyalt formái inkább a kivételek, 
mint a szabály. Mindannyian annyira hozzászoktunk a nyugati 
jogállamisággal rendelkező nagyméretű civilizációkhoz, hogy 

 
 

a nagyvárosok kialakulásáról az Indus-völgyben); lásd még DIAMOND, Supra note 193, 22-23. o. (a 
társadalmi komplexitásba való átmenetről és az ezzel járó nehézségekről). 
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mindazonáltal elfelejthetjük, hogy az emberi életnek ezek a sajátos 
formái mennyire nemrégiben alakultak ki, és mennyire radikálisan 
különböznek az emberi őstörténet nagy részében uralkodó 
életformáktól. Tegyük fel tehát a kérdést, hogy a nyelvi sokféleség mai 
mintázatai (amelyekről e rész elején már volt szó, és amelyek 
viszonylag kevés nagy nyelvcsalád dominanciáját tükrözik) 
valószínűleg ugyanilyen formában léteztek-e már e nagyon friss 
társadalmi átalakulások előtt is, vagy a mai nyelvi mintáink inkább a 
holocén során alakultak ki velük együtt. Ha az utóbbira következtetünk, 
akkor egy nem nyilvánvaló változót találtunk, amely segíthet abban, 
hogy bizonyos nyelvi tényekből további következtetéseket vonjunk le a 
jog szempontjából releváns legkorábbi kulturális hagyományok 
némelyikének filogenetikai szerkezetére. 

Vessünk tehát egy pillantást az emberi őstörténet hosszú 
időszakára, amely megelőzte ezeket a társadalmi komplexitás felé 
mutató, igen friss átalakulásokat. Ebben az időszakban az emberi 
lények - mint fentebb említettük - szétszóródtak a Földön, de még 
mindig elsősorban kis, vadászó-gyűjtögető csoportokban éltek. Még 
nem háziasítottak olyan állatokat, amelyek lehetővé tették volna 
számukra a gyalogos vagy csónakos utazáson kívüli utazást, és - a 
legtöbb modern vadászó-gyűjtögetővel ellentétben - nem voltak 
kapcsolataik olyan mezőgazdasági közösségekkel, akiktől a 
kereskedelemben függhettek volna. Ezért hihetetlenül önellátónak 
kellett lenniük, még a modern vadászó-gyűjtögető népek mércéjével 
mérve is. 195 Tekintettel a természeti erőforrások által a vadászó-
gyűjtögető csoportok méretére rótt szokásos korlátokra, és tekintettel 
azokra a korlátozásokra, amelyeket e korai vadászó-gyűjtögetők 
technológiája a nagy távolságok megtételére való képességükre rótt, 
ezek a korai csoportok viszonylag kevés kapcsolatot tarthattak fenn más 
csoportokkal a helyi területükön kívül. 

A modern vadászó-gyűjtögető tanulmányok azt sugallják, hogy a 
vadászó-gyűjtögető csoportok kulturálisan rendkívül sokfélék lehetnek, 
de - e sokféleségen belül - néhány fontos közös vonást is mutatnak. 196 

Például a társadalmukat általában a rokonsági kötelékek köré szervezik, 
és általában nem rendelkeznek olyan központi hatóságokkal, állandó 
hadseregekkel és más nagyszabású bürokratikus rendszerekkel, 
amelyek a jogrendszerek fenntartásához szükségesek. 197 

 
 
 
 

195. Számos teoretikus nyilatkozott az ősi vadászó-gyűjtögetők viszonylagos gazdasági 
önellátásáról, és ezt kritériumként használták arra, hogy megkülönböztessék a "valódi" élő vadászó-
gyűjtögetőket, akik hihetően hasonlíthatnak ősi őseinkre, a csupán "marginalizált de-függő" 
csoportoktól. Lásd pl. , Layton, Supra note 156, 292-93. o. 

196. Lee & Daly, Supra 77. lábjegyzet, 1. o. ("A vadászó-gyűjtögető népek sokféle körülmények 
között élő népcsoportot alkotnak. A könyv egyik témája ennek a sokféleségnek a feltárása. Mégis a 
változatosság tartományában bizonyos közös motívumok azonosíthatók."). 

197. Id. ("A vadászó-gyűjtögetők általában olyan népek, amelyek a közelmúltig az állam által 
előírt átfogó fegyelem nélkül éltek. Viszonylag kis csoportokban éltek, központi hatalom, állandó 
hadseregek vagy bürokratikus rendszerek nélkül. A bizonyítékok mégis azt mutatják, hogy 
meglepően jól éltek együtt, problémáikat egymás között oldották meg, nagyrészt anélkül, hogy a 
hatalomhoz folyamodtak volna, és különösebb erőszakra való hajlamuk sem volt."). 
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A vadászó-gyűjtögető bandák is jellemzően öt és nyolcvan fő között 
vannak, és ritkán haladják meg a 300 fő körüli létszámot.198 

Szeretném azt állítani, hogy van egy fontos elv, amely a nyelv 
értékét meghatározta őstörténetünk releváns időszakaiban. Ha minden 
más dolog egyenlő, akkor a nyelvtudás elsődleges értéke egy ember 
számára a gyakoriságtól függött: nagymértékben függött attól, hogy 
milyen gyakran találkozott olyanokkal, akikkel kommunikálnia kellett 
vagy akart, de ezt csak a szóban forgó nyelven keresztül tehette meg. 
Ezt az elvet néha a "nyelv frekvenciafüggő értékének" elveként fogom 
emlegetni. 

Ha ezt az elvet jelen témánkra alkalmazzuk, akkor az első 
felismerhető pont az, hogy a holocén előtt az emberi társadalmi 
interakciók uralkodó formája szinte biztosan a sávon belüli kapcsolat 
volt. 199 Legkorábbi emberi őseink kétségtelenül gyakori társadalmi 
kapcsolatban álltak a saját bandájuk többi tagjával, és ezért szinte 
mindegyiküknek tudnia kellett és tudnia is kellett a saját bandájuk 
uralkodó nyelvét. Ezért bátran feltételezhetjük, hogy ez volt a nagyon 
erős norma - még az olyan jól ismert jelenségeket is figyelembe véve, 
mint az exogámia és más kisebb csoportközi mozgások. 200 Ugyanakkor 
azonban, és a már tárgyalt okokból kifolyólag, ezek a korai vadászó-
gyűjtögető bandák hajlamosak voltak arra, hogy rendkívül önellátóak 
legyenek,201 és csak viszonylag ritkán kerültek kapcsolatba más bandák 
tagjaival (legalábbis a modern korhoz képest), és csak bizonyos, erősen 
lokalizált földrajzi területeken belül. Ezért ezeknek a korai embereknek 
nagyon kevés haszna lett volna abból, ha sokkal szélesebb körben 
tudtak volna kommunikálni. 

Ezek a tények fontosak a nyelvi sokféleség legkorábbi 
jellemzőinek rekonstrukciója szempontjából, mert azt is tudjuk, hogy a 
nyelvek általában természetes módon fejlődnek a beszélők különálló 
populációin belül, és körülbelül 8000 év elteltével általában 
lehetetlenné válik a nyelvek rekonstrukciója. 

 
 
 
 

198. Lásd DIAMOND, Supra note 193, 267. o. ("A bandák a legkisebb társadalmak, amelyek 
jellemzően 5-80 emberből állnak, akik többsége vagy mindannyian közeli rokonok születés vagy 
házasság révén."); Lee & Daly, Supra note 77, 4. o. (megjegyezve, hogy a vadászó-gyűjtögető 
bandák néha akár 200-300 főt is számlálhatnak). 

199. Lásd általában Lee & Daly, Supra 77. lábjegyzet, 3-6. o. (a vadászó-gyűjtögető bandákon 
belüli társadalmi interakciókat tárgyalja); lásd még Colin Renfrew, "The Emerging Synthesis": The 
Archaeogenetics of Farm- ing/Language Dispersals and Other Spread Zones, in EXAMINING THE 
FARMING/LANGUAGE DISPERSAL HYPOTHESIS, supra note 106, at 3, 8-9 (a kontaktus által kiváltott 
nyelvi változást tárgyalja a bandákban). 

200. Lásd pl. Bellwood, Supra 106. lábjegyzet, 22. o. ("A vadászó-gyűjtögetők általában 
mozgékony életet élnek, és csoportos exogámiát gyakorolnak, ezért az emberek néha elég messzire 
is elmozdulhatnak életük során."). 

201. Lásd pl. Layton, Supra 156. lábjegyzet, 293. o. (a valódi vadászó-gyűjtögető csoportok 
"gazdasági önellátásáról"). 
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az egykor rokon nyelvek közös eredetét strukturálja. 202 Ezért arra kell 
számítanunk, hogy a holocén előestéjén a világ valószínűleg hihetetlen 
nyelvi sokféleséget mutatott, a nyelvek túlnyomó többsége szélsőséges 
regionalizáltságot mutatott, és csak nagyon kevés genetikai kapcsolat 
volt kimutatható az erősen lokalizált földrajzi klasztereken kívül. Ha ez 
így van, akkor azt is elvárhatnánk, hogy a nagy nyelvcsaládokba való 
átmenet (és így a nyelvi sokféleség mai mintázatai) csak a közelmúltban 
következett be, és az előző szakaszban leírt radikális társadalmi 
átalakulások nagyobb csoportjának részeként. Ez az előrejelzés azon a 
tényen alapul, hogy ezek a társadalmi átalakulások sokkal nagyobb és 
jobban összekapcsolt emberpopulációkat hoztak volna létre, 
amelyeknek képesnek kellett volna lenniük egymással kommunikálni, a 
fajként való természetbeni történelmünk során először. A már tárgyalt 
okok miatt ezek a társadalmi összetettség felé mutató fejlemények 
olyan jellegzetes kulturális hagyományok kialakulását is megkövetelték 
volna, amelyek képesek lettek volna támogatni ezeket a sokkal nagyobb 
társadalmi struktúrákat, és ezért valószínűsíthetően magukban foglalták 
volna azokat a fajta kezdődő jogi hagyományokat, amelyek általában a 
nagyszabású civilizációk kialakulását kísérik. 

Ebben a szakaszban megmaradtam az elméleti előrejelzés szintjén. 
Ezért fel kell tennünk a kérdést, hogy a jelenlegi elméleti előrejelzés - 
amely a nyelvi sokféleség mintáiban bekövetkezett drámai elmozdulást 
feltételez, amely a vadászó-gyűjtögető megélhetési módoktól való 
eltávolodással együtt járt - alátámasztható-e empirikus bizonyítékokkal. 
Erre a kérdésre a következő szakaszban térek ki. 

 
D. Az első elméleti előrejelzést alátámasztó bizonyítékok 

A nyelvi sokféleségnek az előző fejezetben megjósolt változó 
mintázatai nemcsak a történelem előtti időkben, hanem az írás 
feltalálása előtt is bekövetkezhettek. Ezért nehéz lesz közvetlen empirikus 
bizonyítékot találni akár a javasolt nyelvi eltolódás mellett, akár ellene. 
Mindazonáltal két fő közvetett bizonyítékforrás van, amely érinti ezt a 
kérdést, és mindkettő határozottan támogatja a jelenlegi javaslatot. A 
két releváns bizonyítékforrás egyrészt a nyelvi sokféleség kortárs 
mintázatai a különböző életmódú, létező emberi populációk között, 
másrészt az úgynevezett "népességalapú" nyelvészet legújabb 
eredményei. 

Az első típusú bizonyíték az ismert kontrasztokat foglalja magában 
a mai vadászó-gyűjtögető közösségek és a legtöbb poszt-agrárkultúrális 
társadalom nyelvi sokféleségének típusa között. Malcolm Ross például 
- aki az egyik vezető nyelvész - a nyelvi 

 
 

202. Lásd pl. , NICHOLS, supra note 137, at 2-3 ("[T]he [standard] comparative method does 
not apply at time depths much more than about 8000 years (this is the conventional age of 
Afroasiatic, which seems to represent the upper limit of detecability by traditional historical method) 
"). 
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az ausztronéziai és pápua nyelvek szakértője - a közel-óceániai nyelvek 
részletes elemzését végezte el,203 amelyek a területre irányuló őskori 
migráció két fő hullámát tükrözik, és három fő megélhetési mintával 
rendelkező csoportok közötti megosztottságot eredményeztek. 204 Az 
első hullám, amely i. e. 40 000 körül kezdődött és i. e. 21 000 körül 
fejeződött be, vadászó-gyűjtögető bandákból állt, akik sokkal 
könnyebben vándorolhattak a térségbe, mint ahogyan az ma lehetséges 
lenne, mivel a tengerszint sokkal alacsonyabb volt, és a közel-óceániai 
szárazföldek közül sok még összefüggő volt. 205 (A vándorlásoknak ezt 
az első hullámát az 5.1. ábra ábrázolta.) Ezt követően azonban "a 
tengerszint fokozatosan emelkedett", és a bizonyítékok arra utalnak, 
hogy "a tengeri átkelések, amelyek korábban ritkák voltak, szinte 
nullára csökkentek."206 Kr. e. 9000 körül e korai csoportok egyikének 
leszármazottai, akik a transz-új-guineai kon- tinuum korai nyelveit 
beszélték, megtanultak tarót és banánt termeszteni (ezzel megtették az 
első átmenetet a mezőgazdasági megélhetés kezdetleges formájára), 
majd Kr. e. 6000 körül elterjedtek Közel-Óceánia nagy részein (de nem 
Melanézia északnyugati részén). 207 Ebben az időben tehát megoszlottak 
a korábban létező vadászó-gyűjtögető csoportok és a primitív 
földművelők egyetlen terjeszkedő csoportja között. 

Az Óceániába irányuló második vándorlási hullám ezután i. e. 
3500 körül kezdődött, és az Ázsiából származó, ausztronéziai nyelvet 
beszélő csoportokból állt, akik teljesebb mértékben mezőgazdászok 
voltak, és akik képesek voltak gyarmatosítani Melanézia északnyugati 
részének nagy részét, nagyrészt azért, mert kifinomultabb mezőgazdasági 
technológiáik relatív demográfiai erőt adtak nekik. 208 Nem szabad 
elfelejteni, hogy az ausztronéz nyelvcsalád a jelenlegi 
meghatározásaink alapján maga is egy nagy nyelvcsalád. 209 A transz-új-
guineai kon- tinuum szintén egy nagy nyelvcsalád, de egy kicsit túl 
kicsi ahhoz, hogy a jelenlegi meghatározásaink alapján nagy 
nyelvcsaládnak minősüljön. 210 

E fejlemények nyelvi maradványait vizsgálva Ross megállapítja, 
hogy az újabb (és mezőgazdasági jellegű) transz-új-guineai és 
ausztronéziai nyelvjárásokból származó populációk nagyfokú nyelvi 
rokonságot mutatnak saját nyelvükön belül. 

 
 

203. "Közel-Óceánia a szárazföldi Új-Guineából, a Bismarck-szigetvilágból (Új-Britannia, Új-
Írország és Manus), Bougainville-ből és a Salamon-szigetekből áll." Malcolm Ross, Clues to the Lin- 
guistic Situation in Near Oceania Before Agriculture, in THE LANGUAGES OF HUNTER-
GATHERERS: GLOBAL AND HISTORICAL PERSPECTIVES (megjelenés előtt) (kézirat 1.). Az Új-
Guineán kívüli szigeteket a továbbiakban "Északnyugat-Melanézia" néven említjük. 

204. Lásd id. (kézirat 1-3.) (a közel-óceániai településtörténet tárgyalása). 
205. Lásd id. (kézirat 1-2. oldal). 
206. Id. (kézirat a 2. oldalon). 
207. Lásd id. (kézirat a 2-3. oldalon). 
208. Lásd id. (kézirat a 4. oldalon). 
209. ETHNOLOGUE, Supra note 135, 27. o. (megjegyezve, hogy az ausztronéz nyelvcsalád 1231 

élő nyelvet és 353 585 905 beszélőt foglal magában). 
210. Id. (megjegyezve, hogy a transz-új-guineai nyelvcsaládnak 247 nyelve és 3 334 267 

beszélője van). 
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családok. 211 Ezzel szemben a fennmaradt vadászó-gyűjtögető csoportok 
legtöbbje olyan nyelveket beszél, amelyek "fenomenális filogenetikai 
sokféleséget "212 mutatnak - abban az értelemben, hogy nyelveik 
jellemzően nem kapcsolódnak a transz-új-guineai családhoz, az 
ausztronéziai családhoz, sőt még a legtöbb más vadászó-gyűjtögető 
csoport nyelvéhez sem Óceániában. Úgy tűnik tehát, hogy ez a 
szélsőségesebb nyelvi sokféleség e megmaradt vadászó-gyűjtögető 
csoportok között "a késő pleisztocén helyzetet tükrözi", a taro alapú 
mezőgazdaság elterjedése előtt. 213 Tekintettel arra, hogy Óceániába i. e. 
21 000 és i. e. 1500 között nem vándoroltak be, ez a szélsőséges nyelvi 
változatosság "könnyen visszavezethető a [legkorábbi vadászó-
gyűjtögető bandák] megtelepedésének hatalmas időbeli mélységére, 
valamint olyan társadalmi-gazdasági szerveződési formákra, 
amelyekben a társadalmak mindig kicsik voltak és nem függtek 
egymástól gazdaságilag."214 Ross arra a következtetésre jut, hogy az 
Óceániában megmaradt vadászó-gyűjtögető csoportok között fennálló 
ex-treme filogenetikai sokféleség ezért "azt a sokféleséget tükrözi, 
amely Új-Guinea nyelveit jellemezte a pleisztocén-holocén átmenet 
idején "215. 

Bár Ross munkája a Közel-Óceániára összpontosít, igazolja az 
előző szakaszban kifejtett elméleti előrejelzéseket. Ross magyarázatai a 
közel-óceániai szélsőséges nyelvi sokféleség létező zugairól olyan 
társadalmi szerveződési jellemzőkre (azaz a vadászó-gyűjtögető 
életformára) támaszkodnak, amelyek a holocén során sokkal 
elterjedtebbek lettek volna; és a transz-új-guineai és ausztronéziai 
nyelvcsaládok terjeszkedésének magyarázatai pontosan a társadalmi 
átalakulások azon típusaira hivatkoznak, amelyeket a jelenlegi elméleti 
javaslat előre jelez. Ross munkája tehát némi kezdeti empirikus 
alátámasztást nyújt a jelenlegi javaslatnak. 

További bizonyítékot szolgáltatnak erre az első típusra az amerikai 
kontinens indián nyelvi sokféleségének tanulmányozása. Az Újvilággal 
való első európai kapcsolatfelvétel idejére Közép-Amerikában már 
kialakult a nagyüzemi, letelepedett mezőgazdaság, de az alapvető 
kultúrák többsége eredetileg a közép-amerikai éghajlati viszonyoktól 
függött. 216 Ebből következően, 

 
 

211. Ross, 203. lábjegyzet (kézirat, 4-5. o.). 
212. Lásd id. (kézirat a 8. oldalon); lásd még id. (kézirat 9-10. tbl.1.) (Új-Guinea fosztogatóinak 

nyelveinek és nyelvcsaládjainak felsorolása). 
213. Lásd id. (kézirat a 8. oldalon). 
214. Id. (kézirat 2.); lásd még id. (kézirat, 8. o.) (megjegyezve, hogy ezek azok a feltételek, 

amelyek között a nyelvi sokszínűség virágzik). 
215. Id. (kézirat 5. oldal). 
216. Lásd DIAMOND, Supra note 193, 176. o. ("A tengelyek irányultsága befolyásolta a termények és 

az állattenyésztés, és valószínűleg az írás, a kerekek és más találmányok elterjedésének ütemét is. A 
földrajznak ez az alapvető jellemzője ezáltal nagyban hozzájárult az amerikai őslakosok, az afrikaiak 
és az eurázsiaiak nagyon eltérő tapasztalataihoz az elmúlt 500 évben."); David R. Harris, The 
Expansion Capacity of Early Agricultural Sys- tems: A Comparative Perspective on Spread of 
Agriculture, in EXAMINING THE FARMING/LANGUAGE DISPERSAL HYPOTHESIS, supra note 106, at 
31, 34-35 ("The three main crops of the indigenous Mesoamerican agriculture-maize, common bean 
and pepo squash-were domesticated in the [Central American] region [Radiocarbon dating] indicates 
that all three [of these Central 
amerikai növények] a dél- és nyugat-mexikói származási területükről észak felé szóródtak szét, de hogy 
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Úgy tűnik, hogy Észak- és Dél-Amerika számos részén nem terjedtek el 
nagyméretű mezőgazdasági közösségek, és ezeken a területeken sok 
őslakos még mindig elsősorban a vadászatra és a gyűjtögetésre 
támaszkodott a megélhetés érdekében. 217 Sajnos azt kell feltételeznünk, 
hogy az amerikai kontinens nyelvi sokszínűségének nagy részét az 
európai gyarmatosítás pusztította el, és sok olyan nyelv halt ki, amelyet 
soha nem dokumentáltak. 218 Ennek ellenére legalább 309 őshonos 
nyelvről tudunk Észak-Amerikából. 219 Ezek közül 283-at huszonkilenc 
különálló családba soroltak, míg a fennmaradó huszonhat vagy izolált, 
vagy még nem került osztályozásra. 220 Csak Kaliforniában tizennyolc 
különböző nyelvcsalád volt, hetvennégy különböző nyelvvel. 221 Közép-
Amerikából is legalább 351 nyelvről tudunk, amelyek tizenhét jól 
igazolt nyelvcsaládba sorolhatók. 222 Mindezek a számok együttesen 
legalább negyvenhat, de valószínűbb, hogy több mint hatvan ismert, de 
egymástól független nyelvcsalád vagy elszigetelt nyelv létezésére 
utalnak Észak- és Közép-Amerikában - amit hasznos lenne 
összehasonlítani azzal a mindössze négy nyelvcsaláddal, amely a mod- 
ern (és így a poszt-agrárizmus utáni) Európában volt és van jelen: 
nevezetesen az indoeurópai, az uráli, a kaukázusi és a baszk - amely egy 
elszigetelt nyelv. 223 

Dél-Amerika nyelveit kevésbé tanulmányozták, de még nagyobb 
változatosságot mutatnak. A nyelvészek becslése szerint körülbelül 
1500 

 
a kukorica gyorsabban terjedt, mint a tök, és mindkettő körülbelül 3500 évvel ezelőtt érte el a 
délnyugati területeket, jóval a közönséges bab előtt."). 

217. A jelenlegi régészeti kutatások azt sugallják, hogy az Újvilágban a mezőgazdaság 
kialakulásának két fő helyszíne volt, de egyik sem vezetett a mezőgazdaság olyan mértékű 
elterjedéséhez, mint amilyet Eurázsiában tapasztaltak. Például "Mezoamerikát, és különösen Dél-
Mexikót általában a mezőgazdaság eredetének legkorábbi és legfontosabb térségének tekintik 
Amerikában". Harris, Supra note 216, 31., 34. o. Ez a mezőgazdasági csomag - amely valószínűleg i. e. 
7000 körül kezdődött - azonban nem tartalmazott háziasított állatokat, "a kutyán, a pulykán és a 
muskotályos kacsán kívül, és ezek egyike sem volt jelentős élelmiszerforrás". Id. 34. o. Ez a 
mezőgazdasági csomag végül is elterjedt Amerika délnyugati részén, de csak nagyon lassan (mintegy 
6000-7000 év alatt) és szórványosan, olyan mintázatban, amely ezért "ellentétben áll a délnyugat-
ázsiai agrárpásztor csomag gyors szélességi terjedésével . . . ." . Id. 35. o. A mezőgazdaság második 
független eredete az Andok felföldjén található. Id. A jelenlegi bizonyítékok azt sugallják, hogy "a 
táplálkozási szempontból átfogó növény- és állatállomány jelenléte ellenére az integrált 
mezőgazdasági csomag nem az Andok régiójában alakult ki és nem onnan terjedt ki". Id. 36. o. 

218. Lásd LYLE CAMPBELL, AMERICAN INDIAN LANGUAGES: THE HISTORICAL 
LINGUISTICS OF NATIVE AMERICA 4 (1997) ("Gyakran feltételezik, hogy [az amerikai őslakosok] 
nyelveinek tömegei nyomtalanul eltűntek, és valóban sok közülük kihalt az európai érintkezés óta " 
(ci- 
tation omited)). 

219.   Lásd id. 107-55. 
220.  Lásd id. 
221.   Lásd id. 122-38. 
222. Lásd id. 157. o. (351 ismert nyelv); id. 157-169. o. (tizenhét jól ismert nyelvcsaládot vagy 

izolátumot tárgyal, de megjegyzi, hogy Közép-Amerikában több mint 100 kevésbé ismert nyelv van, 
amelyekről viszonylag keveset tudunk, és amelyek arra utalnak, hogy tizenhétnél több különálló 
nyelvcsalád is létezhet). 

223. Lásd 1 MERRITT RUHLEN, A GUIDE TO THE WORLD'S LANGUAGES: CLASSIFICATION 24-25 
(1987) ("Az európai kontinensen jelenleg beszélt valamennyi nyelv, a baszk kivételével, három 
nyelvcsalád valamelyikébe tartozik: Indoeurópai, uráli és kaukázusi. Az Észak-Spanyolországban 
közel egymillió ember által beszélt baszk nyelv izolált nyelv, azaz nincs nyilvánvaló kapcsolata más 
nyelvekkel. 
nyelv."). 
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nyelveket beszéltek Dél-Amerikában az első európai kapcsolatfelvétel 
idején, és hogy ott ma is körülbelül 350 őshonos nyelvet beszélnek. 224 E 
sok nyelv közül egy tekintélyes forrás becslése szerint az első európai 
érintkezés idején legalább 118 különböző nyelvcsalád vagy nyelvi 
izolátum volt Dél-Amerikában225 - ami ismét eltörpül Európa 
mindössze négy nyelvének száma mellett. A világ más érintett részeiről 
- például Ausztráliáról, a Kaukázusról és Óceániáról - készült hasonló 
tanulmányok nagyjából egységes képet festenek. 226 A legnagyobb dél-
amerikai őshonos nyelvcsalád a quechua,227 és a quechua beszélői Dél-
Amerika legkorábbi agrárista társadalmainak némelyikéhez köthetők. 228 

Ezért a vadászó-gyűjtögető nyelvi sokféleséggel kapcsolatos 
tanulmányok, ha összehasonlítjuk a poszt-agrarista társadalmak 
mintáival, erőteljesen alátámasztják az előző alfejezetben kidolgozott elméleti 
előrejelzést. 

A második fő bizonyítéktípus, amely a jelenlegi javaslatot 
támogatja, a nyelvészet úgynevezett populáció-alapú megközelítéséből 
származik, amelyet Johanna Nichols vezetett be fontos és nagy hatású 
könyvében, a Linguistic Diversity in Space and Time (Nyelvi sokféleség 
térben és időben) című könyvében. 229 Ebben a művében Nichols 
rendkívül széleskörű és átfogó kutatásba kezd. 

 
 

224. Lásd CAMPBELL, 218. lábjegyzet, 170. pont. 
225. Id. 170-72. o. (Kaufman szerint 118); id. 205. o. (megjegyzi legalább 10 másik nyelv 

létezését, amelyeket Migliazza jól tanúsított, de Kaufman osztályozásában nem kapott kiemelt 
helyet, és megjegyzi továbbá mintegy húsz másik (szintén osztályozatlan) nyelvnév létezését, 
amelyek valamilyen módon bizonytalanok vagy nem megerősítettek, de szerepelnek a dél-amerikai 
nyelvek egyes listáin). 

226. Lásd GERHARD LEITNER, AUSZTRÁLIA sok hangja: ETNIC ENGLISHES, INDIGENOUS AND 
MIGRANT LANGUAGES, POLICY AND EDUCATION 16 (Joshua A. Fishman szerk., 2004) ("Szilárd 
konszenzus van abban, hogy körülbelül 250 nyelv létezett, amelyek társadalmi egységekhez 
kapcsolódtak abban az időben, amikor Nagy-Britannia megszállta az [ausztrál] kontinenst". (idézet 
kihagyva)). Vö. THE ATLAS OF LANGUAGES, supra 136. lábjegyzet, 100. o. ("A nyelvész számára 
Melanézia legfigyelemreméltóbb jellemzője a nyelvek rendkívüli változatossága. Vanuatu lakossága 
alig több mint 150 000 fő, de 105 azonosítható nyelvvel büszkélkedhet, ami a világ nyelvileg 
legváltozatosabb országává teszi, ahol átlagosan minden 1500 beszélőre jut egy nyelv. A Salamon-
szigeteken is hasonlóan kis nyelvi csoportok vannak: közel 90 nyelvet beszélnek a mintegy 300 000 
fős lakosság körében. A Nyelvtudományi Nyári Intézet legutóbbi felmérése szerint Pápua Új-
Guineában több mint 860 nyelvet beszélnek a mintegy 4 milliós lakosság körében."). 

227. ETHNOLOGUE, Supra note 135, 31. o. (megjegyezve, hogy a kecsua nyelvnek 10 127 900 
beszélője van, a maja nyelvcsaládnak pedig 6 038 172 beszélője). 

228. Lásd MARCEL MAZOYER & LAURENCE ROUDART, A HISTORY OF WORLD AGRICULTURE: 
FROM THE NEOLITHIC AGE TO THE CURRENT CRISISIS 189-216 (2006) (az inka agrárrendszerről és 
annak elterjedéséről); id. 192. o. ("Az inka törzs felemelkedése, amely 1200 körül kezdődött, szerves 
része volt a Dél-Amerikában kialakuló hidraulikus mezőgazdasági civilizációk és azok birodalmakká 
való csoportosulásának. Két évszázadon keresztül ez a törzs csak egy szerény területet foglalt el 
Cuzco körül, és csak a XV. század elejétől kezdve az inkák uralmuk alá vonták és egyesítették a 
legnagyobb, legtermékenyebb és legjobb fekvésű magas-an- deai völgyeket: az Urubamba völgyét, 
az Amazonas magas mellékfolyóját, amely az inkák szent völgyévé vált."); id. 209. o. ("[S]ót amíg 
az inka állam katonailag előretört, a közigazgatás és a papság hivatalos nyelveként a quechua nyelvet 
erőltette. A tanításával megbízott funkcionáriusokat a legtávolabbi helyekre is kiküldték, és a 
spanyol hódítás idején, alig egy évszázaddal e hatalmas birodalom kialakulásának kezdete után, a 
lakosság mintegy egyharmada beszélt quech- ua nyelven."). 

229. NICHOLS, 137. lábjegyzet, 2-7. o. 
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a nyelvi változások különböző mintázatai közötti statisztikai 
összehasonlításokat, ahogyan azok a világ minden táján és a 

világtörténelem során felmerülnek. 230 Ahelyett azonban, hogy minden 
elemzését pusztán nyelvi kategorizálásra alapozná, fő elemzését a populációk 

azonosítható és visszatérő jellemzői köré szervezi, és céljai között 
szerepel, hogy e populáció-alapú megállapítások segítségével mélyebbre 

hatoljon vissza az emberi őstörténetbe, mint azt a történeti nyelvészet 
standard módszerei lehetővé teszik. 231 Az egyik legmeggyőzőbb 

megállapítása az, hogy az a fajta szélsőséges nyelvi sokféleség, amelyet 
jelenleg a nagy nyelvcsaládokon kívül, és az általa "maradék zónáknak" 
nevezett területeken találunk, "nem egy furcsaság, hanem egy visszatérő 

és szisztematikusan leírható helyzet jele".232 Amint azt alább 
részletesebben kifejtjük, Nichols azt sugallja, hogy az általa említett 

"visszatérő és szisztematikusan leírható helyzet" a természetbeni 
történelmünk nagy részében fajként dominált, és csak nemrégiben 

kezdett változni sok olyan pontos módon, amelyet az emberi nyelvek és a 
nyelvi kultúra előrejelzései alapján meg lehetett volna jósolni. 

a jelenlegi elméleti javaslat. 233 

A populáción alapuló eredményei alapján Nichols úgy véli, hogy 
nyelvi őstörténetünk valójában három alapvető szakaszra osztható,234 

amelyek szorosan követik az emberi őstörténet fentebb ismertetett 
tárgyalásait. Az első releváns szakasz "fajunk eredetével kezdődik, 
valószínűleg Afrikában és több mint 100 000 évvel ezelőtt, és azt az 
időszakot foglalja magában, amikor elterjedési területünk a trópusi 
Óvilágra és talán elsősorban Afrikára korlátozódott. "235 Nichols szerint 
ez a szakasz - amely megfelel az e szakasz elején tárgyalt első 
vándorlási hullámnak, és amelyet az 5. ábrán ábrázoltunk.1- "a nagy nyelvi 
sokféleség kora lehetett", nagyrészt azért, mert "[a] közösségek kicsik, 
egyszerűek és önállóak lehettek, és a környezet természetesen trópusi 
volt, olyan körülmények, amelyek ma is elősegítik a sokféleséget. "236 

Valóban, azt sugallja, hogy: 
Nemcsak a nyelvi sokféleség elburjánzása, hanem jelentős kezdeti 
genetikai és tipológiai sokféleség is létezhetett. Az első modern 
emberek nyelve bizonyára örökölte a korábbi hominidák 
nyelvében kialakult jelentős sokféleség jó részét; a korábbi 
nyelvek genetikai hovatartozása és bizonyos struktúrája minden 
bizonnyal megmaradt a modern agy által rájuk kényszerített 
bármilyen transzformáción keresztül. És ez 

 
 
 

230. Id. 
231. Lásd id., 6. o. ("E négy hiba [a történeti nyelvészek standard módszereinek] hatása az volt, 

hogy elrettentette az ősi nyelvi őstörténet főáramú tudományos tanulmányozását. Ez a könyv az első 
lépésnek tekinthető a nagy időmélységekre vonatkozó történeti módszertan felé."). 

232. Id. 23. pont. 
233. Id. 23., 274-78. 
234. Id. at 274. 
235. Id. 
236. Id. 
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a kezdeti sokféleség legalább a fajunk élettartamának felén át, a 
teljes első szakaszon keresztül szaporodott volna. 237 

Nichols népességalapú nyelvészeti elemzései tehát azt sugallják, hogy 
ez az első szakasz rendkívüli nyelvi sokszínűséggel járt volna. 

Nichols ezután a második releváns szakaszt az "ex-pansion 
szakaszának" nevezi, mivel ez volt az az időszak, amikor "az emberek az 
Óvilág trópusairól Európa, Belső-Ázsia, Új-Guinea-Ausztrália és az 
Újvilág gyarmatosítására terjeszkedtek, amihez a tengeri hajózás ismeretére 
és a mérsékelt, sőt szélsőséges éghajlati viszonyokhoz való 
alkalmazkodásra volt szükség."238 Ez a szakasz - amelyet Nichols valamikor 
60.000 és 30.000 évvel ezelőtt239 kezdődött és a holocénig tartott - 
megfelel a "Nagy Ugrást követő első vándorlásoknak, amelyeket e szakasz 
korábbi részében úgy írtunk le, hogy i. e. 75.000 körül kezdődtek240 , és 
amelyeket az 5.2. ábra ábrázol.   Elemzéseit a korszak uralkodó 
népességdinamikájára alkalmazva Nichols arra a következtetésre jut, hogy 
ez a második szakasz "a nyelvi népesség azon részének, amely részt vett a 
terjeszkedésben, növekvő sokszínűséggel kellett, hogy járjon "241 . 

A harmadik szakasz végül csak "a jégkorszak végével "242 

kezdődött, ami, mint tudjuk, i. e. 10 000 körül volt. Nichols szerint ez a 
harmadik szakasz azért különleges, mert "összetett társadalmak és 
nagyméretű gazdaságok kialakulását vonja maga után", valamint a 
népességdinamika egy sajátos formáját, amely lehetővé tette "a nyelvek 
gazdasági és politikai presztízs által vezérelt terjedését, és ennek 
következtében a nyelvi diverzitás csökkenését"."243 Hozzáteszi, hogy 
"[a]z indoeurópai elterjedéssel kezdődő néhány nyelvcsalád és egyetlen 
szerkezeti típus (ige végződésű, függő-jelölő, akkusatív) elterjedése 
Eurázsia nagy részén példája ennek a folyamatnak. "244 Ez a harmadik 
szakasz tehát megfelel az e szakaszban korábban tárgyalt összetett 
társadalmi-kulturális fejlődésnek, amely csak a holocénnel és csak a 
mezőgazdaság megjelenése után kezdődött. A már tárgyalt okok miatt 
ezek a társadalmi komplexitás felé mutató fejlemények valószínűleg 
magukban foglalták a nagyszabású civilizációk fenntartásához 
szükséges kezdődő le- gal hagyományok típusainak néhány első 
kialakulását is. Ezt a harmadik nagy időszakot az 5.3. ábra mutatja be. 

Hasonlóan az empirikus bizonyítékokhoz, amelyek az ismert 
vadászó-gyűjtögető társadalmak nyelvi sokféleségét állítják szembe a 
poszt-agrikultúrális társadalmakkal, és hasonlóan az utolsó szakaszban 
kidolgozott elméleti előrejelzésekhez (amelyek a következő 
szakaszokon alapulnak 

 

237.  Id. 275. 
238. Id. 
239. Id. Figyelemre méltó az is, hogy az új-guineai őshonos nyelvek, amelyek a 

népességterjedés első csoportjának legmesszebbre nyúló részét képviselték, rendkívüli filogenetikai 
di- versitást mutatnak. Lásd Ross, Supra 203. lábjegyzet, 2-8. pont. 

240. Lásd a 172-84. lábjegyzeteket. 
241. NICHOLS, Supra 137. 

lábjegyzet, 275. o. 
242. Id. 
243. Id. 
244. Id. 
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a nyelv gyakoriságtól függő értékéről és az emberi őstörténet bizonyos 
demográfiai tényeiről), Nichols munkája tehát azt a nézetet támasztja 
alá, hogy a közelmúltbeli társadalmi átalakulások előtt a rendkívüli 
nyelvi sokszínűség jellemezte az uralkodó helyzetet. Munkája azt is 
sugallja, hogy ezeknek a társadalmi átalakulásoknak erősen korrelálniuk 
kell a nagyobb nyelvcsaládok első megjelenésével. E három bizonyíték 
és érvelés együttesen tehát különösen szilárd alapot biztosít a jelen 
javaslatnak. 

Más szóval, amit azonosítottunk, az egy nem nyilvánvaló változó 
(nevezetesen a szélsőséges nyelvi sokféleségtől a nagy nyelvcsaládok 
kezdeti megszületéséig és későbbi elterjedéséig tartó átmenet), 
amelynek szoros korrelációt kell mutatnia a legelső olyan kulturális 
hagyományok őskori kialakulásával, amelyek képesek voltak 
nagyszabású, jogállami civilizációk fenntartására. Ezeknek a tényeknek 
tehát lehetővé kell tenniük számunkra, hogy a történeti nyelvészet 
bizonyos megállapításaiból a jog kialakulása szempontjából releváns 
kulturális átörökítés bizonyos mintáira következtessünk. A legfontosabb 
következtetések közül azonban sok, amelyeket szeretnék levonni, végső 
soron az ezen átalakulások pontos földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó 
további állításoktól függ. A további előrelépéshez ezért ki kell 
dolgoznunk a történelem előtti lin- guisztikai terjeszkedés olyan 
leírását, amely az eddig tárgyalt általános folyamatokat a geológiai és 
régészeti feljegyzések konkrétabb jellemzőihez köti. A IV. részben 
éppen ezt fogom elkezdeni. Célom az lesz, hogy az ebben a részben 
kifejtett általános felismerésekből egy konkrétabb módszertanra térjek 
át jogi családfánk korai filogenetikai szerkezetének megfejtésére. 

 
IV. AZ ÁLTALÁNOS MÓDSZERTAN MEGHATÁROZÁSA: A NAGY 

FOLYÓRENDSZEREK SZEREPÉRŐL AZ ELSŐ NAGY NYELVCSALÁDOK ÉS 
AZ ELSŐ OLYAN KULTURÁLIS HAGYOMÁNYOK KIALAKULÁSÁBAN, 
AMELYEK KÉPESEK VOLTAK A NYELVI ÉS KULTURÁLIS HAGYOMÁNYOK 
KIALAKULÁSÁRA 

A KIALAKULÓBAN LÉVŐ JOGI HAGYOMÁNYOK TÁMOGATÁSA 

Mint már az elején megjegyeztem, végső soron azzal fogok 
érvelni, hogy számos olyan kulturális hagyomány, amely 
megkönnyítette a nyugati civilizáció születését (vagy újjászületését) a 
Kr. u. 11. században, és amely oly sok nyugati társadalomnak segített 
átmenetileg a jogállamisággal rendelkező nagyméretű társadalmakká 
válni, valószínűleg sokkal korábban keletkezett az őstörténelmünkben, 
mint azt általában elismerik (jóval az ókori Görögország, Róma vagy 
Izrael felemelkedése előtt), és egy sokkal keletebbre fekvő régióból (a 
Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régióból). A III. rész ezt az állítást 
azzal kezdte alátámasztani, hogy az őskori nyelvi terjeszkedés bizonyos mintái 
és a legelső emberi kulturális hagyományok kialakulása között, 
amelyek képesek voltak a jog kialakulását támogatni, ro- buszos 
összefüggés mellett érvelt. Ahhoz azonban, hogy a földrajzról további 
állításokat tehessek, a prehisztorikus nyelvi terjeszkedésnek egy olyan 
magyarázatát kell megfogalmaznom, amely ezeket a javasolt 
összefüggéseket több más nyelvi és kulturális tényezőhöz köti. 
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konkrét geológiai és régészeti jelenségek. E rész célja ennek a 
beszámolónak a kidolgozása. 

Stratégiám az lesz, hogy a prehisztorikus nyelvi terjeszkedés újszerű 
leírását dolgozzam ki, amely magába olvasztja a meglévő szakirodalom 
két vezető leírásának - nevezetesen Colin Renfrew "Farming Dispersal" 
nyelvi terjeszkedési modelljének245 és Johanna Nichols "Prestige Based" 
modelljének246 - néhány legmeggyőzőbb és legmeggyőzőbb vonását, 
miközben elkerül bizonyos főbb kritikákat, amelyek mindkettővel 
szemben megfogalmazhatók. A jelen beszámoló újszerű - és reményeim 
szerint fontos és kritikus - hozzájárulást is nyújt, mivel rávilágít arra az 
alulértékelt szerepre, amelyet a nagy folyórendszerek a legkorábbi 
releváns folyamatokban játszottak. Mivel ez az új modell a 
mezőgazdasági fejlődésnek a különleges folyami topográfiák körüli 
kombinációjára összpontosít, az őskori nyelvi terjeszkedés "folyami-
mezőgazdasági" modelljének fogjuk nevezni. 

Mielőtt azonban bemutatnám ezt a modellt, szeretnék kiemelni egy 
fontos módszertani szempontot. Bárki számára, aki a történelem előtti 
nyelvi terjeszkedés plauzibilis bemutatására törekszik, feltétlenül 
fontos, hogy a nyelvi terjeszkedés anakronisztikus modelljeit ne 
vetítsük ki az adott időszakokra. Marija Gimbutas jól ismert javaslata az 
indoeurópai nyelvcsalád invázió és hódítás útján történő korai 
terjeszkedéséről például az eurázsiai sztyeppékről származó nomád 
pásztorcsapatok jól szervezett csoportjait feltételezi, akik - i. e. 4200-tól 
i. e. 3200-ig - képesek voltak katonai hódításokat végrehajtani lovasság 
és fejlett fegyverzet segítségével, majd egy sor szomszédos 
mezőgazdasági népességet arra késztettek, hogy átvegyék a hódítók 
nyelvét. 247 Érdemes ezért megjegyezni, hogy: 1) bár a lovakat 
valószínűleg már Kr. e. 4200-ban háziasították a Gimbutas által említett 
sztyeppei régióban vagy annak környékén,248 úgy tűnik, hogy lovakat 
sehol sem használtak lovasságra egészen Kr. e. 4200-ig. 

 
 

245. Renfrew, 199. lábjegyzet, 7-10. o. 
246. Lásd NICHOLS, Supra 137. lábjegyzet, 12-21. o. (arra utalva, hogy a nyelv hajlamos a 

presztízsközpontokból kiindulva terjedni). 
247. Lásd Gimbutas, Archeological Problems, Supra 97. lábjegyzet, 12., 30. o. ("A Kr. e. 4500-2300 

közötti kurgán terjeszkedések ... pusztulást hoztak a régi európai neolitikus és kálkolitikus 
 kultúrákra" 
"A kurgán kultúra elképesztően egységes kulturális elemeket terjesztett Európa, a Kaukázus és 
Anatólia hatalmas területén. A régészeti bizonyítékok és a legkorábbi történelmi feljegyzések azt 
mutatják, hogy e népet hatalmas királyok és egy nemesi tanács irányította. Társadalmi rendszerük és 
gazdaságuk korlátlan lehetőséget biztosított az invázióra. 
és hódítás. Beléptek a civilizált világba a Közel-Keleten, Anatóliában és az Égei-tenger térségében, 
és ott saját államokat hoztak létre; meghódították a földművelő népeket. . . ." Id. 30-31. o.; lásd még 
Gimbutas, Three Waves, supra 97. o., 240-41. o. (megállapítva, hogy a legkorábbi, földművelő 
társadalmakat Európában "a keletről érkező félnomád lovas kurgán népek két hulláma csonkította 
meg", megjegyezve a "tolófegyverek és lovak hirtelen megjelenését", és azt állítva, hogy "a ló mint 
lovas állat funkciója az 5. évezred második felétől kezdve a Volga és a Dnyeper sztyeppéin 
bizonyított"). 

248. ANTHONY, Supra note 64, 221. o. ("A lovaglás a Pontika-Kaszpi-tengeri sztyeppéken 
kezdődött i.e. 3700 előtt . . . . Lehet, hogy már i.e. 4200 előtt elkezdődött. A Pontika-Kaszpi 
sztyeppéken kívül Kr. e. 3700 és 3000 között terjedt el"). 
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i. e. 1500 és i. e. 1000 között; 249 2) az ilyen jellegű nagyszabású katonai 
hódításokhoz szükséges vasfegyverek és jól szervezett seregek csak i. e. 
1000 és i. e. 900 között jelennek meg a régészeti feljegyzésekben; 250 3) 
ezeknek a nagyon korai hódítóknak még mindig képesnek kellett 
lenniük arra, hogy létrehozzák azokat a társadalmi struktúrákat és 
népességváltozásokat, amelyek a nagyobb nyelvcsaládok 
létrehozásához és fenntartásához szükségesek voltak, ha hódításaiknak 
a javasolt hatásokkal kellett volna járniuk; 251 4) az érintett hódító 
csoportok, legalábbis a Gimbutas által leírtak szerint, nem rendelkeztek 
ilyen összetett társadalmi struktúrákkal; 252 5) a kerekes szekeret, 
amelyre feltehetően szükség lett volna a sikeres hódítást követő 
bizonyos típusú nagyszabású vándorlásokhoz, csak i. e. 3500 körül 
találták fel; 253 és 6) a legtöbb korai, nem szedentikus emberi csoportnak 
valójában nem voltak sem állandó hadseregei, sem pedig olyan 
társadalmi és kulturális képességei, amelyek szükségesek lettek volna a 
nagy földrajzi és tartós időbeli kiterjedésű, jelentős nyelvi jelenségek 
létrehozásához. 254 Azt sem szabad elfelejteni, hogy azokban a sokkal 
későbbi történelmi időszakokban, amikor a nomád pásztorkodó hódítók 
gyakran rendelkeztek ezekkel a fejlettebb technológiai képességekkel, 
és gyakran képesek voltak meghódítani különböző letelepedett 
területeket Eurázsia-szerte, ezek a csoportok hajlamosak voltak arra, 
hogy beillesszenek 

 
 
 
 

249. Id. 223. o. (megjegyezve, hogy "[m]inden szakértő szerint a lovakat csak i. e. 1500-1000 
után kezdték használni a háborúban", és hogy a lovasságot "a vaskorban, i. e. 1000 után találták 
fel"). 

250. Id. 224. o. ("[A]z állami hadviselés taktikája és ideológiája névtelen katonák nagy, 
fegyelmezett egységein múlott, akik egy tábornoknak engedelmeskedtek. Ezeket a taktikákat és a 
velük járó katona mentalitást nem alkalmazták a lovasokra i. e. 1000 előtt, részben azért, mert még 
nem találták fel a rövid íjakat és a szabványosított nyilakat, amelyek a lovas íjászatot valóban 
fenyegetővé tették volna."). 

251. Ahogy Peter Bellwood megjegyezte, a történelmi forrásokból származó összehasonlító 
bizonyítékok "azt sugallják, hogy azok a hódító birodalmak, amelyek nem fektettek be jelentős 
gyarmatosítási programokba, soha nem terjesztették a nyelveket nagyon messzire vagy nagyon 
sikeresen, legalábbis nem az egyetemes népnyelv hosszú távú és egész népességre kiterjedő szintjén" 
Bellwood, Supra 106. lábjegyzet, 17-18. o., magyarul: "A nyelvek nem terjedtek el nagyon messzire 
vagy nagyon sikeresen. Bellwood folytatja: 

Számos példát lehet idézni - a latin a Római Birodalom belső tartományain túl, a perzsa az 
akhájmenidák belső területein túl, a görög az archaikus és hellenisztikus gyarmatokon túl (és 
még ez utóbbiak is viszonylag mulandóak voltak nyelvi értelemben), a mongol Mongólián túl, 
az angol és a holland Malajzia, India, Indonézia (európaiak által) nem gyarmatosított területein, 
és így tovább. 

Id. 
252. Gimbutas, Archeological Problems, supra 97. lábjegyzet, 12., 30-31. o.; lásd még BRYANT, 

supra 35. lábjegyzet, 38-40. o. (megjegyezve, hogy Gimbutas a proto-indoeurópaiakat militarista és 
tekintélyelvű, férfiak uralta pásztorcsoportokkal hozta összefüggésbe, akik nem rendelkeztek 
mezőgazdasági technológiákkal, és csak no- madic pásztoréletet folytattak). 

253. ANTHONY, supra note 64, 300-39. o. (összegyűjtve azokat a bizonyítékokat, amelyek arra 
utalnak, hogy a szekerek csak i. e. 3300 körül kezdtek viszonylag nagy számban megjelenni a 
régészeti feljegyzésekben); lásd még id. 311. o. ("Nem tudjuk pontosan megmondani, mikor 
gördültek először szekerek az eurázsiai sztyeppékre. De egy agyagpoháron lévő szekér képét 
biztonsággal Kr. e. 3500-3300-ra datálják "). 

254. Lásd Lee & Daly, Supra 77. lábjegyzet, 1. o. ("A vadászó-gyűjtögető népek általában olyan 
népek, amelyek a közelmúltig az állam által előírt átfogó fegyelem nélkül éltek. Viszonylag kis 
csoportokban éltek, központi hatalom, állandó hadseregek vagy bürokratikus rendszerek nélkül. A 
bizonyítékok mégis azt mutatják, hogy meglepően jól éltek együtt, és problémáikat nagyrészt 
egymás között oldották meg, tekintélyi személyek igénybevétele nélkül, és különösebb erőszakra 
való hajlam nélkül."). 
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a meghódított népek már meglévő politikai és nyelvi struktúráiba, 
ahelyett, hogy felváltották volna azokat. 255 

Az anakronizmussal kapcsolatos kifogások elkerülése érdekében 
ez a rész ezért megpróbál egy olyan beszámolót kidolgozni a történelem 
előtti nyelvi terjeszkedésről, amely sokkal érzékenyebben reagál a 
társadalmi, gazdasági, anyagi és technológiai erőforrások azon sajátos 
szintjeire, amelyek a holocén során a vadászó-gyűjtögető megélhetési 
módokból a társadalmi élet összetettebb formáiba való első átmenet 
során álltak rendelkezésünkre. 

 
A. Az őskori nyelvi terjeszkedés két standard modellje 

Hadd kezdjem a szakirodalomban a nyelvi expanzió két 
legjelentősebb modelljének tárgyalásával, amelyek hasznos 
kiindulópontként szolgálnak a későbbi vitákhoz. Először is, számos 
teoretikus - köztük Colin Renfrew, Peter Bellwood és L. L. Cavalli-
Sforza, a legjelentősebbek közülük - azt állította, hogy a nyelvek korai 
elterjedésének egyik legfontosabb tényezője a mezőgazdaság fejlődése 
volt. 256 Ennek az ún. "mezőgazdasági-expanzionista" vagy 
"mezőgazdasági/nyelvi elterjedési" modellnek a hívei a következőkre 
törekednek: 

a nyelvcsaládok elterjedését, amely a korai és a középső 
holocénben, a nagyméretű poliszok létezése előtt történt, a 
termelési mód forradalmi változásával magyarázzák, amely 
viszont a népesség és a nyelvek terjedését eredményezte. E 
terjeszkedés mechanizmusát általában a migráció és a bevándorlók 
társadalmi integrációjának valamilyen kombinációjának 
gondolják, ami a bennszülöttek részéről nyelvváltást 
eredményezett. . . . Ebben a modellben a földművelés 
népességnövekedést eredményez, ami arra késztet egyes 
embereket, hogy rövid távolságra új területekre költözzenek, ahol 
keverednek az őslakosokkal, és a körforgás megismétli önmagát. 
257 

Másodszor, sok elméletalkotó, aki a nyelvi terjeszkedést próbálja 
megmagyarázni, Johanna Nichols megfigyelésére hivatkozik, amely a 
történelmi feljegyzéseken alapul. 

 
 

255. RENÉ GROUSSET, A SZTYEPPÉK BIRODALMA: A HISTORY OF CENTRAL ASIA xxviii (Na- omi 
Walford trans., 2002) (1970) ("[T]he process of iszlamization and Iranization among the Turkish 
conquerors of Iran and Anatolia forms an exact counterpart to the Sinicizing noted among the 
Turkic, Mongol, or Tungus conquerors of the Celestial Empire.")."). 

256. A nyelvi terjeszkedés e modelljét tárgyaló kiváló esszégyűjteményt lásd gener- ally EXAMINING 
THE FARMING/LANGUAGE DISPERSAL HYPOTHESIS, supra note 106; lásd még L. Luca Cavalli-Sforza, 
Genetic and Cultural Diversity in Europe, 53 J. ANTHROPOLOGICAL RES. 383, 386 (1997); E.M. Wijsman 
& L.L. Cavalli-Sforza, Migration and Genetic Population Structure with Special Reference to Humans, 
15 ANN. REV. ECOLOGY & SYSTEMATICS 279, 296 (1984). 

257. McConvell, Supra note 75, 147. o.; lásd általában EXAMINING THE 
FARMING/LANGUAGE DISPERSAL HYPOTHESIS, Supra note 106; lásd még Cavalli-Sforza, Supra note 
256, 386. o. ("A mezőgazdasági gazdaság fokozatosan felszabadította az embereket a természeti 
erőforrásoktól való függőség alól, lehetőséget adva nekik, hogy nagyobb ütemben szaporodjanak és 
nagyobb népsűrűséget érjenek el, mint minden korábbi korban, amikor az élelmiszerforrások csak a 
természetben rendelkezésre álló erőforrások voltak.")."); Wijsman & Cavalli-Sforza, Supra 256. 
lábjegyzet, 294-95. o. (a korai mezőgazdasági technikák fejlődését és elterjedését tárgyalja, amelyek 
a földek teherbíró képességének növekedését okozták). 
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(és így a nagy civilizációk kialakulása utáni időszakokban), hogy a nyelvi 
terjeszkedések általában a gazdasági és politikai presztízsforrásokat követik. 

258 Az az elképzelés, hogy a mezőgazdaság kialakulásának fontos szerepet 
kellett játszania 

szerepe az első nagy nyelvcsaládokhoz vezető őskori fejlődésben 
legalább két okból is nagyon valószínű. Először is, a mezőgazdaság 
fejlődése lehetővé tette a népsűrűség növekedését, és a megnövekedett 
népsűrűség miatt több ember kerülhetett kapcsolatba egymással, mint 
ami abban az időben szokásos volt. 259 Mivel a nyelv értéke a 
gyakoriságtól függ, a mezőgazdaság fejlődésének ezért inkább relatíve 
nagyobb és összehangoltabb nyelvi jelenségeket kellett volna 
létrehoznia. Másodszor, a korabeli szomszédos vadászó-gyűjtögető 
társadalmakkal összehasonlítva (akiknek nem voltak lovaik és 
vasfegyvereik, és egyáltalán nem tudtak sok többletárut magukkal 
vinni), sok korai agrárista társadalom nagyobb erőforrásokat és hatalmat 
tudott volna megszilárdítani, és ezért képes lett volna viszonylagos 
gazdasági és politikai presztízst érvényesíteni. 260 Ezért Nichols 
megfigyelése, miszerint a nyelvi terjeszkedések általában a gazdasági és 
politikai presztízs forrásait követik, további támogatást nyújt a 
mezőgazdaság korai jelentőségének alátámasztására. 

Ugyanakkor azonban számos teoretikus joggal kritizálta a 
mezőgazdasági expanziós modelleket azon az alapon, hogy a 
mezőgazdaság olyan csoportok között alakult ki, amelyek számos 
fontos régióban, például Óceánia és Európa nagy részén, soha nem 
hoztak létre jelentős nyelvcsaládokat. 261 Ráadásul a nagyobb 
nyelvcsaládok terjeszkedő határai nem követik pontosan a 
mezőgazdaság elterjedését. 

 
 
 
 

258. Lásd pl. NICHOLS, Supra 137. lábjegyzet, 16. o. (az elitdominancia formáit olyan 
folyamatokként írja le, amelyekben a nyelvi terjedés "a politikai, kulturális és katonai elit nyelvét 
követi"); Renfrew, Supra 199. lábjegyzet, 3., 6. o. (a nyelvi terjedés egyik fő okát a "[é]lite dominancia, 
amikor egy bejövő kisebbségi elit képes, általában katonai eszközökkel, átvenni a hatalmi eszközök 
irányítását a 
[egy] terület"). 

259. Colin Renfrew és Peter Bellwood például egyaránt a népsűrűség növekedését említi a 
földművelés/nyelvi elterjedés hipotézisének egyik fő tényezőjeként.   Lásd Bellwood, Supra 106. 
lábjegyzet, 17-18. o.; Renfrew, Supra 199. lábjegyzet, 8. o. 

260. Lyle Campbell ezért úgy írta le az elit dominanciáját, mint "az új nyelv és az új 
agrárgazdaság átvételét a helyi vadászó-gyűjtögető csoportok által"... . Lyle Campbell, What Drives 
Linguistic Diversification and Language Spread? , in EXAMINING THE FARMING/LANGUAGE 
DISPERSAL HYPOTHESIS, supra note 106, 49., 49. o., 49. o. 

261. Lásd pl. id. 49, 60 ("Számos olyan eset van, amikor a nyelvek eloszlása nem felel meg a 
földművelés/nyelvi elterjedés modelljének előrejelzéseinek - számos megmagyarázhatatlan nyelvi 
elterjedés van mezőgazdaság nélkül, és számos olyan eset, amikor a nyelvi sokszínűség a 
mezőgazdasági elterjedés ellenére is fennáll."); McConvell, supra note 75, 148. o. ("A mezőgazdaság 
elterjedése és a kiterjedt nyelvcsaládok elterjedése közötti kapcsolatot javasolták ... de számos 
modellben problémák vannak - leggyakrabban a mezőgazdaság valamilyen formája már a nyelvek 
megjelenése előtt is létezett ... ."). A mezőgazdaság/nyelvek elterjedésének modelljének modern 
támogatói hajlamosak elismerni, hogy a modell csak "a világ néhány legnagyobb nyelvcsaládjának 
jelenlegi elterjedését magyarázza . . ." . Renfrew, supra note 199, at 3 (em- phasis added). 
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ture. 262 Ezért, még ha a mezőgazdaság fejlődése fontos szerepet is 
játszott egyes nyelvek őskori elterjedésében, úgy tűnik, hogy ezek a 
fejlesztések nem voltak elegendőek ahhoz, hogy nagyobb 
nyelvcsaládokat hozzanak létre. 

Nichols presztízsre vonatkozó megfigyelései szintén hasznosak 
lehetnek, de - az imént említett tényeket figyelembe véve - a 
mezőgazdaság kialakulásánál konkrétabb társadalmi-kulturális 
fejleményekhez kell kötni őket, ha segítenek megmagyarázni a nagyobb 
nyelvcsaládok őskori kialakulását. Azt is fontos megjegyezni, hogy bár 
az egyes ilyen átalakulásokból kialakult társadalmak végül képesek 
lehettek presztízst igényelni néhány szomszédjukkal szemben, úgy 
tűnik, hogy maguk a fejlemények demográfiai változásokkal jártak, 
amelyek valószínűsíthetően a presztízsben bekövetkezett változások 
előtt (és így azoktól függetlenül) hozták volna létre a nyelvi jelenségek 
bővülését. Ezek a tények arra utalnak, hogy a presztízs nemcsak a 
nyelvi expanzió oka lehet, hanem bizonyos társadalmi átalakulások 
eredménye is, amelyek általában önmagukban is nyelvi expanziókat 
eredményeznek. 

 
B. Az új modell bemutatása: Az őskori nyelvi terjeszkedés "folyami-

agrár" modellje 

E rész hátralévő része amellett érvel, hogy a nyelvi terjeszkedés 
mind az agrár-kulturális terjeszkedés, mind a presztízs alapú 
modellekből hiányzik annak a szerepnek a tisztázása, amelyet a nagy 
folyórendszerek játszottak abban, hogy néhány nagyon korai 
agrártársadalom sokkal kiterjedtebb, erősebb, összekapcsolt és népesebb 
társadalmi és nyelvi koordinációs központokká válhasson. Amint 
fentebb említettem, azt a modellt, amely ezt az alapvető felismerést 
fejleszti, és az előző szakaszban tárgyalt két modell néhány legjobb 
tulajdonságával kombinálja, "az őskori nyelvi terjeszkedés folyami-
agrár-mezőgazdasági modelljének" nevezem. Mivel ez a modell újszerű, 
azzal kezdem, hogy bemutatom alapvető jellemzőit, és némi elméleti 
motivációval látom el. A későbbi szakaszokban aztán finomítom a 
modellt, és a rendelkezésre álló bizonyítékokkal tesztelem. 

Kezdjük némi elméleti motivációval. Még a mezőgazdaság 
kialakulása előtt a nagyobb folyórendszerek feltehetően erős gravitációs 
vonzerőt gyakoroltak sok legkorábbi vadászó-gyűjtögető ősünkre. A 
folyók fontos forrása az iható víznek, amely nyilvánvalóan 
létfontosságú az emberi élet fenntartásához. Az iható víz számos olyan 
állatot is vonz, amelyekre őseink hajlamosak voltak vadászni, és sok 
vadászó-gyűjtögető még mindig a folyók menti területeket használja (a 
kapcsolódó jelenségekkel együtt). 

 
 
 

262. Lásd pl. , Campbell, supra note 260, 49-50. o. (elismeri a "nem expanziós mezőgazdasági 
tájakat"); McConvell, supra note 75, 148. o. ("[T]he early phases of the expansion before agriculture 
or pastoralism."). 
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mint például tavak és víznyerő helyek), mint elsődleges 
vadászterületek. 263 A folyók végül sok, a táplálékszerzéshez hasznos 
növénytípus fenntartásához járulhatnak hozzá. Ezért nem meglepő, 
hogy - a legjobb régészeti bizonyítékok szerint - a folyóvölgyek 
gyakran vonzották vadászó-gyűjtögető őseinket. 264 

A mezőgazdaság első fejlődésével azonban a nagy folyórendszerek 
feltehetően sokkal erőteljesebb szerepet kezdtek játszani a társadalmi 
élet egyre összetettebb formáinak koordinálásában. Kezdetben a 
mezőgazdasági közösségek a folyókat fontos vízforrásként 
használhatják a termesztéshez - akár úgy, hogy a megfelelő 
évszakoknak megfelelő ártereken ültetik el a növényeket, akár úgy, 
hogy öntözéssel elterelik a folyó vizét (és néha még el is tárolják azt a 
szárazabb évszakokra való felhasználásra). A folyórendszerek így a 
mezőgazdasági termelékenység és a kiszámíthatóság sokkal nagyobb 
mértékű növekedését támogathatják - ezáltal felerősítve a 
mezőgazdaságnak a népsűrűségre és a társadalmi szerkezetre gyakorolt 
szokásos hatásait. 

Ha a mezőgazdaság önmagában hajlamos nagyobb élelmiszer-
feleslegek és nagyobb népsűrűség előállítását támogatni, akkor e 
folyamatok felerősítése a mezőgazdaságnak egy nagy folyórendszer körüli 
kombinációja révén meg kellett, hogy teremtse a nagyobb léptékű, 
cserealapú gazdaságok irányába történő fokozott átmenetekhez szükséges 
előfeltételeket. A kerekes szekér megjelenése előtt (valószínűleg valamikor i. e. 
4000 és i. e. 3500 között),265 és az olyan állatok háziasítása előtt, amelyek 
hatékonyan tudtak nagy távolságokra nehéz csomagokat szállítani (mint 
például a ló és a teve, amelyeket valószínűleg i. e. 4200 körül, illetve i. e. 
3500 és i. e. 2500 között háziasítottak),266 a tömegáruk nagy távolságra 
történő szállításához és cseréjéhez szükséges technológiák nagyrészt 
hiányoztak,267 és a folyórendszerek nem voltak alkalmasak a nagy 
távolságokra történő szállításra. 

 
263. Lásd pl. ALAN BARNARD, HUNTERS AND HERDERS OF SOUTHERN AFRICA: A 

COMPARATIVE ETHNOGRAPHY OF THE KHOISAN PEOPLES 43-44, 54-55, 224 (1992) (megjegyzi, hogy 
a bandák hajlamosak arra, hogy a különböző víznyerő helyek körül orientálódjanak, amikor a víz 
egyébként nehezen elérhető); id. at 102-03 ("A különbség az, hogy sok egyed éves ciklusa magában 
foglalja a rezervátumon kívüli, jobb vízellátottságú területekre való utazást is."); lásd még Renfrew, 
supra 199. lábjegyzet, 11. o. ("Ugyanakkor elismerik, hogy egyes part menti, folyóparti vagy tóvidéki 
helyek kedvező körülmények között sokkal nagyobb populációs sűrűséget tesznek lehetővé a halász-
vadász-gyűjtögetők számára, mint amilyen egyébként a helyzet lenne, és hogy az ilyen területeket 
különös figyelemmel kell kezelni erre a tényezőre.")"). 

264. Lásd pl. BARNARD, Supra note 263, 43-44, 55, 102, 224; Fagan, Supra note 176, 330-31 
("[Minden csoport [Eurázsiában az utolsó glaciális maximum után] egy folyóvölgyben összpontosult, 
ahol a vad a legbőségesebb volt, és ahol növényi táplálékot és halat lehetett találni a rövid nyarak alatt."); 
Renfrew, Supra note 199, 11. o.). 

265. ANTHONY, 64. lábjegyzet, 65-75., 300-30. o. 
266. Id. 223. o. (megjegyezve, hogy a törzsi pásztorok valószínűleg már i.e. 4000 előtt is 

lovagoltak); Sheila Hamil- ton-Dyer, Domestication of the Camel, in OXFORD COMPANION, supra 
note 124, 114, 114-15 ("A dromedár először az Arab-félsziget déli részén tűnik háziasítottnak. Kr. e. 
3000 és 2500 között feltételezhető, hogy az ottani tengerparti népek a vadászatról áttértek a tevék 
pásztorlására a tejükért."). 

267. Lásd pl. Andrew Sherratt, Use of Animals for Transportation, in OXFORD COMPANION, 
su- pra note 124, 382. o. ("A legtöbb területen az állatok által vontatott járművek csak rövid távú 
szállításra voltak fontosak, akár társadalmi célokra, akár mezőgazdasági célokra. Jól karbantartott 
úthálózat hiányában ... a hosszú távú áruszállításhoz kevéssé voltak alkalmasak."). 
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az ömlesztett áruk hatékony szállításának egyik nagyon kevés 
lehetőségét biztosították: a hajókat. A nagyobb folyórendszereknek 
ezért az egyre összetettebb társadalmak fejlődésének legelső lehetséges 
idegközpontjait kellett volna jelenteniük, amelyekben a specializáció és 
a munkamegosztás sokkal erőteljesebb formái, sokkal nagyobb és 
egymásrautaltabb népesség, valamint sokkal nagyobb politikai és 
gazdasági növekedési képességek alakultak ki. 

A 6. ábra a tárgyalt folyamatok stilizált ábrázolását mutatja be. Vegyük 
észre, hogy a jelenségek három alapvető osztályát állítja szembe 
egymással. Az első a fő folyórendszer körüli robusztus mezőgazdasági 
termelésnek a nagy nyelvi kiterjedések termelésére gyakorolt előre 
jelzett hatása. (A hatásoknak ezt az első osztályát az ábra jobb felső 
kvadránsában a nagy folyó köré összpontosuló nagy és terjeszkedő 
társadalmi-nyelvi komplexum képviseli. A később tárgyalandó okok 
miatt ez a szociokulturális komplexum magában foglal bizonyos nyelvileg 
rokon nomád pásztorcsoportokat is, amelyeket szürke sávval jelölünk. 
Van egy nyíl is, amely ebből a nagyobb szociokulturális komplexumból 
egy nagyobb nyelvcsalád létrejöttére mutat - amint azt az ábra bal alsó 
sarka jelzi). A második a folyórendszer hiányában a hétköznapibb 
mezőgazdasági termelésnek a nyelvi kiterjedések kialakulására 
gyakorolt, előre jelzett hatása. (Ez utóbbi hatásokat a három csíkos 
földterület jelzi, amelyek sokkal kisebbek és egymástól elszakadva 
helyezkednek el - így lehetővé válik a folyamatos nyelvi sokféleség 
fenntartása). A 6. ábra ezután kis emberi ikonokkal ábrázolja a 
jelenségek harmadik osztályát, amely a megmaradt vadászó-gyűjtögető 
bandák egy részét jelenti. A már tárgyalt okok miatt ezeknek a 
bandáknak továbbra is a nyelvi sokféleség még szélsőségesebb formáit 
kellett volna mutatniuk. 

Amint a 6. ábra mutatja, a jelenlegi előrejelzés szerint a nagy 
folyórendszerek fontos szerepet játszottak volna a szokásos 
mezőgazdasági termelés kiegészítésében, hogy a szokásos 
mezőgazdaság hatásaihoz képest jelentősen kibővült nyelvi jelenségeket 
hozzanak létre. (Ez az előrejelzés mindazonáltal összhangban van azzal 
az állítással, hogy a közönséges mezőgazdaság a vadászó-gyűjtögető 
megélhetési módokhoz képest inkább kisebb nyelvi bővüléseket és a 
nyelvi sokféleség kisebb csökkenését eredményezte volna.) 
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Hadd összpontosítsam most a figyelmet a 6. ábra egy további 

aspektusára, amely különösen fontos lesz a későbbi viták során (amikor 
megpróbáljuk megérteni az indoeurópai nyelvcsalád terjeszkedésének 
legvalószínűbb korai forrásait). A jelenlegi modell szerint az egyik ok, 
amiért a nagy folyórendszerek különleges és páratlan módon járultak 
volna hozzá a nyelvi terjeszkedéshez, emberiségünk mezőgazdasági 
őstörténetének legkorábbi időszakaiban, a következő: Ezek a földrajzi 
topográfiák hajlamosak lettek volna egy nagyon sajátos 
munkamegosztást létrehozni bizonyos letelepedett csoportok (amelyek 
vagy a nagy folyórendszer központjához közeli földeket műveltek 
volna, vagy a partjainál lévő kikötőkben bimbózó ipari és 
kereskedelem-orientált tevékenységeket folytattak volna) és bizonyos 
nomádabb, pásztorkodó csoportok (amelyek inkább tenyésztettek és 
állattenyésztést folytattak volna, de inkább e terjeszkedő társadalmi-
kulturális komplexumok peremén éltek volna) között. Ez a 
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Az előre jelzett felosztást - amely a nyelvileg rokon csoportok közötti 
felosztást jelenti, amelyek eltérő megélhetési mintákat mutatnak - a 6. ábra 
a félig nomád pásztorcsoportok szürke sávjával ábrázolja, amelyek a 
letelepedettebb (a nagyobb folyórendszerek közelében lévő) népességeket 
veszik körül. E szürke sávban a középpontból radikálisan kifelé vezető 
nyilak is vannak, amelyek azt a fontos szerepet hivatottak jelezni, amelyet 
ezek a pásztorcsoportok játszanak annak a fő nyelvcsaládnak a gyors 
terjeszkedésében, amelynek részei. 

Ennek az előre jelzett munkamegosztásnak az oka a következő. 
Sok pásztorállat - például a juhok, kecskék és szarvasmarhák - nagy 
területet igényel a legeltetéshez, és az évszakok változásával és a 
túllegeltetés megelőzése érdekében időszakosan át kell vinni őket a legelőről a 
legelőre. 268 Az a tény, hogy a folyami vízre szükség lett volna a termesztéshez, 
felértékelte a folyóparti földeket a betakarításhoz, és ezáltal ösztönözte a 
pásztor- és aratótevékenységek közötti megosztottság kialakulását - e 
társadalmak arató szegmensei inkább a folyórendszerhez közelebb, a 
központban helyezkedtek el, míg a pásztorkodó szegmensek inkább e 
terjeszkedő társadalmi-kulturális komplexumok perifériájára szorultak. 
A hajóknak a tömegszállításban betöltött különleges jelentősége miatt (különösen a 
teherállatok háziasítása előtt) a nagyobb kereskedelmi kikötők is 
jellemzően a folyóparton helyezkedtek el. Hasonló okokból a 
kereskedelem számára fontos árucikkeket előállító ipari központok 
közül soknak ugyanezen területek közelében kellett maradnia. Ezek a 
tények együttesen tehát további nyomást kellett, hogy gyakoroljanak a 
tárgyalt munkamegosztás felé - a pásztorkodó csoportok elváltak a 
letelepedettebb csoportoktól, amelyek vagy mezőgazdasági, vagy egyre 
inkább városi életmódot folytattak. 

Az őskori nyelvi terjeszkedés folyami-művelődési modellje azt 
jósolja, hogy ezek a nagyobb (és nyelvileg összehangolt) társadalmi 
komplexumok ezután még tovább kezdtek terjeszkedni mind a népesség, 
mind a politikai és gazdasági hatalom tekintetében. Ahogy ez történt, a 
periférián élő nomád pásztorcsoportok némelyike gyakran még inkább a 
perifériára szorult - mind a növekvő népsűrűség és a letelepedett 
mezőgazdasági tevékenységek miatt a központban, mind pedig azért, 
hogy a bővülő legelőket legeltetésre használhassák. 269 A pásztorok e 
terjeszkedő csoportjai feltehetően magukkal hozták volna nyelvüket, és 
- tekintettel a pásztorok hatalmas presztízsére és gazdasági erejére - a 
pásztorok nyelvét is magukkal hozták volna. 

 
 

268. Lásd pl. , Vladimir N. Basilov, Introduction, in NOMADS OF EURASIA 1, 1-5 (Vladimir N. 
Basilov ed., Mary Fleming Zirin trans., 1989). "A nomádságnak kifejezett szezonális jellege volt, 
mivel sok esetben a legelők, amelyeken a nyári hónapokban a jószágok megélhettek, nem voltak 
alkalmasak a téli időszakra - és fordítva". Id. 1. o. (megjegyezve, hogy a legelők elérhetősége és 
állapota is befolyásolta a nomád vándorlások menetét). 

269. Lásd pl. id. 5. o. ("A vándorló pásztorkodás nem az emberiség legősibb foglalkozása volt. 
Amint azt a régészeti ásatások kimutatták, ezt egy összetett állattenyésztő és mezőgazdasági gazdaság 
előzte meg, viszonylag ülő életmóddal; csak az állattartás volt pásztor jellegű."). 
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civilizációk, amelyekkel (hosszú kereskedelmi múlt és részleges közös 
leszármazás révén) kapcsolatban álltak a központban - ezek a 
pásztorcsoportok hajlamosak lettek volna arra, hogy társadalmi, 
gazdasági és nyelvi kapcsolatokat tartsanak fenn ezekkel a társadalmi 
központokkal. Ahogy az első ősi folyami civilizációk öko- nomikus 
hatalma és tekintélye nőtt, ezek a nagyobb társadalmi-kulturális 
komplexumok ezért hajlamosak lettek volna egyre kiterjedtebb nyelvi 
jelenségeket létrehozni, és velük együtt a világ legelső nagy 
nyelvcsaládjainak némelyikét is. 

A javasolt különleges mechanizmusok miatt ezek a sajátos nyelvi 
jelenségek a népesség és a földrajz szempontjából is sokkal gyorsabban 
terjedtek volna el, mint a pusztán a mezőgazdaság elterjedése vagy a 
nomád élet más, egyszerűbb és kevésbé összekapcsolt formái által 
létrehozott jelenségek. Ez az értekezés tehát segít tisztázni a nyelvi 
terjeszkedés folyami-művelődési modelljének számos részletét, 
amelyeket a 6. ábra mutat be. Emellett ad- dicionális elméleti indoklást 
nyújt ahhoz az állításhoz, hogy az ősi folyami-mezőgazdasági 
civilizációkat úgy kell felfogni, mint amelyek természet- történelmünk, 
mint faj legfontosabb korai nyelvi terjeszkedéseinek némelyikét 
létrehozták. 

Annak további tisztázása érdekében, hogy a nagy folyórendszerek 
milyen mértékben járultak hozzá a nyelvi terjeszkedés e korai 
folyamataihoz, a 6. ábra szembeállítja a tárgyalt hatásokat azokkal a 
hatásokkal, amelyeknek az egyszerűbb mezőgazdasági-kulturális 
közösségeket kellett volna kísérniük, amelyek termesztése elsősorban 
az esővíztől vagy a talajvíztől függött. Amint fentebb említettük, az 
utóbbi típusú mezőgazdasági közösségeket a 6. ábrán három kisebb, 
egymástól nagyrészt elszigetelt, csíkozott földterület ábrázolja. Az ilyen 
egyszerűbb típusú mezőgazdasági közösségek talán nagyobb 
népsűrűséget tudtak volna fenntartani, mint néhány vadászó-gyűjtögető 
szomszédjuk, de a tömegáruk nagy távolságokra történő szállításával 
járó költségek megakadályozhatták volna, hogy sokkal nagyobb 
munkamegosztás, specializáció, piaci integráció, valamint politikai és 
gazdasági növekedés központjaivá váljanak. Hasonlóan sok mai 
önellátó gazdálkodóhoz, például a Szaharától délre fekvő afrikai 
országokban, az ilyen közösségeknek ezért viszonylag önellátónak 
kellett maradniuk, és viszonylag lokalizált területeken kellett mind a 
betakarítással, mind az állattenyésztéssel foglalkozniuk. 270 Ebből 
következik, hogy az ilyen társadalmak sokkal kevésbé voltak képesek 
támogatni a népesség és a társadalmi struktúra nagyobb léptékű 
fejlődését, ami a következő területeken lett volna lehetséges. 

 
 

270. Lásd Hans Binswanger & Prabhu Pingali, Technological Priorities for Farming in Sub-Saharan 
Africa, 3 WORLD BANK RES. OBSERVER 81, 89 (1988) (kifejtve, hogy a Szaharától délre fekvő afrikai 
területeken "részben azért dominál az önellátó gazdálkodás, mert a piacra jutás gyenge. A vásárlás 
költségei 
nagyobb, mint a munkaerőköltségek esetleges megtakarítása, és a mezőgazdasági termelőt nem 
ösztönzi a földköltségek megtakarítása."). 
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néhány nagyobb folyórendszer. Az is sokkal kevésbé valószínű, hogy 
önmagukban létrehoztak volna nagyobb nyelvcsaládokat vagy a 
kialakulóban lévő jogrendszerek fenntartásához szükséges kulturális 
hagyományokat. Amint ez a vita mutatja, a nyelvi terjeszkedés folyami-
agrár-mezőgazdasági modellje ezért felhasználható az egyszerűbb 
agrár-expanziós modellek erejének és néhány korlátjának 
magyarázatára. Az ilyen jellegű összehasonlítások a folyómenti-
mezőgazdasági modellnek is további hitelességet kell, hogy adjanak. 

Ezek a viták tehát együttesen a következő elméleti előrejelzések 
alapját adják. A holocén korai és középső szakaszában a nagy 
folyórendszereknek - a mezőgazdaság fejlődésével együtt - 
kulcsszerepet kellett játszaniuk a különösen nagy és egymástól függő 
népességek létrehozásában - a nagy társadalmi komplexitást általában 
lehetővé tevő különleges kulturális hagyományokkal együtt. Ezért 
ezeknek a különleges topográfiáknak a legelső társadalmi és kulturális 
hagyományok némelyikét is elő kellett volna teremteniük, amelyek 
szükségesek voltak a nagyméretű, kezdődő jogrendszerekkel 
rendelkező civilizációk fenntartásához. Tekintettel a nyelv 
gyakoriságtól függő értékére és az előző szakaszban tárgyalt nyelvészeti 
bizonyítékokra, ezeknek a folyómenti-mezőgazdasági topográfiáknak 
kritikus szerepet kellett játszaniuk a legelső nagy nyelvcsaládok 
legkorábbi, történelem előtti terjeszkedésében. 

Az általam javasolt elsődleges terjeszkedési módszer azonban nem 
a hódítás vagy a migráció. Nem is egyszerűen a mezőgazdasági 
termelés vagy a politikai és gazdasági presztízs hatásaiban gyökerezik. 
Inkább azt javaslom, hogy bizonyos folyók menti topográfiák 
nagymértékben felerősítették a mezőgazdaság népsűrűségre gyakorolt 
rendes hatásait, és ezáltal a kereskedelem révén az egymásrautaltság 
irányába ható nyomást, valamint a gazdasági és politikai hatalom 
hatalmas növekedését eredményezték. Ezek a tények egyidejűleg sokkal 
értékesebbé tették volna a nyelvi koordinációt mindazok számára, akik 
e nagyon korai, kiterjedt társadalmi-kulturális komplexumok részei 
voltak, vagy kapcsolatba kerültek velük. Ezen túlmenően a jelen modell 
azt javasolja, hogy e nagyobb társadalmi-kulturális komplexumok 
fontos szegmensei nomád pásztorcsoportok lettek volna, amelyeknek 
mobil életformái, a centrummal való kapcsolataikkal és a perifériáról 
való terjeszkedésükkel kombinálva, e társadalmi-kulturális komplexumok még 
további (és viszonylag gyors) terjeszkedését eredményezték volna. 
Mindezen nyelvi terjeszkedéseket végül e terjeszkedő csoportok más 
szomszédos csoportokkal való fokozatos házasodása és keveredése 
segítette volna. 271 Ennek eredményeképpen egy kis maroknyi nyelvi és 
kulturális hagyomány kezdett volna dominálni a saját származási 
régióiban - ezáltal csökkentve a világ nyelvi sokféleségének általános 
mennyiségét. Ezek a fejlemények tehát már korán meghatározták volna 

271. Renfrew, 199. lábjegyzet, 3. pont. 
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Az emberi populációk pontosan olyan típusú pályán mozogtak, amely a 
nyelvi sokféleségnek a 4. ábrán bemutatott, a modern világban 
uralkodó, ismertebb mintázatainak kialakulásához szükséges. 

 
C. A nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-mezőgazdasági modelljének finomítása 

Az utolsó alfejezetben bemutattuk az őskori nyelvi terjeszkedés 
folyami-agrár-mezőgazdasági modelljét, és adtunk neki némi kezdeti 
elméleti indíttatást. Mielőtt azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján tesztelni lehetne, öt kulcsfontosságú módon finomítani kell. 

Először is, mivel a modell a nagyobb folyórendszerek azon 
megkülönböztető képességétől függ, hogy nagyobb és jobban 
összekapcsolt népességeket tesznek lehetővé őstörténetünk egy adott 
időszakában, a modell azt jelzi előre, hogy - minden más dolog mellett - 
a hosszabb hajózható folyórendszereknek nagyobb tendenciát kellett 
volna produkálniuk a nyelvi koordinációra, mint a kisebbeknek. 
Ugyanakkor azonban a mezőgazdaság olyan technológia, amely 
meghatározott környezeti feltételektől függ, és egyes növények csak 
meghatározott földrajzi szélességen vagy magasságban, illetve 
meghatározott éghajlaton termeszthetők. Ezért, másodszor, a jelen 
modell azt jósolja, hogy a nagyobb folyórendszerek szerepe a nyelvi 
koordináció kialakulásában éppúgy függött volna minden olyan nagyobb 
környezeti tényezőtől, amely befolyásolta a nagyüzemi mezőgazdaság 
termelékenységét az érintett régiókban. Néhány példa a meglehetősen 
nagy méretű folyókra, amelyeknek mégis kevésbé kellett volna 
koordinálniuk a nagy nyelvcsaládokat a holocén korai szakaszában, a 
szibériai vagy a tibeti fennsíkon található nagy folyók lennének, mivel 
mindkét terület különösen barátságtalan az élet számára. 272 

Harmadszor, az időzítés egyértelműen számít. Amikor a világ 
egyes részein először alakult ki a mezőgazdaság, számos nagyobb folyó 
erősen erdős területeken volt, és a helyi lakosoknak ki kellett irtaniuk 
ezeket az erdőket, mielőtt nagyüzemi mezőgazdasági termelésbe 
kezdhettek volna. Az emberi őstörténet során úgy tűnik, hogy a nagy 
folyórendszerek körül sok erdőt nagyon fokozatosan, sok ezer év alatt 
irtottak ki,273 és az egyik valószínű oka annak, hogy a Nílus, az Indus, a 
Ti- 

 
272. Lásd pl. Maitreyee Choudhury, The Physical and Cultural Landscapes of the Buddhist Hima- 

laya: A Critique, in HIMALAYAN STUDIES IN INDIA 75, 78 (2008) ("A Trans-Himalaya és a Ti- 
betan Plateau többé-kevésbé szinonimák. A transz-Himalája nagyrészt hideg sivatag. 
Az esőt hozó déli szelek alig érik el ezt az övet a Himalája hatalmas hegyvonulata által támasztott 
hatalmas akadály miatt, de a hideg és száraz északi szelek szabadon átjárhatják a régiót, ami a 
fennsík nagy részét szinte barátságtalanná teszi."); Tatiana M. Karafet et al., The Effect of History 
and Life-style on Genetic Structure of North Asian Populations, in PAST HUMAN MIGRATIONS 
IN EAST ASIA: MATCHING ARCHAEOLOGY, LINGUISTICS AND GENETICS 395, 395 (Alicia Sanchez-
Mazas et al. 
szerk., 2008) ("A népsűrűség Szibériában történelmileg meglehetősen alacsony volt, részben az 
erőforrások korlátozottsága miatt, és a hagyományos szibériai életmód a vadászó-gyűjtögető életmód 
közös jellemzőit tükrözi a sarkvidéki és szubarktikus ökoszisztémák nagy részében.")."). 

273. Lásd pl. ALLCHIN & ALLCHIN, Supra note 5, 225. o. ("A modern táj, ahogy kelet felé haladunk 
[a Gangesz mentén], egyre inkább ember alkotta. Régen a terület nagy része erdő alatt volt, 
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gris és az Eufrátesz azért voltak ilyen fontos korai civilizációs 
helyszínek, mert eredetileg viszonylag száraz területeken futottak 
keresztül, ami nagyon kevés tisztítást igényelt. 274 Emellett olyan 
éghajlati viszonyok között fekszenek, amelyek természetüknél fogva jól 
alkalmazkodtak a termékeny féltekén kialakult legelső mezőgazdasági 
kultúrák termesztéséhez. 275 Talán ironikus módon ugyanez a szárazság 
ezekben a régiókban - amely az idők során csak fokozódott276 - 
valószínűleg nagyban magyarázza, hogy miért kezdtek ugyanezek a 
folyók sokkal kisebb szerepet játszani az emberi történelemben, miután 
más, termékenyebb területeken fekvő folyók kiürültek. Példák olyan 
folyókra, amelyeket az intenzív erdősítés miatt különösen nehéz lett 
volna a korai mezőgazdaság számára használni, a Kongó, az Ama- zon 
és a Gangesz keleti részei. 277 Két példa azokra a folyókra, amelyek az 
idők során és a kellő mértékű erdőirtás után sokkal fontosabbá váltak a 
mezőgazdaság fejlődése szempontjából: a Duna - amely a mai 
Európa278 szívében folyik - és a Gangesz - amely Északkelet-Indián 
keresztülfolyik. 279 

 
és kezdetben szükség lehetett nagyarányú irtásra és erdőirtásra. 
Tévedés azonban azt hinni, hogy az erdőirtás valaha is nagybani volt. Valószínű, hogy eredetileg 
csak korlátozott mértékben irtották ki a települések körül a műveléshez szükséges földeket.     Amit 
ma a Gangesz-síkságon látunk, az nagyjából a végső stádium, amikor a folyamatos lakossági 
láció növekedése és a nyomás az erdők szinte teljes kipusztulásához vezetett."); Tina L. Thurston, 
Farming the Margins: On the Social Causes and Consequences of Soil-Management Strategies, in 
THE ARCHAEOLOGY OF ENVIRONMENTAL CHANGE: SOCIONATURAL LEGACIES OF DEGRADATION 
AND 
RESILIENCE 106, 113 (Christopher T. Fisher et al. szerk., 2009) ("A pollendiagramok növekvő, 
elsősorban legeltetést támogató irtást jeleznek, ami a szarvasmarha-állományok folyamatos 
növekedésére utal az idők folyamán [Európában körülbelül i. e. 1700 és i. e. 500 között] "). 

274. Lásd Andrew Sherratt, Plate Tectonics and Imaginary Prehistories: Structure and Contingency 
in Agricultural Origins, in THE ORIGINS AND SPREAD OF AGRICULTURE AND PASTORALISM IN 
EURASIA 130, 136 (David R. Harris szerk., 1996) (leírja, hogy a körülmények szokatlan 
kombinációja, beleértve a száraz éghajlatot, hogyan magyarázza Délnyugat-Ázsia és Északkelet-
Afrika egyedülálló történelmi szerepét a földművelés kialakulásában). 

275. DIAMOND, Supra note 193, 185-86. o. (megjegyezve, hogy a Termékeny Félholdból 
származó növények jól alkalmazkodtak ahhoz, hogy vízszintesen mozogjanak Eurázsiában, de 
rosszul alkalmazkodtak ahhoz, hogy sokkal északabbra vagy délebbre mozogjanak). 

276. A jelenlegi világ éghajlati térképek szerint a Nílus, az Indus, a Tigris és az Eufrátesz 
sivatagos régiókban található, néhány száraz sztyeppével együtt. Lásd pl. , U.S. DEP'T. AGRIC., 
AGRIC. HANDBOOK NO. 664, MAJOR WORLD CROP AREAS AND CLIMATIC PROFILES 17 (1994) (a 
világ termőterületeinek térképét mutatja be). Egyiptom és a Közel-Kelet térképei azt mutatják, hogy a Nílus és 
a mezopotámiai völgy nagy része jelenleg viszonylag kevés mezőgazdasági termőföldet termel. Lásd 
id. 153-56. Bár az Indus folyót még mindig a mezőgazdasági termelékenység elsődleges forrásaként 
használják Pakisztánon belül, lásd id. at 171-89, Pakisztán össztermelése még mindig meglehetősen 
alacsony, és nem szabad elfelejteni, hogy a Sarasvati folyó már nem fut párhuzamosan az Indusszal, 
hanem egy olyan térségen halad keresztül, ahol szinte egyáltalán nincs mezőgazdasági 
termelékenység. Lásd id. 

277. Ez az állítás Kongó és az Amazonas tekintetében vitathatatlan. Allchin és Allchin azonban 
a Gangeszre vonatkozóan is hasonlóan vélekedett, a régészeti feljegyzések alapján. Lásd ALLCHIN & 
ALLCHIN, supra note 5, 225. o. (a Gangesz korai erdősülésének tárgyalása). 

278. ELLEN WOHL, A Folyók világa: Környezeti változások a világ tíz nagy folyóján 125 (2011) ("Az 
őskorban a [Duna] által közrefogott magyar Alföldet tölgyerdők borították. A több ezer éves 
földhasználat erdőirtást, talajeróziót és szikesedést okozott, aminek eredményeképpen a mai 
szántóföldek és füves területek csak elszórt foltokban találhatók fákkal.")". 

279. ALLCHIN & ALLCHIN, Supra note 5, 225. o. ("Régen a földterület nagy része [a Gangesz-síkság 
mentén] erdő alatt volt, és kezdetben szükség lehetett nagyarányú irtásra és erdőirtásra. Hogy ezt 
hogyan és milyen körülmények között hajtották végre, még ki kell dolgozni, de abban általános az 
egyetértés, hogy az égetés volt az erdőirtás egyik fő módszere, míg a vasbalták elérhetősége fontos, 
ha másodlagos szerepet játszhatott. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy 
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Van egy másik ok is, amiért az időzítés a jelen kontextusban 
számít. Tekintettel a nyelv gyakoriságtól függő értékére, azok a 
társadalmak, amelyek népessége és komplexitása előbb kezdett 
növekedni, előnyt élveztek volna a potenciális világtörténelmi 
jelentőségű nyelvi jelenségek létrehozásában. Mivel a szélsőséges 
nyelvi di- versitásból a nagyobb nyelvcsaládokba való átmenet annyira 
újszerű és példátlan volt, amikor először bekövetkezett, és mivel ez az 
átmenet a világ különböző részein őstörténetünk különböző 
időszakaiban kezdődött, az átmenet ezen útfüggő jellemzőinek 
várhatóan fontos hosszú távú hatásai is voltak. Ez a tény különösen 
fontos lesz az indoeurópai nyelvcsalád terjeszkedésének későbbi 
tárgyalása során,280 mivel az indoeurópai nyelvcsalád messze a 
legnagyobb nyelvcsalád a világon,281 és ezért okkal gondolhatjuk, hogy 
a legvalószínűbb, hogy a terjeszkedésnek különösen korai őstörténete 
volt. 

Negyedszer, bár a nyelvi terjeszkedés jelenlegi modellje a nagy 
folyórendszerekre összpontosít, vannak más földrajzi jelenségek is, 
amelyek nagyon ritkák, de mégis a nagy folyórendszerek legfontosabb 
tulajdonságait utánozzák. Ezek olyan régiók, amelyek sok széttagolt 
földterületet tartalmaznak - amelyeket talán nem kötnek össze nagyobb 
folyók, de amelyek mégis különösen nagy mennyiségű éves csapadékot 
kapnak (ami lehetővé teszi a bőséges, esővel táplált mezőgazdaságot) -, 
és amelyeket rövid tengerszakaszok választanak el egymástól. Ilyen 
körülmények között még mindig lehetséges a robusztus mezőgazdasági 
termelés, és a különböző mezőgazdasági közösségek ezekben a 
régiókban részt vehetnek a tengeren keresztüli összekapcsolt 
kereskedelem egy olyan formájában, amely a nagy folyórendszerek 
mentén történő változást utánozza. Ennek a jelenségnek az elsődleges 
példája Óceánia, amely nemcsak a trópusokon fekszik, ahol bőséges a 
csapadék, hanem számos, egymással szoros kapcsolatban álló 
szigetláncot is tartalmaz, mint például a melanéziai, a mikronéziai és a 
polinéziai szigeteket. 282 Tekintettel az ilyen jelenségek lehetőségére, a 
jelenlegi mod- 

 
az erdőirtás valaha is nagybani volt. Valószínű, hogy eredetileg csak korlátozott mértékben irtották 
ki a települések körül a műveléshez szükséges földeket. A feltárt lelőhelyekről, például 
Hastinapurából és Atranjikherából származó pollen- és faszénminták arra utalnak, hogy a települések 
korábbi szakaszában még kiterjedt erdősítés volt a környéken. Ezt a korai szöveges utalások is 
alátámasztják. A Mahábhárata például úgy utal Hastinapurára, a kuruk fővárosára, mint amely egy 
erdőben, a Kuru-Jangalában fekszik, és ezt más szövegek, például a Rámájana is gyakran említi. 
Valószínű, hogy az évszázadok során közvetlen összefüggés volt a népesség növekedése és a 
növekvő mezőgazdasági termelés igényei, valamint az adott területen fennmaradni engedett 
erdőterület között. Amit ma a Gangesz-síkságon látunk, az nagyjából a végső stádium, amikor a 
folyamatos népességnövekedés és nyomás az erdők majdnem teljes kipusztulásához vezetett." 
(idézetek kihagyva)). 

280. Lásd az V. rész A-B. részét. 
281. Lásd ETHNOLOGUE, Supra note 135, 27 tbl.4. (a világ főbb nyelvcsaládjainak felsorolása, 

amelyek közül az indoeurópai nyelvek az összes nyelv 45,67%-át teszik ki). 
282. "A Közel-Óceánia összes szigete a trópusokon belül fekszik, de a Távoli Óceánia számos 

szigete szubtrópusi, vagy délebbre fekvő, mérsékelt 
 éghajlatú"Douglas. 
Kennett et al., The Ideal Free Distribution, Food Production, and the Colonization of Oceania, in: The Ideal Free 
Distribution, Food Production, and the Colonization of Oceania. 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND THE TRANSITION TO AGRICULTURE (Viselkedési ökológia és a mezőgazdaságra való áttérés), 189. 
lábjegyzet, 265., 266-67. o.; lásd. 
szintén id. 266. ábra, 12.1. ábra (Óceánia szigetcsoportok csoportosulásaként jelenik meg). 
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el nyelvi kiterjedés alatt a nagyobb folyórendszerekre vagy azok 
funkcionális megfelelőire való utalást kell érteni. 

Végül, ötödször, a jelenlegi modell a nagyobb nyelvcsaládok 
őskori növekedését és terjeszkedését igyekszik megmagyarázni, de nem 
foglalkozik közvetlenül azokkal a tényezőkkel, amelyek korlátozhatják 
ezeket a terjeszkedéseket. Amikor megpróbáljuk megérteni ezeknek a 
terjeszkedéseknek a határait az egyes esetekben, ezért ki kell 
egészítenünk az alapvető beszámolót minden olyan releváns korlátozás 
leírásával, amelyet a földrajz, az éghajlat vagy a szomszédos csoportok 
vagy nyelvcsaládok terjeszkedése okozhatott. 

 
D. A nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-mezőgazdasági modelljét 

alátámasztó bizonyítékok 

Ezekkel a finomításokkal a kezünkben most már készen állunk 
arra, hogy az őskori nyelvi terjeszkedés folyóvízi-mezőgazdasági 
modelljét az em- pirikus bizonyítékok alapján teszteljük. Ezt úgy fogom 
megtenni, hogy összehasonlítom a nagyobb folyórendszerek listáját a 
főbb nyelvcsaládok földrajzi elterjedésével. A cél az lesz, hogy 
megállapítsuk, hogy látunk-e olyan típusú maradék korrelációkat (azaz 
a nagyobb folyórendszerek és a nagyobb nyelvcsaládok között), 
amelyeket a folyó-művelődési modell igaza esetén várnánk. 
Konkrétabban, a jelenlegi nézet szerint robusztus korrelációkat kellene 
találnunk a főbb nyelvcsaládok földrajzi elterjedése és bizonyos főbb 
folyórendszerek között, amelyek hozzájárultak legkorábbi 
terjeszkedésükhöz. 

A rendszerezés érdekében a világ harminchat leghosszabb 
hajózható folyójának felsorolásával kezdtem. 283 Ezek közül kiszűrtem 
azokat, amelyek vagy Szibériában vagy annak környékén, vagy 
elsősorban a tibeti fennsíkon keresztül folynak, azon az alapon, hogy 
ezek a területek különösen barátságtalanok az élet számára. 284 Az 
Újvilágban és Ausztráliában található összes folyót két okból is 
kizártam. Először is, a nyelvek jelenlegi eloszlását ezeken a területeken 
a közelmúltbeli gyarmatosítás (és a nyelvi csere modern dinamikája, 
amely a közelmúltbeli ipari és gyarmati forradalmak előtt nem 
történhetett meg) olyan súlyosan megváltoztatta, hogy nagyon keveset 
mondanak nekünk az e régiókban zajló őskori dinamikáról; másodszor, 
ugyanezek a gyarmati események rendkívül megnehezítették a releváns, 
gyarmatosítás előtti minták kellő biztonsággal történő rekonstruálását 
ahhoz, hogy a jelenlegi javaslatra valódi fényt lehessen vetni. 285 Így 
marad a következő viszonylag rövid lista 

 
283. Lásd WORLD ALMANAC, Supra note 138, 466-67. o. (a világ leghosszabb folyóinak felsorolása). 
284. Lásd a 272. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. A következő folyók kerültek kizárásra ezen 

az alapon: a Jenyiszej-Angara, az Amur, a Léna, a Brahmaputra (amely nagyrészt a Tibeti-fennsíkon 
folyik, mielőtt a Gangesz-delta közelében az óceánba torkollik) és az Urál (amely nagyrészt Szibéria 
nyugati területein folyik). Lásd WORLD ALMANAC, Supra note 138, 466. o. (a világ leghosszabb 
folyóit, valamint azok helyét és kifolyását). 

285. A következő folyók kerültek ki ezen az alapon: Amazonas, Mississippi-Missouri, Rio de la 
Plata-Paraná, Mackenzie, Murray Darling (Ausztráliában), Madeira, São Francisco, Yukon, Rio 
Grande, Purus, Tocantis-Para, Saskatchewan, Colorado, 
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folyók (csökkenő hosszuk sorrendjében): Nílus, Jangce, Ob, Sárga, 
Irtysh, Kongó, Niger, Mekong, Volga, Szalween, Indus, Duna, 
Eufrátesz, Zambézi, Gangesz, Dnyeper. Hozzáadtam egy másik folyót 
is - a Sar- asvatit -, amelyről ma már tudjuk, hogy őstörténetünk 
vonatkozó időszakaiban létezett az indiai szubkontinens északnyugati 
területein, de ma már nem létezik. 286 Ezeket a főbb folyókat és 
elhelyezkedésüket a 7. ábra mutatja. 

A főbb nyelvcsaládok tekintetében az előző rész elején 
meghatározott listával kezdtem. Ezután kizártam az al-taji 
nyelvcsaládot (amelybe a török és a mongol nyelvek tartoznak), azzal 
az indokkal, hogy elsődleges terjeszkedése nem a történelem előtti 
időkben, hanem inkább a Kr. u. 5. és a Kr. u. 15. század közötti 
hullámokban történt, amikor a terjeszkedésnek (hódítással és 
vándorlással) már egészen más módszerei váltak elérhetővé. 287 

(Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy az alta- ik nyelvcsalád 
néhány nagyon korai, de sokkal kisebb mértékű terjeszkedése a jelek 
szerint néhány szibériai folyórendszer környékén kezdődött, amelyeket 
a jelen elemzésből kizártam. Ennek az egyetlen kihagyott 
nyelvcsaládnak a legkorábbi terjeszkedései tehát tökéletesen 
megfelelnek a nyelvi terjeszkedés folyami-mezőgazdasági modelljének 
is). Hasonló okokból a nyelvi elterjedés prekoloniális mintáira 
összpontosítottam, és - amennyire lehetséges - azokra a mintákra, 
amelyekről felismerhető, hogy az emberi őstörténetben kezdtek 
kialakulni. Így marad a főbb nyelvcsaládok következő listája: Sino-
tibeti, afro-ázsiai, nigér-kongói, nilo-szaharai, indoeurópai, dravida, 
uráli, osztrák, osztrák-ázsiai és taj-kadai. 

Miután meghatároztuk a jelenségek két osztályát, amelyek az 
előzetesen küldött vizsgálat szempontjából relevánsak, most rátérhetünk 
a feljegyzésekre, hogy megállapítsuk, hogy azok olyan erős 
korrelációkat mutatnak-e, amelyeket a nyelvi terjeszkedés folyami-
mezőgazdasági modellje megjósolna. A következőkben a releváns nyelvi 
és folyami jelenségek részletes vizsgálatába fogok bocsátkozni, hogy 
teszteljem az ilyen jellegű összefüggéseket, de a végső eredmények 
iránt érdeklődő olvasók először egyszerűen előreugorhatnak a 18. 
ábrára a következő oldalon. 

 
 

és az Arkansas. Lásd WORLD ALMANAC, Supra note 138, 466-67. o. (az amerikai és ausztrál folyókat a 
harminchat leghosszabb folyó közé sorolja). 

286. BRYANT, 35. lábjegyzet, 166-69. o. 
287. A török és mongol inváziók alapos leírását, amelyek az altaji nyelvek e terjeszkedését 

eredményezték, lásd általában GROUSSET, 255. lábjegyzet. Colin Renfrew szerint "egy egész elterjedési 
zóna létrehozása az elit dominanciája révén ritka", de megemlíti, hogy "a legkiemelkedőbb eset az 
altaji nyelvcsaládé". Renfrew, supra note 199, at 7. Érdemes azt is megjegyezni, hogy bár Szibéria 
nem egy olyan terület, amely különösen kedvező a nagyüzemi mezőgazdasági termeléshez, a 
modern altaji nyelvűek Szibériában mégis a régió nagy folyóvölgyei körül csoportosulnak. Lásd 
ETHNOLOGUE, supra note 135, 824-25. o. (a "Nyugat-ázsiai Orosz Föderáció" térképét mutatja, 
amely az altaji nyelvűek mintázatát mutatja, amelyek elsősorban a Szibérián keresztül folyó nagyobb 
folyók körül csoportosulnak); lásd még id. 826-27. o. (a "Kelet-ázsiai Orosz Föderáció" térképét 
mutatja, amely az altaji nyelvűek hasonló mintázatát mutatja). 
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1603. oldal. Amint a 18. ábra mutatja, az általam most elvégzendő 
vizsgálat végül egy figyelemre méltóan robusztus korrelációkészletet 
fog feltárni, amely meggyőző bizonyítékot szolgáltat a lin- guisztikus 
terjeszkedés folyami-agrár modellje mellett. 

 

Kezdjük tehát a vizsgálatot. A kínai-tibeti nyelvcsaláddal kezdve, ez a 
nyelvcsalád - ahogyan azt a jelenlegi modell megjósolja - földrajzilag a 
listánkon szereplő három nagy folyó körül oszlik meg: a Sárga, a Jangce és 
a Mekong felső régiói körül. A 8. ábra a kínai-tibeti beszélők jelenlegi 
földrajzi eloszlását ábrázolja e nagy folyók körül, és a szürke két 
legsötétebb árnyalatát használja a család kínai és tibeti alágazatainak 
megkülönböztetésére. 
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A régészeti feljegyzésekből azt is tudjuk, hogy a 8. ábrán látható 
három nagy folyó közül kettő - a Sárga és a Jangce - az ősi kínai 
civilizáció legkorábbi terjeszkedésének fő központjaként szolgált. 288 

Innen a kínai-tibeti nyelvcsalád addig terjed, amíg el nem éri a 
természetes földrajzi határokat nyugaton és délen (a Himalája 
formájában), illetve keleten (a Csendes-óceán formájában). Ez a 
nyelvcsalád észak felé is elterjedt, amíg el nem éri Mongólia és Szibéria 
szárazabb és kevésbé lakott területeit, ahol az altaji nyelvet beszélők 
terjeszkedő csoportjai az ellenkező irányba mozdultak el. 

 
 

288. Lásd pl. OXFORD COMPANION, supra note 124, 781. o. (a "Korai Kína" térképét mutatja, 
amely a Sárga-folyó mentén a legkorábbi kölestermesztés és a Jangce folyó deltája körül a 
legkorábbi rizstermesztés helyét, valamint a Shang-dinasztia földrajzi területét, amely a 
mezőgazdasági művelés e két területéről indult ki, és a későbbi Han államhatárt, amely még tovább 
terjeszkedett ezekről a területekről). 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

No. 5]  ORIGINS1589 

a további kínai-tibeti terjeszkedés. Ezek a tények tehát segítenek 
megmagyarázni a kínai-tibeti nyelvcsalád terjeszkedésének külső 
határait. 

Amint a 8. ábra mutatja, a szino-tibeti nyelvcsalád két fő alágra oszlik 
- amelyeket, mint korábban említettük, a szürke két legsötétebb árnyalata 
képvisel. Míg a kínai alágazat elsősorban a Sárga- és a Jangce-folyó keleti 
részén terjeszkedett (ahol a szürke legsötétebb árnyalatával ábrázolták), a 
tibeti alágazat elsősorban a Mekong, a Sárga- és a Jangce-folyó felső 
szakaszán, magasan a tibeti fennsíkokon (ahol a szürke második 
legsötétebb árnyalatával ábrázolták). Úgy tűnik tehát, hogy ezek a földrajzi 
különbségek a nyelvi koordináció két eltérő központját hozták létre, és az 
ilyen földrajzi tények segíthetnek megmagyarázni a kínai-tibeti csoportok 
jelenlegi felosztását két, egymástól jobban elkülönülő nyelvi és kulturális 
alágazatra. A kínai-tibeti nyelvcsalád és a listánk három nagy folyója - 
nevezetesen a Sárga, a Jangce és a Felső-Mekong - közötti legalapvetőbb 
összefüggéseket végül a 8. ábra bal alsó sarkában ábrázoljuk egy 
kiemelkedő szimbólummal, amelyet az egész ex amináció során használni 
fogok az ábrázolt releváns összefüggések összefoglalására. 

Az afro-ázsiai nyelvcsaládra áttérve - amely a 9. ábra felső részén 
a szürke legsötétebb árnyalatával van ábrázolva - ez a nyelvcsalád 
földrajzilag részben a Nílus körül oszlik meg, amely szerepel a nagy 
folyók listáján, és amely az ókori egyiptomi civilizációk fő 
terjeszkedési központjaként szolgált. 289 

Amint a 9. ábra mutatja, ez a család a Nílustól Észak-Afrika 
legtöbb régióján keresztül terjed, ahol természetes módon a Szahara 
sivatag (délen), valamint a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán 
(északon és nyugaton) határolja. Az afro-ázsiai nyelvcsalád kelet felé is 
elterjed az Arab-félszigeten keresztül, ahol vagy az óceánok, vagy a 
Tigris és az Eufrátesz folyók határolják. Ez utóbbi két folyó szintén 
szerepel a listánkon, és ez a két folyó szolgált a legelső ókori 
civilizációk egyikének, az ókori Mezopotámia civilizációinak 
terjeszkedésének fő központjaként is. Érdekes módon az afro-ázsiai 
nyelvcsalád nem nagyon terjedt túl a hegyvidéki területeken, amelyek a 
Termékeny Félholdat elválasztják az északon és keleten szomszédos 
területektől (nagyjából Törökországban és Iránban). Erre a pontra még 
visszatérek, amikor a következő szakaszban az indoeurópai 
nyelvcsaládot tárgyalom, mert ez arra utal, hogy ezekben a régiókban 
más csoportok is lehettek, akik nem afroázsiai nyelveket beszéltek, és 
akik inkább megakadályozták az afroázsiai nyelvek további 
terjeszkedését. 

 
 

289. Lásd pl. , Neil Asher Silberman, Egypt, in OXFORD COMPANION, supra note 124, at 194, 
194 ("Az egyiptomi civilizáció eredetileg a 
 Nílus-völgyszámos regionális kultúrájából származott ....................................................... ") 
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Ami Afrika többi részét illeti, a Niger-kongó nyelvcsalád - amely a 9. 

ábra alsó felében a szürke második legsötétebb árnyalatában látható - 
földrajzilag a listánk három nagy folyója körül oszlik meg: a Niger, a 
Kongó (ahogyan azt a nyelvcsalád neve is sugallja) és a Zambezi körül. 
Elsősorban az afro-ázsiai és a nilo-szaharai nyelvcsaládok, valamint a 
Szahara sivatag (északon és néha keleten), a khoisan beszélők néhány 
csökkenő számú csoportja, akik jelöletlen területekre szorultak vissza 
(délen), és az óceánok határolják minden más irányban. A nilo-szaharai 
nyelvcsalád - amely az afroázsiai és a nigér-kongó nyelvcsaládok közé 
ékelődik, és a 9. ábrán a szürke legvilágosabb árnyalatával van ábrázolva -, 
végül is... 
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ly, amelynek középpontjában elsősorban a Nílus felső folyása áll, amely 
az egyik legfontosabb folyó a listánkról, valamint néhány fő 
mellékfolyója, mint a Fehér-Nílus és a Kék-Nílus. Ez a nyelvcsalád a 
Szahara egyes részein is elágazik, és a terjeszkedő afro-ázsiai és nigér-
kongó nyelvcsaládok határolják, amelyek - mint már említettük - 
lényegében a nilo-szaharai nyelvcsaládot az afrikai kontinens közepén 
egy meghatározott régióba szorították. Mindezek a tények tehát 
összhangban vannak a nyelvi terjeszkedés folyami-agrár modelljével, és 
az Afrikából származó végső összefüggések a 9. ábra bal alsó sarkában 
láthatók. 

Az indiai szubkontinensen, amelyet az alábbi 10. ábra mutat be, a 
két legnagyobb nyelvcsalád az indoeurópai és a dravida. Az angolt 
leszámítva (amely csak a gyarmati időkben érkezett Indiába),290 az 
Indiában élő indoeurópai beszélők - akik a 10. ábra felső felében a 
szürke legsötétebb árnyalatával jelennek meg - földrajzilag a listánk két 
nagy folyója, az Indus és a Gangesz körül helyezkednek el. Továbbá 
pontosan abban a régióban helyezkednek el, ahol a listánkban szereplő 
harmadik folyó, az ősi (és mára kihalt) Szaraszvati is található. Az 
indiai szubkontinensen belül az indoeurópai nyelvcsaládot 
természetesen az óceánok (keleten és nyugaton), a Himalája (északon és 
északkeleten), valamint a Vindhya-hegység, a Dekkán-fennsík,291 és a 
dravida nyelvcsalád (délen) határolja. (Északnyugaton ezt a re- giót 
Afganisztán hegyvidéki területei is határolják, de ez a határ félig 
átjárható, és hagyományosan különböző pas- torista csoportokat 
vonzott, ezért gyakran fontos kereskedelmi csatornaként szolgált. 292 

Ezeken a hegyvidéki területeken élő emberek többsége indoeurópai 
nyelveket beszél,293 ezért ezek olyan témák, amelyeket 

 
 

290. Az 1750 és 1820 közötti időszakban az indiai szubkontinensre az angolokat hozó brit 
hódításokról lásd: JOHN KEAY, INDIA: A HISTORY 383-413 (2000). Ahogy Keay megjegyzi, "[a]z 
angolok gyakran úgy gondolnak indiai hódításaikra, mint szerencsés véletlenekre", id. 383. o., mivel 
lényegében a mogul birodalmak belső összeomlásainak sorozatát tudták kihasználni. Id. 383-413. o. 

291. Ez utóbbi három alkotja a Thar-sivataggal kezdődő gátat. Lásd pl. , Thapar, Supra 117. 
lábjegyzet, 3. o. ("A Thar-sivatag az [Indus-völgy] keleti peremén hatékony gátat képezett, elszigetelve 
azt India többi részétől."). 

292. "Afganisztánnak kiváló legelői vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy a lakosság jelentős 
része, talán 9 százaléka nomád pásztorkodással foglalkozzon. Ez azt jelenti, hogy évente nagy juh- 
és kecskecsordákkal vándorolnak a síkvidéki téli településekről, ahol vetnek és aratnak, és 
viszonylag állandó jellegű házakban élnek, az 1000 méter feletti, néha akár 3500 méter magasan 
fekvő magashegyi nyári legelőkre." Peter R. Blood és mások, Afganisztán: A Country Study, in 
AFGHANISTAN REVISITED 89, 137 (Cary Gladstone szerk., 2001). Azért mondom, hogy ez a régió 
"félig átjárható", mert számos jelentős történelmi kereskedelmi útvonal köti össze az Indus-völgyet 
Afganisztán és Irán ezen részeivel. Lásd pl. , Thapar, Supra 117. lábjegyzet, 3. o. ("A nyugati 
hegyvidék ... nem jelentett akadályt, mivel e hegyvonulatokon keresztül számos keresztirányú 
vízelvezető vonal húzódott, amelyek elősegítették a völgy és az iráni fennsík közötti kommunikációt. 
Ezek közül a legfontosabbak a Mula, Muskhat és Bolan hágók."). 

293. Lásd ETHNOLOGUE, Supra 135. lábjegyzet, 774. o. (Afganisztán nyelvi térképét mutatja be, ahol 
az iráni és az indoárja nyelvű csoportok dominálnak). A szomszédos Pakisztánban a lakosság 
túlnyomó többsége szintén iráni vagy indoárja nyelvű. Lásd id. 816-17. o. 
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Erre a következő részben térek vissza, amikor részletesebben 
foglalkozom az indoeurópai nyelvcsaláddal). 

 

 
A dravida nyelvcsalád - amely a 10. ábra vége felé a szürke 

második legsötétebb árnyalatában látható - viszont elsősorban a 
Dekkán-fennsík túloldalán található, és három nagy folyó - a Godavari, 
a Krisna és a Kaveri - körül csoportosul, amelyek vízszintesen szelik át 
a déli félsziget nagy részét. Ez a három folyó meglehetősen nagy, de 
egyikük sem szerepel a listánkon önmagában. Tekintettel arra, hogy 
három nagy folyó összefolyása egy trópusi régióban fekvő félszigeten 
található, és ez lehetővé tette volna a bőséges tengeri 
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a partok mentén folyó kereskedelem, ezért ez a régió funkcionálisan 
egy nagy folyórendszer megfelelője. A dravida nyelvcsaládot minden 
oldalról óceánok határolják, kivéve északon, ahol a Dekkán-fennsík, a 
Vindhya-hegység és az indoeurópai nyelvcsalád határolja. Az indiai 
szubkontinens nyelvi tényei tehát meglehetősen jól megfelelnek a 
jelenlegi modell előrejelzéseinek. 

Úgy tűnik, hogy az uráli nyelvcsalád (amely olyan nyelveket 
tartalmaz, mint a finn, a magyar és az észt294 , és amelyet a 11. ábra 
sötétszürkével ábrázol) elsősorban egy eredeti ukrajnai központból 
terjedt ki, amely a listánkban szereplő három nagy folyó - a Volga, az 
Ob és az Irtyš - mentén helyezkedett el. 295 

 

 
 
 
 
 

294. Lásd: A NYELVEK ATLASZÁJA, 136. lábjegyzet, 46. o. 
295. Lásd ETHNOLOGUE, supra note 135, 824. o. (az uráli nyelvi maradványok eloszlását az Ob 

és az Irtyš folyók körül csoportosulva mutatja be); id. 848-49. o. (a legdélebbi uráli nyelvi 
maradványok az Európai Orosz Föderációban a Volga körül kezdődnek, bár az indoeurópai beszélők 
jelentősen északra szorították őket); lásd még LYLE CAMPBELL, HISTORICAL LINGUISTICS: AN 
INTRODUCTION 357 (MIT Press 1999) (1998) (megjegyzi a nyelvészek körében széles körben elterjedt - 
bár nem vitatott - nézet bizonyítékát, miszerint a proto-uráli nyelvek hazája a Közép-Volga régiója 
volt). 
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Ez a család jelenleg a Finn-félszigeten is elterjedt,296 és a Duna 
mentén is van egy kisebb - bár tudomásunk szerint viszonylag friss - 
magyar telepesekből álló ivadék. 297 A Volga, az Ob és az Irtyš elsősorban 
olyan vidékeken folyik keresztül, amelyek korai őstörténetünk számos 
meghatározó korszakában meglehetősen zord, hideg és a mezőgazdaság 
számára viszonylag barátságtalan területek lehettek, de a régészeti 
feljegyzések arra utalnak, hogy e folyók mentén i. e. 3000 körül 
megkezdődött némi következetes mezőgazdasági fejlődés. 298 

Összhangban azzal, amit a jelenlegi modell ilyen körülmények között 
előre jelezne, az uráli valójában a legkisebb a listánkban szereplő főbb 
nyelvcsaládok közül. 299 A történelmi korszakok során ezt a nyelvcsaládot 
is részben kiszorította az indoeurópai, török és mongol beszélők 
későbbi terjeszkedése,300 ami tovább magyarázza viszonylag kis méretét. 

Az ausztronéz nyelvcsaládot tekintve - amelyet a 12. ábra sötét 
szürke árnyalatban ábrázol - ez a nyelvcsalád még mindig nagyon jól 
reprezentált Óceánia nagy részén. Mint korábban említettük, 
Óceániában trópusi szigetek sokasága található, amelyek a nagyobb 
folyórendszerek funkcionális megfelelőiként szolgálnak, és az 
ausztronéz nyelvcsalád földrajzilag valójában több ilyen jelentős 
szigetlánc körül helyezkedik el. Emellett minden irányban elsősorban 
nagyobb óceáni területek határolják - kivéve északnyugaton, ahol 
elsősorban az eurázsiai kontinens határolja, amelynek saját 
nyelvcsaládjai vannak. Ezek a nyelvi tények ismét alátámasztják a 
nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-mezőgazdasági modelljét, 

 
 
 

296. Lásd ETHNOLOGUE, Supra 135. lábjegyzet, 848. o. (a Finnország partvidéke mentén 
elterjedt uráli nyelvet beszélő maradványok bemutatása). 

297. MIKLÓS MOLNÁR, A CONCISE HISTORY OF HUNGARY 1-17 (Cambridge Univ. Press 
2001) (megállapítva, hogy a magyariak 895-ben szállták meg a Kárpát-medencét és a mai 
Magyarországot, először az uráli nyelveket - köztük a magyart is - bevezetve). 

298. Lásd pl. TIM MCNEESE, RIVERS IN WORLD HISTORY: THE VOLGA RIVER 11 (2005) ("Az 
antropológusok nem értenek egyet abban, hogy az első lakosok mikor érték el az orosz sztyeppéket 
és folyókat, köztük a Volgát, de egyértelmű, hogy körülbelül 5000 évvel ezelőtt az orosz erdőkben 
élő indoeurópai népek már rendelkeztek társadalmi rendszerrel, és a túlélés érdekében vadászattal és 
halászattal foglalkoztak. Társadalmuk kezdetleges volt, de az egymást követő évszázadok során úgy 
fejlődött, hogy szisztematikus mezőgazdaságot és állattenyésztést is magában foglalt. Az 
oroszországi sztyeppék mentén élő népek szintén társadalmi rendszereket hoztak létre. Itt, i.e. 3000 
körül a Volga vidéke kezdett állandóan lakottá válni, mivel a falusi élet kevesebb nomád életmódra, 
és inkább a letelepedett életmódra ösztönzött."). 

299. Az Ethnologue legfrissebb, 2009-es kiadásának becslése szerint az uráli nyelvet körülbelül 
huszonegy millióan beszélik - ezzel ez a legkisebb az ebben a cikkben tárgyalt nagy nyelvcsaládok 
közül. ETHNOLOGUE, 135. sz. jegyzet, 32. o. 

300. Lásd pl. Alexander B. Murphy, European Languages, in A EUROPEAN GEOGRAPHY 34, 35 
(Tim Unwin szerk., 1998) ("A szláv és balti népek kiszorították az uráli nyelvcsalád beszélőit, akik 
több ezer évvel korábban költöztek Kelet-Európába, de az új bevándorlók nem mindenütt nyomták el 
az uráli nyelvet beszélőket. Az uráli nyelvet beszélők megmaradtak Észak-Európában, és a mai 
napig megtalálhatók Észak-Skandináviában, Finnországban, Észtországban és Észak-
Oroszországban "); lásd még 
ALEXANDER B. MURPHY ET AL., AZ EURÓPAI KULTÚRKÖR: SZISZTEMATIKUS FÖLDRAJZ 114- 
15 (5. kiadás, 2009) ("Európa északkeleti peremén élnek az uráli nyelvcsalád beszélői, egy olyan 
őslakos csoport, amelynek ősei az indoeurópaiak előretörésekor hideg, mocsaras menedékhelyekre 
vonultak vissza."). 
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és az óceániai korrelációkat a 12. ábra jobb felső sarka mutatja. 

 
A 13. ábra a listánk utolsó két nagy nyelvcsaládját, az osztrák-

ázsiai és a taj-kadai nyelvcsaládot mutatja be. Az osztrák-ázsiai 
nyelvcsaláddal kezdve - amelyet a 13. ábra a szürke legsötétebb 
árnyalatával ábrázol - e nyelvcsalád egyik legismertebb fennmaradt tagja 
a vietnámi,301 amely földrajzilag a listánk egy másik nagy folyójának, a 
Mekongnak a keleti partja mentén helyezkedik el. Más, szorosan rokon 
osztrák-ázsiai nyelvű csoportok a Mekong alsó folyásától nyugatra, a 
mai Kambodzsa területén találhatók. Mindkét csoport az osztrák-ázsiai 
nyelvcsalád két fő ágának egyikébe tartozik,302 amelyet gyakran "mon-
khmer" vagy keleti ágként emlegetnek. Amint a 13. ábra mutatja, ezt az 
ágat jelenleg délen és keleten az óceánok, északon a Himalája és a 
terjeszkedő kínai-tibeti beszélők, nyugaton pedig a Mekong folyó egy 
része és a terjeszkedő tai-kadai beszélők határolják. Ezek a nyelvi 
tények tehát nagymértékben összhangban vannak a nyelvi terjeszkedés 
folyami-agrár-mezőgazdasági modelljével. 

Amint a 13. ábra mutatja, a Mekong folyó a Himalájában kezdődik, és 
a talaja nagyon közel folyik a listánk egy másik nagy folyójához. 

 
 

301. Lásd: A NYELVEK ATLASZÁJA, 136. sz. jegyzet, 61. o. 
302. Lásd id. 61-62. o. (a "Munda" és a "Mon-Khmer" osztrák-ázsiai ágak megkülönböztetése). 
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(nevezetesen a Szalween), amely nyugatabbra (nagyjából Burma és 
Thaiföld határa mentén, majd az Indiai-óceánba torkollik) a tenger felé 
folyik. A Mekong felső szakaszának egy része a Brah- maputra folyó 
közelében is folyik, amely nyugat felé, az indiai szubkontinens felé 
folyik. Úgy tűnik, hogy a történelem előtti időkben a nyugati ágból (az 
úgynevezett "Munda" ágból) számos osztrák-ázsiai népesség is elterjedt 
ezekből a folyókból, de később kiszorították és tovább szorították őket 
délre és nyugatra a beáramló kínai-tibeti és taj-kadai nyelvűek; ezeket a 
Munda nyelvűeket valószínűleg a nyugatról és délnyugatról terjeszkedő 
indoeurópai és dravida nyelvűek is tovább marginalizálták. 303 Ennek a 
nyugati ágnak néhány jelentős maradványa mindazonáltal még mindig 
létezik Északkelet-India, Thaiföld és Szingapúr egyes részein, ahol a 
13. ábrán sötétszürke színű kis csoportosulások jelzik őket. 

 
Végül a tai-kadai nyelvcsaládot (amelynek legismertebb példája a 

thai) a 13. ábra a szürke legsötétebb árnyalatával ábrázolja. Amint a 13. 
ábra mutatja, ez a nyelvcsalád 

 
303. Id. 61. o. ("A [az osztrák-ázsiai nyelvek munda és mon-khmer ágainak] szétszórt 

elterjedése arra utal, hogy egykor a délkelet-ázsiai szárazföld széles területén beszélték őket, de a tai 
beszélők dél felé irányuló mozgása miatt kettéváltak."). 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

No. 5]  ORIGINS1597 

jelenleg elsősorban a listánkon szereplő két nagy folyó, a Mekong és a 
Szalween között helyezkedik el. Ezek a beszélők feltehetően Délkelet-
Kínából vándoroltak be ebbe a régióba, ahol egy másik fontos folyó, a 
Xi Jiang közelében alakultak ki. 304 A tai-kadai nyelvcsaládot jelenleg 
délen elsősorban óceánok határolják, minden más irányban pedig 
osztrák-ázsiai, kínai-tibeti vagy indoeurópai beszélők. Ezek a tények 
tehát hasonlóan összhangban vannak a nyelvi terjeszkedés folyami-
agrár modelljével. 

Ezzel majdnem befejeztük a főbb nyelvcsaládok és a világ főbb 
folyórendszereinek összehasonlítását, és az eddigi eredmények 
szembetűnőek lehetnek. Amint az alábbi 14. ábra mutatja, és csak két 
kivételtől eltekintve, amelyekről röviden szólunk, úgy tűnik, hogy az 
eredeti listánkon szereplő minden nagyobb folyó a listánkon szereplő 
valamelyik nagyobb nyelvcsalád őskori elterjedésének központjaként 
szolgált. (Ez még az Indus folyóra is igaz, és az egyetlen igazi kérdés az, 
hogy az indoeurópai nyelvek terjeszkedése az Indus körül csak i. e. 
1500 körül kezdődött-e - ahogy a hagyományos nézet sugallja -, vagy 
sokkal korábban, ahogy én fogom sugallni). Sőt, az altaji nyelvcsaládtól 
eltekintve - amely, mint fentebb említettük, csak a nagyon közeli 
történelmi időkben terjeszkedett (a Kr. u. 5. századtól a Kr. u. 15. 
századig), és amely úgy tűnik, hogy sokkal korábban terjeszkedett 
bizonyos szibériai nagy folyórendszerek körül, amelyeket fő 
elemzésünkből kihagytunk - a listánkban szereplő minden nagyobb 
nyelvcsalád visszavezethető a listánkban szereplő valamelyik nagy 
folyórendszerre (vagy annak funkcionális megfelelőjére), mint korai 
terjeszkedésének központjára. Még a korreláció is nagyfokú az egyes 
nagyobb folyórendszerek mérete és mezőgazdasági termelékenysége, 
valamint a hozzájuk tartozó fő nyelvcsalád jelenlegi mérete és földrajzi 
kiterjedése között. Az ebben a cikkben kidolgozott hipotézis, amely a 
nagy folyórendszerek és a robusztus mezőgazdasági termelés 
jelentőségét állítja a nagy nyelvcsaládok legkorábbi elterjedése 
szempontjából, ezért úgy tűnik, hogy ez a hipotézis közelít a természeti 
törvényhez - legalábbis azokra a konkrét időszakokra vonatkozóan, 
amikor a korai holocén során a vadászó-gyűjtögető életmódról először 
tértünk át a társadalmi élet összetettebb formáira. 

 
 
 
 

304. Ezenkívül úgy tűnik, hogy a taj-kadai beszélők a dél-kínai Hszia-jang folyóhoz közelebbről 
származnak - amiről korábban már volt szó a kínai-tibeti nyelvcsaláddal összefüggésben. Lásd pl. , 
COMPARATIVE KADAI: LINGUISTIC STUDIES BEYOND TAI 15, 21-26 (Jerold A. Edmondson & 
David B. Solnit szerk., 1988) ("[S]outhern China is still the most likely location for the Kadai home- 
land."). Bár a taj-kadai nyelvet beszélők még mindig kisebbséget alkotnak Délkelet-Kína egyes 
részein, ahol elsősorban a Hszia-Jiang folyó közelében találhatók, lásd a 8. ábrát, úgy tűnik, hogy a 
nyelvcsaládot a kínai-tibeti nyelvcsalád későbbi terjeszkedései a történelmi idők során jelentősen 
kiszorították és tovább szorították délre és a Chao Praya folyórendszerbe. Vö. id. 15. pont ("A tai 
későbbi nyugat és dél felé történő elmozdulása a kadai nyelvcsaládot földrajzi híddá tette Kína és 
tulajdonképpeni Délkelet-Ázsia között"). 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

 1598UNIVERSITYOF ILLINOIS LAW REVIEW [2012. évf. 
 
 

Az egyetlen két kivétel a Duna és a Dnyeper, amelyek mindkettő 
Európán keresztül folyik, és a Fekete-tengerbe torkollik, annak nyugati, 
illetve északi partjainál. (A 14. ábra tehát ezt a két fennmaradó folyót 
egy nagy kérdőjellel korrelálva ábrázolja, ebben a szakaszban, a főbb 
nyelvcsaládok tekintetében). Van azonban egy tragikus magyarázat erre 
a látszólagos kivételre a jelenlegi modell előrejelzései alól. A régészek 
felfedezték, hogy Kr. e. 5000 és Kr. e. 3500 között a Duna és a Dnyeper 
folyók valóban egyre növekvő mezőgazdasági településeknek adtak 
otthont, amelyek éppen a Kr. e. 5000 és Kr. e. 3500 közötti időszakban 
voltak 
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a világ jelentős civilizációjává305 virágzott - ahogyan azt a jelenlegi 
modell megjósolta volna. A civilizációk e bimbózó csoportját - amelyeket 
gyakran együttesen "Régi Európa "306 néven emlegetnek, és a 15. ábrán a 
szürke három árnyalatával ábrázolnak - azonban nyilvánvalóan 
megtizedelte az eurázsiai sztyeppékről érkező betolakodók két hulláma. Az 
első hullám i. e. 4300 és i. e. 4100 között zajlott, amikor a régészeti 
feljegyzések szerint "a Gumelnita, Karanovo VI és Várna kultúrák több 
mint hatszáz tell települését égették fel és hagyták el az alsó Duna-
völgyben "307 . 

 

 
Az első inváziós hullám után a régi európai népek többsége 

"szétszóródott és sokkal mobilisabbá vált, és az életükhöz szükséges 
forrásoktól függött". 

 
 

305. E kultúra fejlődéséről lásd David W. Anthony, The Rise and Fall of Old Europe, in THE 
LOST WORLD OF OLD EUROPE: THE DANUBE VALLEY, 5000-3500 BC, 29, 35-54 (David W. 
Anthony & Jennifer Y. Chi szerk., 2010). 

306. Ezt a kifejezést eredetileg Marija Gimbutas vezette be. Lásd GIMBUTAS, KURGAN 
CULTURE, Supra 97. lábjegyzet, xviii. o. (a "régi Európára" való hivatkozással). 

307. Anthony, 305. lábjegyzet, 45-48. o. 
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inkább a juh- és szarvasmarha-csordákból, mint a gabonaföldekből 
táplálkoztak. "308 A korai betolakodók azonban nem telepedtek le újra 
ezeken a területeken, és "a régészeti felmérések azt mutatják, hogy 
ezután a Balkán-fennsíkon üres a terep: A Balkánon i. e. 3900 és i. e. 
3300 között nem lehet állandó településeket datálni. "309 Ezek a tények 
arra utalnak, hogy a korai megszállók célja a nagyarányú pusztítás és az 
etnikai tisztogatás volt, és hogy - tekintettel az elsősorban nomád és 
pásztorkodó életmódjukra - nem volt meg az akaratuk vagy a tudásuk 
(vagy mindkettő) ahhoz, hogy a Duna és a Dnyeper folyók környékén 
nagyszabású, letelepedett mezőgazdasági termelésbe kezdjenek. 310 

Az első inváziós hullám során azonban nem pusztult el egész Ó-
Európa, és különösen egy másik kultúracsoport (a "Cu- cuteni-
Tripol'ye" kultúrák) maradt fenn, sőt a Dnyeper folyóhoz közelebb 
terjeszkedett Kr. e. 4000 és 3500 között. 311 Ezek a társadalmak még 
összetettebbé váltak, és anyagi kultúrájukban számos olyan fejleményt 
kezdtek mutatni, amelyeket "általában a kialakuló politikai hierarchia és 
a hatalom növekvő központosításának jeleiként értelmeznek - ami 
fontos állomása egy olyan folyamatnak, amely a városok 
kialakulásához vezethetett "312 -, és feltehetően a kezdődő jogrendszerek 
jeleként. Ennek az időszaknak a vége felé azonban ezek a csoportok 
elkezdtek koncentrálódni néhány gyengén megerősített 
"megavárosban", amelyeket "a legtöbb kutató védekező 
koncentrációként értelmezett. . a fokozott konfliktusok idején".313 

Valamikor i. e. 3500 körül ezeket a megavárosokat aztán rövid időn 
belül mind felégették és elhagyták,314 és a legtöbb kutató úgy értelmezi 
ezeket a fejleményeket, hogy azok a pásztorok második hullámát 
tükrözik, akik a sztyeppéről a Dnyeper és a Duna völgye felé kezdtek 
tovább vándorolni. 315 Úgy tűnik, hogy ezek a pásztorkodó csoportok 
voltak az elsők, akik háziasították a lovat (valamikor i. e. 4000 körül), 
és bár úgy tűnik, hogy a lovakat sehol a világon nem használták 
fegyveres harcban vagy militarista hódításban valahol i. e. 1500 és i. e. 
1000 között,316 a szakértők szerint ezek a csoportok már jóval korábban 
megtanultak lovon lovagolni a portyákon. 

 
 

308. Id. 48. 
309. Id. 
310. Lásd id., 48-51. o. (alternatív magyarázatokat keresve a régi Európa pusztulására, de azt 

sugallva, hogy a legegyszerűbb magyarázat a nagyszabású sztyeppei invázió). 
311. Id. 52. pont. 
312. Id. 
313.  Id. 52-53. 
314. Id. 
315. Lásd pl. id. 53. o. ("A Jamnaja kultúra mozgó pásztorai, akik egy új és forradalmi 

pásztorgazdálkodást folytattak, amely szekereken és lovagláson alapult, elterjedtek a Dél-Bug 
völgyében, és kurgánokat építettek a megavárosok helyén lévő füves területeken; rokonaik a Duna 
völgyén felfelé vándoroltak Bulgáriába és még Magyarországra is, nagyobb és láthatóbb régészeti 
nyomot hagyva, mint az ezer évvel korábbi, kisebb léptékű szuvorovói vándorlás a sztyeppékről.")"). 

316. ANTHONY, 64. sz. jegyzet, 221-23. o. 
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lier. 317 A régió rendkívüli és tragikus archeológiai adatainak egyik hihető 
magyarázata tehát az, hogy a sztyeppei pásztorcsoportok újonnan 
háziasított lovaikkal kezdték el fosztogatni és felégetni a régi Európa 
konkurens mezőgazdasági közösségeit. 

 

Tekintettel arra, hogy a világ addig nem ismerte a háziasított 
lovakat, az ilyen jellegű portyák különösen megdöbbentő és váratlan 
fordulatot jelentettek a bimbózó mezőgazdászok számára. 

 
 

317. Id. 223. o. ("Sok szakértő azt állította, hogy a lovakat csak i. e. 1500-1000 után kezdték 
használni a háborúban, de nem tettek különbséget a lovas portyázás között, amely valószínűleg 
nagyon régi, és a lovasság között, amelyet a vaskorban, i. e. 1000 után találtak fel. Az eneolitikus 
törzsi pásztorok valószínűleg már i. e. 4000 előtt is lovagoltak a klánok közötti portyákon, de ők nem 
olyanok voltak, mint a steppéről bozontos lovak seregén végigsöprő hunok. A hunok és ősibb 
rokonaik, a szkíták esetében az volt az érdekes, hogy seregeket alkottak. A vaskorban a szkíták, akik 
politikai szervezetük legtöbb más vonatkozásában alapvetően törzsi jellegűek voltak, katonai 
műveleteikben a városi államok hivatalos hadseregeihez hasonlóan szerveződtek. Ehhez változásra 
volt szükség az ideológiában - hogyan gondolkodott a harcos önmagáról, a szerepéről és a 
felelősségéről -, valamint a lovas hadviselés technológiájában - hogyan használták a fegyvereket 
lóhátról."). 
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civilizációkat - amelyek a legtöbbször nem voltak megerősítve az ehhez 
hasonló támadások ellen. 

 

 
Mindenesetre arra is van bizonyíték, hogy sokkal későbbi időkben 

(tehát jóval a régi Európa pusztulása után) mind a Duna, mind a Dnyeper 
az indoeurópai család bizonyos ágainak terjeszkedésének fő központja volt. 
Úgy tűnik például, hogy a kelta nyelvet beszélő csoportok körülbelül i. e. 
1600 és i. e. 400 között a Felső-Duna-völgyből terjedtek el. 318 Ezeket a 
fejleményeket a fenti 16. ábra mutatja be. Körülbelül Kr. u. 300 és Kr. u. 
660 között a szláv nyelvű csoportok hasonló módon terjedtek el az Alsó-
Dnyeper és a Dnyeszter folyók mentén fekvő helyekről. 319 Ezeket az 
eseményeket a 17. ábra mutatja be. 

 
 

318. Az e kelta terjeszkedésekkel kapcsolatos régészeti bizonyítékok jó tárgyalását lásd: A 
VÁNDORLAKOZÁS SZEREPE AZ EURÁZSIAI SZTEPPE TÖRTÉNELMÉBEN: SZEDENTÁLIS 
CIVILIZÁCIÓ VS. "BARBÁRIAI" AND NOMAD 105-15 (Andrew Bell-Fialkoff szerk., 2000). 

319. Az e szláv terjeszkedésekkel kapcsolatos régészeti bizonyítékok jó tárgyalását lásd a 133-
49. oldalon. 
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A Duna és a Dnyeper tehát inkább a lakóhelyi fejlődés átlagos 
központjaiként értelmezhetők, amelyek a történelem előtti nyelvi 
terjeszkedés folyami és mezőgazdasági modellje alól valódi kivételek, 
és amelyeket előtörténetünk egy kritikus időszakában rendkívüli 
események, köztük a helyi  lakosságnagyarányú kiirtása miatt 
ideiglenesen kisiklottak.  (Meg kell jegyeznünk, hogy bár van egy 

A Régi Európa e megsemmisülésére vonatkozó vitathatatlan régészeti 
bizonyítékok gazdagsága mellett valójában nincs hiteles bizonyíték 
arra, hogy az Indus-völgyi civilizáció hanyatlása invázióknak 
köszönhető. 320 )Ez arendkívüli fordulat 

 
320. Anthony, Supra note 305, 45-54. o. (a régi Európa pusztulásának bizonyítékait tárgyalja). 
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Az ó-európai események meggátolták volna egy sajátos nagy 
nyelvcsalád korai kialakulását ebben a régióban, és tekintettel a 
látszólagos kivétel létrejöttéhez szükséges példátlan eseménysorozatra, 
ez a kivétel csak az általános szabály erejét bizonyítja. Ezért a 18. ábrán 
most már látható az összefüggések teljes sorozata, amelyek a történelem 
előtti nyelvi terjeszkedés folyómenti-mezőgazdasági modelljének erejét 
igazolják. 

A fenti bizonyítékok és érvelés alapján a megfelelő következtetés 
az, hogy a történelem előtti nyelvi terjeszkedés folyami-mezőgazdasági 
modellje ezért rendkívül jósló erejű - bár természetesen előrejelzéseit 
mindig úgy kell értelmezni, hogy azok potenciálisan megdönthetők a régészeti 
feljegyzésekben található olyan rendkívüli tényekkel, amelyek 
alááshatják alapvető előrejelzéseit. Ismerünk egy ilyen rendkívüli 
régészeti ténycsoportot, amely a Dnyeszter és a Duna völgyében élő 
népesség körében éles nyelvi törést okozott volna a Kr. e. 4300 előtti és 
a Kr. e. 3500 utáni időszakban. A Kr. e. 4300 előtt kezdődő és a Kr. e. 
3500 utáni majdnem két évezredig tartó időszakban az Indus-völgy 
térségének régészeti leletei ezzel szemben csak az őslakosság 
folyamatos növekedését mutatják a világ egyik legelső nagyszabású 
civilizációjává. 

 
E. Második módszertani következtetés: A legkorábbi folyami 

mezőgazdasági civilizációkat úgy kell értelmezni, mint amelyek 
egyidejűleg termelték az első nagyobb nyelvcsaládokat és az első 
kulturális kultúrákat. 

A kezdődő jogi hagyományok támogatására alkalmas hagyományok 

Most kidolgoztam az őskori nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-
mezőgazdasági modelljét, és érveltem annak hihetősége és 
alkalmazhatósága mellett emberi őstörténetünk releváns időszakaira. 
Pontosan erre a modellre lesz szükségünk, ha azt reméljük, hogy 
megfejthetjük jogi családfánk őskori szerkezetét, mert most már 
lehetővé teszi számunkra, hogy a nyelvi terjeszkedés bizonyos nagyon 
korai folyamatait a jelenségek két további osztályával hozzuk 
összefüggésbe: először is, a társadalmi komplexitás felé vezető legelső 
fejleményekkel, amelyek általában kezdődő jogi hagyományokat 
eredményeznek, másodszor pedig bizonyos konkrét és jól azonosítható 
földrajzi topográfiákkal, amelyeket elég könnyű lesz azonosítani a 
régészeti leletekből. Mindezen bizonyítékok és érvelések alapján tehát 
meg kellene tudnunk jósolni, hogy a legkorábbi folyami-művelődési 
civilizációk hozták volna létre a legelső nagyobb nyelvcsaládokat a 
fajként való természetes történelmünkben - sőt, egyúttal a legelső olyan 
kulturális hagyományokat is létrehozták volna, amelyek képesek voltak 
nagyszabású, kezdődő joggal rendelkező civilizációkat támogatni. 

Az V. részben elkezdem alkalmazni az őskori nyelvi terjeszkedés 
folyóvízi-agrár-mezőgazdasági modelljét, valamint néhány nagyobb, 
ebben a cikkben kidolgozott módszertani-logikai felismerést, hogy 
érveljek egy korábbi és keleti őskori eredet mellett, mint amit általában 
a kulcsfontosságú nyelvek esetében felismertek. 
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a nyugati jogot és a nyugati civilizációt alátámasztó hagyományok 
aspektusait. 

 
V. AZ ÚJ MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA: ÚJ ÉRVEK A 

ÁTDOLGOZOTT EREDETTÖRTÉNET 

Miután kidolgoztuk az őskori nyelvi terjeszkedés folyami-
művelődési modelljét, és érveltünk a valószínűsége és 
alkalmazhatósága mellett, most abban a helyzetben vagyunk, hogy azt 
egy sor ismert régészeti és nyelvészeti tényre alkalmazzuk. A cél az 
lesz, hogy meghatározzuk jogi családfánk legvalószínűbb őskori 
szerkezetét (beleértve azokat a speciális kulturális hagyományokat, 
amelyek hajlamosak támogatni a jog kialakulását és stabilitását), majd 
egy felülvizsgált eredettörténetet meséljünk el, amely ezen a nagyobb 
mennyiségű bizonyítékon alapul. 

Ebben a részben a stratégiám a következő lesz. Először is, három 
megerősítő érvet fogok megfogalmazni egy kritikus, de közbenső 
szociolingvisztikai tétel mellett. Ezt a tételt "keleti proto-indoeurópai 
terjeszkedési tézisnek" fogom nevezni, és a következőképpen 
fogalmazható meg: 

Az Indus-völgyi folyórendszer valamikor i. e. 4500 körül és 
körülbelül i. e. 1900 között az indoeurópai nyelvcsalád őskori 
koordinációjának és terjeszkedésének, valamint számos 
kulcsfontosságú indoeurópai kulturális újítás kialakulásának 
legközpontibb, legjelentősebb és legmaradandóbb gyújtópontja 
volt, ami a későbbi indoeurópai csoportokat különösen alkalmassá 
tette a nagyméretű, jogállami társadalmakba való átmenetre és 
azok fenntartására. 

A keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézis kritikusnak fog 
bizonyulni az e részben szereplő számos későbbi érv szempontjából, de 
a hagyományos felfogások széles körét is megkérdőjelezi, és ezért 
valószínűleg ellentmondásos lesz. Ezért úgy döntöttem, hogy 
elkülönítem a tézis három újszerű érvét, és igyekszem megállapítani 
jelentőségüket és hitelességüket, mielőtt kifejtem a tézis tágabb 
következményeit a jelen projektre nézve. A három újszerű érvet az 
alábbi A-C szakaszok mutatják be. 

A következő lépésem - a D. és E. szakaszban - az lesz, hogy 
szintetizáljam a kelet- ern proto-indoeurópai terjeszkedési tézist a 
nyelvészeti és régészeti tények sokkal szélesebb körével. Ez a folyamat 
lehetővé teszi számomra, hogy eredetünk történetének sokkal 
részletesebb és felülvizsgált változatát meséljem el, és eldöntsem, hogy 
mit tartok jogi családfánk legvalószínűbb filogenetikai szerkezetének. 
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A. Első regényes érv: Az őskori nyelvi változások mintázataiból 

Az első újszerű érvem a keleti proto-indoeurópai ex-pansion tézis 
mellett azzal a megfigyeléssel kezdődik, hogy az Indus-völgyi régió - 
amely i. e. 4500 előtt kezdődött és körülbelül i. e. 1900-ig tartott - 
szinte biztosan jelentős szerepet játszott valamelyik nagy nyelvcsalád 
koordinálásában. Ez a felvetés a nyelvi terjeszkedés folyami- 
mezőgazdasági modelljén alapul, valamint a régióra vonatkozó jól 
ismert ar- chaeológiai tényeken, amelyek megállapítják, hogy ebben az 
időszakban a világ egyik első és legjelentősebb ősi civilizációja321 jött 
létre a kor egyik legfontosabb nagy folyórendszere körül. 322 Sőt, 
ugyanezek a tények azt sugallják, hogy a szóban forgó nyelvcsalád az 
egyik legmonumentálisabb és legbefolyásosabb nyelvi jelenség lehetett, 
amely abban az időben bárhol a világon valaha is létezett, és ezért a 
valaha létezett legelső nagy nyelvcsaládok egyikévé kellett volna 
fejlődnie. 

Ezt az első állítást a legújabb kutatások is alátámasztják, amelyek 
szerint ugyanebben az időszakban az Indus-völgy térségében nem egy, 
hanem két nagy folyó is volt - az egyik a monszun-alapú volt, majd a 
monszun-minták változása miatt i. e. 1900 körül kiszáradt. 323 A jelen 
dolgozat feltételei alapján ez a második folyó - amely a 
legvalószínűbben a védikus szövegekben említett ősi "Szaraszvatival" 
hozható összefüggésbe - önmagában is "nagy folyónak" minősült volna, 
és ezért szerepelt az eredeti listánkon. 324 Az In- dusszal egyesülve ez a két 
folyó így egy rendkívüli méretű nagy folyórendszert alkotott volna. 

A legújabb régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy számos 
harappai település valóban létrejött az Indus és a Szaraszvati környékén, 

 
321. Lásd ENCYCLOPEDIA OF DESERTS 293 (Michael A. Mares szerk., 1999) ("Az Indus és 

Punjnad folyó völgyei termékeny völgyek egy száraz területen belül. Az Indus völgye szolgált az 
egyik legkorábbi emberi civilizáció, az Indus civilizáció vagy Harappan helyszínéül "); Vö. GLYN 
DANIEL, THE FIRST 
CIVILIZÁCIÓK: THE ARCHAEOLOGY OF THEIR ORIGINS 93-118 (1968) (az Indus-völgyi civilizáció 
történetének és felemelkedésének tárgyalása). 

322. Lásd WORLD ALMANAC, Supra note 138, 466-67. o. (a világ nagy folyóinak felsorolása, és az 
Indus folyó huszonnegyedik leghosszabb folyója a világon). 

323. Liviu Giosan et al., Fluvial Landscapes of the Harappan Civilization, Proceedings of the Na- 
tional Academy of Sciences, elérhető a www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1112743109 oldalon; JANE 
R. MCINTOSH, THE ANCIENT INDUS VALLEY: NEW PERSPECTIVES 19 (2008) ("A legdrámaibb változás az 
Indus folyótól délre fekvő régióban történt, ahol bizonyíték van arra, hogy a Harappan időszakban egy 
nagy folyórendszer folyt. A földi felmérések és a távérzékelés módszerei, például a műholdas 
fényképezés révén a Thar-sivatagban és az Indo- Gangesz-szakadékban számos, gyakran akár 10 
kilométer széles, száraz folyómeder-szakaszt sikerült nyomon követni, ami azt mutatja, hogy egykor 
jelentős folyók folytak itt."). 

324. Lásd a 283-86. lábjegyzetet és a kísérőszöveget (a világ harminchat leghosszabb 
folyójának felsorolásával kezdve). Az Indus folyó a huszonnegyedik leghosszabb folyóként szerepel 
ezen a listán, lásd WORLD ALMANAC, supra note 138, 466-67. o.  A "Szaraszvati" még hosszabb volt - 
ami önmagában is jelentős folyónak minősíti e cikk értelmében. 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1112743109%3B
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1112743109%3B
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így megállapítható, hogy ez a két folyó egy nagyobb, összekapcsolt 
társadalmi hálózat része volt ebben az időszakban. 325 Valójában a 
régészeti bizonyítékok kezdik azt sugallni, hogy a Sarasvati sokkal 
fontosabb folyó volt a harappai civilizáció számára, mint az Indus, és 
ma már bőséges bizonyíték van a folyamatos kereskedelemre és 
társadalmi összefonódásra az Indus-völgyi harappai települések és 

számos környező település között. 
 

325. Lásd pl. , GREGORY L. POSSEHL & M.H. RAVAL, HARAPPAN CIVILIZATION AND 
ROJDI 20- 21 (1989) ("A régészeti kutatások az ősi Szaraszvati és Drishadvati folyók mára kiszáradt 
medre mentén ... számos régészeti lelőhely felfedezéséhez vezettek. Amikor elhelyezték 
a harappai lelőhelyek eloszlásának összefüggésében általában arra engednek gyanakodni, hogy a Ba- 
Hawalpur lehetett a harappaiak "kenyérkosara"." (idézetek kihagyva)). 
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Az ókori Baktriában és a mai Irán keleti részén lévő településeken. 
Ilyen körülmények között a nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-
mezőgazdasági modellje azt jósolja, hogy az Indus-völgyi folyórendszer 
a kor egyik legmonumentálisabb és legbefolyásosabb nyelvcsaládját 
kellett, hogy létrehozza és koordinálja,326 és hogy ezeknek a 
fejleményeknek szélesebb körű hatásokkal kellett, hogy járjanak az 
egész tágabb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régióban. 

A nagyobb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régióra térve, ebben a 
régióban három másik kiemelkedő folyó is található. Az első kettő - az 
Amu Darja (vagy Oxus) és a Szir Darja (vagy Jaxartes) - a Hindukus 
hegységből, illetve a Tien Shan hegységből ömlik az Aral-tóba. A 
harmadik - a Helmföld - a Hindu Kush-hegységből folyik Irán keleti 
részén. Ezek a tények tehát további bizonyítékot szolgáltatnak arra, 
hogy ez a nagyobb régió milyen erővel rendelkezhetett egy 
monumentális jelentőségű korai nyelvi jelenség koordinálásában. 

A 19. ábra ezt a nagyobb régiót ábrázolja, és megjelöli az érintett 
folyórendszereket, valamint azok javasolt nyelvi hatásait. Ezen az ábrán 
a középponthoz közeli nagy sötétszürke régió - amely az összes vizsgált 
folyót összeköti - a társadalmi csoportok erősen összekapcsolt 
csoportját hivatott képviselni, akik egy közös nyelv dialektusait 
beszélik, amelyet összehangolnak, és amely nagyrészt a régióra 
jellemző folyami-mezőgazdasági dinamika miatt egy jelentős 
nyelvcsaláddá bővül. 

A logikára térve, a fő nyelvcsalád, amely e korai folyami-agrár 
dinamikából alakult volna ki, vagy pro-indoeurópai volt, vagy nem. 
Tegyük fel először a második lehetőséget, hogy lássuk, hová vezet ez. 
Ha a szóban forgó nyelvcsalád valami más volt, mint a proto-
indoeurópai, akkor azt kell feltételeznünk, hogy a proto-indoeurópai 
beszélők valamikor a harappai civilizáció bukása után - azaz valamikor 
i. e. 1900 után - kiszorították ezt a már létező nyelvcsaládot. Valójában 
ez a szokásos nézet. 327 Az ebben a cikkben kifejtett érvek alapján 
azonban ez a nézet csak akkor lehet igaz, ha az indoeurópai nomádok 
egy viszonylag kis csoportja képes volt kiszorítani egy hihetetlen 
időbeli és földrajzi hatókörrel rendelkező nyelvi jelenséget. Bár a 
történeti feljegyzések számos ismert példát szolgáltatnak arra, hogy 
nomád csoportok megszállták és meghódították az őshonos 
mezőgazdasági népességeket, ezt soha nem tették úgy, hogy közben 
teljesen kiirtották volna a népességet. 

 
 

326. Ritkán fordul elő, hogy egy ekkora folyó kiszárad és eltűnik, de a Szaraszvati forrása a 
Himalájában volt, amely maga is az indiai és az eurázsiai lemezek közötti tektonikus lemezek 
ütközésével jött létre. A szakértők úgy vélik, hogy e tektonikus lemezek őskori elmozdulásai 
elterelték a víz útját, így az most a Gangeszbe és mellékfolyóiba ömlik. Lásd MCINTOSH, 323. sz. 
jegyzet, 20. o. 

327. Lásd pl. , THE ARYAN DEBATE, supra note 98, at xiii ("Az első álláspontot, a bevándorló 
árják álláspontját, miszerint az árják kívülről érkeztek Indiába i.e. 1500 körül, a standard nézetnek 
fogom nevezni, mert ez az az értelmezés, amely az iskolai és egyetemi történelemtankönyvekben, 
valamint az akadémiai folyóiratokban és könyvekben uralkodik."); lásd még AVARI, supra note 80, 
at 60; MALLORY & ADAMS, supra note 35, at 443. 
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egy ilyen mértékű nyelvi jelenség. 328 Valójában a modern gyarmatosítás 
korát megelőzően a jellemzőbb minta az, hogy a korábban létező 
nyelvek a meghódított régiókban a népek domináns nyelveként 
maradtak fenn. 329 

Ahhoz, hogy érzékeltessük, milyen nehéz lenne kiszorítani egy 
nagyobb nyelvcsaládot ezekből a régiókból, azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy az amerikai hadseregnek - minden fejlett katonai és 
technológiai felszerelésével együtt - milyen sok nehézséggel kellett 
szembenéznie, hogy egyáltalán behatoljon Afganisztán egyes 
hegyvidéki régióiba. 330 Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy 

 
328. A nomád csoportok által a mezőgazdasági népek ellen intézett inváziók legsikeresebb és 

leghírhedtebb csoportjai azok, amelyeket altaji nyelvű csoportok vezettek, ideértve a törököket, a 
hunokat és a mongolokat. Lásd GROUSSET, Supra note 255, vii-xi, xxiii-xxiv ("Az azonban bizonyos, 
hogy a keresztény korszak kezdetétől kezdve az áramlás keletről nyugatra tartott. Már nem az 
indoeurópai dialektusok - "kelet-iráni", kucheai vagy tokhári nyelvjárások - uralkodtak a későbbi 
Kínai Turkesztán oázisaiban; sokkal inkább a hsziung-nu-k voltak azok, akik hunok néven jöttek, 
hogy megalapítsák a proto-török birodalmat Dél-Oroszországban és Magyarországon. (A magyar 
sztyeppe az orosz sztyeppe folytatása, mint ahogy az orosz sztyeppe az ázsiaié.) A hunok után jöttek 
az avarok, egy mongol horda, amely a hatodik században a T'u-csueh nyomására menekült el Közép-
Ázsiából, és amely ugyanezeket a területeket, előbb Oroszországot, majd Magyarországot is uralta. 
A hetedik században jöttek a kazár törökök, a tizenegyedikben a petzenegi törökök, a 
tizenkettedikben pedig a kumán törökök, mind ugyanazt a nyomvonalat követve. Végül a 
tizenharmadik században Dzsingisz kán mongoljai úgyszólván integrálták a sztyeppe területét, és a 
sztyeppe megtestesítőivé váltak, Pekingtől Kijevig."). 

Azonban még azokon a területeken is, ahol ezek a hódító csoportok sikerrel jártak - ezek közé tartozik 
a mai Törökország, a Közel-Kelet, Pakisztán, Afganisztán, Északnyugat-India és Kelet-Európa számos 
régiója - a már létező (nem altaji) nyelvcsaládok még mindig domináns nyelvek a régiókban. Lásd 
ETHNOLOGUE, Supra 135. lábjegyzet, 774. o. (Afganisztánban az iraki és néhány indo-árja nyelvjárás 
dominál, és csak a legészakibb régiókban van egy kis altaji dialektus); id. 785. o. (Irakban az arab 
nyelvek dominálnak, egy indoeurópai nyelvvel, a kurddal együtt); id. 816-17. o. (Pakisztánban az indo-
árja és az iráni nyelvek dominálnak, és nincsenek jelentős altaji nyelvű közösségek); id. 816-17. o. 
(Pakisztánban az indo-árja és az iráni nyelvek dominálnak, és nincsenek jelentős altaji nyelvű 
közösségek). 824-27. o. (az Orosz Föderáció nyugat-ázsiai államai indoeurópai nyelvű csoportokat 
tartalmaznak, különösen a nyugati és déli régiókban); id. 848-49. o. (az Orosz Föderáció európai 
államaiban az indoeurópai nyelvűek dominálnak, és csak kis mértékben találhatók altaji nyelvű 
csoportok); id. 832. o. (Türkmenisztán és Üzbegisztán indoeurópai nyelvet beszélő csoportokat 
tartalmaz); id. 805. o. (Tádzsikisztán indoeurópai nyelvek által dominált, és csak kis mértékben vannak 
altaji nyelvet beszélő csoportok); id. 847. o. (Ukrajna szláv nyelveket beszélő csoportok által dominált); 
id.  533-35. o. (a Törökországban beszélt nyelvek felsorolása, amelyek között a török, egy altaji nyelv, 
mint nemzeti nyelv szerepel, de számos arab és indoeurópai nyelvű csoportot is találunk); id. 452-57. o. 
(az Iránban beszélt nyelvek felsorolása, amelyek túlnyomórészt indoeurópaiak); lásd a 20. ábrát (az 
északnyugat-indiai nyelveket indoeurópai nyelvek uralják). 

329. Lásd GROUSSET, Supra note 255, xxix. ("De volt egy másik, ellentétes törvény is, amely a 
nomád betolakodók lassú beolvadását eredményezte az ősi civilizált országokba. Ez a jelenség kettős 
jellegű volt. Először is volt a demográfiai aspektus. A széles körben szétszórt arisztokráciaként 
létrejött barbár lovasok elmerültek ezekben a sűrű népességekben, ezekben az ősi hangyabolyokban. 
Másodszor, ott volt a kulturális aspektus. A kínai és perzsa civilizációk, bár legyőzték őket, viszont 
legyőzték vad és vad győzteseiket, megrészegítették, elaltatták és megsemmisítették őket. Gyakran 
csak ötven évvel a hódítás után az élet úgy folyt tovább, mintha mi sem történt volna. A sinicizált 
vagy iranizált barbár volt az első, aki a civilizáció felett őrködött a barbár földekről érkező friss on- 
mészárlásokkal szemben."). 

330. Lásd pl. C.J. Chivers, Vantage Point: The Challenges of Small Unit Patrolling in Afghanistan, 
N.Y. TIMES (2011. január 13., 9:47), http://atwar.blogs.nytimes.com/2011/01/13/vantage-point-the- 
challenges-of-small-unit-patrolling-in-afghanistan ("Bármit is gondoljunk a felkelés elleni elméletről, 
nem sokan vitatják, hogy a hazai terep kedvez a helyi felkelő erőknek."). Vö. Robert D. Kaplan, Actually, 
It's Mountains, FOREIGN POL'Y, July/Aug. 2010, 105. o. (a földrajzi akadályok jelenléte és a bukott 
államok közötti kapcsolatról). 

http://atwar.blogs.nytimes.com/2011/01/13/vantage-point-the-
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hogy különböző altaji nomád csoportok a történelmi időkben valóban 
megszállták és meghódították e régiók egy részét (és sokkal jobb 
technológiával, mint ami Kr. e. 1500-ban rendelkezésre állt volna), és 
az altaji nyelvek mégis csak e régiók néhány nagyon elszigetelt részén 
váltották fel a már létező indoeurópai dialektusokat. 331 Valójában az 
indoeurópai (sőt, az indoiráni) nyelvjárások még mindig uralkodóak a 
Kelet-Irán-Baktria-Indus-alföldi régió minden részén, annak ellenére, 
hogy ezeket a régiókat többször is meghódították az altaji vagy más 
külső erők. 332 Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az Indus-völgy 
térségének régészete figyelemre méltó társadalmi folytonosságra utal az 
i. e. 1500 előtti három évezred egészére vonatkozóan. Ezért azt állítom, 
hogy a nem proto-indoeurópai nyelvcsaládot feltételező elmélet 
hihetőségének minimális kritériuma az, hogy e nyelvcsalád néhány 
jelentős zuga még mindig megmaradt az indiai szubkontinens 
északnyugati régióiban. Ezt a kritériumot a "jelentős megmaradt zseb" 
(vagy röviden "sig- nificant pocket" kritériumnak) fogom nevezni. 

Máshol a jelentős zsebkárra vonatkozó kritériumot további 
empirikus alátámasztással láttam el. 333 Tegyük fel tehát a kérdést, hogy 
mit jelentene ez a kritérium a harappai civilizáció legvalószínűbb 
nyelvére (vagy nyelveire) nézve. 

 
1. A dravida, a munda és az indoeurópai nyelvcsaládok kivételével 

minden nyelvcsalád kizárása 

A szignifikáns zseb kritérium segítségével a lehetséges 
nyelvcsaládok széles köre eleve kizárható. Például nagyon nagy 
bizonyossággal kizárhatunk minden olyan állítást, hogy a harappaiak 
olyan nyelvet beszéltek, amely valamilyen ismeretlen vagy kihalt 
nyelvcsalád része. 334 Ebbe a csoportba tartozik a szomszédos régiókból 
származó összes kihalt ősi izolátum, mint például a sumér (amelyet 
eredetileg Alsó-Mezopotámiában beszéltek) és az elámi (amelyet 
eredetileg a mai Irán nyugati területein, a Perzsa-tenger partja mentén 
beszéltek). 

 
 

331. Lásd a 328. lábjegyzetet. 
332. Lásd ETHNOLOGUE, 135. lábjegyzet, 365-407. o. (az Indiában beszélt nyelvek felsorolása); 

THE ATLAS OF LANGUAGES, 136. lábjegyzet, 59. o. (az Indiában beszélt nyelveket bemutató térkép); 
lásd még BRYANT, 35. lábjegyzet, 237. o. ("Indiát egy évezred alatt kilencszer szállták meg az ache- 
menidák, makedónok, baktriaiak, görögök, Śakas, kuśanok, szasszanidák, Yuezi és heftalita hunok ... 
. [és a] törökök, mongolok, afgánok, portugálok, franciák és britek [mégsem] egyikük sem. 
e csoportok kiirtották a szubkontinensen már létező nyelveket, ahogyan az indoárjákról feltételezik, 
hogy ezt tették."). 

333. Lásd Robin Bradley Kar, On the Proto-Indo-European Language of the Indus Valley 
Civiliza- tion (and Its Implications for Western Prehistory), in THE SINDHU-SARASVATI 
CIVILIZATION: NEW PERSPECTIVES (szerk. Nalini Rao) (megjelenés előtt 2012). 

334. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, at 185 ("Félretehetjük az ismeretlen nyelv feltételezését, 
mivel nincs okunk azt hinni, hogy egy ilyen jelentős nyelv nyomtalanul eltűnt volna."). 
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Öböl). 335 Kizárhatjuk az összes olyan nyelvi szubsztrátumot is, amelyet 
az ősi védikus szövegekben azonosítottak, de önállóan beszélt 
nyelvként már nem maradtak fenn. Ezek közé tartozna Masica "X 
nyelve", valamint Michael Witzel javaslata, miszerint az Indus-völgyi 
civilizáció egy kihalt nyelvet beszélt, amelyet ő néha "Para- Munda"-nak 
nevezett el (a proto-Munda nyelvvel való sok hasonlósága miatt). A 
szignifi- cáns zsebkritérium végül arra is használható, hogy kizárjunk 
egy sor kisebb nyelvi jelenséget - amelyek még mindig megtalálhatók 
az indiai szubkontinens érintett részein vagy azok közelében, de nem 
elég jelentős számban ahhoz, hogy megfeleljenek a mi 
kritériumunknak. 

Első lépésként tehát arra a kis maroknyi nyelvcsaládra kell 
összpontosítanunk, amely jelentős mennyiségben jelenik meg valahol az 
indiai szubkontinensen. Az indoeurópaitól eltekintve (amelyet egyelőre 
feltételezésünk szerint zárójelbe teszünk), csak két valódi lehetőség 
marad: A dravida, amely jelenleg Dél-Indiában dominál, és a munda, 
amely az osztrák-ázsiai nyelvcsalád nyugati ágához tartozik, és 
elsősorban India egyes északkeleti részein jelenik meg. Vizsgáljuk meg 
sorban az egyes lehetőségeket. A vita során a könnyebb tájékozódás 
érdekében a 20. ábra az indiai szubkontinens egy másik ábráját mutatja 
be a nyelvi sokféleség mai mintáival és néhány fontosabb földrajzi 
jellemzőjével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

335. Lásd id. 184-85. o. (megjegyezve egy második okot, amiért a sumér és az elámi nyelvet 
különösen ki kell zárni: e két nyelv beszélői már a harappai írás előtt kifejlesztették az írást, és ezért 
"ésszerűnek tűnik feltételezni, hogy ha ezek közül bármelyik az Indusba került volna, akkor a már 
létező saját írásmódjukat hozták volna magukkal"). 
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2. A dravida hipotézis kizárása 

A másodlagos szakirodalomban a dravida hipotézis (vagy az a 
hipotézis, hogy a harapperek a proto-dravidi nyelv dialektusait 
beszélték) "volt a leggyakrabban és legerősebben támogatott hipotézis, 
mióta Marshall ... és Hunter az 1930-as években elfogadta". 336 Első 
látásra a 

 
336. Id. 185. o.; lásd általában G. R. HUNTER, THE SCRIPT OF HARAPPA AND MOHENJODARO 

AND ITS CONNECTION WITH OTHER SCRIPTS (1934); MOHENJO-DARO AND THE INDUS 
CIVILIZATION (pho- to. reprint 1996) (Sir John Marshall ed., 1931). 
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A dravida hipotézis eléggé hihetőnek tűnhet. Amint a 20. ábra mutatja, 
a dravida nyelvűek - akiket világosszürkével jelölünk - jelenleg az 
indiai szubkontinens nagy részét uralják, amely szinte szomszédos az 
Indus-völgy térségével, de elsősorban az Indiai-félsziget déli végére 
terjed ki. Mivel ezek a dravida nyelvű beszélők délen találhatók, 
önmagukban nem tehetik a dravida hipotézist a jelentős zseb 
kritériummal összeegyeztethetővé. Mindazonáltal elképzelhető, hogy ez 
a mintázat az északnyugatról érkező indoeurópai inváziók 
valószínűsíthető eredménye, ami arra kényszerítette volna az esetleges 
őshonos dravida népességeket, hogy Kr. e. 1500 körül kezdődően 
délkeletre vándoroljanak. Ráadásul a dravida nyelvet beszélők egy 
jelentős része az indiai szubkontinens északnyugati régióiban él. Ők a 
brahuiak, akik a mai Beludzsisztánban élnek, és akik a 20. ábrán egy kis 
világosszürke zsebként jelennek meg az ábra bal felső sarkában. Első 
pillantásra tehát úgy tűnhet, hogy a brahuiak létezése a dravida 
hipotézist összeegyeztethetővé teszi a jelentős zseb kritériumával. 337 

Közelebbről megvizsgálva azonban a dravida hipotézis hihetővé 
tételéhez szükséges feltételezések egyáltalán nem tarthatók. Amint a 20. 
ábrán látható, az indiai szubkontinens északnyugati részét jelentős 
földrajzi akadályok választják el a déli félszigettől, amelyek közé 
tartozik a Thar-sivatag, a Vindhya-hegység és a Dekkán-fennsík. Ezek a 
földrajzi tények erősen valószínűtlenné teszik, hogy az Indus-völgy 
őslakos népe délkelet felé (egy hatalmas sivatagon keresztül, majd egy 
félelmetes hegyvonulaton át) gyorsabban mozdult volna, mint kelet felé 
(a Gangesz-síkság mentén), amikor bármilyen betolakodó népességgel 
szembesült. Mindenesetre a régészeti feljegyzések nem mutatnak 
bizonyítékot arra, hogy ebben az időszakban jelentős délkeleti irányú 
vándorlások történtek volna, és a helyi történelem vagy a déli 
szájhagyományok sem emlékeznek meg ilyen vándorlásokról. 338 Ezzel 

szemben jelentős bizonyítékok állnak rendelkezésre az indiánok 

337. Valóban, a brahuiak létezése az egyik leggyakrabban idézett tény a dravida hipotézis mellett. 
Lásd pl. Michel Danino, A Dravido-Harappan Connection? The Issue of Methodology 8-9 (2007. február 
15-16.) (előadás az Int'l Symposium on Indus Civilization and Tamil Language, University of Madras, 
Chennai), http://www.omilosmeleton.gr/pdf/en/indology/ A_Dravido-Harappan_connection.pdf. 

338. Id. 10. o. ("Nincs régészeti bizonyíték arra, hogy az Indus-Sarasvati civilizáció városi 
szakaszának vége után dél felé vándoroltak volna a Dekkán keresztül."); id. ("A vándorlástól 
eltekintve, a Vindhyától délre teljesen hiányoznak a harappai leletek és jellegzetességek: nincsenek 
harappai minták a kerámiákon, nincsenek harappai pecsétek, kézműves tárgyak és díszek, nincs 
nyoma a harappai urbanizmusnak ... nincs polgári szerveződés, nincs kiterjedt bronztechnológia, nincsenek 
kovakő súlyok stb."); id. ("A sangam irodalom teljesen hallgat az észak-nyugat felől érkező 
nagyszabású migrációról, és természetesen a betolakodó árjákkal való összeütközésről."); lásd még 
id. at 1 ("Továbbá, a Vindhyától délre található harappai leletek és jellegzetességek hiánya, valamint 
a brahui közép-indiai eredetéről, az indiai mezőgazdaság kezdeteiről, az antropológiáról és a 
genetikáról szóló legújabb eredmények együttesen nagyon valószínűtlenné teszik, hogy a harappaiak 
a városi fázis vége után Dél-Indiába vándoroltak volna, egy fejlett bronzkori kultúrából neolitikus 
kultúrává visszaalakulva, elfelejtve minden jellegzetes kézműves és kifinomult technikát, fazekas 
mintát, díszítést és urbanizmust."); id. at 11 ("Anélkül, hogy más erős körülményes bizonyítékokat 
hoznánk be- 

http://www.omilosmeleton.gr/pdf/en/indology/
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a Gangesz-síkság felé (azaz északkelet felé) irányuló vándorlásokról 
ebben az időszakban, majd a Gangesz folyó mentén kelet felé irányuló 
további terjeszkedésekről, amelyek Kr. e. 1500-ig, majd jóval azon túl 
is folytatódtak. 339 Ám e területek egyikén sem találunk jelenleg jelentős 
indige- nous dravida nyelvű zónákat, ehelyett mindegyiket az 
indoeurópai beszélők uralják. Ráadásul India déli régióiban nem 
találtak jelentős mennyiségű harappai leletet vagy települést. Ezek a 
tények a dra- vida hipotézis által feltételezett vándorlásokat igen 
valószínűtlenné teszik. 

Amint a 20. ábra mutatja, az indiai szubkontinensen két különálló 
folyókomplexum is található: a Godavari-Krishna-Kaveri komplexum 
délen és az Indus-Sarasvati-Ganges komplexum északon. A dravida és 

az indoeurópai nyelvcsaládok ráadásul nagyon pontosan e két nagy 
folyórendszer körül oszlanak el - ahogyan azt a nyelvi terjeszkedés 

folyami-agrár modellje megjósolná, ha ez a két nyelvi csoport lett volna 
az első mezőgazdasági csoport ezekben a régiókban. A nyelvi 

terjeszkedés folyami-mezőgazdasági modelljével kombinálva ezek a 
földrajzi tények tehát elegendőek az Indián belüli nyelvi változatosság 
jelenlegi mintázatainak magyarázatához,340 és nincs szükség a jelenleg 

vitatott, rendkívül valószínűtlen migrációs mintázat felállítására. 
Vegyük észre továbbá, hogy a dravida hipotézis feltételezi, hogy lovas 

nomád indoeurópaiak kis csoportjai képesek voltak néhány évszázad 
alatt teljesen kiirtani szinte az összes korábbi nyelvet az indiai 

szubkontinens teljes középső és északnyugati régiójából, noha erre 
India egész déli részén soha nem voltak képesek - a brahmanizáció és 
szanszkritizáció több évezredes masszív erőfeszítései ellenére. 341 Fel 

kell tehát tennünk a kérdést: a nyelvi változás milyen plauzi- bilis 
modellje magyarázhatja meg az összes dravida nyelvű beszélő teljes és 

gyors újratelepülését az egyik régióban, de a másikban nem? 
Ezek a tények további okot adnak a dravid hipotézis megkérdőjelezésére. 

Ami a brahuiak létezését illeti az indiai szubkontinens 
északnyugati régióiban, ezek a csoportok valóban jelentősek, és valóban 
drávid nyelveket beszélnek. Amint azt korábban megjegyeztük, azt 
gondolhatnánk, hogy ezek a tények a dravida hipotézist 
összeegyeztethetővé teszik a szignifikáns zsebkritériummal. Mostanra 
azonban egyre több bizonyíték utal arra, hogy ezek a dravida nyelvet 
beszélő emberek sokkal újabb betelepülők a területre, nem pedig a korai 
Indus-völgyből származó emberek leszármazottai: 

 
a Szaraszvati folyóhoz hasonló bizonyítékok alapján láthatjuk, hogy több tudományág - a régészet, az 
antropológia, a genetika és a hagyomány - is egyetért abban, hogy a késő-harappaiak déli irányú "hosszú 
menetelése" lehetetlen."). 

339. Id., 10. o. ("Az egyetlen tényleges bizonyíték a mozgásokra ebben az időszakban az, hogy 
a késő-harappaiak a Gangesz síksága és Gudzsarát felé vonulnak."); id. ("A kulturális folytonosságot 
a harappai időktől a történelmi időkig egyre inkább dokumentálták Észak-Indiában, de délen nem."). 

340. Lásd a fenti 290-94. lábjegyzeteket és a kísérő szöveget. 
341. Köszönettel tartozom az Edwin Bryanttel folytatott megbeszéléseknek ezért a pontért. 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

No. 5]  ORIGINS1615 

[Jules Bloch francia nyelvész az 1920-as években a brahui 
szókincs elemzésével bizonyította, hogy a nyelv a közelmúltban, 
talán az iszlám invázió idején, valószínűleg Közép-Indiából 
érkezett Balu- chisztánba. Ezt a tézist a közelmúltban Murray 
Emeneau, majd a közelmúltban H.H. Hock is megerősítette. Végül 
Josef Elfenbein nyelvész és matematikus egy másik 
megközelítéssel megerősítette. Bernard Sergent francia indo-
európaista szerint "a következtetés az, hogy a radikális brahui 
későn jutott el Beludzsisztánba, és ezért már nem szolgáltathat 
bizonyítékot vagy akár csak támpontot az Indus mentén élő nép 
dravida nyelvű jellegére. "342 

Ezért a dravida hipotézis végül nem felel meg a jelentős zseb 
kritériumának, és ezen a további alapon kizárható. 

A szanszkrit korai fejlődésével kapcsolatos tanulmányok még 
inkább kétségbe vonják a dravida hipotézist. Ezek a tanulmányok azért 
fontosak a jelen vizsgálat szempontjából, mert a szanszkrit volt az az 
indoeurópai nyelv, amelyet Kr. e. 1500 körül Északnyugat-India 
uralkodó csoportjai beszéltek. 343 E nyelv különböző formáit kódolták az 
úgynevezett "védikus" szövegeikben, amelyek a legrégebbi feljegyzett 
indoeurópai nyelvű szövegek,344 és ezért tanulmányozhatjuk ezeket a 
szövegeket, hogy lássuk, hogyan fejlődött a korai szanszkrit az idők 
során. 345 

Michael Witzel - aki a Harvard Egyetem vezető szanszkrit és 
nyelvészeti szakértője - éppen ezt tette, és elemzései arra utalnak, hogy 
a szanszkrit legkorábbi dokumentált formái nagyon kevés, vagy 
egyáltalán nem drávavidéki hatást tükröznek. 346 Némi dravida hatás 
idővel kezd megjelenni, ahogy az észak-indiai civilizáció súlypontja Kr. 
e. 1500 után keletebbre, majd délre tolódott, de - némileg meglepő 
módon - Witzel elemzései azt sugallják, hogy a szanszkritra gyakorolt 
legkorábbi hatások inkább egy munda, mint dravida nyelvre hasonlító 
nyelvből származnak. 347 Amikor kis bejövő népesség nyelvileg dominál 
egy nagy helyi népesség felett, a tipikus eredmény az, hogy a domináns 
nyelv jelentős szubsztrátumhatásokat kezd mutatni, amelyek e korai 
találkozásokat tükrözik. 348 

 

342. Danino, Supra note 337, 8-9. o. (belső idézőjelek kihagyva). 
343. Lásd pl. BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 63-67. o. 
344. RAJEEV VERMA, FAITH & PHILOSOPHY OF HINDUISM 98 (2009) ("A Védák ... ... a legősibb 

indoeurópai nyelvű szövegek, és mint ilyenek, felbecsülhetetlen értékűek a relatív nyelvészet 
tanulmányozásában."). 

345. Lásd pl. BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 63-67., 101-02. lábjegyzet. 
346. Lásd id. 101. o. ("Lényeges jelentőségű Witzel felfedezése ... hogy a korai Rgvédában nem volt 

drávidi hatás. Nyelvészeti alapon három különböző kronológiai rétegre osztja az Rgveda-korpuszt, és 
megállapítja, hogy dravida kölcsönök csak a II. és III. rétegben bukkannak fel, a legkorábbi rétegben 
egyáltalán nem "). 

347. Lásd id. (megjegyezve, hogy a legkorábbi szanszkrit szövegekben "[e]helyett "több mint 
száz szót találunk egy ismeretlen előtagú nyelvből", amely nem drávid, nem buruszi és nem tibeto-
burmai. Bizonyos nyelvészeti bizonyítékok alapján, mint például a munda típusú előtagok [Witzel] 
inkább a 
hogy az árja előtti nyelvet a munda korai formájának tekintsük" (idézet kihagyva)). 

348. Gillian Sankoff, Linguistic Outcomes of Language Contact, in THE HANDBOOK OF 
LANGUAGE VARIATION AND CHANGE 638, 642 (J.K. Chambers et al. szerk., 2004) ("Abban az esetben, ha egy 
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Ezért a dravida befolyásnak ez a sajátos időbeli mintázata 
valószínűtlenné teszi, hogy az indoeurópai beszélők először Kr. e. 1500 
körül kerültek kapcsolatba nagyszámú őshonos dravida beszélővel az 
Indus-völgyi régióban. 349 Valójában maga Witzel is elveti a dravidi- an 
hipotézist ezen okból kifolyólag. 350 (Érdemes megjegyezni, hogy Witzel 
nem talál elegendő bizonyítékot az olyan nyelvek, mint a tibeto-burmai, 
a proto-buruszi és a Masica-féle "X nyelv" számára sem, hogy az Indus-
völgyi civilizáció nyelveinek tulajdonítsa.) 

Végül egy fontos pont a nagyobb folyónevekkel kapcsolatban, 
amely a másodlagos szakirodalomból ismerős lehet. A nyelvészek már 
jó ideje megfigyelték, hogy bizonyos nagyobb földrajzi tájékozódási 
pontok, például a nagyobb folyók elnevezései rendkívül ellenállóak a 
változásokkal szemben, és ennek eredményeképpen hajlamosak 
megtartani az eredeti, letelepedett lakosok által adott neveket, még 
akkor is, ha az új, más nyelvet beszélő népesség tömeges inváziót hajt 
végre. 351 Ezért van az, hogy az Egyesült Államokban a nagy folyók közül 
oly soknak (például a Mississippinek, az Ohiónak, a Tennessee-nek, az 
Arkansasnak és a Missourinak) még mindig na- gyon amerikai neve 
van, nem pedig angol vagy európai neve,352 és ezért van az, hogy 
Angliában oly sok nagy folyó neve a preindoeurópai nyelvekből 
származik. 353 Elég gyakran előfordul, hogy a nagyobb folyók nevei ott- 

 
helyi nyelvi csoport, amelyet meghódítottak vagy egy nagyobb csoport vett körül, a lassú nyelvváltás 
sok kétnyelvű generációt jelenthet, ami bőséges lehetőséget biztosít a szubsztrátumok befolyásának 
kialakulására azon a nyelven, amely felé a közösség változik."); lásd még BRYANT, su- pra 35. 
jegyzet, 76-107. o. (a szanszkrit szövegek nyelvi szubsztrátumait tárgyalja). 

349. Meg kell jegyezni, hogy a nyelvészek között még mindig jelentős vita van arról, hogy a 
legkorábbi szanszkrit szövegekben pontosan mennyi dravida hatás azonosítható. Lásd BRYANT, 
Supra 35. lábjegyzet, 76-101. pont. Mégis, senki sem mutatott ki jelentős korai dravida hatásokat, és 
ezért ez a szintű vita önmagában nem áll összhangban azzal a fajta nagyszabású 
szubsztrátumhatással, amelyet akkor várnánk, ha a dravida beszélők jelentős mértékű kiszorulása 
történt volna i. e. 1500-ban vagy annak környékén. 

350. Lásd Michael Witzel, Aryan and Non-Aryan Names in Vedic India: Data for the Linguistic Sit- 
uation, c. 1900-500 B. C., in 3 ARYAN AND NON-ARYAN IN SOUTH ASIA: EVIDENCE, INTERPRETATION 
AND IDEOLOGY 337, 388, 392-94 (Johannes Bronkhorst & Madhav M. Deshpande eds., 1999); lásd még 
BRYANT, supra note 35, at 101 (idézi Witzel következtetését, miszerint "[c]onsequently, all linguistic and 
cul- tural deliberations based on the early presence of the Drav. in the area of speakers of IA, are void"). 

351. Lásd Edwin F. Bryant, Concluding Remarks, in THE INDO-ARYAN CONTROVERSY: EVIDENCE 
AND INFERENCE IN INDIAN HISTORY 468, 479 (Edwin F. Bryant & Laurie L. Patton szerk., 2005) 
("A hely- és folyónevek véleményem szerint a legfontosabb elem az aljzat létezésének vizsgálatakor. 
Az emberekkel, törzsekkel, anyagi tárgyakkal, növény- és állatvilággal ellentétben ezek nem 
helyezhetők át, vagy nem hozhatók be kereskedelem útján stb. (bár nevüket a bevándorlók 
átvihetik). A helynevek általában a nyelv legkonzervatívabb elemei közé tartoznak. Ráadásul széles 
körben igazolt tény, hogy egy földrajzi régióba betolakodók gyakran átvesznek sok olyan folyó- és 
helységnevet, amely az őket megelőző népeknél érvényben volt, még akkor is, ha mások nevét 
megváltoztatják (pl. a Mississippi folyó a Hudsonhoz képest, Missouri állam New Englandhez 
képest).". (kiemelés hozzáadva)). 

352. Danino, Supra note 337, at 9 ("[I]n Amerikában a gyarmatosítás előtti folyónevek továbbra 
is gyakoriak."); lásd még JAMES PEOPLES & GARRICK BAILEY, HUMANITY: AN INTRODUCTION 
TO CULTURAL ANTHROPOLOGY 52 (8th ed. 2009) ("Az amerikai őslakos népeknek saját nevük volt 
a helyekre és a táj jellegzetességeire, és gyakran ezek a nevek voltak azok, amelyek fennmaradtak és 
megjelennek a modern térképeken."). 

353. Lásd BRYANT, supra note 35, 98. o. ("Anglia hidronómiájában a kelta nevek keleten 
kevesebben vannak, de a nagyobb folyókon megmaradtak. Másrészt viszont középen gyakoribbá 
válnak, és nyugaton nagyobb számban fordulnak elő, ez a mintázat összefüggésbe hozható a szász 
településre vonatkozó történelmi adatokkal, amelyek keleten lettek volna a legsűrűbbek, ezzel 
magyarázva a kevesebb kelta 
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A nyelvek az egyik legjobb mutatói az eredeti nyelveknek, amelyeket 
egy adott területen élő jelentős népesség beszélt. 354 Jelentős, hogy az 
indiai szubkontinens északnyugati régióinak majdnem mind a 
harminchét nagyobb folyója olyan névvel rendelkezik, amely vagy 
egyértelműen indoeurópai (a harminchétből harmincnégy), vagy 
legalábbis valószínűsíthetően indoárja (a harminchétből kettő), míg 
egyetlen egynek sincs dravid vagy egyértelműen munda neve. 355 Ezek a 
tények még inkább kétségbe vonják a dravida hipotézist. 

 
3. A Munda-hipotézis kizárása 

Így kénytelenek vagyunk megfontolni a második fő lehetőséget: 
hogy az Indus-völgy korai lakosai nem dravida, hanem munda 
dialektusokat beszéltek. A folyónevekkel kapcsolatos ugyanezen 
bizonyítékok miatt ezt a javaslatot is kétségbe kellene vonni, és 
valójában nagyon kevesen érveltek mellette. 356 (Meg kell jegyezni, 
hogy Witzel jelenlegi javaslata nem az, hogy az In- dus-völgyi 
civilizáció a proto-munda dialektusait beszélt, hanem inkább az, hogy 
egy mára kihalt nyelvet beszéltek, amely hasonlított a proto-mundára, 
és amelyet ő para-mundának nevez. Ezt a lehetőséget azonban már 
kizárták. 

 
 

nevek azon a területen." (idézet kihagyva)); lásd még Danino, Supra note 337, 9. o. ("[I]n Európában 
számos római kor előtti folyónév maradt fenn "). 

354. Witzel, Supra 350. lábjegyzet, 368-69. o. ("Az ilyen nevek a világ számos részén általában 
nagyon archaikusak, és gyakran a későbbi népesség beáramlása előtt beszélt nyelveket tükrözik."). 
(idézetek kihagyva)). 

355. Lásd BRYANT, supra note 35, at 99-100 ("[I]n 'a rgvedikus indiánok 'hazájában', az 
északnyugaton, 'azt találjuk [sic] 'a legtöbb rgvedikus folyónév indo-árja, a lehetséges kivételtől 
eltekintve. 
a Kubhā, Śatrudrī és talán a Sindhu. Ez utóbbiak Witzel szerint "bizonyítják a helyi nem-IA 
szubsztrátumot [sic]. Tekintettel arra, hogy Witzel harminchét különböző védikus folyónév listáját 
adta meg, ez a két-három lehetséges kivétel nem olyan erős érv, mint reméltük. Az összes többi 
valóban indoeurópai gyökerekből származtatható. Sőt, más tudósok e három lehetséges kivétel közül 
kettőnek még indoárja etimológiát is tulajdonítottak". (idézetek kihagyva)); id. 99. o. ("Egyik folyó 
kifejezés sem [az északnyugati] dravida.     Későbbi szövegek azonban folyókat említenek 
távolabb keletre és délre a rgvedikus őshazától, amelyek északkeleten a munda és tibeto-burmai 
befolyás jeleit mutatják, Közép-India felé pedig dravida befolyást.")". Caldwell hasonlóképpen 
megállapította, hogy 

a dravida kölcsönszavak nem a szókincs lényeges elemeiből álltak - az elsődleges 
olyan szavak, mint az alapvető cselekvéseket jelölő igetörzsek, névmások, testrészek stb. Az 
ilyen alapkifejezések egy nyelv legtartósabb aspektusai, még akkor is, ha egy idegen 
nyelvcsaládból érkező jelentős hatásoknak vannak kitéve. Caldwell azzal érvelt, hogy ha Észak-
India árja előtti lakossága dravida volt, akkor megőrizte volna legalább néhány saját dravida 
alapkifejezését, amelyek az északi népnyelvek közül legalább egy-kettőben újra felbukkantak 
volna. Ez különösen abban a hipotetikus forgatókönyvben lett volna így, amelyben az indoárja 
beszélők viszonylag kis mértékű betolakodása a dravida beszélők tömeges populációjának fölé 
helyeződött. 

Id. 84. 
356. Pl. id. at 78 ("A szanszkrit nyelv esetében a szintaktikai újításokat általában a szanszkritok tartották a 

a legtöbb tudós szerint a dravida nyelv helyi szubsztrátumának köszönhető, amely ezt a nyelvi 
felforgatást kiváltotta (legutóbb Emeneau 1980; Kuiper 1991)."); WALTER A. FAIRSERVIS, A 
HARAPPAI CIVILIZÁCIÓ ÉS ÍRÁSA: A MODEL FOR THE DECIPHERMENT OF THE INDUS SCRIPT 14 (1992) 
("Négy nyelvi lehetőségünk van [a harappai civilizációra]: (de jegyezzük meg a Korku-t Közép-
Indiában). A proto-Munda rekonstrukciói semmi olyan összetettre nem utalnak, mint a harappai 
civilizáció." (kiemelés kihagyva)). 
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a jelen elemzésből a jelentős zseb kritériumával, amely mellett máshol 
sokkal részletesebben is érveltem.)357

 

A munda hipotézis a jelentős zseb kritériumát sem teljesíti, mert - 
mint a 20. ábra mutatja - az indiai szubkontinens északnyugati részein 
nincsenek jelentős munda nyelvű csoportok. Korábbi viták azt is 
felvetették, hogy az osztrák-ázsiai nyelvcsalád (amelybe a munda is 
beletartozik) sokkal keletebbről származik, ahol eredetileg elsősorban a 
Mekong, a Szalween, az Irrawaddy, és valószínűleg a Brahmaputra és a 
Gangesz keleti részei körül terjedt el. 358 Ez a javaslat az ausztro-ázsiai 
nyelvek korai elterjedéséről teljesen összhangban van a vezető 
szakértők véleményével, akik megjegyezték, hogy "[a]z eddig 
megismert bizonyítékok azt sugallják, hogy ezek a nyelvek az ókorban 
és napjainkban is csak Kelet-Indiában helyezkedtek el. "359 Ezért 
ugyanilyen nyomós okok szólnak a munda hipotézis elutasítása mellett. 

 
4. Néhány ok a proto-indoeurópai hipotézis elfogadására 

Eddig a pontig azt feltételeztük, hogy a harappanok olyan nyelvet 
beszéltek, amely nem a proto-indoeurópai nyelvcsaládba tartozott, és 
hogy az indoeurópai nyelvcsalád ezért csak valamikor a harappan 
civilizáció pusztulása után (azaz valamikor i.e. 1900 után) került be az 
indiai szubkontinensre. Ez a feltételezés azt feltételezte, hogy az indiai 
szubkontinens északnyugati régióiban vagy azok környékén még 
mindig létezik néhány jelentős népcsoport, amely az indoeurópai 
nyelvcsaládba nem tartozó nyelveket beszél. Mostanra azonban minden 
ilyen lehetséges nyelvcsaládot kizártunk. Ezért felül kell vizsgálnunk 
eredeti feltételezésünket, és figyelembe kell vennünk azt a nagyon is 
reális lehetőséget, hogy a harapperek ehelyett a proto-indoeurópai nyelv 
dialektusait beszélték. Más szóval, figyelembe kell vennünk az ebben a 
cikkben kifejtett kelet-erdélyi-indoeurópai terjeszkedési tézis 
valamelyik változatát. 

Ez az első érv egy egyszerű kizárási érv, de annyiban különleges, 
hogy a nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-módjára támaszkodik, hogy 
felerősítse a vonatkozó kizárás valószínűségét. 

 
357. Lásd Robin Bradley Kar, On the Proto-Indo-European Language of the Indus Valley 

Civiliza- tion (and Its Implications for Western Prehistory), in THE SINDHU-SARASVATI 
CIVILIZATION: NEW PERSPECTIVES (szerk. Nalini Rao) (megjelenés előtt 2012). 

358. Lásd a fenti 301-03. és kísérő szöveg; lásd még Colin Renfrew, Language Families and the 
Spread of Farming, in THE ORIGINS AND SPREAD OF AGRICULTURE AND PASTORALISM IN EURASIA 
70, 78 (David R. Harris ed., 1996) ("Az egységes eredet és elterjedés melletti nyelvészeti érvek arra 
késztetik Highamot és Blustot, hogy az osztrák-ázsiai nyelvcsalád és a rizstermesztés eredetét a 
Yunnan-Burma nukleáris határvidékéről javasoljanak, a földművelés (a rizstermelők) elterjedésével 
a Brahmaputra folyón lefelé Kelet-Indiába (az osztró-ázsiai nyelvcsaládon belüli munda nyelvek 
esetében), a Mekong mentén (az osztró-ázsiai nyelvcsalád mon-khmer nyelvei esetében) és a Vörös-
folyó völgyében (a kon-khmer csoporton belüli viet nyelvek esetében)."). 

359. T. BURROW, Sanskrit and the Pre-Aryan Tribes and Languages, in COLLECTED PAPERS ON 
DRAVIDIAN LINGUISTICS 319, 328 (1968); lásd még BRYANT, supra note 35, 83. o. 
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nemzetek. Mielőtt azonban bármilyen pozitív következtetést 
levonhatnánk egy ilyen érvelésből, meg kell vizsgálnunk, hogy az az 
állítás, hogy az Indus-völgyi civilizáció a proto-indoeurópai nyelv 
dialektusait beszélt, szenved-e az alternatívákkal kapcsolatban 
azonosított hibák valamelyikétől. Mint kiderült, egyiktől sem szenved. 

Például nem csak az indiai szubkontinens északnyugati régiójában 
találhatók jelentős indoeurópai nyelvek, hanem - amint azt a 20. ábra 
világosan mutatja - az indoeurópai nyelvek jelenleg is dominálnak 
ebben a régióban,360 ahogyan az egész ismert történelem során. 361 

Valójában ez a nyelvcsalád egy olyan sávban oszlik el, amely pontosan 
követi az Indus-Sarasvati-Ganges folyómedret - éppen úgy, ahogyan azt 
a folyómenti-mezőgazdasági modell megjósolta volna az első jelentős 
nyelvcsaládnak, amely e régió korai mezőgazdasági csoportjaiból 
alakult ki. Az in- do-európai nyelvcsalád tehát nemcsak hogy megfelel 
a jelentős zsebkritériumnak, de még teljesíti is azt. Ez a nyelvcsalád az 
egyetlen olyan nyelvcsalád, amely megfelel a jelentős zseb 
kritériumának. Ezek a tények új alapot szolgáltatnak arra, hogy a keleti 
proto-indoeurópai terjeszkedési tézisnek adjunk igazat az összes többi 
lehetséges alternatívával szemben. 

Ha figyelmünket a Ha- rappán-korszakban az indiai 
szubkontinensre korlátozzuk, a nyelvi terjeszkedés folyómenti-
mezőgazdasági modellje azt sugallja, hogy a proto-indoeurópai 
dialektusok elsősorban az Indus és a Szaraszvati folyók mentén 
terjeszkedtek. 362 A proto-munda nyelveket elsősorban a Gangesz keleti 
részei mentén beszélték volna - de fontos megjegyezni, hogy a Gangesz 
ebben az időben még erősen erdős volt, és még nem alakult át a 
mezőgazdasági termelés robusztus központjává. 363 Van némi vita arról, 
hogy mikorra datáljuk az első proto-drávida nyelvű beszélők 
megjelenését Dél-Indiában, de - amint felbukkantak - ezek a csoportok 
egyértelműen a Godavari, a Krisna és a Kaveri folyók környékén 
kezdtek terjeszkedni. 364 Ez a három régió tehát földrajzilag elkülönült 
egymástól, és ezért Kr. e. 1500 előtt nagyon valószínű, hogy e három 
nyelvi csoport viszonylag kevés korai érintkezésbe került egymással. 
Ebből következik, hogy a jelen felvetés nemcsak összhangban van Wit- 
zel azon megállapításával, hogy sem a dravida, sem a munda nyelv nem 
gyakorolt igazán jelentős hatást a szanszkrit legkorábbi feljegyzett 
formáira, hanem magyarázatul is szolgálhat arra, hogy a szanszkrit 
nyelvek nem voltak igazán jelentős hatással. 

 
 

360. Lásd THE ATLAS OF LANGUAGES, 136. sz. jegyzet, 59. o. ("Az indoeurópai nyelvek indo-
iráni ága a domináns nyelvcsalád Dél-Ázsiában."); lásd még id. (egy térképet mutat be, amely az 
indoeurópai nyelvek indo-iráni ágát mutatja be, mint India nagy részén, beleértve az északnyugati 
régiót is, a domináns nyelvcsaládot). 

361. Lásd pl. AVARI, Supra 80. lábjegyzet, 61-63. o. 
362. Lásd a fenti 290-94., 321-26. és a kísérő szövegeket. 
363. Lásd a 301-03., 358-59. és a kísérő szöveg; lásd még Renfrew, 355. lábjegyzet, 355. o., a következő címen 

78. 
364. Lásd a fenti 293-94. lábjegyzeteket és a kísérő szöveget. 
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Amint fentebb említettük, a régészeti feljegyzések mindazonáltal 
arra utalnak, hogy i. e. 1500 körül kezdődően az észak-indiai civilizáció 
központja lassan kelet felé kezdett mozogni a Gangesz-síkság 
mentén365 - ahol a jelenlegi nézet szerint az indoeurópai nyelvű 
csoportok először kezdtek volna jelentős kapcsolatba kerülni a munda 
nyelvű csoportokkal. A jelen javaslat így megmagyarázná Witzel 
egyébként rejtélyes megállapításait, miszerint a szanszkritra idővel egy 
munda-, nem pedig dravida nyelvre hasonlító nyelv gyakorolta a 
legkorábbi hatásokat. 366 A jelen javaslat az indoeurópai nyelvek keleti 
irányú terjedését is megjósolná a Gangesz-síkság mentén, az indiai 
szubkontinens északkeleti régióiban megmaradt néhány jelentős munda 
nyelvű zónával. Pontosan ezt látjuk a 20. ábrán, ahol a Gangesz keleti 
részei közelében fehér színnel jelennek meg a munda beszélők 
különböző meglévő zsebei. Az észak-indiai civilizáció ezt követően dél 
felé kezdett terjeszkedni, és tudjuk, hogy ezek az események az északi 
és déli területek közötti kölcsönös befolyás számos megnövekedett 
mintázatát eredményezték. 367 Ezért a jelenlegi javaslat azt is 
megmagyarázná, hogy a korai szanszkrit szövegek miért mutatják a 
dravida nyelvcsaládból származó későbbi hatások sorát - de csak e korai 
munda hatások után. 

Végül, a nagyobb folyónevekből származó bizonyítékok - 
amelyeket fentebb már tárgyaltunk - erőteljesen alátámasztják a keleti 
proto-indoeurópai terjeszkedési tézist, mivel India északnyugati 
régióiban a nagyobb folyónevek szinte mind indoeurópaiak. Ezek a 
tények a keleti proto-indoeurópai terjeszkedés tézisét egy újabb réteggel 
igazolják. Egészében véve ez az első, a kizárásból származó érv tehát egy 
olyan, egymással szorosan összefüggő érvkészletet foglal magában, 
amely határozottan a keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézis mellett 
szól az összes releváns alternatívával szemben. 368 

 
 

365. Lásd általában ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 206-22. o. ("Changing Scenes: Indus to 
Ganges"); id. 223-61. o. ("The Second Urbanization"); id. 215. o. ("A fő változás [a Szaraszvati 
völgyében a városodás utáni időszakban] a települések számának nagymértékű növekedése, amelyek 
a terület keleti részén elterülő síkságokon, egy 100-200 km széles, északnyugatról délkelet felé 
haladó, a Himalája előhegyeinek peremét követő övben terjeszkednek."). 

366. Lásd a fenti 346-51. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. 
367. Thapar, Supra note 117; lásd még ALLCHIN & ALLCHIN, Supra note 5, 245. o. ("[W]e úgy 

gondoljuk, hogy az indiai civilizáció kialakulása szempontjából a Gangesz völgye megkülönböztetett 
és különleges szerepet játszott. Ez alatt azt értjük, hogy a Gangesz völgye a jelek szerint a késő 
védikus korszak, valamint az azt követő Brahmanák és Upanisadok terjedelmes irodalmának nagy 
részének megalkotási helye volt, nem beszélve arról, hogy a buddhizmus és a dzsainizmus hazája 
volt; és az a re-gion, amely a két nagy eposzt, a Mahábháratát és a Rámájana-t szülte. Ezek 
mindegyike később elterjedt egész Dél-Ázsiában, és azt lehet mondani, hogy mindegyik az indiai 
civilizáció egészének elterjedését jelentette. Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy a 
városiasodás folyamata a Gangesz-síkságra korlátozódott. Az újonnan kialakuló városi társadalmak 
önmagukban re- szponzívak voltak mindenféle kifelé irányuló lökések és ösztönzések létrehozásáért, 
amelyek a városok minden irányba történő elterjedéséhez vezettek, és végül Dél-Ázsia szinte minden 
részébe."). 

368. Azt is meg kell jegyezni, hogy a harappai pecsétek nyelvezete némi súlyt ad az előre 
küldött elemzésnek. Bár ezeket a pecséteket még nem fordították le, azt tudjuk, hogy tízes 
számrendszert használnak, míg a dravidák nyolcas számrendszert. Lásd BRYANT, fenti jegyzet. 
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B. Második regényes érv: A tehermegosztási megfontolásoktól 

A második újszerű érvem a keleti proto-indoeurópai terjeszkedési 
tézis mellett lényegében egy teherváltoztatási érv, amelyet rövidebben 
is megfogalmazhatunk. Ha egy pillanatra zárójelbe tesszük az 
indoeurópai nyelvet, a korábbi szakaszok minden létező nagyobb 
nyelvcsaládot a kezdeti listánkból valamelyik nagyobb folyórendszerre 
vezettek vissza. 369 Tekintettel a régi Európa pusztulására vonatkozó jól 
ismert tényekre, ráadásul a listánkból az Indus-völgyi folyórendszeren 
kívül nincs olyan nagyobb folyórendszer, amely hihető módon analóg 
szerepet játszhatott volna a proto-indoeurópai számára i. e. 3300 előtt. 
370. Ezért bárki, aki azt állítja, hogy az Indus-völgy korai lakói nem 
proto-indoeurópai nyelveket beszéltek, annak az a feladata, hogy 
alternatív (azaz nem folyami-művelődési) számítással szolgáljon arra 
vonatkozóan, hogy a proto-indoeurópai nyelvcsalád hogyan kezdhetett 
világtörténelmi jelentőségű jelenséggé válni emberi őstörténetünk 
legkorábbi időszakaiban. 

Ez a teher számos további magyarázó felelősséggel jár. Az 
alternatív nézetek hívei például azzal tartoznak, hogy meg kell érteniük, 
miért terjeszkedett ez az egyetlen nyelvcsalád olyan módon, amely 
eltért a korai időszak egyébként általános mintájától, ahogyan azt a 
nyelvi expanzió folyami-mezőgazdasági modellje megjósolta. 
Ezenkívül meg kell magyarázniuk, hogy az Indus-völgyi folyórendszer 
miért volt szinte egyedülálló a nagy folyórendszerek közül abban, hogy 
nem hozott létre olyan korai és jelentős nyelvi jelenségeket, amelyek 
tartós regionális hatásokkal jártak volna. Végül pedig meg kell 
magyarázniuk, hogy miért az Indus-völgyi civilizáció volt az egyetlen 
olyan ősi nagy folyami civilizáció (amint azt az 5.3. ábra az 1560. 
oldalon ábrázolja), amely egyáltalán nem hagyott nyelvi nyomot eredeti 
régiójában. Ezeknek a kollektív terheknek - véleményem szerint - 
nagyon nehéz lesz megfelelni. 

A szekunder irodalom tartalmaz egy gyakran idézett különleges 
mechanizmust az indoeurópai nyelvek elterjedésére, amely a ló 
háziasításától függ - i. e. 4000 körül - és a ló és a lófajták feltalálásától. 

 
 

35, 177-84. o. A pecsétek önmagukban aluldeterminálják a helyes fordítást, de az is figyelemre 
méltó, hogy a teoretikusok több, belsőleg konzisztens indoeurópai fordítást is kínáltak rájuk, míg a 
dravida fordítások konstruálása nehéznek bizonyult. Lásd BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 177-84. o. 
A számítógépes modellezésen alapuló statisztikai bizonyítékok is arra utalnak, hogy a pecsétek olyan 
módon ismétlik a szimbólumokat, amely indoeurópai nyelvre utal. Id. 

369. Lásd a 18. ábrát (a nyelvek és a nagyobb folyócsaládok végső korrelációját ábrázoló 18. ábra); 
lásd még a fenti IV.D. rész; lásd még a fenti 283-305. megjegyzéseket és a kísérő szöveget. 

370. Lásd a 18. ábrát (amely csak két olyan nagy folyórendszert mutat be, amelyből a proto-
indoeurópaiak kialakulhattak: az Indus-Szaraszvati-Gangesz komplexumot és a Duna-Dnyeszter 
komplexumot); lásd a 305-20. lábjegyzeteket (a régi európai társadalmak tartós pusztulását a Duna 
és a Dnyeszter környékén a folyamatos társadalmi fejlődéssel és növekvő komplexitással az Indus és 
a Szaraszvati folyók környékén, i. e. 4500-tól legalább i. e. 1900-ig). Meg kell jegyezni, hogy az e 
régióból származó létező indoeurópai nyelvek e nyelvcsalád más létező ágaihoz képest is a 
legarchaikusabb vonásokat mutatják, és sok nyelvész az ilyen tényeket a földrajzi időmélységre 
utalónak tartja. Lásd BRYANT, supra note 35, 143-45. o. (143-45. o.) (annak bizonyítékát tárgyalja, 
hogy az Északnyugat-Indiában kialakult szanszkrit számos olyan archaizmust tartalmaz, amelyek 
más nyelvekben nem fordulnak elő). 
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a kerekes szekér kialakulása - i. e. 3300 körül. 371 Ezek a találmányok 
valószínűsíthetően lehetővé tették, hogy az indoeurópai csoportok i. e. 
3300 körül kezdjenek el terjedni az eurázsiai sztyeppéken. 

Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy az indoeurópai nyelvcsalád 
ma már messze a világ legnagyobb nyelvcsaládja. 372 A nyelvi 
terjeszkedés útfüggő jellegét figyelembe véve tehát az a legvalószínűbb, 
hogy ez a nyelvcsalád sokkal korábban kezdett el terjeszkedni, és 
legalábbis nagyjából egy szinten van a ma ismert két másik legnagyobb 
nyelvcsaláddal: Az afro-ázsiai és a kínai-tibeti. Ezek a másik nagy 
nyelvcsaládok több évezreddel a ló háziasítása és a kerekes szekér373 
feltalálása előtt kezdtek elterjedni a nagyobb folyók mentén, azaz a 
termékeny félhold (a Nílus, a Tigris és az Eufrátesz környékén), illetve 
a kínai Sárga- és Jangce-folyó medencéjében. Ezek a többi nagy 
nyelvcsalád is olyan folyamatok eredményeként jöttek létre, amelyek a 
világ legelső ősi folyami civilizációinak kialakulásához vezettek. Ezért 
bármilyen szerepet is kezdett játszani a ló háziasítása és a kerekes 
szekér feltalálása i. e. 3300 körül, azt kell várnunk, hogy bizonyos 
nagyobb folyami topográfiáknak előbb szerepet kellett játszaniuk az 
indoeurópai nyelvcsalád legkorábbi elterjedésében. Azonban csak 
egyetlen olyan ősi folyóparti civilizáció létezik, amely egyáltalán 
összehasonlítható a termékeny félhold és az ókori Kína területén 
elsőként kialakult civilizációkkal, és ez az Indus-völgyi civilizáció. 

Véleményem szerint ezért a keleti proto-indoeurópai terjeszkedési 
tézis ellenzőinek terhét sajátos módon kell értelmezni. Még ha a 
háziasított lovak és kerekes szekerek i. e. 3300 körül vagy azelőtt 
kezdtek is fontos szerepet játszani az indoeurópai nyelvcsalád 
terjeszkedésében, ezek az ellenző teoretikusok tartoznak egy ex- 

 
371. Lásd ANTHONY, Supra note 64, 74-75. o. ("Függetlenül attól, hogy hol találták fel a kerék 

és tengely elvét, a technológia gyorsan elterjedt Európa és a Közel-Kelet nagy részén i. e. 3400 és 
3000 között. A proto-indoeurópai beszélők a szekerekről és kerekekről saját, indoeurópai 
gyökerekből alkotott szavaikkal beszéltek."); ANDREW DALBY, DICTIONARY OF LANGUAGES 274 
(2004) ("A sok nyelvész által elfogadott elmélet szerint i. e. 4000 körül az indoeurópai nyelvjárások 
egy korai csoportját beszélték Közép- és Kelet-Európa széles területén, talán Dél-Szibériáig és 
Közép-Ázsiáig is eljutva."). Az elméletet gyakran a ló háziasításával hozzák összefüggésbe - és 
minden bizonnyal a lovasélet azóta is segítette a nyelvek és birodalmak elterjedését, ugyanebben a 
sztyeppi régióban."). 

372. Lásd ETHNOLOGUE, supra note 135, at 27 tbl.4 (a világ nyelveit a beszélők száma szerint 
mutatja be, amelyből kiderül, hogy az indoeurópai nyelvek beszélői alkotják a legnagyobb csoportot 
bármelyik nyelvcsaládon belül); THE ATLAS OF LANGUAGES, supra note 136, at 18-19 ("Az 
indoeurópai nyelvek, amelyeket ma a világ népességének fele beszél, uralják mind a nyugati 
országokat, mind a nyelvről alkotott nézeteiket. Az anyanyelvi beszélők számát tekintve a 20 
legjelentősebb nyelv közül 12-nek 
guages . . . az indoeurópai családba tartoznak"). 

373. Lásd BRYANT, Supra note 35, 240. o. (a ló háziasítását i. e. 4000 körüli időre, a kerekes 
technológiát pedig i. e. 3300 körüli időre teszi); Peter Bellwood, The Time Depth of Major Language 
Families: An Archaeologist's Perspective, in 1 TIME DEPTH IN HISTORICAL LINGUISTICS 109, 127 
tbl.6.1 (Colin Renfrew et al. eds., 2000) (a mezőgazdasági terjeszkedések és a megfelelő nyelvcsaládok 
idővonalának bemutatása, amely azt mutatja, hogy az afro-ázsiai nyelvek esetében a terjeszkedés 
körülbelül i.e. 8000, az indoeurópai nyelvek esetében i.e. 6500, a kínai-tibeti nyelvcsaládok esetében i.e. 
4500 körül történt - mindez jóval a ló háziasítása és a kerekes technológia feltalálása előtt). 
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hogy a proto-indoeurópaiak miért voltak már akkoriban olyan 
különleges helyzetben, hogy ezeket az új technológiákat ilyen erőteljes 
módon és ilyen tartós és kiterjedt hatásokkal tudták kihasználni. Ezek 
az új technológiák elég könnyen exportálhatók voltak más csoportok 
számára ahhoz, hogy ez a kérdés valódi fejtörést okozzon. Ezért a 
legvalószínűbb, hogy bizonyos proto-indoeurópai nyelvet beszélő 
csoportok ekkorra már relatíve jelentős társadalmi és nyelvi jelenséggé 
fejlődtek. Ez azonban azt jelenti, hogy ezeknek az ellentétes 
elméletalkotóknak még mindig meg kell magyarázniuk, hogy a proto-
indoeurópai nyelvnek ezek a korábbi terjeszkedései miért úgy történtek 
volna, hogy azok eltértek a nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-
mezőgazdasági modelljének robusztus előrejelzéseitől, és - olyan 
okokból, amelyeknek világosnak kell lenniük - nem tudnak megfelelni 
ennek a fennmaradó tehernek a kerekes szekér különleges 
mechanizmusára való hivatkozással. 

A fent említett egyéb terhek hasonlóképpen fennmaradnak. 
Például, még ha a ló és a kerekes szekér i. e. 3300 körül kezdett is 
fontos szerepet játszani az indoeurópai nyelvek elterjedésében, ezeknek 
a te- oristáknak akkor is meg kell magyarázniuk, hogy ez az egyetlen 
nyelvcsalád miért tért el a nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-
mezőgazdasági modelljének előrejelzéseitől azzal, hogy i. e. 3300 előtt 
egy külön modell szerint terjeszkedett. Még mindig meg kell 
magyarázniuk, hogy az Indus-völgyi folyórendszer miért volt szinte 
egyedülálló a listánkon szereplő nagy folyórendszerek között abban, 
hogy nem hozott létre olyan korai nyelvi jelenségeket, amelyek tartós 
regionális hatásokkal jártak volna. És még mindig meg kell 
magyarázniuk, hogy miért az Indus-völgyi civilizáció lett volna az 
egyetlen az ősi nagy folyami civilizációk közül (ahogyan az 5.3. ábrán 
az 1560. oldalon látható), amely anélkül tűnt el, hogy nyelvi nyomokat 
hagyott volna az eredeti régiójában. 

 
C. Harmadik regényes érv: A kialakuló társadalmi 

komplexitás mintái és a mega birodalmak mintái a világ körül 

A harmadik újszerű érvem a keleti proto-indoeurópai ex-pansion 
tézis mellett azzal kezdődik, hogy megfigyelem azokat a rendkívüli 
nehézségeket, amelyekkel sok társadalmi csoportnak szembesülnie 
kellett, amikor először váltak nagyszabású, jogállami civilizációkká. 
Ezek a nehézségek rendkívül fontosak a jelen vizsgálat szempontjából, 
mivel a szokásos nézet azt feltételezi, hogy a proto-indoeurópaiak 
viszonylag primitív nomád törzsek voltak, akiknek nem volt közvetlen 
kulturális örökségük a korábbi nagyszabású civilizációkból,374 de ennek 
ellenére képesek voltak számos független átmenetet megtenni a világ 
számos különböző részén a nagyszabású civilizációkba. Szeretnék 
utánajárni, hogy ez a feltételezés hihető-e. 

E cikk során mindvégig azt sugalltam - az ellenkezőjét -, hogy az 
első átmenet a vadászó-gyűjtögető életmódból a vadászok és 
gyűjtögetők életmódjába 

 
374. Lásd pl. STEFAN ARVIDSSON, ARYAN IDOLS: INDO-EUROPEAN MYTHOLOGY AS IDEOLOGY 

AND SCIENCE 255-57 (Sonia Wichmann trans., 2006). 
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a társadalmi struktúra összetettebb formái rendkívül ritkák voltak 
(legalábbis ha a fajként való nagyobb természeti történelmünk 
összefüggésében nézzük), és gyakran sok évezredes kulturális 
próbálkozás és hiba és evolúció kellett ahhoz, hogy fenntartható formát 
hozzanak létre. 375 Azt is felvetettem, hogy az egyik legfőbb evolúciós 
előnyünk, amely először tette lehetővé őseink számára, hogy őshonos 
trópusi élőhelyeikről a világ szinte minden szegletébe terjeszkedjenek, 
az a sajátosan emberi képességünk, hogy magunkba szívjuk a 
kultúrákat, amelyekbe beleszülettünk, és ezáltal internalizáljuk az élet 
olyan formáit, amelyeket kulturális őseink sok generáción keresztül és 
hosszú időn keresztül alkalmazkodtak sajátos körülményeikhez. 376 Ez a 
sajátosan emberi képesség a fejlődő kulturális hagyományok 
elsajátítására, alakítására és továbbadására döntő szerepet játszott 
abban, hogy a modern ember az életformák sokkal szélesebb skáláját 
tudja megjeleníteni, mint bármely más faj a világon. 377 A modern ember 
ezért különösen alkalmasnak bizonyult arra, hogy az élőhelyek 
szélesebb skálájához alkalmazkodjon, amelyek gyakran meglehetősen 
nagymértékben eltérnek a legkorábbi emberi őseink által leginkább 
használt élőhelyektől. A legfontosabb ilyen újszerű élőhelyek közé 
tartoznak ma már a jogállamisággal rendelkező komplex társadalmi 
struktúrák. Ezért, ahol ilyen különleges fejleményeket látunk, ott arra 
kell számítanunk, hogy mind ezek az összetett társadalmi struktúrák, 
mind az ezeket támogató különleges kulturális hagyományok és 
pszichológiai attitűdök sok generáción keresztül egymásra reagálva 
fejlődtek. 

Mivel nagyszabású, jogállami civilizációkba születtünk, mégis 
elég könnyű elfelejtenünk, hogy modern életformáink mennyire 
alapvetően különböznek azoktól, amelyek fajunk természeti 
történelmének nagy részét jellemezték. A helyzet őszinte értékelése azt 
sugallja, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy a társadalmi élet jelenlegi 
formáinak és pszichológiai felépítésünknek mely jellemzői öröklődtek 
meg gyermekkorunkban (ahol minden ember a formálódó éveit tölti), és 
ezért számunkra teljesen természetesnek tűnhetnek, de valójában 
kulturálisan kontingensek és létfontosságúak a jogállamisággal 
rendelkező nagyméretű politikai társadalom nyugati formáinak 
fenntartásához. Mivel a szóban forgó kulturális hagyományok és 
pszichológiai attitűdök nemzedékről nemzedékre öröklődnek, ezért 
egyfajta útfüggőségnek is meg kell lenniük: a modern népességen belül 
olyan szociálpszichológiai konstellációkat kell létrehozniuk, amelyek 
egyensúlyban együttműködve reagálnak a társadalmi problémák azon 
jellegzetes típusaira, amelyekkel kulturális őseink szembesültek. 

Nézzük tehát ezeket a javaslatokat részletesebben. Ha ezek 
érvényesek, akkor nagyon kevés olyan független társadalmi-kulturális 
hagyományra kell számítanunk, amely képes volt a (meglehetősen 
figyelemre méltó) átmenetet megtenni a 

 
375. Lásd a 189. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. 
376. Lásd a 172-81. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. 
377. Id. 
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a vadászó-gyűjtögető életformákból nagyszabású, jogállami 
civilizációkká váltak. Mindazonáltal arra kell számítanunk, hogy ennek 
a maroknyi átmeneti csoportnak a kulturális leszármazottai sokkal 
könnyebben és sokkal természetesebben fogják megtenni a következő 
átmeneteket a jövőben. A társadalmi komplexitás ebből eredő formáit is 
jobban fenn tudják tartani. A következőkben ezen állítások 
kombinációját "palacknyaktézisnek" fogom nevezni, mert azt sugallja, 
hogy egy csoportnak a kulturális átmenet egy nagyon szűk és rendkívüli 
típusán kell keresztülmennie, mielőtt leszármazottai elkezdhetik a 
bonyolultabb társadalmi struktúra különböző formáinak elterjedését a 
világ nagyobb területein. Igaz-e a szűk keresztmetszet tézis? 

A szűk keresztmetszet-tézis teszteléséhez Peter Turcsin 
munkájához fordulok, aki az államalakulás dinamikájának vezető 
szakértője, és aki adatokat gyűjtött a világtörténelem összes iparosodás 
előtti megabirodalmáról. 378 Turchin a "megabirodalom" fogalmát úgy 
határozza meg, hogy az magában foglal minden olyan birodalmat, 
amely legalább egymillió négyzetkilométert foglal magában,379 és - bár 
nyilvánvalóan van némi önkényesség e konkrét meghatározás és e 
konkrét határpont használatában - ez a meghatározás erősen korrelál a 
jogi vagy kezdődő jogi hagyományokkal rendelkező nagyméretű 
civilizációkkal. Ezért fogtam Turcsin adatait, és idő, földrajzi régió és 
nyelvcsalád szerint felosztottam őket, hogy a nyelvi és kulturális 
örökség vonatkozó vonalait könnyen fel lehessen ismerni. 380 Ha 
egyelőre kizárjuk az összes indoeurópai megaországot - amin minden 
olyan megaországot értek, amelyet elsősorban olyan emberek 
népesítenek be, akik na- gyon indoeurópai nyelveket és őshonos 
indoeurópai kulturális hagyományokat örököltek -, és ha a 
világtörténelem összes többi megaországát is belevesszük, a 21. ábra a 
vonatkozó tényeket ábrázolja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

378. Lásd Turchin, 15. lábjegyzet. 
379. Lásd id. 202-03 tbl.2. pont. 
380. Itt feltételezem, hogy van némi összefüggés az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra tanulása 

között, így a nyelvi genealógiára vonatkozó tények gyakran felhasználhatók a kulturális genealógiára 
vonatkozó tények megfejtésére. E feltételezéseknek erős alátámasztása van: Amikor egy gyermek 
megtanulja az anyanyelvét, a nyelvelsajátítás szokásos körülményei között arra is következtethetünk, 
hogy e nyelv valamennyi anyanyelvének néhány beszélője és a gyermek között megszakítatlan 
társadalmi kapcsolatlánc (még teljesen felderítetlen dimenziókkal) állt fenn. Az anyanyelv 
elsajátításának szokásos körülményei a gyermekkorban szintén erősen korrelálnak a kulturális 
elsajátítás szokásos körülményeivel - bár ennek néhány jelentős része jellemzően később, a 
serdülőkorban történik. Azokat az eseteket kivéve, amikor egy idegen nyelvet egy különálló nyelvi 
és kulturális közösségre erőltettek rá, a gyermeknevelés folyamatossága nélkül, a nyelvi 
genealógiára vonatkozó tényeknek ezért jó helyettesítőnek kell lenniük a minket itt érdeklő kulturális 
genealógiák típusára. 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

 1626UNIVERSITYOF ILLINOIS LAW REVIEW [2012. évf. 
 

 
A 21. ábrán bemutatott tények markánsan megerősítik a szűk 

keresztmetszet tézist. Először is, azt mutatják, hogy a világtörténelem 
során mindössze harmincnégy nem indoeurópai preindusztriális 
megabirodalom létezett a világ bármely pontján és bármely időpontban. 
Figyelemre méltó, hogy az összes, kivéve 
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három ráadásul olyan csoportokban alakult ki, amelyek olyan 
anyanyelveket beszélnek, amelyek csak három nagy nyelvcsalád egyikébe 
tartoznak: Afro-ázsiai, altaji vagy kínai-tibeti. Ha úgy határozzuk meg a 
"keletkező" megabirodalmat, hogy annak nincs olyan megelőző nyelvi-
kulturális őse, amely maga is megabirodalom volt, akkor a tények még 
szembetűnőbbek. Ezek azt sugallják, hogy a Kr. u. második évezred előtt, 
és annak ellenére, hogy a holocén előestéjén valószínűleg hihetetlenül sok 
nyelvcsalád létezett,381 mindössze három nem indoeurópai nyelvű csoport 
hozott létre származó megaempire-t. (A 21. ábra fekete oválisokkal 
ábrázolja a keletkező megaemírségeket.) 

Talán nem meglepő, hogy az első két nem indoeurópai eredetű 
megabirodalom az ókori civilizáció két első ismert székhelyén alakult ki. Ezek 
az első az afro-ázsiai hagyomány, amely a Nílus-Tigris-Eufrátesz folyó 
komplexumából ered, és többek között az ókori egyiptomi, babilóniai és 
asszíriai civilizációkat hozta létre; 382 a második pedig a kínai-tibeti 
hagyomány, amely a Sárga-Jangce folyó komplexumából ered, és egy 
sor kínai és tibeti civilizációt hozott létre. 383 Az ókori civilizáció 
egyetlen hasonlóan jelentős székhelyéről - az Indus-völgyi civilizációról 
- alább lesz szó. 384 

Amint a 21. ábra mutatja, ezután körülbelül egy évezredbe telt, 
amíg a harmadik nem indoeurópai mega birodalom (a "Xiongnu") 
létrejött, és ez a mega birodalom olyan altaji nyelvű csoportok között 
jött létre, amelyek eredetileg a Szibéria és Mongólia környéki 
területekről származtak. 385 Ez a megaimperium az eddig tárgyaltakhoz 
képest is némileg kilógott a sorból, mivel a társadalmi és politikai 
struktúra egészen más (és nem sivatagi) formáját mutatta, amelyet 
leginkább nomád törzsek laza szövetségeként, nem pedig letelepedett 
nemzetállamként lehet leírni. 386 Figyelemre méltó, hogy az összes 

 
381. Az Ethnologue 111 nyelvcsaládot és 45 további izolátumot sorol fel, ami összesen 156 releváns 

nyelvi hagyományt jelent.  ETHNOLOGUE, 135. lábjegyzet, 26-32. o., 4-5. tbl.  Ez a szám nem tartalmazza 
1 konstruált nyelvet, 77 kreol nyelvet, 126 siket jelnyelvet, 19 vegyes nyelvet és 38 nem besorolt nyelvet. 
Id. 

382. Lásd WILLIAM J. DUIKER & JACKSON J. SPIELVOGEL, THE ESSENTIAL WORLD HISTORY 
4 (3. kiadás 2008). 

383. Lásd id. 
384. Lásd id.; lásd még ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 153-54. o.; MCINTOSH, supra note 323, 4. 

o. ("A harmadik évezredben [a harappai] civilizáció sokkal nagyobb területen virágzott, mint 
kortársai Mezopotámiában és Egyiptomban."). Bár a világ más területein kisszámú más eredetű me- 
gaempirák keletkeztek, egyik sem keletkezett ugyanezen korai időszakokban. Lásd Turchin, supra 
note 15, at 202-03 tbl.2. 

385. Turchin, Supra note 15, 198-99. o. 
386. Lásd: GROUSSET, Supra note 255, 21. o. ("Ez a nomád nép, egy menetelő nép, úgy 

szerveződött, mint egy hadsereg. Az általános irányultság dél felé irányult, ahogyan az a török-
mongol népeknél szokás volt "); 6 THE NEW ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 102 (15th ed. 1989) (leírja a 
A hsziungnuk "nomád pásztornépek, akik a Kr. e. 3. század végén egy nagy törzsi szövetséget 
alkottak, amely több mint 500 éven át képes volt uralni Közép-Ázsia nagy részét", és megjegyzi, 
hogy "a [hsziungnuk] a Kr. e. 3. század után váltak valódi fenyegetéssé Kína számára, amikor egy 
Shan-yü néven ismert uralkodó alatt egy messze elterülő törzsi szövetséget alkottak, amely 
nagyjából megfelel a kínai császár t'ien-tzu ('az ég fia') elnevezésének."); Turchin, supra note 15, at 
194 (megjegyzi a letelepedett nemzetállamok és a nomád törzsek politikai struktúrái közötti 
különbségeket, és a Xiongnu-t a "világtörténelem egyik legnagyobb nomád birodalmi 
konföderációjaként" említi). 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

 1628UNIVERSITYOF ILLINOIS LAW REVIEW [2012. évf. 
 

A későbbi altaji mega birodalmak, amelyek e hagyomány közvetlen 
kulturális leszármazottai voltak, ugyanabba az alapvető politikai 
modellbe tartoznak, és egyiket sem lehet joggal letelepedett 
nemzetállamként jellemezni. 387 (Amennyiben az altaji csoportok a 
történelmi korszakok során végül képesek voltak meghódítani és uralni 
a letelepültebb régiókat, ezek a csoportok jellemzően beilleszkedtek a 
már meglévő társadalmi és nyelvi struktúrákba, ahelyett, hogy rájuk 
erőltették volna a politikai szerveződés nomád formáit.)388 Ha tehát 

figyelmünket a Kr. u. második évezredet megelőző időszakra 
korlátozzuk, akkor a világtörténelemben mindössze két nyelvi-
kulturális hagyományból született megannyi nem indoeurópai 
letelepedett mega- birodalom. A világtörténelem első három 
megatelepülése olyan nyelvi-kulturális hagyományokat is létrehozott, 
amelyek a Kr. u. második évezred előtt mind a huszonnyolc későbbi 
nem indoeurópai megatelepülést létrehozták. Ezek valóban rendkívüli 
tények, különösen, ha eszünkbe jut, hogy a holocén előestéjén 
valószínűleg milyen szélsőséges nyelvi sokszínűség létezett. Ezek a 
tények azt mutatják, hogy milyen rendkívül ritka, hogy egy 
megaimperium úgy alakuljon ki, hogy nyelvileg és kulturálisan nem 
származik valamely korábbi csoporttól, amely ugyanezt az átmenetet 
megtette. Ezek a tények tehát határozottan megerősítik a szűk 
keresztmetszet tézisét. 

Amint a 21. ábra mutatja, a történet nagyon kevéssé változik, ha a 
Kr. u. második évezredre is kiterjesztjük a fókuszt. Ebben az újabb 
időszakban, amikor már sokkal fejlettebb társadalmi és technológiai 
források álltak rendelkezésre, a világ mindössze három további, nem 
indoeurópai, preindusztriális eredetű megabirodalmat hozott létre. Az 
első a khmer birodalom, amely a Mekong és a Szalween folyók alsó 
folyása körül alakult ki, és i.sz. 1290 körül érte el csúcspontját az 
osztrák-ázsiai nyelveket beszélő emberek körében. 389 (Ezek a csoportok 
bizonyos jól ismert műemlékek, például az Angkor Wat templom 
építéséről híresek.) A második a Mali Birodalom, amely először a Niger 
folyó körül alakult ki, és Kr. u. 1380 körül érte el csúcspontját a Niger-
kongó nyelvet beszélő emberek körében. 

 
 
 

387. Lásd pl. GROUSSET, Supra note 255, 21. o. (megjegyezve, hogy ugyanaz a politikai 
alapstruktúra, amely a xiongnuknál közös volt, "a Hsziung-nu leszármazottai, a Kr. u. hatodik 
századi törökök, valamint Dzsingisz kán mongoljai esetében is megfigyelhető"); Turchin, Supra note 
15, 194. o. (a nagy török és mongol mega birodalmakat nomádok szövetségeként írja le). Amikor - 
ezzel szemben - ezek a nomád csoportok képesek voltak meghódítani letelepedettebb szomszédaikat, 
akkor inkább a már meglévő nyelvek és politikai hagyományok átvételével uralkodtak. Lásd 
GROUSSET, supra note 255, at xxviii ("[T]he process of iszlamization and Iranization among the 
Turkish conquerors of Iran and Anatolia forms a exact counterpart to the Sinicizing noted among the 
Turkic, Mongol, or Tungus conquerors of the Celestial Empire."). 

388. GROUSSET, supra note 255, at xxviii (leírja a hódító nomádok általános mintáját, akik városhoz 
kötött uralkodókká válnak); lásd még BRYANT, supra note 35, at 237 (leírja India kilenc különböző 
invázióját egy évezred alatt, amelyek mindegyike nem tudta kiirtani a már jelen lévő nyelveket). 

389. Lásd KENNETH KATZNER, THE LANGUAGES OF THE WORLD 23 (3d ed. 2002) ("A khmer 
birodalom a 10. és a 14. század között uralkodott Délkelet-Ázsiában. A mon-khmer 
nyelvek néha az indiai munda nyelvekkel együtt egy szélesebb családot alkotnak, amelyet osztrák-
ázsiai nyelveknek neveznek."); Turchin, supra note 15, at 202-03 tbl.2. 
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nyelvek. 390 A harmadik az Inka Birodalom, amely Peru partvidéke 
mentén alakult ki, és Kr. u. 1527 körül érte el csúcspontját a quechua 
nyelvet beszélő népek körében. 391 (A kecsua - meg kell jegyezni - a 
legnagyobb létező indián nyelvcsalád a világon. 392) Ennélfogva, még ha 
ezt az újabb időszakot is beleszámítjuk, a nem indoeurópai, iparosodás 
előtti megabirodalmak nagy többsége (azaz a harmincnégyből 
huszonnyolc, azaz nyolcvankét százalék) nyelvileg és kulturálisan 
legalább egy korábbi megabirodalom leszármazottja. A még nagyobb 
többség (azaz harmincnégyből harmincegy, azaz kilencvenegy 
százalék) mindössze három különböző nyelvi-kulturális hagyomány 
része, amelyek a legelső ősi civilizációk közül néhányra vezethetők 
vissza a régészeti feljegyzésekben. Ezek a tények ismét erős 
megerősítést nyújtanak a szűk keresztmetszet tézisének. 

Most már képesek vagyunk megérteni, milyen hihetetlen lenne, ha 
- ahogyan azt a szokásos nézet feltételezi - az ókori görögök, rómaiak 
és germánok (többek között) proto-indoeurópai ősei egyszerűen nomád 
pásztorkodó törzsi csoportok lennének, akik maguk nem származnak 
lineárisan és kulturálisan valamilyen korábbi eredetű népcsoporttól. 
Hogy ezt lássuk, elég csak grafikonon ábrázolnunk a 
világtörténelemben létező, iparosodás előtti indoeurópai mega 
birodalmakat. A 22. ábra azt mutatja, hogy a dolgoknak hogyan kellene 
kinézniük a hagyományos szemlélet szerint. 

Amint a 22. ábra mutatja, a szokásos nézet azt sugallja - hihetetlenül -, 
hogy a nomád törzsek egyetlen, nyelvileg rokon csoportja, amely nem 
rendelkezett a nagyszabású, jogállami civilizációk fenntartásához 
szükséges kulturális örökséggel, mégis képes volt szétválni, majd hat 
független átalakulást végrehajtani, és a világ hat különböző pontján hat 
különböző helyen letelepedett, eredetileg népi birodalommá válni - és 
mindezt a Kr. u. második évezred előtt. (Ezeket az állítólagos eredetű 
mega-magánbirodalmakat fekete oválisok ábrázolják.) Ez háromszor több, 
mint amennyit a világ összes többi nyelvcsaládja képes volt létrehozni 
ugyanebben az időszakban - még akkor is, ha valószínűleg több ezer ilyen 
nyelvcsalád létezett.   A szokásos nézet szerint az In- dus-völgyi civilizáció 
az ősi civilizáció első székhelyei között is egyedülálló lenne, mivel nem 
hagyott maga után nyelvi-kulturális utódokat, amelyek a térségben későbbi 
megabirodalmakká virágoztak volna ki - annak ellenére, hogy ez volt a 
legnagyobb az ősi folyami civilizációk közül, és úgy tűnik, hogy több mint 
egymillió évet ölelt fel. 

 
 

390. Lásd Friederike Lüpke & Philip J. Jagger, North and West African Languages, in ONE 
THOUSAND LANGUAGES: LIVING, ENDANGERED, AND LOST 60, 73 (Peter K. Austin szerk., 2008) 
("A manding a Nyugat-afrikai kontinensen elterjedt niger-kongó nyelvcsalád manding mande ágához 
tartozik. 
Afrika számos birodalom nyomában, a legjelentősebb a Mali Birodalom, amelyet a legismertebb 
uralkodója, Sundjata Keita (1217-55 körül) vezetett."); Turchin, supra note 15, at 202-03 tbl.2. o.). 

391. Lásd GORDON F. MCEWAN, THE INCAS: NEW PERSPECTIVES 180 (2006) ("It is knownthat  
A quechua vagy runasimi az Inka Birodalom lingua franca-jaként szolgált, és az inkák terjesztették 
el a nem quechua nyelvű területeken."); Turchin, supra note 15, at 202-03 tbl.2. 

392. Lásd ETHNOLOGUE, Supra note 135, 24 tbl.3 (a quechua a hetvenkilencedik legnépszerűbb 
nyelv a világon, több beszélővel, mint bármely más indián nyelv). 
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négyzetmérföld,393 így ez a legelső mega birodalomnak minősül, amely 
valaha is létezett a természetben, mint faj. 

 

 
 

393. Lásd pl. BRYANT, Supra note 35, 157. o. ("Az Indus-völgyi civilizáció körülbelül egy millió 
négyzetkilométert fed le."). 
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A keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézis ezzel szemben 
lehetővé tenné számunkra, hogy elkerüljük mindezeket a problémákat, 
mivel ezt a hat indoeurópai hagyományt egyetlen (és sokkal an- 
cientebb) eredetű megabirodalomra vezetné vissza, amelynek központja 
az Indus-völgyben volt i.e. 4500 és i.e. 1900 között. A már tárgyalt 
okok miatt ez a sokkal ősibb civilizáció egy figyelemre méltó és szinte 
példátlan társadalmi összetettségű társadalmi-nyelvi jelenség 
koordinálását és kiterjesztését szolgálta volna ebben a korábbi 
időszakban; és a nagyszabású társadalmi összetettség fenntartásához 
szükséges kulturális hagyományok jellegzetes készletét hozta volna 
létre, amely az egész tágabb kelet-iráni-baktriai-indus völgyi régióban 
elterjedt volna. Ha az indoeurópai családnak a 21. ábrán ábrázolt hat 
független ága kulturálisan valamilyen módon ebből a sokkal ősibb 
társadalmi-kulturális komplexumból származik, akkor ez a tény 
megmagyarázná sajátos képességüket arra, hogy a szűk keresztmetszet 
tézisével összhangban álló hat későbbi me- gaempír hagyományt 
alakítsanak ki. A keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézis tehát 
egyedülálló módon összhangban van a szűk keresztmetszet tézissel, és 
ezek a tények egy harmadik sor újszerű okot szolgáltatnak a keleti 
proto-indoeurópai terjeszkedési tézis mellett. 

 
D. A három újszerű érv és az indoeurópai nyelvcsalád filogenetikai 

felépítéséről szóló, jobban ismert tények ötvözése 

Miután érveltem a keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézis 
mellett, most ezt szeretném kombinálni egy sor más ismert ténnyel, 
hogy megfejtsem jogi családfánk legvalószínűbb korai filogenetikai 
szerkezetét, és elkezdjem elmesélni eredetünk felülvizsgált történetét. 
Ebben a szakaszban az indoeurópai nyelvcsalád filogenetikai 
szerkezetére vonatkozó bizonyos jól ismert tényekkel kezdem. Ez egy 
olyan téma, amellyel kapcsolatban a his- torikus nyelvészek jelentős 
előrelépést tudtak tenni, és ma már elég sokat tudunk e nyelvcsalád 
legkorábbi őskori fejlődésének legvalószínűbb alakjáról. 394 A tárgyalt 
okok miatt ezek a lin- guisztikai tények a jelen projekt szempontjából 
rendkívül fontosnak fognak bizonyulni, mivel hajlamosak vagyunk az 
anyanyelveket a szociokulturális folyamatok egy nagyobb halmazának 
részeként továbbadni, amelyen keresztül az anyanyelvi kultúra fontos 
aspektusai tudatos és tudattalan módon szimultán módon kerülnek 
átadásra. 395 Tekintettel arra a sok dologra, amit a szavainkkal teszünk 
(például ígérgetünk, esküszünk, állítunk, ítélkezünk, mentegetőzünk, 
ítélkezünk, törvényhozunk és hasonlók - mindezek rendkívül fontosak a 
jog szempontjából), és tekintettel arra, hogy ezek az így- 

 
 
 

394. Lásd a fenti 61-65. lábjegyzeteket és a kísérő szöveget; lásd még a 395-404. lábjegyzeteket és a 
kísérő szöveget. 

395. Lásd pl. Luay Nakhleh et al., Perfect Phylogenetic Networks: A New Methodology for Recon- 
structing the Evolutionary History of Natural Languages, 81 LANGUAGE 382 (2005). 
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a nyelv "pragmatikusnak" nevezett dimenziói396 gyakran a szavaink 
jelentésének kritikus aspektusait jelentik, van egy fontos 20. századi 
nyelvfilozófus - Ludwig Wittgenstein -, aki még arra is hajlandó volt, hogy 
azt mondja: "Egy nyelvet elképzelni azt jelenti, hogy egy életformát 
elképzelni."397 Nem kell azonban olyan messzire mennünk, mint 
Wittgenstein, hogy felismerjünk egy alapvetőbb dolgot: nyelvi családfánk 
filogenetikai szerkezetének hajlamosnak kell lennie arra, hogy tükrözze a 
sokkal szélesebb körű szocio-kulturális közvetítések belső szerkezetét, 
amelyek az anyanyelvvel együtt szoktak átmenni. 

Térjünk vissza tehát az indoeurópai nyelvcsaládhoz, és tekintsük 
azt a társadalmi-kulturális öröklődés e nagyobb folyamatainak 
útmutatójaként. Az indoeurópai nyelvcsalád korai filogenetikai 
szerkezetét feltárni igyekvő nyelvészek általában két tényállásból 
indultak ki. Először is, összegyűjtötték a különböző indoeurópai 
nyelvek lexikai, fonológiai és morfológiai jellemzőinek széles körét - 
amelyek néha azonos, néha pedig eltérő formában jelennek meg 
ezekben a különböző nyelvekben, és ezáltal összehasonlítási alapot 
biztosítanak. 398 Másodszor, azonosítottak bizonyos 
törvényszerűségeket, amelyek általában a természetes nyelvi változások 
folyamatát irányítják. 399 A legfejlettebb, e témákkal foglalkozó kortárs 
munkák ezután számítási módszereket alkalmaznak erre a nagyobb 
tényhalmazra, hogy rekonstruálják a nyelvi eltolódások minden 
logikailag lehetséges vonulatát, amely egy közös ősnyelvből kiindulva a 
természetes nyelvi változás fent említett törvényszerűségeivel 
összhangban azt a változatosságot eredményezhette, amelyet jelenleg az 
indoeurópai nyelvek között látunk. 400 Mint kiderült, 

 
396. Pragmatics, STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, http://plato.stanford.edu/entries/ 

pragmatics/ (utolsó frissítés: 2011. március 21.) (John Langshaw Austin "illokúciós aktusok" elméletének 
és John R. Searle "beszédaktusok" elméletének ismertetése, amelyek mindkettő a jelentést tekintik, 
amely az adott kifejezés mögött álló szándéktól, valamint attól az "intézményi és társadalmi 
környezettől függ, amelyben a nyelvi tevékenység történik"). 

397. LUDWIG WITTGENSTEIN, FILOZÓFIAI KUTATÁSOK 19. § (G. E. M. Anscombe ford., 
Macmillan Co. 2d ed. 1958) (1953). 

398. Lásd pl. Nakhleh et al., Supra note 395, 384. o. (az evolúciós fák következtetésének 
módszertanát ismerteti); lásd még Tandy Warnow et al., A Stochastic Model of Language Evolution 
that Incorpo- rates Homoplasy and Borrowing 4-6 (2006) (kiadatlan kézirat), 
http://www.cs.rice.edu/~nakhleh/Papers/WarnowRevComplete.pdf. 

399. Lásd pl. , Nakhleh et al., Supra note 395, 395. o. (megjegyezve, hogy "a megismerés nem 
határozható meg szemrevételezéssel; a nyelvi változás elveinek és az összes nyelv egyedi 
történetének ismerete szükséges az ilyen meghatározáshoz"); lásd még Warnow et al., Supra note 
398, 4- 5. o. (lásd még Warnow et al., Supra note 398, 4- 5. o.). 

400. Don Ringe, Tandy Warnow, Luay Nakhleh és Steven N. Evans egy cikksorozatban a nyelvi 
evolúció egyedülálló modelljét alkotják, alkalmazzák, bővítik és felülvizsgálják. Pl. Nakhleh et al., 
supra note 395, at 384 ("The study thus leads us to conjecture that the IE family, though it did not 
evolve by means of clean speciation, shows a pattern of initial diversification that is close to treelike: 
the huge majority of characters evolve down the 'genetic' tree, and the evolution of the rest can be 
accounted by positing limited borrowing between languages."); see also Luay Nakhleh et al, A 
Comparison of Phylogenetic Reconstruction Methods on an Indo-European Dataset, 103 
TRANSACTIONS PHILOLOGICAL SOC'Y 171 (2005) (az indoeurópai filogenetikai rekonstrukciókat 
vizsgálja, amelyeket a főbb filogenetikai becslési eljárások alkalmazásával huszonnégy IE nyelv 
esetében kapunk); Warnow et al., supra note 398, at 2-4 (a nyelvfejlődés több alternatív modelljét 
javasolja és tárgyalja). Ezt a munkát használtam fel a nyelvi genealógiai fa felépítéséhez. 

http://plato.stanford.edu/entries/
http://plato.stanford.edu/entries/
http://www.cs.rice.edu/%7Enakhleh/Papers/WarnowRevComplete.pdf
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az indoeurópai nyelvcsalád tekintetében nagyon kevés olyan fa van, 
amely megfelel ezeknek a korlátoknak, és egy kivételével mindegyik 
kizárható archeológiai vagy más nyelvészeti okokból. 401 

 
 

 
Ha ezt az egyetlen fennmaradt családfát kombináljuk a keleti pro-

indoeurópai terjeszkedési tézissel, akkor a 23. ábra azt a fa-szerű 
elágazásrendszert ábrázolja, amely a legvalószínűbben képviseli mind 
az indoeurópai nyelvcsalád alapszerkezetét, mind a hozzá kapcsolódó 
társadalmi-kulturális öröklődési vonalakat. Ezen túlmenően ezt a fát 
most arra is használhatjuk, hogy a nyugati jog és civilizáció bármely 
valószínűsíthető korai eredettörténetét fontos korlátok közé szorítsuk. 
Hadd tegyek tehát három alapvető megállapítást a 23. ábrával 
kapcsolatban, mielőtt folytatnám, majd jelzem az ezekből a 
megállapításokból következő korlátokat. 

 
 

401. Nakhleh et al., supra note 395, at 406-07 ("Mivel a legjobb PPN-ünk olyan egyértelműen 
jobb, mint a többi forgatókönyv, indokolt közelebbről megvizsgálni. Az IE nyelvcsalád történeti 
diverzifikációjára javasolt forgatókönyvünk az A fát (a Ringe et al. 2002-ben számítógépes 
kladisztikus módszerekkel talált fát) teszi fel az alapjául szolgáló genetikai fának, és három 
érintkezési élt is feltételez; ez a 12. ábra PPN-je."). 
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Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a 23. ábra nagy részét 
úgy kell értelmezni, mint ami a legvalószínűbb belső filogenetikai 
struktúrát ábrázolja a korai indoeurópai csoportok közötti kulturális és 
nyelvi öröklődés különböző vonalait. Külön kérdés tehát, hogy miként 
lehet ezeket a különböző elágazási eseményeket a legjobban elhelyezni 
a régészeti feljegyzésekben. A 23. ábra némi kezdeti előrelépést tesz ebben a 
további kérdésben azzal, hogy jelzi azt a központi szerepet, amelyet a Kelet-
Irán-Baktria-Indus-völgy régiónak a jelenlegi javaslatban kellett volna 
játszania. A további pontosítások azonban a következő szakaszra 
várnak. A 23. ábrát tehát egészében úgy kell értelmezni, mint amely a 
proto-indoeurópai dialektusok legkorábbi elterjedéseit a kelet-iráni-
baktriai-indus-völgyi térségben helyezi el, majd egy sor alapvető 
megkötést határoz meg arra vonatkozóan, hogy e nyelvcsalád 
különböző ágai valószínűleg hogyan fejlődtek egymáshoz viszonyítva 
innen. 

A második pont, amire szeretnék rámutatni, az, hogy amikor az 
indoeurópai nyelvcsalád további fejlődését próbáljuk megtalálni a 
régészeti feljegyzésekben, nagyon fontos, hogy az indoeurópai 
nyelvcsaládnak egyáltalán van egy fa-szerű szerkezete. Ezt a fa-szerű 
struktúrát - amelyet a 23. ábra világosan ábrázol - rendkívül jól 
alátámasztják az adatok,402 de amikor a rokon nyelvi csoportok 
fejlődésük nagy részében földrajzi közelségben maradnak egymáshoz, a 
számítógépes elemzés nem fa-szerű struktúrát, hanem inkább a nyelvi 
diffúzió és kölcsönös átjárás erős jeleit mutatja. 403 Az indoeurópai 
nyelvcsalád fa-szerű struktúrája ezért arra utal, hogy az indoeurópai 
nyelvek különböző, a 23. ábrán látható ágai a kezdeti elágazásuk idején 
vagy annak környékén a fő szárból való korai és jelentős földrajzi 
elkülönülést mutattak. Ezek a tények tehát felhasználhatók arra, hogy 
további korlátokat állítsunk bármilyen hihető eredettörténet elé. 

Természetesen azt is tudjuk, hogy az indoeurópai család számos 
ága később kapcsolatba került egymással, és a kölcsönös (de nem 
genetikai) befolyás különböző formáit gyakorolta. A nyelvészek meg 
tudják különböztetni a nyelvi befolyásnak ezeket a külsőbb formáit 
(amelyek gyakran olyan jelenségekben jelennek meg, mint a 
kölcsönszavak) a természetes nyelvi változások fentebb tárgyalt belső 
folyamataitól. 404 Az ex 

 
402. Id. 391. o. ("Elemzésünk drámai alátámasztást mutat annak az állításnak, hogy az IE 

diverzifikációja nagyrészt faalakú volt: a karakterek majdnem mindegyike (95%-a) az általunk 
javasolt genetikai fán fejlődik lefelé, és csak három további érintkezési élre van szükségünk ahhoz, 
hogy az összes adatot megmagyarázzuk; így mindhárom kritérium kielégítően alacsony pontszámot 
ad. Végül, a javasolt hálózatunk nagyrészt összhangban van az IE nyelvi őstörténetének ismert 
földrajzi és kronológiai korlátaival is."). 

403. Lásd id., 390-91. o. (az adatok leírása arról, hogy az adatok vagy a szóródás 
hullámmodelljének, vagy a fa-szerű elágazási struktúrának kedvezhetnek). 

404. Lásd id. 387-91. o.; lásd még BRYANT, Supra 35. o., 147-51. o. (tárgyalja, hogy az izo- glosszák 
bizonyítékai hogyan használhatók fel annak jelzésére, hogy különböző nyelveket beszéltek egymás 
közelében, és megvitatja az indoeurópai nyelvek különböző ágainak egymáshoz viszonyított 
fejlődésére vonatkozó implikációkat). 
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A nyelvi hatások ilyen jellegű belső hatása arra utal, hogy két vagy több 
ág valamikor a kezdeti szétválás után újra kapcsolatba kerülhetett 
egymással, és így valószínűleg földrajzi közelségbe kerültek egymáshoz 
a szétválást követően. Az ilyen jellegű bizonyítékok tehát 
felhasználhatók arra, hogy további korlátokat állítsanak bármilyen 
hihető eredettörténet elé, és a következő szakaszban, amikor relevánssá 
válnak, be is mutatjuk őket. 

A harmadik pont, amire szeretnék rámutatni, hogy az indoeurópai 
nyelvcsalád fa-szerű szerkezete nemcsak arra utal, hogy számos fontos 
elágazási jelenség volt, amelyeket a régészeti feljegyzésekben 
azonosítani kell, hanem arra is, hogy volt valami, amit én "fő szárnak" 
fogok nevezni, amelytől ezeknek az elágazásoknak el kellett válniuk. A 
23. ábra ezt a tényt úgy ábrázolja, hogy a fő szárat világosszürke színnel 
ábrázoljuk. Amikor megpróbálunk azonosítani egy olyan társadalmi-
kulturális jelenséget, amely a régészeti feljegyzésekben ennek a fő 
szárnak felelhet meg, azt is újra meg kell állapítanunk, hogy a 23. ábrán 
ábrázolt ágak nem egyszerre váltak el. Inkább úgy tűnik, hogy több 
évezred alatt váltak szét, méghozzá nagyon is meghatározott 
sorrendben. 405 Feltehetően minden olyan társadalmi-kulturális 
jelenségnek, amely képes volt az indoeurópai nyelvet beszélő csoportok 
számos, erőteljes ágát ilyen nagy időintervallumon keresztül 
szétválasztani, valóban rendkívüli társadalmi-kulturális jelenségnek 
kellett lennie. Ezért elvárható, hogy ugyanilyen rendkívüli régészeti 
nyomokat hagyott volna maga után, méghozzá hosszú időn keresztül. 
Ahhoz, hogy az indoeurópai nyelvcsalád nagyobb fa-szerű szerkezetét 
meg tudjuk magyarázni, ezt a fő szárat egy olyan szociokulturális 
jelenséggel is azonosítani kell, amely földrajzilag elkülönült a 23. ábrán 
ábrázolt korai ágaktól. Ezek a tények tehát felhasználhatók arra, hogy 
egy harmadik korlátot állítsunk fel arra a formára, amelyet bármely 
hihető eredettörténetnek fel kell vennie. 

Mielőtt folytatnám, hadd álljak meg egy pillanatra, hogy 
rámutassak néhány problémára, amelyeket ez a harmadik korlátozó 
tényező okozhat a proto-indoeurópai nyelvek eredetéről alkotott 
bizonyos standard nézetek számára. Ehhez tekintsük át röviden David 
Anthony befolyásos munkáját A ló, a kerék és a nyelv című könyvében. 
406 Ez a munka - amelyet alább sokkal részletesebben tárgyalunk - 
rendkívül részletes javaslatokat tesz az indoeurópai nyelvcsalád számos, 
a 23. ábrán ábrázolt különálló ágának helyét illetően.407 Anthony 
mindazonáltal ténylegesen Ukrajnában helyezi el azt, amit én e 
nyelvcsalád "fő szárának" neveztem, és egy olyan régióban, amelyről 
azt állítja, hogy az úgynevezett "yamnaya kultúrák" szülötte. A 
yamnayák túlnyomórészt nomád társadalmak csoportjai voltak, 
amelyek az eurázsiai sztyeppéket lakták Kr. e. 3300 és Kr. e. 2500 
között, és amelyek - Anthony szerint - a... 

 
405. Lásd pl. Nakhleh et al., 395. lábjegyzet, 397. ábra 5. o.; lásd még ANTHONY, 64. lábjegyzet, 57. 

o.; BRYANT, 35. lábjegyzet, 145-56. o.. 
406. Lásd általában ANTHONY, 64. 
lábjegyzet. 407. Id. 225-458. 
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számolós nyelvű protokelta-olasz nyelvek. 408 Sajnos, ez egy olyan régió, 
ahol ezek a yamnaya csoportok folyamatos kapcsolatban maradtak 
volna mind az általa feltételezett fő szárral, mind az Anthony által 
javasolt számos későbbi ággal - ami valószínűtlenné teszi, hogy a fő 
szár az eurázsiai sztyeppéken maradt volna az egész időszak alatt. 409 

Anthony fő bizonyítéka a Jamnaya-kultúrák jelentőségére szintén 
"negatív" bizonyíték: rámutat a "hosszú távú települések régészeti 
eltűnésére a Don folyótól keletre" i. e. 3300 után410 , hogy alátámassza 
azt az állítását, hogy i. e. 3300 körül egy új, pásztorkodó gazdaság, 
amely hajlamos volt ritkább régészeti nyomokat hagyni, kezdett egyre 
fontosabbá válni. Valójában Anthony soha nem azonosít semmilyen 
olyan folyamatos társadalmi-kulturális jelenséget a régészeti 
feljegyzésekben, amely mindvégig fennmaradt az általa leírt elágazó 
események mindegyikén, és amely könnyen azonosítható lenne a fő 
szár- mányként. Az ehhez hasonló negatív bizonyítékok azonban nem 
azok a szilárd bizonyítékok, amelyekkel számolnunk kellene, amikor 
egy hihető fő szárat próbálunk megtalálni a régészeti feljegyzésekben. 

Ezzel szemben, és a már tárgyalt okok miatt, a Kelet-Irán-Baktria-
Indus-alföldi régió a Kr. e. 4500 körül kezdődő és Kr. e. 1900-ig tartó 
időszakból valóban rendkívüli régészeti feljegyzéseket mutat, amelyek 
nagymértékű népességnövekedésre és a társadalmi összetettség 
szembetűnő fejlődésére utalnak - mindezt demográfiai törés nélkül. 411 

Az ősi emberi civilizáció három másik első székhelyének (nevezetesen 
az ókori Egyiptom, Mezopotámia és Kí- na) kivételével az ar- 
chaeológiai feljegyzésekben nincs más hasonló társadalmi-kulturális 
jelenség, amely véleményem szerint elég fontos és időben eléggé eltelt 
ahhoz, hogy hihetően a fő szár szerepét játszotta volna őstörténetünk 
vonatkozó időszakaiban. Nem látok olyanokat sem, amelyek eléggé 
elkülönültek volna sok elágazó jelenségtől, ha Anthonyval együtt 
feltételezzük, hogy sok ilyen elágazás az eurázsiai sztyeppéken 
keresztül mozgott. 

A következőkben az eddig tárgyalt korlátok teljes körét fogom 
felhasználni, hogy segítsek meghatározni a teljesebb 
eredettörténetünket. 

 
 
 
 
 

408. Id. at 299 ("A Jamnaya horizont [a] késő proto-indo-európai közösség anyagi kifejeződése. 
"); id. 300. o. (a Yamnaya horizont régészeti megnyilvánulásainak datálása 3300-tól 3300-ig). 
KR. E. 2500). 

409. Id. 367-68. o. (megjegyzi, hogy a Yamnaya horizont határos a Corded Ware horizontjával, 
amelyet úgy idéz, mint "azon kultúrák régészeti megnyilvánulását, amelyek az észak-indoeurópai 
nyelveket bevezették Európába: germán, balti és szláv"); id. at 379., 15.5. ábra (a késői Jamnaya 
horizontot az alsó sztyeppei régióban helyezi el, ugyanabban az időszakban, mint az általa a germán, 
szláv és indo-iráni nyelvű csoportok elődeinek javasolt csoportokat). 

410.  Id. 304. 
411.   Lásd fentebb V.A. rész. 
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E. A nyugati jog és a nyugati civilizáció eredetének igaz története 

Most abban a helyzetben vagyunk, hogy egy átdolgozott és sokkal 
részletesebb eredettörténetet mondjunk el, amelynek célja, hogy 
megmagyarázza, vagy legalábbis koherenssé tegye a következő két 
bizonyítékot: először is, az összes újszerű állítást, amelyet eddig ebben 
a cikkben védtünk, és másodszor, egy sokkal szélesebb körű 
tényhalmazt, amely az indoeurópai népek korai vándorlásaira 
vonatkozik, és amely a rokon területek sokkal szélesebb köréből 
származik. Amint korábban említettem, az utóbbi kérdéssel kapcsolatos 
tények halmaza elsőre szédítő lehet, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a 
felülvizsgált eredettörténetet két alapvető lépésben dolgozom fel. 

Az első szakaszban, amelyet az alábbi 1. alfejezetben ismertetek, 
egyszerűen egy felülvizsgált eredettörténetet mutatok be, amely 
összhangban van a cikk összes eddigi állításával - köztük, a 
legjelentősebbek közül, a keleti proto-indoeurópai terjeszkedési tézissel, 
a nyelvi terjeszkedés folyami mezőgazdasági modelljével és az 
indoeurópai nyelvcsalád fa-szerű elágazási szerkezetével. Eközben 
számos további észrevételt teszek azzal kapcsolatban, hogy ez a 
felülvizsgált történet hogyan magyarázná a nyelvészeti és régészeti 
tények még szélesebb körét. E történet néhány finomabb részlete az 
érvelésnek ebben az első szakaszában alulmotiváltnak tűnhet. 
Mindazonáltal az olvasó türelmét fogom kérni, mielőtt bármilyen ilyen 
következtetést levonok. A kérdés feltevésének jobb ideje azután lesz, 
hogy ebben az alfejezetben bemutattam az összes további érvet - ekkor 
remélem, hogy elegendő motivációt találtam mindezen finomabb 
részletekre. 

Az érvelés második szakaszában, amely a 2. alfejezetben kezdődik, 
elkezdem tesztelni ennek az új eredettörténetnek a konzisztenciáját és 
magyarázó erejét a nyelvészeti és régészeti bizonyítékok sokkal 
szélesebb skáláján. Ezt úgy fogom megtenni, hogy lehetséges 
ellenvetésként megvizsgálom a szakirodalom két legjobban kidolgozott 
és legjobban bizonyított proto-indoeurópai "haza" elméletét. Az első Jo- 
hanna Nichols nyelvészé, aki kiterjedt nyelvészeti bizonyítékokra 
támaszkodva egy baktriai őshazát javasol az indoeurópai nyelvcsalád 
számára. 412 A második David W. Anthony régészé, aki kiterjedt 
régészeti bizonyítékokra támaszkodva ukrán őshazát javasol. 413 I 
azzal érvel majd, hogy a jelenlegi javaslat nem csupán összhangban van 
a nagyon kiterjedt nyelvészeti és régészeti bizonyítékokkal, amelyek 
alapján ezek a teo- 

 
 

412. Lásd pl. Nichols, The Epicentre of the Indo-European Linguistic Spread, in ARCHAEOLOGY 
AND LANGUAGE I, supra note 124, at 122, 122-48 (a kölcsönszavak és a nyelvi gyarapodás mintái 
alapján érvel Baktria mellett, mint az indoeurópai nyelvi elterjedés epicentruma mellett, de nem 
említi az Indus-völgyi régió különös jelentőségét) [a továbbiakban Nichols, Epicentre]; lásd még 
Johanna Nichols, The Eurasian Spread Zone and the Indo-European Dispersal, in ARCHAEOLOGY 
AND LANGUAGE II: ARCHAEOLOGICAL DATA AND LINGUISTIC HYPOTHES 220, 220-266 (Roger 
Blench & Matthew Spriggs eds., 1998) [a továbbiakban Nichols, Eurasian Spread Zone]. 

413.   Lásd általában ANTHONY, 64. lábjegyzet, 5. o. (ukrán hazát javasol). 
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risták támaszkodnak, de képesek elsajátítani és jobban megmagyarázni 
ezt a nagyobb mennyiségű bizonyítékot, miközben elkerülnek bizonyos 
problémákat a nézeteikkel kapcsolatban. A jelenlegi javaslat 
harmonizálni fogja a két bizonyítékhalmazt is, amelyre ezek az 
elméletalkotók támaszkodnak, és feltárja, hogy azok egy közös 
következtetést támasztanak alá (szemben a két ellentmondásos 
hazaelmélettel). Ahelyett, hogy valódi kihívást jelentene a jelenlegi 
javaslat számára, ezt a sokkal nagyobb mennyiségű bizonyítékot inkább 
úgy kell értelmezni, hogy az a javaslat számára a bizonyítás egy további 
és igen széles körű formáját nyújtja. A 2. alfejezetben leírtak azt is 
lehetővé teszik számomra, hogy sokkal világosabb motivációkat 
mutassak be az új történet néhány finomabb részletére vonatkozóan, 
amelyek egyébként talán nem tűnnek motiváltnak. 

Ezután röviden kitérek bizonyos úgynevezett "Indián kívüli" 
elméletekre, amelyek azt javasolják, hogy az egész indoeurópai család 
szó szerint Indiából származik, majd kivándorolt, hogy kialakítsa a 
többi ismert ágat. 414 Ezek az elméletek egy sor jól ismert ellenvetéssel 
szembesülnek, amelyek rendkívül valószínűtlenné teszik őket, 
ugyanakkor úgy vélem, hogy ezek az elméletek több fontos felismerést 
is tükröznek. A 3. alfejezetben azonosítok néhányat ezek közül a 
felismerések közül. Ezután amellett érvelek, hogy a jelenlegi javaslat 
képes befogadni őket, miközben elkerüli azokat a kihívásokat, 
amelyekkel az Out-of-India elméletek jellemzően szembesülnek. A 4. 
alfejezetet végül azzal zárom, hogy ismertetem és felhívom az olvasó 
figyelmét egy utolsó táblázatra, amely egy helyen gyűjti össze az ebben 
a cikkben tárgyalt összes releváns bizonyítékot és érvelést. 

 
1. Az új történet maga - sokkal részletesebben 

Hadd kezdjem azzal a felülvizsgált eredettörténettel, amely - 
véleményem szerint - a leginkább alkalmas arra, hogy megmagyarázza 
az alapkérdésekre vonatkozó bizonyítékok legszélesebb körét. Ez a 
történet négy fő időszakra bontható, amelyeket "Őskornak", "Kiterjedés 
korának", "Felbomlás korának" és "Történelmi kornak" fogok nevezni. 

Időről időre, és különösen a történet elején, lesznek olyan részei 
ennek a történetnek, amelyeket véleményem szerint nem tudunk teljes 
mértékben meghatározni a jelenlegi tudásunk alapján.   Amikor ez a 
helyzet, megpróbálom jelezni, és a történet több lehetséges leírását is 
felajánlom, amelyek szerintem a legjobban megfelelnek az alapul szolgáló 
bizonyítékoknak. Azok az olvasók, akik a szöveg elolvasása előtt a 
nagyobb történet grafikus ábráit szeretnék látni, tekintsék meg a 24.1., 
24.2(A), 24.2(A-D), 24.3. és 24.4. ábrát az 1639., 1650., 1652., 1660. és 
1670. oldalon. 

 
 
 

414. Pl. BRYANT, supra note 35, at 11 (az Indián kívüli elméleteket általánosságban tárgyalja); 
id. at 4 (ezeket az embereket "őshonos árja[nak]" nevezi, és megjegyzi, hogy ők egy szétszórt 
csoport, amely "a briliáns értelmiségiektől, mint Aurobindo, a professzionális tudósokon, mint B.B. 
Lal, az olyanokig, akiket a legtöbb aka- demikus "őrülteknek" tartana, mint P.N. Oak"). Más 
kiemelkedő Indián kívüli teoretikusok közé tartozik Koenraad Elst és S.G. Talageri. Id. 65-66., 92., 
96., 146-54. sz. 
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a. Az őskor 

A történet első részét - vagyis az Őskort - úgy kell érteni, hogy az 
azt a nagyon hosszú időszakot foglalja magában, amely a viselkedés 
szempontjából modern emberek megjelenésével kezdődött i. e. 75 000 
körül, és körülbelül i. e. 3500-ban ért véget. A 24.1. ábra ezt az első 
időszakot ábrázolja, ahogyan azt az alfejezet hátralévő részében 
ismertetni fogjuk. 

 

 
Amint az a 24.1. ábrán látható, az összes modern ember 

legkorábbi, viselkedés szempontjából modern ősei a jelenlegi 
feltételezések szerint Kelet-Afrikából (vagy valószínűleg a Perzsa-
öbölből) származnak, valamikor i. e. 75 000 körül. Ezt követően 
valamikor elkezdhettek vándorolni a Termékeny Félholdba. Az őskor 
nagy részében a mi nagyon korai őseink feltehetően nomád vadászó-
gyűjtögető csoportokban éltek volna, és feltehetően a hasadás és 
összeolvadás szokásos dinamikáját mutatták volna, ami általában ezzel 
az életformával jár. Tekintettel az ilyen nagy időbeli kiterjedésű 
mobilitásukra, és tekintettel arra, hogy a proto-indoeurópaiak végül 
számos eurázsiai helyszínen tűnnek fel a feljegyzésekben, a mi 
őseinknek az őskorban különböző időpontokban számos különböző 
régióban kellett élniük. Mégis, a különböző társadalmi-nyelvi 
hagyományok ebben az időszakban meglehetősen lokalizáltak lehettek, 
mivel e hagyományok koherenciája a következőktől függött volna 
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a hordozóik folyamatos interakcióitól. Ezért azt kell várnunk, hogy ezek 
a hagyományok maguk is mutattak volna némi dinamikát a hasadás és a 
fúzió terén. Arra is számítanunk kell, hogy egy adott időpontban a 
proto-indoeurópai eredetű társadalmi-nyelvi hagyományokkal 
rendelkező emberek egy meglehetősen lokalizált földrajzi területen éltek. 415 

Korábbi vitákból tudjuk, hogy ezek a csoportok az őskor nagy 
részében szintén egy rendkívül sokszínű nyelvi világban éltek, részben 
vadászó-gyűjtögető társadalmi struktúrájuk miatt, részben pedig azért, 
mert nagyon kevés kapcsolatuk volt a világ más nyelvi csoportjainak 
nagy többségével. 416 Kr. e. 7000 körül azonban, tehát nagyjából akkor, 
amikor a földművelés elkezdett elterjedni a Termékeny Félholdról 
Eurázsia más részeire, a legkorábbi proto-indoeurópaiak egy része a 
mai Iránhoz közelebbi régióban kötött ki. (Elsősorban azért javaslom 
ezt a konkrét helyet, hogy értelmet adjak néhány későbbi eseménynek, 
amelyekről később szó lesz, de meg kell jegyeznem, hogy ebben a 
szakaszban ez a nézet szinte azonos azokkal, akik a korai neolitikum 
idején az indoeurópai nyelvcsalád anatóliai eredetét javasolják). 

Amint a földművelés elkezdett elterjedni a termékeny félholdról, 
az ebben a régióban élő proto-indoeurópai csoportok némelyike 
elkezdhette beépíteni ezeket az új technológiákat a túlnyomórészt 
nomád életformáikba.  A legkorábbi beépítések azonban nem 
történhettek a Tigris vagy az Eufrátesz környékén nagyszabású, 
letelepedett mezőgazdaság formájában, mivel ezekben a térségekben 
már más nyelvi csoportok domináltak. Ezért ezek a korai nomád proto-
indoeurópaiak sokkal valószínűbb, hogy elkezdtek átmenni egy 
túlnyomórészt pásztorkodó életformába, amely még mindig nagyon 
mozgékony volt, de idővel egyre több (és talán csak szezonális) 
mezőgazdasági tevékenységet is kezdett magában foglalni. A jelenlegi 
javaslat így magyarázatot adna arra, hogy számos nyelvészeti 
paleontológus, aki megpróbálta rekonstruálni a proto-indoeurópaiak 
korai életmódját és élőhelyét, miért feltételezi, hogy a proto-
indoeurópaiak félig nomád pásztorok voltak, akik némi mezőgazdasági 
ismeretekkel rendelkeztek. 417 A jelenlegi javaslat azt is 
megmagyarázná, hogy a proto-indoeurópai nyelv rekonstrukciói miért 
hemzsegnek a kelet-iráni vagy kelet-anatóliai dombvidékekre jellemző 
jelenségekre vonatkozó kifejezésekben. 418 

A 23. ábrán bemutatott nyelvészeti tényekből tudjuk, hogy az első 
fő ág, amely a fő proto-indoeurópai szárról levált, az anatóliai ág volt. 
Ez a tény azt jelenti, hogy egy nagyon is 

 

415. Ez a viszonylag lokalizált terület mindazonáltal szezonális migrációs mintákat is tartalmazhatott. 
416. NICHOLS, Supra 137. lábjegyzet, 274-76. o. 
417. BRYANT, 35. lábjegyzet, 108-23. o. Bryant azonban azt is megjegyezte, hogy okkal 

megkérdőjelezhető mind a nyelvi paleontológia mint módszertan hitelessége, mind pedig az a tétel, 
hogy ez a módszertan egyedülállóan egy adott földrajzi területre mutat. Lásd id. 

418. Id. 
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korai földrajzi elkülönülés az anatóliai ág és a fő szár között. A már 
tárgyalt okok miatt a jelenlegi elmélet végül is a fő szár legfontosabb 
fejleményei közül sokat a Kelet-Irán-Baktria-Indus-alföldi régióba 
helyez. A Kr. e. 4500 előtti korai időszakokban azonban e "főszár" 
előfutárai még nem tükröztek volna nagy jelentőségű nyelvi 
jelenségeket. Azért, mert a Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régió népei 
többnyire a termékeny kresz- centből származó mezőgazdasági 
csomagot alkalmaztak,419 és mert az Indus-völgyi régészeti feljegyzések 
még nem mutatnak mezőgazdasági tevékenységet i. e. 4500 előtt,420 

valószínű az is, hogy i. e. 4500 előtt e fő szár ősei csak Kelet-Iránból 
kezdtek el terjedni kelet felé olyan régiókba, mint Mehrgarh (amely 
Pakisztán és Afganisztán határán, a Bolan-hágó közelében fekszik), 
anélkül, hogy még nem terjeszkedtek volna az egész Indus-völgy 
térségében. 421 Ezt azért mondom, mert Mehrgarhból ezekből a más 
régiókból az Indus-völgybe lehet utazni. 422 Azt is tudjuk, hogy 
Mehrgarhban már i. e. 7000-ben szezonális mezőgazdasági tevékenységet 
kezdtek mutatni; 423 hogy ez volt az egyik központi útvonala e 
mezőgazdasági technológiák elterjedésének az Indus-völgyben; 424 és 
hogy a Harappan civilizáció lakói nem- ther közvetlenül a Mehrgarhban 
i. e. 4500 körül kialakult, letelepedettebb mezőgazdasági közösségek 
leszármazottai, vagy legalábbis szoros kapcsolatban álltak velük. 425 A 

24.1. ábra így ábrázolja ezeket a javasolt fejleményeket a következővel 
 
 

419. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, at 137 ("Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mezőgazdaság 
elterjedése, amelyről beszélünk, lényegében a búza és árpa, szarvasmarha, juh és kecske rendkívül 
sikeres mintájának elterjedése, amelyet a piedmont zónában Mehrgarhban láttunk kialakulni; és úgy 
tűnik, hogy ez a minta állt az egész terjeszkedési folyamat hátterében, amely az érett harappai 
civilizáció kialakulásához vezetett."); ENCYCLOPEDIA OF HUMAN EVOLUTION AND PREHISTORY, 
supra note 108, 98. o. (a búzát és az árpát említi, mint a termékeny félhold térségében háziasított 
elsődleges növényeket, és megemlíti a juh, a kecske és a szarvasmarha háziasítását is). 

420. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 136-37. o. (megjegyezve, hogy az Indus-völgyben a Kr. 
e. 4500 körül kezdődő Mehrgarh-i terjeszkedést megelőzően kevés bizonyíték van az agrárkultúra 
tevékenységére). 

421.   Lásd id. 135-40. 
422.  Id. at 126-27 ("A legkorábbi települések Mehrgarhban a Kachi-síkság legészakibb részén, a 

Bolan folyó partján, röviddel az alatt a pont alatt, ahol a folyó elhagyja azt a völgyet, amely a Bolan-
hágón keresztül összeköti a mintegy 100 km-re északra fekvő Quettával, mintegy két 
négyzetkilométeren terül el. 
a kavics- és iszapterhelését. Az eredmény olyan, mint egy belvízi delta, rendkívül termékeny talajjal, 
amelyen a folyó időről időre új csatornákat vájt. A Kachi-síkságot még mindig Beludzsisztán 
"kenyérkosarának" tekintik. A Bolan-völgy az egyik fő útvonal lehetett, amely összekötötte az 
észak-beludzsisztáni hegyvidéki völgyeket az Indus-síksággal; és valószínűleg az állatok, például a 
szarvasok és a vadjuhok használták, amelyek a belvíz után az Indus-síkságra vándoroltak legelni."). 

423.   Id. at 125-35. 
424.   Id. 135-45. 
425. Id. 184. o. ("Az egyik legérdekesebb következtetésük az, hogy biológiai törés van 

Mehrgarh lakossága között a nagyon korai időszakban (Kr. e. 6000 körül) és Kr. e. 4500-tól kezdve. Azt 
is megállapítják, hogy miután az újabb népesség kialakult, alig volt különbség a harappai időszak 
népessége és a harappai korszak népessége között.  Meglátásuk szerint a harappai népesség 
közelebbi rokonságot mutat az iráni fennsík és a Közel-Kelet népességével, mint az Indusztól keletre 
és délre fekvő India népességével."). 
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egy nyíl, amely Közép-Iránból kelet felé vezet a Kelet-Irán-Baktria-
Indus-alföldi régióba, és e régió körbejárásával jelzi, hogy ez volt a 
proto-indoeurópaiak későbbi terjeszkedésének elsődleges régiója. 

Mivel az indoeurópai nyelv anatóliai ágai mind Anatóliában 
jelennek meg a történelmi feljegyzésekben,426 és mivel ezt a régiót a Közép-
Iráni-an-fennsík választja el a Kelet-Irán-Baktria-Indus-alföldi régiótól, 
az egyik nagyon valószínű hely, ahol az anatóliai ágat az első szétválási 
ponton megtalálhatjuk, maga Anatólia lehetett - ahol ez a szétválás a 
legvalószínűbb, hogy i. e. 4500 körül történt. A 24.1. ábra így ábrázolja 
a dolgokat. Ez az első elágazás szintén a ló háziasítása és a kerekes 
szekér feltalálása előtt történt volna. Különösen ilyen körülmények 
között a közép-iráni fennsík félelmetes földrajzi akadályt jelentett volna 
az anatóliai ág és a fő szár között, ami megmagyarázza, miért kezdett e 
két ág pontosan a 23. és a 24.1. ábrán bemutatott módon szétválni. Ez a 
korai divergencia azt is megmagyarázná, hogy az anatóliai nyelvek 
miért mutathatnak olyan jellegzetességeket, amelyek konzervatívabbak 
és archaikusabbak, mint az indoeurópai nyelvek bármely más ágában - 
ahogyan tudjuk, hogy így van. 427 Ha feltételezzük - valószínüleg -, hogy 
a "kerék"-hez hasonló szavak egyes kifejezései csak később kerültek be 
a fő szárba, akkor a jelenlegi történet azt is megmagyarázná, hogy az 
anatóliai nyelvekben miért vannak az ilyen kifejezések kevésbé jól 
tanúsítottak, mint az indoeurópai nyelvek bármely más ágában. 428 

Az általam javasolt első divergenciát tekintve természetes lenne a 
kérdés, hogy maga az elágazás azért történt-e, mert az emberek 
Anatóliából a Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régió felé mozogtak, 
vagy fordított irányban (azaz Kelet-Iránból vagy Baktriából Anatóliába, 
vagy a Kelet-Irán-Baktriából Anatóliába). 

 
 

426. Lásd MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 28-31. o. 
427. BRYANT, 35. lábjegyzet, 68-75. o.; MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 30. o. 
428. MALLORY & ADAMS, Supra note 35, at 252-53 ("A kerekes közlekedésre vonatkozó 

szókincset gyakran tekintik az egyik legdiagnosztikusabb szemantikai területnek a rekonstruált [PIE] 
lexikonban. A kerekes járművek létezése a proto-indoeurópai nyelvben megkérdőjelezhetetlennek 
tűnik, tekintve, hogy 

a jármű (*weĝhnos, *h em-h ek̂s-ih ), kerék (*kwekwlóm, *h rgi-̥ , *róth o/eh -) kifejezések száma, 
     2aa2/32a 

tengely (*haek̂s-), tengely (*h2/3éih1os) és valószínűleg a hajó (*h2nobh-) és a kantár (*h2ensiyo/eha-). 
A hettiták részvétele ebben a szemantikai szférában bevallottan gyenge: hiányzik egy kifejezetten IE szó 
a tényleges szekérre, és a hettita-tokháriai izoglosszát a "kerék" szóra egyesek vitatják. 
*h2/3éih1os 'tengely' és *dhwerhx- vagy *yugóm, mindkettő 'igás', ami - egyesek szerint - az ekék és 
nem feltétlenül a járművek húzására is vonatkozhat. Mások nem értelmeznék ezt a bizonyítékot ilyen 
negatívan, és elfogadnák, hogy az anatóliai nyelv is átvette a járművekkel kapcsolatos PIE szókincs 
egy részét (és nem különült el a kerekes járművek feltalálása előtt). A kerekes járművekre, ebben az 
esetben nehéz négykerekű szekerekre vonatkozó legkorábbi bizonyítékok a Kr. e. negyedik 
évezredből származnak mind Mezopotámiában, mind Közép- és Kelet-Európában, beleértve az 
Észak-Kaukázust is.")". Van némi bizonyíték arra is, hogy az anatóliai ágnak, amely elsőként 
szakadt szét, nincs rokon szava a "domes- tikus lóra", míg az összes többi ágnak van. Id. 109, 154. 
Ez némi bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az első ág a ló háziasítása előtt, azaz körülbelül i. e. 4000-
ben keletkezhetett. Lásd ANTHONY, Supra 64. lábjegyzet, 200. o. (kifejtve, hogy a ló 
domesztikációjának legkorábbi bizonyítékai valamikor i. e. 4800 után keletkeztek). 
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egy korábbi, Baktriába és Kelet-Iránba irányuló vándorlás után). 
Tekintettel a földművelés ismert elterjedésére a termékeny Cres- 
centből kelet felé, az általam eddig elmondott történet az első lehetőség 
mellett szólhat. Nem teljesen világos azonban, hogy a proto-
indoeurópaiak a mezőgazdasági technológiákat a Termékeny 
Félholdból vitték-e magukkal a kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi 
régióba, vagy inkább egy közvetítőn keresztül sajátították el azokat, aki 
behozta őket ebbe a régióba. Ezért úgy gondolom, hogy még nem 
tudunk eleget ahhoz, hogy határozott következtetést vonjunk le ebben a 
kérdésben, és a cikk nagyobb érveit nem úgy kell értelmezni, mint 
amelyek az alapvető narratíva bármelyik meghatározásával 
összhangban vannak. 

Valójában a jelenlegi nézet szerint az is lehetséges, hogy ez az első 
elágazás még korábban és a földművelés első terjeszkedésével együtt 
történt a termékeny félholdból, ahogyan Colin Renfrew javasolta. 429 Ha 
ez így van, akkor az anatóliai ágak követhették a mezőgazdaságnak ezt 
a kezdeti terjedését Kelet-Európába Anatóliából, amely i. e. 7000 körül 
kezdődött, míg a pro- to-indoeurópai nyelv "fő szárát" végül alkotó 
csoportok ugyanebben az időben vagy körülbelül ebben az időben 
vándoroltak kelet felé, a Kelet-Irán-Baktria-Indus-alföldi régió felé. A 
történetnek ezen a harmadik változatán - amelyet az ábra is ábrázol. 
24.1 mint határozott lehetőség - a "régi Európa" eredeti lakói (vagy 
legalábbis néhányan közülük) maguk is beszélhettek protoanatóliai 
dialektusokat.  A történetnek ez a változata tehát segítene megmagyarázni, 
hogy a Duna és a Dnyeper folyóknak miért van indoeurópai nevük. 430 A 

történetnek ez a változata azt is megmagyarázná, hogy - ahogy a 10. ábra 
mutatja - az afroázsiai nyelvek miért nem terjedtek tovább a Tigristől és az 
Eufrátesztől északra és keletre fekvő területeken. Mindkét régiót jelenleg 
vagy indoeurópai nyelvűek, vagy később betolakodó csoportok uralják,431 

és a történet e harmadik verziója szerint a nagyon korai 
 
 

429. Lásd MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 28-31. o.; lásd még RENFREW, 102. lábjegyzet, 205. o.; lásd még 
RENFREW, 102. lábjegyzet, 205. o. 

10. 
430. CELTIC CULTURE: A HISTORICAL ENCYCLOPEDIA 569 (John Thomas Koch szerk. 2006) 

("A Duna valószínűleg az indoeurópai *deh2nu- 'folyó' szóból származik, a *deh2- 'folyó' gyökből, 
vö. védikus szanszkrit dānu- 'csöpögő folyadék' (vagy 'ajándék'?), oszét don 'víz, folyó'.  .. A szláv 
a Don, Dniepr és Dniestr folyónevek a szkíta *dānu, *dānu apara 'felső folyó' kölcsönzései, 
*dānu nazdya 'alsó folyó'."). 

431. A különböző nyelvi populációkat tekintve az Ethnologue a legnépesebb nyelvként a török 
nyelvet tartja számon (amely altaji nyelv, körülbelül 43 millió ember beszéli, és inváziós volt a re- 
gióban). ETHNOLOGUE, supra note 135, at 535-55.  A második legnépszerűbb nyelv a kurd (amely 
indoeurópai, és körülbelül 6,5 millió ember beszéli). Id. A következő két nyelv a dimli (indoeurópai) 
és a kabard (kaukázusi), amelyeket egyenként körülbelül 1 millió ember beszél. Id. Az arabot (amely 
afro-ázsiai) ezzel szemben a mai Törökországban csak körülbelül 400 000 ember beszéli. Id. Irán 
hivatalos nyelve a (nyugati) fárszi, amely indoeurópai nyelv, és amelyet elsősorban mintegy 22 
millió ember beszél. Id. 452-57. o. A mai Iránban 1 millió vagy annál több ember által beszélt egyéb 
nyelvek szinte mindegyike szintén indoeurópai: a dél-azerbajdzsáni (11,2 millió), a kurd (6,5 millió, 
beleértve a közép-, észak- és dél-kurdot), a gilaki (3,2 millió), a mazandráni (3,3 millió), a luri 
(2,375 millió, beleértve az északi és déli lurit), a domari (1,3 millió) és a bakhtiari (1 millió). Id. Van 
néhány sokkal kisebb, de még mindig jelentős népességű csoport, amely néhány altaji nyelvet 
beszél: például a kaskay (1,5 millió) és a türkmének. 
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A proto-indoeurópai nyelvet beszélő csoportok segítettek volna 
megakadályozni az afroázsiai nyelvek további terjedését. 

A már tárgyalt okok miatt tudjuk, hogy a régi Európa korai 
mezőgazdasági településeit később megtizedelte a sztyeppe felől érkező 
inváziósorozat, amely i. e. 4000 és i. e. 3500 körül történt; 432 később azt 
fogom javasolni, hogy kelta-olasz csoportok valószínűleg i. e. 3300 
körül kezdtek bejutni a Duna-völgybe a sztyeppe felől. Történetünk e 
harmadik pontosítása szerint ezek az események tehát 
valószínűsíthetően visszaszorították volna e korábbi anatóliai csoportok 
egy részét a Balkánról Anatóliába - ahol végül i. e. 2000 körül egy 
korábbi kaukázusi nyelvű alréteg fölött betolakodó erőként jelentek 
volna meg a történeti feljegyzésekben. 433 Valójában az anatóliai 
csoportok pontosan így jelennek meg először a történelmi 
feljegyzésekben,434 és mindezen okok miatt a történetnek ezt a harmadik 
változatát tartom nagyon is hihetőnek. Ismétlem, e cikk fő érveit 
mindazonáltal úgy kell érteni, hogy e három lehetséges finomítás 
bármelyikével összhangban vannak, és ezért a 24.1. ábrán mindegyiket 
lehetőségként ábrázoljuk. 

Kr. e. 4500 körül - de még az őskorban - azt is tudjuk, hogy a 
Mehrgarhból származó emberek elkezdtek elterjedni az Indus-völgy 
térségében, és magukkal hozták a mezőgazdasági megélhetés 
következetesebb formáját, amely a termékeny félholdban kifejlesztett 
alapvető mezőgazdasági csomagot alkalmazta. 435 Bár az Indus-völgy 
népei még nem léptek be a kezdődő urbanizmus első időszakába, ezek a 
fejlemények így a nagyobb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régiót a 
proto-indoeurópai csoportok fő szárának (amely az anatóliai kivételével 
minden más ágat magába foglalhatott) társadalmi-nyelvi 
koordinációjának fő helyszínévé kezdték volna tenni. 436 A Kelet-Irán-
Baktria-Indus-alföldi régió szintén kritikus szerepet kezdett volna 
játszani abban, hogy ez az egyébként jelentéktelen szocio-nyelvi 
jelenség sokkal fontosabbá váljon, és potenciális világtörténelmi 
jelentőséggel bírjon. A 24.1. ábra a történet e részeit mutatja be, azáltal, 
hogy a proto-indoeurópai nyelv fő szárát (szürke színnel) a Kelet-Irán-
Baktria-Indus-völgyi régióban való elterjedését mutatja az őskorban. Ez 

 

(2 millió). Id. A mai Iránban pedig csak mintegy 1,2 millió arab (afroázsiai) nyelvű lakos él. Id. 
432. Anthony, Supra note 305, 45-51. o. (az i. e. 4300-4100 körül bekövetkezett első pusztulási 

hullámról szól); id. 51-53. o. (az i. e. 4000-3500 közötti fokozatos elhagyásról szól). 
433. MALLORY & ADAMS, Supra note 35, 443. o. ("Az anatóliai nyelvek olyannyira tele 

vannak nem indoeurópai szomszédaiktól származó kölcsönszavakkal, hogy az olyan nyelveket, mint 
a hettita, gyakran úgy tekintik, mintha egy hattita szubsztrátumra helyezték volna őket."). 

434. BRYANT, 35. lábjegyzet, 41. pont; MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 28-31. pont. 
435. Lásd a fenti 420-26. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. Megjegyzendő, hogy ezek a 

fejlemények ezeket a bizonyos proto-indoeurópai beszélőket az indiai szubkontinensen belül néhány 
jellegzetes vadászó-gyűjtögető csoporttal is kapcsolatba hozhatták, ami segíthet megmagyarázni, 
hogy az indo-árja nyelvek miért mutatnak egy ismeretlen nyelv (vagy nyelvek) bizonyos 
szubsztrátumi hatásait, amelyeket néha "x nyelvnek" neveznek). Lásd BRYANT, Supra note 35, 78., 
81., 92., 105., 194. pont. 

436. Lásd fentebb a IV.B. részt (a nyelvi terjeszkedés folyami-mezőgazdasági modelljének kidolgozása). 
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Mindazonáltal nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a nagyon 
korai földművelő népek még nem rendelkeztek olyan magasan fejlett 
kulturális hagyományokkal, amelyek a nagyszabású civilizációk 
fenntartásához szükségesek, mivel még nem történt meg ez a bizonyos 
átmenet. Ha egyáltalán elkezdtek ilyen hagyományokat kialakítani, 
akkor ezek a hagyományok nagyon korai, kezdeti formájukban voltak. 

A 23. ábrán bemutatott nyelvészeti tényekből tudjuk, hogy a 
második fő ág, amely az őskorban levált a fő szárról, a tót ág volt. A 
jelenlegi nézet szerint ezek a csoportok - amelyeket a 24.1. ábra jobb 
felső része ábrázol - nagy valószínűséggel a Kr. e. 3700 és Kr. e. 3500 
közötti időszakban váltak szét. A 24.1. ábra úgy ábrázolja a 
prototokariakat, mint akik valószínűleg egy baktriai régióból ágaznak 
ki, majd a Tien Shan hegység lábánál északkelet felé haladnak, amíg el 
nem érik az Ob és az Irtysh folyók lábát (amelyek az Altaj-hegység 
lábának közelében, a nyugat-kínai Tarim-medencétől északra 
fekszenek). Ezek az emberek ekkor bukkantak fel először a régészeti 
feljegyzésekben, mint az "afanaszjevói" kultúra - amely pontosan 
ezeken a helyeken jelenik meg, és amelyet sok szakértő a 
prototokháriaiaknak tart. 437 Tudjuk, hogy i. e. 2000 után az 
Afanaszijevo kultúra néhány de- szcendensét is elkezdték felbukkanni a 
Tarim Ba- sinben (amely a nyugat-kínai Hszincsiang tartományban 
fekszik) - néha a titokzatos kínai vörös hajú kaukázusi múmiák 
formájában, gyakran pedig más formában, ami egyértelműen arra utal, 
hogy ők tótok voltak. 438 A kezdeti geo- grafikai elkülönülés a Kelet-
Irán-Baktria-Indus-völgyi re- gió, valamint az Ob és az Irtysh folyók 
tövében könnyen megmagyarázná, hogy a tótok az első elkülönülési 
pont után miért kezdtek el nyelvileg eltérni a fősodortól. A jelenlegi 
történet tehát teljes mértékben összhangban van a releváns nyelvi és 
régészeti tények széles körével, és segítene megmagyarázni azokat. 

Amikor a tócsáriak ezt a javasolt vándorlási útvonalat választották 
Baktriából az Ob és az Irtyš folyók tövébe, a tócsáriak is egy jól 
bejáratott útvonalat követtek, amelyet már évezredek óta sok korai 
ember járt be ezeken a területeken. Emellett olyan térségben kötöttek ki, 
amely elég közel van Baktriához ahhoz, hogy az indoeurópaiak e 
második korai ágának nagyon is természetes és hihető keveredési 
útvonalát képezze. Ez utóbbi tények azért figyelemre méltóak, mert sok 
más őshazaelméletnek nehéz volt 

 
 

437. Lásd Nakhleh et al., 395. lábjegyzet, 403. ábra 12. o. (a tokariánus nyelvet az anatóliai után 
elsőként szétváló fő ágként ábrázolja); ANTHONY, supra note 64, 311. o. ("Az afanaszjevói kultúra és 
a Tarim-medencei tokariánusok közötti anyagi hidat képviselhetik a régóta ismert, de nemrég 
elhíresült késő bronzkori europid "múmiák" (nem szándékosan mumifikáltak, hanem természetes 
módon fagyasztva szárítottak), amelyeket az északi Taklamakán-sivatagban találtak, és amelyek 
közül a legrégebbiek i. e. 1800-1200-ra datálhatók."); id. at 267. kép 12. o.)..1 (az Afanasievo 
lelőhelyek elhelyezkedésének bemutatása). 

438. Lásd általában J.P MALLORY & VICTOR H. MAIR, A TARIM MUMMIES: ANCIENT 
CHINA AND THE MYSTERY OF THE EARLIEST PEOPLES FROM THE WEST (2008) (a titokzatos vörös 
hajú kaukázusi múmiákról). 
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időt, hogy megmagyarázza, hogyan kerülhettek a tochariak ilyen 
messze keletre. 439 

Véleményem szerint az is figyelemre méltó tény, hogy sem az 
indoeurópai család anatóliai, sem a tokaji ágai nem hoztak létre 
megaempirákat, ahogyan ezt a fogalmat Turcsin műve meghatározza,440 

sőt, egyik sem hozott létre olyan nyelvi jelenségeket, amelyek a mai 
napig fennmaradtak volna. Ez még akkor is igaz, ha az indoeurópai 
nyelvcsalád számos későbbi ága ma is létezik, és nem kevesebb, mint 
hat független megaempír hagyományt alakított ki hat független helyen 
Eurázsia-szerte. 441 Egyetlen általam ismert őshazaelmélet sem próbálja 
meg ezeket a tényeket egyértelművé tenni, de a jelen nézet igen. A jelen 
nézet azt sugallja, hogy az anatóliai és a tokári ágak az őskorban 
szakadtak le a fő szárról, tehát még azelőtt, hogy a harappai civilizáció 
saját nagyszabású civilizációvá virágzott volna. 442 Ez a két nagyon korai ág 
tehát még azelőtt levált a fő szárról, hogy az Indus-völgy népe 
kifejlesztette volna azokat a fajta kulturális hagyományokat, amelyek 
szükségesek voltak a nagyszabású, kezdődő joggal rendelkező 
civilizációk fenntartásához, és mielőtt ezek a hagyományok 
elterjedhettek volna a nagyobb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi 
térségben. A jelenlegi nézet szerint az anatóliaiak és a to- chariak ezért 
nem rendelkeztek volna számos olyan összetettebb kulturális 
hagyománytípussal, amelyek megkönnyítették volna a nagyléptékű 
társadalmi komplexitás fenntartható formáiba való átmenetüket - ami 
sokkal nehezebbé tette volna számukra, hogy ezeket az átmeneteket 
önállóan végrehajtsák. 443 

 
b.  A terjeszkedés kora 

Most térjünk át a felülvizsgált eredettörténetünk második fő 
időszakára, amelyet én a terjeszkedés korának neveztem el, és amely úgy 
értendő, hogy a Kr. e. 3500-tól Kr. e. 1900-ig terjedő időszakot foglalja 
magában.  Ez a második időszak négy alapvető okból különbözik 
minőségileg az elsőtől, amelyek - a jelenlegi nézet szerint - együttesen 
ösztönözték az indoeurópaiak nyugatra irányuló vándorlásának sorozatát a 
nyugati részekből, a nyugati és a déli területekről. 

 
 

439. ANTHONY, supra note 64, 264., 308. o. (nehézséget okoz ennek a ténynek a számbavétele); 
BRYANT, supra note 35, 147. o. ("Ez a tiszta kelet-nyugati felosztás azonban rövid életű volt. Egy 
centum indoeurópai nyelvet, a tokari nyelvet egészen a kínai Turkesztánig (Xinjiang) keletre találták 
meg."). 

440. Lásd általában Turchin, supra note 15, at 202-03 tbl. 2 (a mega birodalmak felsorolásából 
hiányzik az Anatóliai vagy a Tócháriai Birodalom említése). 

441. Lásd a 22. ábrát (az indoeurópai mega birodalmak térképét). 
442. ALLCHIN & ALLCHIN, fentebb 5. lábjegyzet, 140-41. o. 
443. Van egy anatóliai csoport, a hettiták, akik rövid ideig politikai uralmat gyakoroltak 

Anatóliában. MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 28-31. o. Fontos azonban, hogy ezek az 
anatóliai csoportok a jelek szerint egy már létező társadalmi-politikai struktúrába illeszkedtek be, és nem 
hagytak maguk után nyelvi hatást a térségben. Lásd id. 29. o.; lásd még Mark Weeden, Adapting to New 
Contexts: Cuneiform in Anatolia, in THE OXFORD HANDBOOK OF CUNEIFORM CULTURE, 597, 
604 (Karen Radner & Eleanor Robson eds., 2011) (amely szerint a hettita nyelvet csak az elitek beszélték, 
vagy kihalt, nem pedig kiszorította a már létező nyelveket - ezzel azt mutatja, hogy a hettita modell 
sokkal közelebb állt a letelepedett régió meghódításának altaji modelljéhez). 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

No. 5]  ORIGINS1647 
 

a kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régióból Eurázsia számos más 
részébe. Ezeket a vándorlásokat az alábbi 25.2(A) és 25.2(A- D) ábrák 
mutatják. Én azonban csak ezeket az ábrákat mutatom be, és a 
vonatkozó vándorlásokat azután ismertetem részletesebben, hogy négy 
fontos rea- sont azonosítottam e második időszaknak az elsőtől való 
megkülönböztetésére. 

Az első fő ok, amiért a terjeszkedés korát meg kell különböztetni 
az őskortól, az az, hogy a harappai civilizáció i. e. 3500 körül 
kezdődött, és a kezdődő urbanizmus első szakaszába lépett. 444 A jelenlegi 
felfogás szerint ezeknek a fejleményeknek tehát a kulturális 
hagyományok azon különleges fajtáinak első kifejlődését kellett volna 
magukban foglalniuk, amelyek szükségesek a valóban nagyszabású, 
kezdődő joggal rendelkező civilizációk fenntartásához. Valóban, a 
terjeszkedés kora során a harappai civilizáció hatalma és tekintélye 
tovább nőtt, míg végül - a Kr. e. 2600 körül kezdődő és körülbelül Kr. 
e. 1900-ig tartó időszakban - a harappai civilizáció "érett" városi 
szakaszába lépett. 445 Ekkor a Harappan-civilizáció a világ első (és 
mindössze három) jelentős, nagyszabású civilizációjának egyike lett 
volna, és nincs bizonyíték arra, hogy a Harappan-civilizációt ebben az 
időszakban valaha is megszállták vagy külső erők fenyegették volna. 
Ezért politikai és kulturális befolyása a terjeszkedés korában is tovább 
terjedt - közvetlen hatásai a tágabb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi 
régióra, közvetett hatásai pedig jóval azon túlra is kiterjedtek. 446 

A második fő ok, amiért meg kell különböztetni a terjeszkedés 
korát az őskortól, az őskori nyelvi terjeszkedés folyami-agrár 
modelljének bizonyos elméleti előrejelzéseiből ered, ahogyan azt a 
Kelet-Irán-Baktria-Indus-alföldi régió régészeti adataira alkalmazzák 
Kr. e. 3500 és Kr. e. 1900 között. Amint azt a 19. ábra mutatja, a nyelvi 
terjeszkedés folyami mezőgazdasági modellje azt sugallja, hogy az 
Indus-völgy térségében a népsűrűség nagymértékű növekedése 
következett be az Indus-völgyben a következő időszakban. 

 
444. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 154-55. o. (megjegyzi, hogy a kifejlett harappan-korszak i. 

e. 2600 körül kezdődött); id. at 207-212. o. (megjegyzi, hogy a harappan-civilizáció India különböző 
részein különböző időpontokban ért véget, de egyes régiókban i. e. 2000 körül kezdett összeomlani, míg 
máshol i. e. 1850-ig tartott). 

445.  Id. 153-205. 
446. Lásd id. 178-82. o. (felsorolva az Indus-völgy térségén belüli fokozott kereskedelem és interakció 

bizonyítékait); lásd még id. 179-80. o. (felsorolva a szomszédos régiókkal vagy törzsfőnökökkel 
folytatott kereskedelem bizonyítékait, amelyek "hatással lehettek az Industól nyugatra fekvő hegyekre és 
völgyekre"); id. ("[A] kereskedelem magában foglalhatott ... valamilyen szervezett induszi expedíciókat. 
megfelelő kapcsolatok kialakítása a helyi lakossággal, a kereskedelem alapjainak megteremtése. Az 
ilyen típusú tevékenység szélsőséges példája valószínűleg az északkelet-afganisztáni Shortughai 
kereskedelmi településen vagy kolónián keresendő Lothal is egy harappai kereskedelmi állomás 
vagy kolónia lehetett... 
egy olyan településen, amely nem volt része a központi harappai területnek."); id. at 180 ("[T]rade-
kapcsolatok [történtek] az Indus völgye és Közép-Ázsia között, ahogyan azt az Altyn Depe vagy 
Dashli leletek példázzák. Mint az előző fejezetben láttuk, e kapcsolatok kezdetei sokkal korábbi 
időkre nyúlnak vissza, és az ember hajlamos úgy látni, hogy ezek a kapcsolatok többről szóltak, mint 
egyszerű kereskedelemről, talán hosszú távú, akár rokoni kapcsolatokról is a kereskedelmi útvonalak 
két végén lévő kereskedők vagy elitek között."); id. at 140-52 (a harapáknak az Indus- völgy 
térségén kívüli kapcsolataira és hatásaira vonatkozó még korábbi bizonyítékokat tárgyalva). 
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a terjeszkedés korában. Ezek a fejlemények egy hihetetlenül fontos és 
összekapcsolt társadalmi-kulturális komplexum létrehozását is 
szolgálták volna, amely segített volna összehangolni és kiterjeszteni a 
különböző proto-indoeurópai dialektusokat ebben a nagyobb régióban - 
és ezáltal létrehozta volna a világ egyik legelső kezdődő nagy 
nyelvcsaládját. Az ehhez hasonló fejlemények arra ösztönözték volna a 
nomád pásztorcsoportok némelyikét, akik e nagy kiterjedésű 
társadalmi-kulturális komplexum perifériáján éltek (olyan területeken, 
mint az ősi Baktria vagy a mai Irán keleti részei), hogy még távolabb 
költözzenek a központtól. 447 Tekintettel Baktriának a sztyeppék melletti 
elhelyezkedésére, e csoportok némelyike így fokozottan ösztönözve lett 
volna arra, hogy a sztyeppékbe vándoroljon, és ezek a sztyeppékbe 
irányuló vándorlások még további tendenciákat teremtettek volna 
számukra, hogy a sztyeppéken keresztül kezdjenek el vándorolni egy 
sor nyugatra irányuló vándorlás keretében, mint amilyeneket az 
alábbiakban javasolni fogok. 

A harmadik fő ok, amely megkülönbözteti a terjeszkedés korát az 
őskortól, a kerekes szekér feltalálásával kapcsolatos. A kerekes 
szekerek körülbelül i. e. 3300-ban448 jelennek meg a régészeti 
feljegyzésekben - közvetlenül a terjeszkedés korának kezdete után. A 
kerekes szekerek hihetetlenül fontos találmányok voltak, mivel ökrök 
vagy lovak (amelyeket valamivel korábban, i. e. 4000 körül 
háziasítottak) tudtak megrakodni és húzni,449 és ezzel megteremtették a 
modern autó első őskori ana- logját. Ezek a különleges fejlesztések 
tehát sokkal könnyebbé tették volna a sztyeppe-menti vándorlásokat, és 
lehetővé tették volna, hogy bizonyos félnomád pásztorcsoportok, 
amelyek a Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régióban összpontosuló 
nagyobb társadalmi-kulturális komplexum perifériáján éltek, sokkal 
messzebbre terjeszkedjenek a sztyeppei régiókban. Idővel ezek a 
fejlemények az eurázsiai sztyeppék különböző területeit is 
összekötötték, és a letelepedettebb népesség számára is átjárhatóvá 
tették azokat. A kerekes szekér feltalálása, közvetlenül a terjeszkedés 
korának kezdete után, tehát nagyban hozzájárult volna mind a vizsgált 
proto-indoeurópai csoportok terjeszkedési képességéhez és 
terjeszkedési tendenciáihoz. 

A negyedik fő ok, amiért a terjeszkedés korát meg kell 
különböztetni az őskortól, a már tárgyalt tényekből adódik: Kr. e. 3500 
körül, tehát a terjeszkedés korának kezdetére a régi Európa civilizációi 
nagyrészt elpusztultak,450 így a Duna és a Dnyeper folyó völgye 
megérett a mezőgazdasági újratelepítésre. Ezek a betelepítések azonban 
csak azután kezdődtek meg komolyan, hogy az in- 

 
 

447. Lásd fentebb a IV.B. részt (a nyelvi terjeszkedés folyami-mezőgazdasági modelljének 
dinamikájának kidolgozása és megvitatása). 

448. ANTHONY, Supra 64. lábjegyzet, 300. 
o. 449. Id. 193-224. o. 
450.   Anthony, 305. lábjegyzet, 52. pont. 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

No. 5]  ORIGINS1649 
 

vention of the wheeled wagon - ami több évszázaddal később történt. 451 

Ezek a tények azt sugallják számomra, hogy a legkorábbi betelepülők 
valószínűleg nem azok a nomád népek voltak, amelyek már közvetlenül 
az Ó-Európa szomszédságában, Ukrajnában éltek, hanem inkább 
olyanok, akik nagyobb távolságból érkeztek, és vándorlásukhoz 
szükségük volt a kerekes szekérre. Ha a korábban tárgyalt egyéb 
változásokkal párosul, a régi Európa pusztulása így tökéletes 
feltételeket teremtett a proto-indoeurópai család bizonyos félig 
pásztorló ágainak a sztyeppéken keresztül (és az ókori Baktria vagy a 
mai Irán keleti részeihez közeli területről) történő nyugati vándorlásaihoz, amelyek a 
nagyobb jólét lehetőségeit keresték. 452 

Ez a négy fejlemény együttesen tehát radikálisan 
megkülönböztette a terjeszkedés korát az elődjétől. Ezt a második 
időszakot neveztem "terjeszkedés korának", hogy utaljak mind a 
nyugatra irányuló sugárirányú vándorlások teljes sorozatára, amelyet 
alább fogok javasolni, mind pedig a középpontban lévő, letelepedettebb 
Indus-völgyi civilizáció (és a nagyobb társadalmi-kulturális 
komplexum, amelynek része volt) erőteljes növekedésére. 

Térjünk át magukra a migrációkra. A 23. ábrán bemutatott nyelvi 
tények azt sugallják, hogy a terjeszkedés korában négy nagyobb 
hullámra lehetett számítani. Az első az indoeurópai nyelv kelta-olasz 
ágához kapcsolódott volna, és - amint azt már korábban említettük - 
David Anthony rengeteg régészeti bizonyítékot gyűjtött össze, amelyek 
azt sugallják, hogy az úgynevezett "Yamnaya horizontot", amely i. e. 
3300-tól i. e. 2800-ig uralta az eurázsiai sztyeppéket, a protokelta-olasz 
nyelvű csoportokkal kell azonosítani. 453 Elfogadom ezt a javaslatot, 
Anthony kiterjedt régészeti bizonyítékai alapján, és ezt az első hullámot 
- amelyet alább részletesebben ismertetünk - a 24.2. ábra (A) ábrázolja. 

Az a tény, hogy ezek az új protokelta-olasz csoportok birtokában 
voltak háziasított lovaknak és kerekes szekereknek (i. e. 3300 körül 
kezdődően), azt jelentette, hogy sokkal mobilisabbak voltak, mint a 
korábbi indoeurópai ágak némelyike, és - ahogy a 24.2. ábra (A) 
mutatja - ez a kezdeti terjedés a sztyeppéken keresztül így néhány korai 
protokelta-olasz csoportot ismét fokozott kapcsolatba hozhatott a proto-
olaszokkal. 

 
 

451. Id. at 48. (az állandó települések szünetelésének tárgyalása a régi Európában, amely i. e. 
3300-ig tartott); lásd még ANTHONY, supra note 64, at 461 (a kerekes szekerek megjelenését 
tárgyalja a Duna mentén a régi Európa pusztulása utáni első újratelepülés időszakában). 

452. A jelenlegi szemlélet alapján talán hasznos lenne úgy gondolni ezekre az őskori 
vándorlásokra, mint amelyek bizonyos durva módon hasonlíthatók az amerikai telepesek sokkal újabb és 
ismertebb nyugati irányú terjeszkedéséhez a XIX. században: Mindkét csoport gyakran használt 
lovas kocsikat; mindkettő hasonló típusú népességcserékben vett részt; mindkettőt hasonló vágyak 
(föld és lehetőségek) motiválták; mindkettő magával hozta anyanyelvét; és mindkettő olyan 
jellegzetes társadalmi-kulturális életformák nyomait hagyta maga után, amelyek elterjedtek a 
közbeeső régiókban. 

453.   ANTHONY, 64. lábjegyzet, 321., 346. o. 
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Tócháriai csoportok. 454 Ez az újbóli érintkezés - amelyet a 24.2(A) ábra 
jobb felső sarka ábrázol - tehát megmagyarázna egy olyan tényt, amely 
egyébként rejtélyesnek tűnhet: bár az indoeurópai család e korai ágai 
szöges ellentétben álló földrajzi helyeken (azaz Nyugat-Európában, illetve 
Nyugat-Kínában) jelennek meg a történelmi feljegyzésekben, nyelveik 
jelentős korai földrajzi érintkezés jeleit mutatják valamikor a fő szárról 
való első leválásuk után. 455 

Mivel a kelta-olasz csoportok voltak az indoeurópaiak első 
csoportjai, amelyek a régi Európa elpusztulása után a sztyeppéken 
keresztül nyugat felé vándoroltak, a Duna vidékét (amely az egyik 
legnagyobb folyó a listánkból) szinte teljesen üresen találták volna. 456 

Az egyszerűbb nomád csoportokkal ellentétben rendelkeztek volna a 
nagyobb léptékű, ülő életformák fenntartására alkalmas kulturális 
hagyományokkal, valamint némi földművelési ismerettel is. A régészeti 
feljegyzések arra utalnak, hogy a sztyeppék nyugati határait elérve a 
Jam-ok egy részének 

 
454.   Lásd id. 317., 367-68. o. 
455. BRYANT, supra note 35, at 147-48 (megjegyezve, hogy Gamkrelidze és Ivanov modellje a 

proto-indoeurópai szegmentálódásáról a tót és a kelta-olasz csoportok közötti folyamatos 
kapcsolatokat mutatja, az anatóliai elágazás után, és miután a kelta-olasz elágazott a fő törzsből). 

456.   Anthony, 305. lábjegyzet, 45-53. o. 
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naya-csoportok valóban egyre nyugatabbra kezdtek terjeszkedni a Duna 
mentén, míg végül a felső Duna-völgyben telepedtek le457 - pontosan 
ott, ahol a kelta ág először jelenik meg a történeti feljegyzésekben. 458 

Ezeket a fejleményeket tehát a 24.2(A) ábra bal felső részei ábrázolják, 
egy sor nyíllal, amelyek nyugat felé haladnak a sztyeppéken keresztül, 
majd a Duna-völgyben végződnek - ahol a kelta ágként vannak jelölve. 

A régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy a yamnaya csoportok 
más tagjai kissé más útvonalat választottak, és a Fekete-tenger nyugati 
partvidéke mentén kezdtek el vándorolni, ahol végül nagyon közel 
telepedtek le Nyugat-Anatóliához. 459 Ha bízhatunk a korai római népi 
emlékezetben, akkor Trója eleste után (amely maga is Nyugat-Anatólia 
legközelebbi szomszédos régiójában volt), az ebben a csatában 
széthullott csoportok egy része az Itáliai-félszigeten kezdett 
letelepedni460 - pontosan ott, ahol az itáliai csoportok először jelennek 
meg a történelmi feljegyzésekben. Ezeket a fejleményeket ezért a 
24.2(A) ábrán olyan nyilakkal ábrázoljuk, amelyek a Fekete-tengertől 
nyugatra térnek el a kelta vándorlási útvonaltól, majd egy délebbi irányt 
vesznek, amely végül a mai Itáliában végződik. Mivel a Duna-völgy 
földrajzilag el van választva mind az Olasz-félszigettől (az Alpok által), mind 
Anatóliától, ezek a későbbi fejlemények magyarázzák a kelta-olasz ág 
későbbi szétválását az újabb kelta és itáliai alágakra - és mindkét alágat 
így jelöltük a 24.2(A) ábrán. 

A 23. ábrán bemutatott nyelvi tények azt sugallják, hogy az 
indoeurópai család három alágának kellett volna aztán a terjeszkedés 
korában leválnia a fő szárról: először a germán ág, másodszor a görög-
örmény, majd harmadszor a balti-szláv ág. A kelta-olasz vándorlásokat 
külön ábrázoltam a 24.2(A) ábrán, mert az alapvető vándorlási 
útvonalukat akartam szemléletesen bemutatni, de az általam javasolt 
későbbi vándorlások közül sokan hasonló utat követtek a sztyeppéken 
keresztül. Ezért ezeket a vándorlásokat most együtt lehet bemutatni, 
anélkül, hogy az áttekinthetőség indokolatlanul csökkenne. A 24.2. ábra 
(A-D) a vándorlások teljes sorát ábrázolja, amelyeket a terjeszkedés 
korára fogok javasolni. 

A 23. ábrán bemutatott nyelvi tények azt sugallják, hogy a 
protokelta-olasz nyelvű csoportok után a következő migránsok 
csoportja a következő lesz. 

 
457. Lásd ANTHONY, Supra note 64, 344. o. ("A második esetben a Jamnaja horizontjához tartozó 

emberek jelentős számban költöztek az alsó Duna-völgybe és a Kárpát-medencébe. Ez egy igazi 
"népvándorlás" volt, a kívülállók tömeges és tartós beáramlása egy korábban lakott tájra."); lásd még 
id. 345., 14.1. ábra (a Jamnaja települések nyugat felé, a Duna mentén a Kárpát-medencébe történő 
vándorlását mutatja). 

458.  Id. 370. 
459.   Id. a 345. ábra 14.1. pontjában. 
460.   STEIN, 49. lábjegyzet, 3. pont. 
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protogermán nyelvű csoportok voltak. A 24.2. ábra (A-D) azonosítja 
ezeket a csoportokat a félpasztorális csoportok második, nyugat felé 
irányuló terjedésével a sztyeppéken keresztül. Ez a második elterjedés a 
régészeti feljegyzésekben a "Corded Ware" kultúrák formájában 
ismerhető fel, amelyek i. e. 2900 körül kezdtek el uralkodni az érintett 
területeken,461 és amelyeket sok szakértő a protogermán beszélőkkel hoz 
összefüggésbe. 462 Ebben az időpontban azonban a kelta nyelvű 
csoportok már egy ideje áttelepültek volna a Duna-völgybe, és a 
jelenlegi javaslat szerint ezért a germán ág ebben az időszakban nem 
tudott volna megtelepedni ugyanezen régiókban. Amint a 24.2. ábra (A-
D) mutatja, ezek a protogermán csoportok ezért arra kényszerültek 
volna, hogy a következő elérhető területeken telepedjenek le, amelyek a 
Dunától északkeletre vannak - pontosan azokon a helyeken, ahol a 
germán törzsek először jelennek meg a történeti feljegyzésekben. 463 A 
jelen történet tehát segítene megmagyarázni a kelta-olasz és germán 
ágak egymáshoz viszonyított elhelyezkedését is. 

 

 
 

461.  ANTHONY, 64. lábjegyzet, 365-67., 371-82. o. 
462.  Id. 368. 
463. Id. 367-69., 371-82. o.; lásd még id. 379. o., 15.5. ábra (a Corded Ware kultúra bemutatása 

a mai Németországban). 
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A 23. ábrán bemutatott nyelvi tények arra utalnak, hogy a 
következő vándorló ág a görög-örmény ág lehetett. Bár a régészeti 
feljegyzésekből nem világos, hogy ezek a csoportok pontosan hogyan 
vándoroltak,464 tudjuk, hogy hol tűnnek fel először a történelmi 
feljegyzésekben: nagyjából a mai Görögországban, illetve 
Örményországban. 465 E csoportok egyik igen valószínű migrációs 
útvonala közvetlenül a mai Irán keleti részeiből nyugat felé vezetett 
volna, a ma Selyemútként ismert útvonalon, ahol egy első megálló 
Anatóliában megalapozhatta volna az örmény ágat. Egy második, 
nyugatabbra, Görögország felé irányuló vándorlás megalapozta volna a 
görög ágat. Az a tény, hogy Örményországot a közép-iráni fennsík 
választja el Kelet-Irántól, megmagyarázná, hogy a görög-örmény ág 
miért kezdett nyelvileg eltérni a fő szárától; az pedig, hogy 
Görögországot Anatólia választja el Örményországtól, megmagyarázná, 
hogy a görög-örmény ág miért kezdett még jobban szétválni. A 24.2. 
ábra (A-D) tehát ezt a lehetséges keveredési útvonalat ábrázolja (a ma 
már Selyemútként ismert útvonalon) a mai Irán keleti részeiből 
Örményországon keresztül a mai Görögországba vezető nyilakkal. 

Az is lehetséges azonban, hogy a görög-örmény csoportok eredetileg az 
eurázsiai sztyeppéken keresztül vándoroltak, akárcsak az indoeurópai 
nyelv többi, a 24.2. ábra (A-D) ábráján látható ága. 466 A görög-örmény 
csoportok így is a tárgyalt helyekre kerültek volna, és ezért e cikk fő 
érveit nem kell úgy értelmezni, hogy azok bármelyik migrációs 
mintával összeegyeztethetők. 

Ami az időzítést illeti, a 23. ábrán látható nyelvi bizonyítékok arra 
utalnak, hogy a görög-örmény ág valamikor a germán ág után, de a 
balti-szláv ág előtt vált el. Ezért valószínűsíthető, hogy ez valamikor i. 
e. 2400 és 2200 között következett be. 467 Ez i. e. 2600 után lett volna, 
tehát azután, hogy a Ha- rappai Civilizáció belépett az "Érett" 
szakaszába, és kulturális és politikai befolyásának csúcsán volt. 468 A 
társadalmi és kulturális hagyományok, amelyeket a fő szár- mazás 
fejlesztett ki, tehát különösen fejlett állapotban lehettek, és ez a tény 
segíthet megmagyarázni, hogy a görög ág miért volt már a korához 
képest viszonylag fejlett a nyugati civilizáció eredetének hagyományos 
történetében ilyen korán, a nyugati civilizá- ció keletkezésének ilyen 
korai szakaszában. 

 
464. Id. 368-69. o. (a görög-örmény ágnak a régészeti feljegyzésekben való felkutatásával 

kapcsolatos nehézségek). 
465. Lásd id. 
466. Id. 
467. Lásd id. Ez a dátum korábbi, mint az i. e. 2200-as dátum, amelyet később a következő 

söprésre fogok javasolni, lásd az V.E.1.b. rész alatt, de későbbi, mint a Corded Ware kultúra vége, 
amely i. e. 2900-tól i. e. 2400-ig tartott. ANTHONY, 64. lábjegyzet, 65-68. o. Megjegyzendő, hogy a 
Kr. e. 2400 és 2200 közötti időszakot "régóta a radikális változások időszakának tekintik 
Görögországban, amikor új emberek érkezhettek " Id. 369. o., 369. o.. 

468. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 153-82. o. (az érett harappan időszak leírása). 
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tion.  Bár megelőzte az ókori Rómát, az ókori Görögország fénykorában 
sok szempontból sokkal kifinomultabb volt társadalmilag és filozófiailag - 
ez az oka annak, hogy a demokrácia és a filozófiai gondolkodás 
legfontosabb feltételei közül oly sokat az ókori Görögországból 
merítettünk, mint az ókori Rómából. 469 A jelen nézet szerint azonban nem 
kell feltételeznünk az ókori Görögország makulátlan fogantatását ahhoz, 
hogy megmagyarázzuk korai fejlett állapotát. 

Van továbbá egy másik nyelvi tény, amelyet a jelen javaslat 
megmagyarázhat, és amely egyébként rejtélyesnek tűnhet. Az 
indoeurópai nyelvek egyik leggyakrabban idézett felosztása az 
úgynevezett "Centum" és "Satem" ágak között van, amelyek a 
rekonstruált proto-indoeurópai nyelvjárások három hátsó 
mássalhangzó-sorának eltérő fejlődési módjára utalnak. 470 Ha az ana- toliai 
nyelvet egy pillanatra zárójelbe tesszük, akkor az összes eddig tárgyalt 
ág - az örmény kivételével - a "Centum" kategóriába esik: vagyis a to- 
kariai, a kelta, az itáliai, a germán és a görög. 471 Ezzel szemben az általam most 
tárgyalt összes ág - az örmény kivételével - a "Satem" kategóriába 
tartozik: azaz az iráni, az indo-árja, a balti, a szláv és az örmény. 472 (Az 
anatóliaiak nehezen besorolhatónak bizonyultak ezek szerint, ezért 
egyelőre zárójelbe teszem.)473 Egyes teoretikusok nehezen magyarázzák 
ezt a felosztást, mivel a centumi és a satemi ágak számos, földrajzilag 
eltérő helyen jelennek meg a csoportjuk többi tagjához képest. Hacsak 
ezek a nyelvi tények nem vezethetők vissza földrajzilag lokalizáltabb 
eseményekre, akkor azt kell feltételeznünk, hogy a különböző 
indoeurópai ágak több független (és mégis rejtélyesen azonos) 
centumizációs folyamaton mentek keresztül különböző időpontokban - 
ami nem túl hihető. Hasonló feltételezéseket kellene tennünk a 
kapcsolódó szatemizációs folyamatok tekintetében is. 

Ezért figyelemre méltó, hogy a jelenlegi nézet felhasználható a 
Centum-Satem felosztás egyszerűbb magyarázatának kidolgozására. A 
jelenlegi nézet szerint a centumizáció egyetlen regionális folyamata már 
nagyon korán elkezdődhetett azon proto-indoeurópai csoportok 
körében, amelyek a fő szár nyugati dialektusait képviselték - és 
amelyek ezért elsősorban az ókori Baktriában és a mai Irán keleti 
részein (de nem feltétlenül az Indus-völgyben) helyezkedtek el. Azt 
állítottam, hogy az eddig tárgyalt ágak mindegyike ezekből vált ki. 

 
 
 
 

469. MCNEILL, fentebb 184. lábjegyzet, 217. lábjegyzet. 
470. BRYANT, 35. lábjegyzet, 146-47. o.; MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 46-48. o. 
471. BRYANT, 35. lábjegyzet, 147. o.; MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 46-48. o. 
472. MALLORY & ADAMS, 35. lábjegyzet, 46-48. pont. 
473. Id. 



KAR (NEM TÖRÖLHETŐ) 2012.10.15. 10:07 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2039500 

 

 

No. 5]  ORIGINS1655 
 

nyugati régiók. 474 Ezért nem lehet meglepő, hogy ezek a sajátos ágak 
(az örmény kivételével) mind Centum-ágak, annak ellenére, hogy 
földrajzi elhelyezkedésük eltérő volt. (Az a tény, hogy az anatóliai 
nehezen kategorizálható, azzal is magyarázható lenne, ha a 
centumizáció ezen folyamatait megelőzően különült volna el, és az 
örmény kivételt alább tárgyaljuk és magyarázzuk). 

A jelenlegi nézet szerint bizonyos szatémizálódási folyamatok 
vagy később, a Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régióban, vagy 
ugyanabban a korai időszakban, de egy külön regionális fenomén 
részeként következhettek be, amely kezdetben az Indus-völgyben 
uralkodó proto-indoeurópai nyelvjárásokra korlátozódott. Ezek a 
szatémizációs folyamatok azután kezdtek volna el sokkal nagyobb 
hatást gyakorolni a tágabb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi térségben, 
amint a Harap- pan civilizáció elérte érett szakaszát (azaz valamikor i. 
e. 2600 után), a nagyobb térségben megnövekedett hatalma és 
presztízse miatt.  Ezért ezek a szatémi- zációs hatások hihetően 
elkezdhették érinteni még a nagyobb kelet-iráni-baktriai térségben 
megmaradt nyugati nyelvjárások közül is sokakat - de csak azután, 
hogy a görög-örmény ág levált erről a térségről, és csak röviddel 
azután, hogy a görög és az örmény ág tovább oszlott. Az örmény ágnak a 
fő szárhoz való folyamatos közelsége ezután az idő után 
megmagyarázná, hogy miért volt kivétel a fenti centumizációs 
folyamatok alól, és miért esett át maga is szatémizáción. A jelenlegi 
javaslat segítségével tehát egy egyszerű és rendkívül hihető hipotézis 
állítható fel a Centum-Satem felosztás eredetéről, anélkül, hogy 
valószínűtlenül sok centumizációs vagy satemizációs folyamatot 
kellene feltételeznünk. 

Visszatérve a fő történetünkhöz, az indoeurópai csoportok új 
csoportjai söpörtek nyugat felé az eurázsiai sztyeppéken keresztül Kr. e. 
2200 körül kezdődően. 475 Tudjuk, hogy az iráni dialektusok uralták a 
sztyeppei régió nagy részét nem sokkal ezután az i. sz. hatodik 
századig, és ezért ezt az új hullámot hitelesen azonosíthatjuk a proto-
iráni beszélőkkel vagy azok közeli elődeivel. 476 Tekintettel a kelta-olasz 
és germán ágak korábbi letelepedési mintáira, ezek az új, nyugat felé 
irányuló 

 
474. Id. Megjegyzendő, hogy az anatóliai nyelvet még mindig kizárom ebből az elemzésből - 

amint azt fentebb említettem. Az elküldés előtti nézet szerint az anatóliai még azelőtt vált volna le a 
fő szárról, hogy a centumizációs vagy szatemizációs folyamatok bármelyike bekövetkezett volna - 
ami megmagyarázná, miért nehéz ilyen szempontból kategorizálni. 

475. NICHOLS, Supra note 137, at 15 ("A sztyeppi nyelvcsaládok meglehetősen sekélyek. Az 
első azonosítható nyelv, amely a sztyeppén elterjedt, az indoeurópai volt; nyilvánvalóan nagyjából a 
felbomlása idejétől (kb. a negyedik évezredtől) a leányágának, az iráninak a későbbi elterjedéséig (a 
második évezredben) fedte le a sztyeppét, tehát csak körülbelül két évezredes kort ért el, amikor a 
sztyeppén való uralmának ideje véget ért. Az iráni körülbelül két évezredig uralta a sztyeppét, és így 
a sztyeppén körülbelül két évezredes kort ért el."); lásd még id. at 18. 

476. Id. at 15-18 (az iráni dominanciáról a sztyeppéken ebben az időszakban); Johanna Nich- 
ols, Forerunners to Globalization: The Eurasian Steppe and Its Periphery, in LANGUAGE CONTACT 
IN TIMES OF GLOBALIZATION, at 177, 186 (Cornelius Hasselblatt et al. eds., 2011) 
(megjegyezve, hogy az iráni- an nyelveket nagyrészt kiszorította a későbbi, körülbelül az i. sz. 
ötödik században kezdődő türk elterjedés). 
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a migránsok azonban nem tudtak volna letelepedni a Duna és a Dnyeper 
alsó folyása mentén, hanem kénytelenek lettek volna keletebbre, a 
Dnyeper felső folyása és a Don mentén letelepedni - ahol a balti és 
szláv csoportok a 24.2. ábra A-D ábráján láthatóak. A jelenlegi nézet 
szerint ezek a régiók ekkor a nyelvi koordináció különálló központjaivá 
váltak volna, és az ezeken a területeken letelepedett népek a balti-szláv 
ágba váltak volna szét. Valójában pontosan ezek a régiók azok, ahol a 
balto-szláv csoportok először jelennek meg a történeti feljegyzésekben, 
és kiterjedt régészeti bizonyítékok utalnak arra, hogy ezek a régiók 
éppen a javasolt módon fejlődtek. 477 Ezért a jelen történetnek ez a része 
nemcsak a legjobb régészeti és történeti bizonyítékainkkal áll 
összhangban, hanem megmagyarázná a balto-szláv csoportok végső 
elhelyezkedését is germán és kelta-olasz szomszédaikhoz képest. 

A jelenlegi nézet szerint ezek az újonnan letelepedett proto-balti-
szláv csoportok továbbra is kapcsolatban maradtak nomádabb proto-
iráni testvéreikkel, akik i. e. 2200-tól kezdve uralták a sztyeppéket. 
Ezek a kialakulóban lévő protobalto-szláv csoportok mindazonáltal 
földrajzilag elkülönültek volna az indo-iráni ág nyelvi koordinációjának 
fő központjától, amely a jelenlegi nézet szerint még mindig a kelet-
iráni-baktriai-indusalföldi régióban volt. Ez a két, földrajzilag különálló 
régió így a nyelvi koordináció megkülönböztető központjaként kezdett 
volna szolgálni, és ezek a földrajzi tények segítenének megmagyarázni, 
hogy a balto-szláv ág miért kezdett a 23. ábrán látható módon eltérni a 
fő száraktól. A Kr. u. hatodik évszázadtól kezdve a sztyeppék iráni 
nyelvű nomádjait is kiszorította a Mongóliához közelebbi területekről 
érkező altaji nyelvűek nyugat felé irányuló terjeszkedése. Ezek a 
fejlemények még további nyelvi elkülönüléseket hoztak volna létre a balto-
szláv és az indo-iráni csoportok között. A jelenlegi javaslat tehát teljes 
mértékben összhangban van az indoeurópai nyelvcsalád 23. ábrán 
bemutatott nagyobb elágazási struktúrájával. 

Ezzel befejeztük a négy vándorlásról szóló vitánkat, amelyet a 
terjeszkedés korára vonatkozóan felvetettem, de mielőtt befejeznénk az 
időszakról szóló vitánkat, szeretnék röviden kitérni két további nyelvi 
bizonyítékra, amelyek fontosak az alapkérdések szempontjából. Először 
is, ott van az a különös tény, hogy a finnugor nyelvek bőséges 
bizonyítékot mutatnak arra, hogy az indoeurópai nyelvek iráni ága 
hatással volt rájuk, de az iráni ág nem mutat bizonyítékot a finnugor 
nyelvek kölcsönös hatásaira. 478 Ezt a tényt nagyon nehéz lesz 
megmagyarázni, ha azt feltételezzük, hogy a proto-irániak először a 
sztyeppékről kerültek ki, ahol feltehetően nagy kiterjedésű időszakokon 
keresztül szoros és folyamatos kapcsolatban álltak a finnugor nyelvű 
csoportokkal. (Nem szabad elfelejteni, hogy a finn- 

 
477. ANTHONY, 64. lábjegyzet, 377-82. o. 
478. Id. 126-27. o. 
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a 11. ábrán bemutatott uráli nyelvcsalád tagjainak nem-ugor beszélők - 
akik a 11. ábrán látható módon az uráli nyelvcsalád tagjai - úgy tűnik, 
hogy a Volga folyó vidékéről származnak. 479) 

A jelen javaslat azonban könnyen megmagyarázza ezt az 
egyébként rejtélyes tényt. A jelenlegi nézet szerint a finnugor nyelvű 
csoportok körülbelül i. e. 2200-tól kezdődően kerültek volna először 
kapcsolatba a proto-iráni nyelvűekkel, amikor a nomád proto-iráni 
nyelvűek először kezdtek átvonulni a sztyeppéken. Ezek a nomád proto-
iráni csoportok voltak felelősek a finnugor nyelvre gyakorolt 
hatásokért, és - a jelenlegi nézet szerint - bizonyos előre látható 
kölcsönös kölcsönhatásokat is mutattak volna a finnugor nyelvből. A 
modern finnugor nyelvű csoportok mindegyike azonban Eurázsia északi 
részén található, és úgy tűnik, hogy soha nem jutottak elég messzire 
délre vagy keletre a sztyeppéken keresztül ahhoz, hogy hatással 
legyenek a proto-iráni nyelvet beszélők magjára, akik - a jelenlegi nézet 
szerint - már egy ideje az ősi Baktriában és a mai Irán keleti részén 
éltek. A jelenlegi nézet szerint végső soron ezek a letelepedettebb 
proto-iráni csoportok a fennmaradt iráni ág di- rect társadalmi-kulturális 
ősei.  (Ezzel szemben nomádabb testvéreiket a sztyeppéken átvonuló 
későbbi nyelvi terjeszkedések csaknem teljesen visszahelyezték). Mivel 
ezek a letelepedettebb iráni csoportok nyelvileg nem váltak el nomád 
testvéreiktől, nem meglepő, hogy nem mutatják a finnugor hatás 
nyomait. 

A második nyelvi bizonyíték, amelyet tárgyalni szeretnék, egy 
olyan, amely különösen nagy szerepet játszik a proto-indoeurópaiak 
eredetével kapcsolatos nagyobb vitákban. Ez a bizonyíték arra, hogy a 
proto-indoeurópaiaknak volt egy rekonstruálható kifejezésük a "lóra".480 

A ló maga a sztyeppéken őshonos, és úgy tűnik, hogy ott háziasították 
először, de az indiai szubkontinensen nem őshonos, és India korai 
régészeti történetében csak ritkán jelenik meg. 481 Ugyanakkor úgy tűnik, hogy 
a ló nagyon fontos volt (legalábbis szimbolikusan) a védikus csoportok 
számára, akik i. e. 1500 körül kezdtek uralkodni Észak-Indiában. 482 

Sokan az ilyen tényeket úgy értelmezték, hogy a proto-indo-
európaiaknak valahol a sztyeppékből kellett származniuk (közel ahhoz a 
helyhez, ahol a lovat háziasították), és hogy az indo-árja nyelvet beszélő 
csoportoknak a 

 
 
 

479.   BRYANT, 35. lábjegyzet, 126-29. o. 
480.  Id. 115-20. o. (a bizonyítékokat tárgyalva, hogy rekonstruálható egy proto-indoeurópai 

kifejezés a lóra, *ekwos, de tárgyalja azokat a bizonyítékokat is, amelyek arra utalnak, hogy ez a 
kifejezés inkább a nem háziasított, mintsem a háziasított fajtára vonatkozott). 

481.  Id. 115. 
482. Id. 170. o. (megjegyzi, hogy a Rig Védában gyakran említik a lovat, és megállapítja, hogy 

"[a] ló egyértelműen a védikus világban nagyra becsült állat"). De lásd id. 117. o. (megjegyezve, 
hogy a lovakra való e sok utalás ellenére a Rig Véda csak egy utalást tartalmaz a lovaglásra, és hogy 
nincs utalás a lovak harcban való használatára). 
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az indiai szubkontinensre először jóval később, i. e. 1500 körül kerültek 
be. 483 

Ezért fontos felismerni, hogy a jelenlegi javaslat ugyanúgy 
összhangban van a proto-indoeurópai lóter- minológiára vonatkozó 
bizonyítékokkal. Még a terjeszkedés korának legkorábbi időszakaiban 
is a lóra és a lótechnológiára vonatkozó különféle kifejezések feltehetően jól 
ismertek voltak azokban az indoeurópai csoportokban, amelyek a Kelet-
Irán-Baktria-Indus-völgyi régió északnyugati részén éltek, mivel ezek a 
félnomád csoportok közvetlenül a sztyeppe mellett éltek, és - a jelenlegi 
nézet szerint - kezdtek terjeszkedni a sztyeppe felé. A jelenlegi nézet 
szerint nagyfokú nyelvi koordináció is fennállt volna ezen északnyugati 
csoportok és a többi proto-indoeurópai között, akik a nagyobb Kelet-
Irán-Baktria-Indus-völgyi régióban voltak elterjedve. Ennélfogva az 
ilyen jellegű kifejezések előreláthatóan nagyon gyorsan elterjedtek 
volna a proto-indoeurópai nyelvjárásokban ebben a nagyobb régióban. 
Sőt, több mint valószínű, hogy a lóra vonatkozó alapszó már korábban 
(az őskorban) is elkezdett terjedni ezekben a népességekben, és a 
tóchariak is ismerték volna - akik hasonlóan a sztyeppékkel szomszédos 
területen éltek. Ezért a jelenlegi nézet szerint a lóra és a különböző 
lótechnológiákra vonatkozó szavaknak gyorsan és kiszámíthatóan 
kellett volna elterjedniük a fő sztyeppén az első proto-indoeurópai 
pénzverésük idejétől kezdve. 

Ugyanakkor azonban a ló kezdetben sokkal fontosabbnak 
bizonyult volna az elsősorban félnomád és pásztorkodó életformákat 
folytató népesség megélhetési szokásaiban, és sokkal kevésbé fontosnak 
az Indus-völgy letelepedett mezőgazdasági és városi központjai 
számára. A jelenlegi javaslat így megmagyarázná, hogy a lóra és 
bizonyos lótechnológiákra vonatkozó kifejezések miért jelennek meg a 
proto-indoeurópai nyelv rekonstruált változataiban, annak ellenére, 
hogy a ló nem őshonos az Indus-völgyben. 484 A jelenlegi javaslat azt is 
megmagyarázná, hogy e nyelvi tények ellenére a harappai civilizáció a 
jelek szerint miért nem értékelte a lovat közel sem olyan nagyra, mint 
védikus utódai (ha egyáltalán értékelte); 485 miért van kevés (ha van 
egyáltalán) bizonyíték a harappai korból származó lómaradványokra az 
Indus-völgyben; 486 és miért nincsenek lovak ábrázolásai a harappai 
ikonográfiákban (az egyetlen lehetséges kivétellel, egy misztérium- és 
lóábrázolástól eltekintve); 486 és miért nincs lóábrázolás a harappai 
ikonográfiákban. 

 
 
 

483.   ANTHONY, fentebb 64. lábjegyzet, 488. o. 
484. Lásd BRYANT, supra note 35, 115-20. o. (megjegyezve, hogy a ló nem volt őshonos az indiai 

szubkontinensen, és mindig is importált termék volt Indiába); lásd még id. 169-75. o. ("[I]h]a az árja 
ló valóban jelen volt az Indus-völgyben, bizonyára felkeltette volna legalább egy-két pecsétkészítő 
művészi figyelmét."). 

485.  Id. 169. 
486.   Id. 115-20, 169-75. 
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egyszarvú alak, amely bizonyos gyakorisággal jelenik meg). 487 Ezzel 
befejeződik a terjeszkedés korának tárgyalása. 

 
c. A felbomlás kora 

Most térjünk rá a felülvizsgált eredettörténetünk harmadik fő 
időszakára, amelyet én "a felbomlás korának" nevezek, és amelyet úgy 
kell értelmezni, hogy i. e. 1900-ban kezdődik és i. e. 800 körül 
kezdődik. Azért döntöttem úgy, hogy ezt a harmadik időszakot i. e. 
1900-ban kezdem, mert a tudósok általában ezt a dátumot szokták a 
Harappan civilizáció hivatalos végeként említeni,488 és mert ez a dátum 
ezért fontos fordulópontot jelöl a történetünkben. Eddig az időpontig a 
harappai civilizáció szolgált az indoeurópai nyelvcsalád fő szár- mának 
elsődleges koordinációs központjaként, a jelenlegi szemlélet szerint, de 
ez a felbomlás korában kezdett megváltozni. A felbomlás kora 
minőségileg is különbözött elődjétől számos további, alább tárgyalandó 
módon, amelyek gyakran kapcsolódnak a harappai hanyatlás fő okaihoz 
és következményeihez. A 24.3. ábra ezt a harmadik fő időszakot 
ábrázolja, ahogyan azt az alfejezet további részében ismertetjük. 

Ma már tudjuk, hogy a harappák hanyatlásának egyik fő oka az 
volt, hogy a monszunok változásai az egykor hatalmas Szaraszvati 
folyó megrövidüléséhez vezettek. 489 A Szaraszvati eredeti folyómedre 
így elkezdett kiszáradni, és a környező területek - amelyek egykor a 
harappai civilizáció szempontjából központi szerepet játszottak - 
sivataggá alakultak át. 490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

487.  Id. 173. 
488. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 211-13 (az utolsó ismert harappan lelőhelyek i. e. 2000-

1850 közé datálása); lásd még MCINTOSH, supra note 323, 45 (az Indus-völgyi urbanizmus 
hanyatlásának i. e. 1900 körüli időpontját jelöli meg). 

489. Liviu Giosan et al., Fluvial Landscapes of the Harappan Civilization, Proceedings of the Na- 
tional Academy of Sciences, elérhető: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1112743109; ALLCHIN & 
ALLCHIN, supra note 5, at 211-13, 223 ("[D]uring the second millennium BC, there was a drámai 
csökkenés a települések méretében és számában az Indus rendszer egyes részein . . . . . [Ez a] helyzet ... 
úgy véljük, a környezet romlásából adódott, amelyet a folyófolyások változása, sőt a Szaraszvati teljes 
eltűnése okozott, és amelyet a csapadék általános csökkenése súlyosbított."); lásd még BRYANT, Supra 
note 35, 165-69. o.). 

490. ALLCHIN & ALLCHIN, 5. lábjegyzet, 223. o.; lásd még BRYANT, 35. lábjegyzet, 165-69. o. 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1112743109%3B
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A nyelvi terjeszkedés folyami-mezőgazdasági modellje azt 

sugallja, hogy az ilyen eseményeknek jelentős nyelvi és társadalmi 
hatásokkal kellett volna járniuk, amelyek hajlamosak lettek volna 
megfordítani számos olyan terjeszkedő erőt, amely ezt megelőzően 
működött ebben a régióban. Ezzel az előrejelzéssel összhangban a 
régészeti feljegyzések arra utalnak, hogy az Indus-völgy népe i. e. 1900 
körül kezdődően az Indus-völgy népei drámai regionalizáció időszakán 
mentek keresztül, amely több évszázadon át tartott, és amely során a 
társadalmi szerveződés számos helyi formájának összetettsége 
kezdetben csökkent. 491 A népességszám meredeken csökkent, és sok 
harappan várost teljesen elhagytak. 492 A 24.3. ábra úgy ábrázolja ezeket 
az eseményeket, hogy az Indus folyót először nem kíséri a Szaraszvati, 
és fehér nyilak sorát ábrázolja, amelyek az Indus-völgyi folyórendszer 
összeomlott központjától távolodva mutatnak. 

A jelenlegi felfogás szerint ezek az események súlyos törést 
okoztak az indoeurópai megabirodalmak menetében, amely csak sokkal 
később ért véget. 

 
 

491. ALLCHIN & ALLCHIN, fentebb 5. lábjegyzet, 209. lábjegyzet. 
492. Id. 223. o. (leírja ezeket az eseményeket, és azt sugallja, hogy "[a]z eredmény nyilvánvalóan a 

népesség jelentős csökkenése volt a szárazabb régiókban"); lásd még BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 165-
69. o.). 
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később, amikor - a történeti korszakban - az indoeurópai 
nagybirodalmak hat ismertebb hagyománya (a római, görög, perzsa, 
indiai, német és szláv hagyományok, ahogy a 22. ábrán látható) kezdett 
újra megjelenni a megszokott helyükön. Ezért hasznosnak találtam, ha 
úgy gondolok a felbomlás korára, mint egyfajta őskori indoeurópai sötét 
középkor kezdetére. Míg a hagyományos történet szerint a korai proto-
indoeurópai hagyományok hiányoznak, amelyek fontosak a nagyméretű 
társadalmi komplexitás létrehozásához és fenntartásához (és ezért 
kénytelen feltételezni, hogy az indoeurópai család hat különböző ága 
hat egymástól függő és eredeti módon fejlesztette ki ezeket a 
hagyományokat), addig a jelenlegi történet szerint a társadalmi 
komplexitás sokkal gazdagabb és mélyebb örökségével rendelkező 
egyetlen hagyománycsoporton belül egy jelentős őskori szünet 
következett be. A jelen nézet szerint ez a különleges örökség az, ami 
segít megmagyarázni, hogy miért volt képes e későbbi indoeurópai 
csoportok közül oly sokan olyan sok sajátos hagyományt alkotó 
megabirodalommá fejlődni. Azok az olvasók, akik előre szeretnének 
ugrani, az alábbi 24.4. ábrán grafikusan ábrázolva láthatják azokat az 
eseményeket, amelyek a történelmi időszak alatt ehhez a szünethez, 
majd ezeknek a későbbi hagyományoknak az újbóli megjelenéséhez 
vezettek. 

Nézzük meg tehát közelebbről ezeket az őskori indoeurópai sötét 
középkorokat. A harappai civilizáció - amely elsőként indította el ezt az 
időszakot - pusztulása számos előre látható társadalmi és politikai 
következménnyel járt volna. A terjeszkedés kora során a harapperek a 
politikai és gazdasági hatalom robusztus formáit fejlesztették ki, és 
hajlamosak voltak a centralizált társadalmi szerveződésre utaló 
nagyfokú egységességre. Elpusztulásuk így jelentős politikai vákuumot 
hagyott volna az Indus-völgyben. A terjeszkedés korában számos 
környező közösség is egyre szorosabb kereskedelmi kapcsolatba került 
a harappaiakkal, és így egyre inkább függővé váltak ezektől a nagyobb 
kereskedelmi hálózatoktól. A harappai civilizáció összeomlása így a 
tágabb kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régió számos más letelepedett 
közösségét gyengítette volna. E fejleményeket figyelembe véve 
valójában nem meglepő, hogy ez az időszak egyben a sokkal távolabb, 
a Termékeny Félholdban elhelyezkedő, de a harappaiakkal egy ideig 
szintén erőteljes kereskedelmet folytató sumér birodalom hanyatlásának 
kezdetét is jelentette. A sumér civilizáció i. e. 1900 körül kezdett 
gyengülni, nagyjából a harapánok megszűnésével egy időben, és a 
sumérokat végül i. e. 1750 körül a babilóniaiak hódították meg. 493 

493. SAMUEL NOAH KRAMER, THE SUMERIANS: THEIR HISTORY, CULTURE, AND 
CHARACTER 32-33 (1963) (a sumér időszakot körülbelül i. e. 4500-tól i. e. 1750-ig tartó időszakra 
datálja, amikor "a sumérok mint politikai, etnikai és nyelvi egység minden értelemben megszűntek 
létezni", és északi babiloni szomszédaik kezdtek uralkodni Mezopotámia egy nagyobb részén). 
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A Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régióban kialakult új politikai 
vákuum miatt a nomád és félig pásztorkodó, in-dó-iráni nyelvet beszélő 
csoportok némelyike - akik korábban viszonylag perifériális szerepet 
játszottak ebben a nagyobb társadalmi-kulturális komplexumban, de 
akik ekkorra már megtanultak lovat tartani és hatékony lovas 
technológiákat fejlesztettek ki - egyre inkább képes lett volna katonai és 
politikai ellenőrzést gyakorolni erősen meggyengült (és erősebben 
regionalizált) agrárius rokonaik felett. 494 Valójában hasznos lenne úgy 
gondolni erre az időszakra, mint amikor az Indus-völgyi folyórendszer 
által fénykorában létrehozott szélsőségesebb munkamegosztás (azaz a 
periférián élő, félig nomád pásztorcsoportok és a központban lévő, 
letelepedettebb földművelő rokonaik között) kezdett volna felbomlani. 
A várható eredmény egy sor kisebb és inkább regionális és törzsi alapú 
csoport lett volna, amelyek helyi szinten mindkét megélhetési formát 
gyakorolták, de ennek ellenére az in- do-iráni nyelv rokon dialektusait 
beszélték. 

A régészeti feljegyzések azt sugallják, hogy a hatalom ilyen jellegű 
változásai valójában ez idő tájt történtek, és azok a törzsi csoportok, 
amelyek i. e. 1500 körül kezdtek uralkodni Észak-Indiában, az 
úgynevezett "védikus" kultúra hordozói voltak. 495 Ez az a kultúra, amely a 
legkorábbi létező szanszkrit szövegek megalkotásáért felelős,496 és a 
jelenlegi nézet így megmagyarázná, hogy a legkorábbi szanszkrit 
szövegek miért írják le a társadalmi és politikai szervezet olyan formáját, 
amely teljes mértékben megfelel ezeknek az előrejelzéseknek (szemben 
egy fejlettebb városi civilizáció leírásával). 497 Az a tény, hogy ezek az új 
uralkodó csoportok félig nomád és pásztorkodó háttérrel rendelkeztek, 
azt is megmagyarázná, hogy a ló miért volt sokkal fontosabb a védikus 
kultúra számára, ahogyan azt a korai szanszkrit szövegek leírják, mint a 
harappák számára. 498 A jelen történet mindazonáltal egy nagyon fontos 
és radikális módon különbözik a hagyományos történettől: azt sugallja, 
hogy a politikai struktúrában és az anyagi kultúrában bekövetkezett, 
ismert változások a legtöbb régióban csak kisebb (ha egyáltalán 
bekövetkezett) nyelvi változásokkal jártak volna együtt, mivel a tárgyalt 
csoportok mindegyike már az indoiráni nyelv nagymértékben rokon 
dialektusait beszélt. 

Ez a történet megmagyarázza, hogy a Szaraszvati folyó - amely 
ekkorra már kihalt - miért játszott mégis nagyon központi szerepet. 

 
 

494. ALLCHIN & ALLCHIN, Supra note 5, 209. o.; lásd még: ANTHONY, Supra note 64, 371-457. o. 
495. Lásd RICHARD F. GOMBRICH, THERAVADA BUDDHISM: A SOCIAL HISTORY FROM 

ANCIENT BENARES TO MODERN COLOMBO 32-35 (1988). 
496. BRYANT, 35. lábjegyzet, 3-12., 57-67. o. 
497. Id. at 185; lásd pl. ROMILA THAPAR, EARLY INDIA: FROM THE ORIGINS TO AD 1300, at 117- 

26 (2002). 
498. BRYANT, supra note 35, at 165 ("E hét folyó közül a Sarasvatīt dicsérik a legjobbnak és a 

 fenségébenlegkülönlegesebbnek ");id. (megjegyezve a "spirituális és fizikai 
jelentőségét, amelyet a 
Sarasvatī a védikus és epikus szövegekben"). 
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a korai védikus kultúrában, ahogyan azt a korai szanszkrit szövegek 
leírják. 499 Az előzetesen elküldött történet azt is megmagyarázná, hogy 
ezek a szövegek miért tűnnek úgy, hogy tartalmaznak néhány utalást 
csillagászati eseményekre, amelyek alapján őseik legalább i. e. 2500-
ban Észak-Indiában lehettek. 500 

A következő évezredben és azon túl a régészeti feljegyzések azt 
mutatják, hogy az észak-indiai civilizáció központja ezután újra 
komplexebbé kezdett válni, és kelet felé távolodott az Indus-völgyi 
régiótól, a Gangesz-síkság mentén. 501 A 24.3. ábra ezeket a fejleményeket fehér 
nyilak sorozatával ábrázolja, amelyek az Indus-völgy központjától 
északkelet felé haladnak. A regionalizáció kezdeti időszaka után a 
nagyobb Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi re- gió néhány nyugati 
csoportja is újra elkezdett összetettebbé válni, de az új súlypontjuk 
nyugatabbra, a mai Iránban helyezkedett el. 502 (ábra 
A 24.3. ábrázolja ezeket a nyugati irányú fejleményeket fehér nyilakkal, 
amelyek az Indus-völgy nyugati részeitől nyugat és északnyugat felé 
haladnak). Mivel ezt a két régiót a Hindukus hegység választja el 
egymástól, ezek az új fejlemények növekvő földrajzi és nyelvi 
elkülönülést eredményeztek volna az indo-iráni csoportok e két 
csoportja között. A 24.3. ábra tehát úgy ábrázolja ezeket a növekvő 
elkülönüléseket, hogy az egykor nagymértékben összehangolt Kelet-
Irán-Baktria-Indus-völgyi régiót két különálló, de szomszédos régióra 
bontja, amelyeket sötétszürke színnel jelölünk, és az Indus folyó választ 
el egymástól. 

Amint a 24.3. ábra mutatja, éppen ez a két régió az, ahol az indo-
iráni két ága - nevezetesen az iráni és az indo-árja - megjelenik a 
történeti feljegyzésekben, és még ma is az Indus folyó... 

 
 

499. Id. 251-64. o. (olyan csillagászati utalások tárgyalása, amelyek a jelek szerint már i. e. 
4500-2500 közötti időszakokra vonatkoznak, és a póluscsillag helyzetére vonatkozó bizonyítékok 
tárgyalása, amelyek i. e. 2780-ban történtek). 

500. THAPAR, supra note 497, 115. o. (megjegyezve, hogy "a ló a védikus elit számára a "büszke 
hely" volt". "A ló nélkülözhetetlen volt a mozgáshoz, a háborús gyorsasághoz, és a mitológiában 
nemcsak az emberek, hanem az istenek szekereit is ez húzta. És ahol a legelőterületek kiterjedtek, ott 
könnyebb volt lóháton terelni a szarvasmarhákat."); lásd még id. 85. o. ("A ló ábrázolása [ezzel 
szemben] hiányzik [a] [harappai] pecsétekről. Néhány csont, amely állítólag a lóé, és kis terrakotta 
formák fordulnak elő Pirak (Beludzsisztán) késői szintjeiben, amelyek az i. e. második évezred 
elejére datálhatók. Az az állítás, hogy Surkotadában és néhány más lelőhelyen korábbi szinteken 
lócsontok fordulnak elő, kétségbe vonható, mivel a csontokat szamár és onager csontjaiként 
azonosították. A ló késői megjelenése Indiában nem meglepő, mivel a ló nem Indiában őshonos 
állat. Még Nyugat-Ázsiában is csak a Kr. e. második évezredben jelent meg. A ló rituálisan és 
funkcionálisan jelentéktelen volt az induszi civilizáció számára."). 

501. ALLCHIN & ALLCHIN, supra note 5, 214-18. o.; lásd még BRYANT, supra note 35, 67. o. 
502. MUHAMMAD A. DANDAMAEV & VLADIMIR G. LUKONIN, THE CULTURE AND 

SOCIAL INSTITUTIONS OF ANCIENT IRAN 1-89 (az ókori Iránban a társadalmi komplexitás 
növekedésének régészeti bizonyítékait tárgyalja a Kr. e. 1300-tól a Kr. e. hatodik századig) (2004); 
id. 13. o. ("pontosan ezek az adatok bizonyítják, hogy nem egy hirtelen robbanásról van szó 
(konkrétan arról, hogy számos nyugat-iráni kisvárosállamot új etnikai csoportok hódítottak meg), és 
hogy a vaskor I. időszakában hirtelen jelentek meg jelentős tömegű iráni nomádok, állattenyésztők 
vagy "marhapásztorok" stb, akik képesek lettek volna megváltoztatni a régészeti kultúra arculatát. 
Az anyagi kultúra új vonásainak fokozatos, több mint egy évszázadot igénybe vevő felhalmozódási 
folyamata lényegesen nagyobb mértékben felelne meg az írott forrásokban tanúsított folyamatnak."); 
lásd még ANTHONY, supra note 64, 412-57. o. (a mai Irán fejlődésének leírása). 
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er a két ág közötti alapvető földrajzi határvonalat jelenti. A tárgyalt 
fejlemények tehát segítenek megmagyarázni, hogy - amint azt a 23. 
ábra mutatja - az indo-iráni ág nagyjából ebben az időben kezdett e két 
további ágra oszlani. 503 Valójában ennek a kettéválásnak a nagyon késői 
időzítése azt is megmagyarázza, hogy miért van olyan sok 
egyértelműen azonosítható kapcsolat a legkorábbi ismert iráni 
irodalmak (az avesztán szövegek, amelyeket körülbelül a Kr. e. 
második évezred közepén írtak át) és a legkorábbi ismert indiai 
irodalmak (a védikus szövegek, amelyeket körülbelül a Kr. e. második 
évezred közepétől az első évezred közepéig írtak át) között. 504 A két 
szövegcsoport közötti számos kapcsolat azt sugallja, hogy a 
közelmúltban egy közös szóbeli hagyományból származnak - ami 
nagymértékben összhangban van a jelenlegi sto- ry-val. 

Ez a nézet megmagyarázná az indoeurópai nyelvcsaládfa 
alapszerkezetének egy másik, potenciálisan rejtélyes vonását is. A 23. 
ábrán ábrázolt nyelvészeti tények arra utalnak, hogy a proto-
indoeurópai nyelvcsalád fő szára nagyon hosszú időn keresztül számos 
nagy nyelvi elágazást hozott létre, és hogy a fő szár egyúttal különálló 
és független társadalmi jelenségként is fennmaradt, amely képes volt 
további elágazásokat létrehozni mindezen elágazási eseményeken 
keresztül - az utolsó kivételével (azaz az iráni és az indo-árja ágak 
között). Természetes kérdés tehát, hogy a fő szár miért éppen ekkor 
szűnt meg további ágakat termelni. A már említett okok miatt a 
jelenlegi nézet máris számos egyértelmű előnyt élvez, amennyiben a fő 
szárat egy olyan régészeti jelenséggel azonosítja, amely először is elég 
erős volt ahhoz, hogy a Kr. e. 1900 előtt feltételezett összes ágat 
létrehozza; másodszor, kellő távolságban volt ezektől a korábbi ágaktól 
ahhoz, hogy megmagyarázza nyelvi elkülönüléseiket; 505 és harmadszor, 
elég tartós (abban az értelemben, hogy kellő társadalmi folyamatosságot 
tükrözött az összes korábbi elágazási esemény során) ahhoz, hogy egy 
koherensen fejlődő nyelvi jelenséget tükrözzön ebben az időben. Most 
azonban láthatjuk, hogy a jelen nézet még egy előnyt is magáénak 
mondhat: a fő szár- mányt egy ar- mánnyal azonosítja. 

 
 

503. Lásd még Nakhleh et al., 395. lábjegyzet, 403. ábra 12. pont. 
504. THAPAR, supra note 497, at 104-36 (az avesztáni szövegek és a védikus korpusz közötti 

számos kapcsolatot tárgyalja, miközben megjegyzi, hogy azok ellentétes politikai hűséget tükröznek 
egyes társadalmi csoportok és a vallási hatóságok és istenek felé); lásd még id. at 106 (a fogalmak 
felcserélődését tárgyalja); id. at 108 (az avesztáni szövegek keletkezésének időpontját a második 
évezred közepére teszi); id. ("A vallási fogalmak tekintetében az istenek attribútumai gyakran 
felcserélődnek. Így Indra az Avestában démonikus, akárcsak a daevák (szanszkritul devák vagy 
istenek), és Ahura/asura mint a legmagasabb dei- ty jelenik meg. Ez vezetett ahhoz az elmélethez, 
hogy eredetileg az ó- iráni és indoárja beszélők egyetlen csoportot alkottak, de a nézeteltérések 
szétválásukhoz vezettek."); id. at 104. (megjegyzi, hogy a védikus korpusz a Kr. e. második évezred 
közepén kezdődik); id. at 98. ("Azok, amelyek a védikus korpuszt alkották és ezzel az időszakkal 
egyidőben keletkeztek, nagy pontossággal memorizálandó szóbeli hagyományként kezdődtek, 
amelyet végül sok évszázaddal később írtak le."). Lásd még BRYANT, supra note 35, 130-35. o. 

505. Lásd fentebb az V.D. részt (az indoeurópai nyelvcsaládról). 
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káológiai jelenség, amely a középpontjában az indoeurópai nyelvcsalád 
végső elágazásainak fő elágazásával szakadt szét, amint azt a 23. ábra 
mutatja. A jelenlegi nézet így segíthet megmagyarázni, hogy ez a végső 
hasadás (az iráni és az indoárja ágak között) miért tükrözte a főág 
terminális hasadását, és miért nem maradt fenn ezután egyetlen főág 
sem, amelyből további indoeurópai főágak keletkeztek volna. 506 

Ez az utolsó mozgássorozat az észak-indiai csoportokat is fokozott 
kapcsolatba hozta volna először a különböző munda csoportokkal 
(ahogy az északi indoárja csoportok a Gangesz-síkság mentén kelet felé 
kezdtek terjeszkedni), majd másodszor a különböző dravid csoportokkal 
(ahogy ezek az indoárja csoportok a Gangesz-síkságtól dél felé kezdtek 
terjeszkedni). A 24.3. ábra ezeket az eseményeket úgy ábrázolja, hogy a 
fehér nyilak első csoportja az Indus-völgy térségéből északra és keletre 
vezet (ahol a mai szemmel nézve a munda nyelvűek a Gangesz alsó 
folyása mentén helyezkedtek volna el), a fehér nyilak második csoportja 
pedig a Gangesz-síkságról délre vezet (ahol a dravida népesség nagy 
része helyezkedett volna el). A jelenlegi nézet szerint az ezekkel a 
csoportokkal való fokozott kapcsolatok így számos jellegzetes nyelvi és 
genetikai hatást kezdtek volna hagyni az indoeurópai család ezen 
egyetlen (in-dó-árja) ágán. Ezek a nyelvi hatások is pontosan abban a 
sorrendben kezdtek volna megjelenni, amelyet Witzel a korai szanszkrit 
szövegek elemzése során talált,507 és a jelen történet így segíthet 
megmagyarázni Witzel megállapításait. 

Ugyanakkor azonban ezen új hatások többsége valamikor Kr. e. 
1500 után kezdett volna felhalmozódni a jelenlegi nézet szerint. Ezek a 
hatások tehát nem sokkal azután kezdődtek volna, hogy az iráni ág 
elkezdett leválni az indo-árja ágról, és jóval azután, hogy az összes 
többi indoeurópai ág levált az egész indo-iráni ágról. A jelenlegi 
javaslat így két másik, egyébként rejtélyesnek tűnő tényt is 
megmagyarázna. Az első az, hogy a munda és 

 
506. Valójában most már abban a helyzetben vagyunk, hogy láthatjuk, hogy az eddig elmesélt 

történet egésze hogyan segíthet magyarázatot adni az izoglosszák és kölcsönszavak szélesebb körű 
nyelvi bizonyítékaira is, amelyek segítségével azonosítani lehet bizonyos valószínű földrajzi 
csoportosulásokat, amelyek a korai indoeurópai nyelvek beszélőinek különböző ágai között léteztek. 
Thomas V. Gamkrelidze és V. V. Ivanov az ilyen adatok alapján azt javasolta, hogy a proto-
indoeurópai nyelvjárásokat kezdetben egy összefüggő régióban beszélték, de aztán két nagyobb 
alcsoportra váltak szét. Lásd BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 147-48. pont. Az A csoport az anatóliai, 
a tokári és a kelta-olasz nyelveket tartalmazza, és - a jelenlegi nézet szerint - a Kelet-Irán-Baktria-
Indus-alföld nyugati régióiból származó nyelvjárások csoportja lett volna, míg a többi a keleti 
részekhez közelebb eső, egymással összefüggő csoportot alkotott volna. Az anatóliai volt akkor az 
első, amelyik levált - ahogyan ez a történet is sugallja. Id. Aztán a tócháriai szakadt le a kelta-
olaszról - megint csak úgy, ahogy ez a történet sugallja. A B csoporton belül Gamkrelidze és Ivanov 
egy későbbi dia- lektorális szétválást talál a balto-szláv-germán nyelvjárások és az árja- görög-
örmény nyelvjárások között, "de úgy, hogy az indo-iráni egy ideig megőrizte központi pozícióját". 
Id. Ez a mintázat - ismétlem - pontosan az, amit akkor várnánk, ha a német, balti és szláv 
nyelvjárások Északkelet-Európában kezdtek volna koor- dinálódni, ahol némi kapcsolatba kerültek a 
sztyeppéken élő indoiráni csoportokkal, de ha az indoiráni, görög és örmény csoportok szorosabb 
kapcsolatban maradtak volna, mert fő koordinációs forrásaik a Közel-Keleten és az indiai 
szubkontinensen voltak. Id. 

507. Lásd általában Witzel, Supra 350. lábjegyzet; lásd még BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 101-03. lábjegyzet. 
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Az indo-árja nyelvekben található dravida hatásokat az indoeurópai 
nyelvek egyetlen más ága sem osztja (az iráni ágra gyakorolt kisebb 
hatásokat leszámítva). 508 A második az, hogy a mai indiai népességeken 
bizonyos, széles körben közös genetikai markereket találunk, amelyek 
az indoeurópai nyelvcsalád egyetlen más ágában sem jelennek meg 
(ismét csak az iráni ág néhány kisebb megjelenésétől eltekintve). 509 Ha - 
ahogy a jelenlegi elmélet sugallja - ezek a nyelvi és genetikai 
különbségek a dravida és munda népességekkel való keveredésből 
erednek, amely csak i. e. 1500 után kezdődött komolyan, akkor a 
jelenlegi történet pontosan ezeket a különbségeket jelzi előre. 

Bár az emberi őstörténet genetikájáról alkotott ismereteink 
rohamosan bővülnek, a jelenleg rendelkezésünkre álló releváns 
genetikai bizonyítékok valójában teljes mértékben összhangban vannak 
a jelenlegi javaslattal. A Dél-Ázsiával kapcsolatos legújabb genetikai 
tanulmányok közül néhányat David Reichnek köszönhetünk, és ezek a 
tanulmányok azt sugallják, hogy a modern indiai populációkat két 
genetikailag eltérő populáció közötti, nagy valószínűséggel Kr. e. 1500-
tól Kr. u. 900-ig lezajlott ma- jor keveredési esemény termékeként lehet 
modellezni. 510 Az első rekonstruált populáció - amelyet ANI (Ances- 
tral North Indian) populációnak neveztek el - genetikailag nagyon 
szoros rokonságban áll a közel-keletiekkel, a közép-ázsiaiakkal és az 
európaiakkal, míg a második - amelyet ASI (Ancestral South Indian) 
populációnak neveztek el - nem áll szoros rokonságban egyetlen Indián kívüli 
ismert csoporttal sem. 511 Bár csábító lehet ezeket az eredményeket úgy 
értelmezni, mint amelyek alátámasztják azt a hagyományos állítást, 
hogy az indoeurópai nyelvet beszélő csoportok jelentős beáramlása i. e. 
1500-ban vagy annak környékén érkezett az indiai szubkontinensre, 
majd keveredni kezdett a helyi dravida népességgel, ezek az 
eredmények ugyanúgy összhangban vannak az általam itt kifejtett 
alternatív javaslattal: nevezetesen, hogy bizonyos nagyon korai proto-
indoeurópai csoportok, amelyek genetikailag szoros rokonságban állnak 
a mai európaiakkal, közép-ázsiaiakkal és közel-keletiekkel, már jóval i. 
e. 1500 előtt az indiai szubkontinensen voltak, de csak valamikor ezután 
kezdtek komoly keveredésbe a dravidákkal. Annak érdekében, hogy 
eldöntsük, hogy 

 
 

508. BRYANT, 35. lábjegyzet, 103-05. o. 
509. Id. at 104; lásd még Mait Metspalu et al., Shared and Unique Components of Human 

Popula- tion Structure and Genome-Wide Signals of Positive Selection in South Asia, 89 AM. J. HUM. 
GENETICS 731, 734-41 (2011) (részletesen ismerteti azokat a genetikai bizonyítékokat, amelyek 
szerint az indiai szubkontinens két őspopuláció keveredését mutatja, amelyek közül az egyik olyan 
markereket hordoz, amelyek az indiai szubkontinensen kívül nem széles körben elterjedtek). 

510. David Reich et al., Reconstructing Indian Population History, 461 NATURE 489 (2009) 
(bemutatja, hogy az indiai népesség ANI és ASI populációk keverékeként modellezhető); Moorjani, 
Reich, et al., Estimating a Date of Mixture of Ancestral South Asian Populations, publikálatlan (a 
szerzőnél) (bemutatja a kezdeti adatokat, amelyek a keveredés körülbelül 3500 évvel ezelőtti és 1200 
évvel ezelőtti időszakára utalnak). 

511. Id. 
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e két lehetőség, ezért más bizonyítékokat kell keresnünk. Az egyik 
potenciálisan releváns forrás az indiaiak, a közép-ázsiaiak, a közel-
keletiek és az európaiak között közös genetikai hozzájárulások 
úgynevezett "haplotípus-diverzitásának" tanulmányozásában rejlik. 
Ezek a vizsgálatok alkalmasak arra, hogy megismerjük e 
hozzájárulások relatív időbeli mélységét, és az e módszert alkalmazó 
legújabb munkák azt sugallják, hogy az indiai génállományhoz való 
ANI-hozzájárulás jelentősen megelőzte az i. e. 1500-at. 512 A 

populációgenetikai bizonyítékok összességében a jelenlegi javaslat 
mellett szólnak. 

Mindenesetre sem régészeti, sem genetikai bizonyítékok nincsenek 
arra vonatkozóan, hogy a harap- pánok összeomlásának megfelelő 
időszakban az indiai szubkontinensre vagy onnan kifelé nagyarányú 
népvándorlások történtek volna. 513 Ez a tény azért fontos, mert 
ugyanezek a populációgenetikai tanulmányok azt mutatják, hogy 
Indiában a legtöbb népességben az ANI-ősök aránya valahol 39 és 71% 
között van. 514 A régió ismert ar- chaeológiai adatai alapján azonban 
nagyon valószínűtlen, hogy az indoeurópai nyelvet beszélők kis 
vándorló csoportjai i. e. 1500 körül érkeztek volna először az indiai 
szubkontinensre, és ilyen drámai nyelvi és genetikai változásokat 
idéztek volna elő az egész térségben. 

A jelenlegi javaslat viszont elkerüli mindezeket a problémákat, 
mivel azt sugallja, hogy az indoeurópai nyelvet beszélők különböző 
csoportjai már jóval i. e. 1500 előtt is széles körben szétszóródtak az 
indiai szubkontinensen belül és kívül. A felbomlás kora annak a 
nagyobb társadalmi-kulturális komplexumnak az összeomlásának 
lehetett a tanúja, amely hozzájárult e nagyobb szétszóródások 
létrejöttéhez, de ez a korszak nem eredményezett nagyarányú 
vándorlásokat sem Indiába, sem Indiából kifelé. Az ezt követő 
események vezettek volna a korabeli feljegyzésekben megjelenő 
nagyobb nyelvi és genetikai keveredésekhez. 

Ez az elmélet tehát megmagyarázná, hogy miért nem találtak régészeti 
nyomokat egyetlen olyan jelentős népcsoportról sem, amely a második 
évezredben a sztyeppékről Északnyugat-Indiába költözött volna. 515 Ugyanakkor 

ez az elmélet megmagyarázná, hogy a régészek miért találtak számos olyan 
kultúrát, amely látszólag az indo-iráni beszélőkhöz köthető, de amelyek a 
jelek szerint széles körben szétszóródtak. 

 
 
 
 
 

512. Metspalu et al., Supra 509. lábjegyzet, 734-41. o. 
513. Lásd BRYANT, Supra note 35, 192-93. ("[Az] [indiai] régészeti feljegyzések a Kr. e. hetedik 

évezredtől egészen a korai, érett, késői és posztharappai periódusig terjednek. [T]it vannak regionális 
eltérések és átalakulások [az egész időszak alatt], de nincs sud- 
megszakítások vagy hirtelen újítások . ..."); lásd még Metspalu et al., Supra note 509, 734-41. o. 

514. Reich et al., 510. lábjegyzet. 
515. BRYANT, 35. lábjegyzet, 231-34. o. 
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a Kr. e. harmadik évezred közepétől a második évezred elejéig az egész 
sztyeppén, Közép-Ázsiában, Baktriában, Iránban és Északnyugat-
Indiában elterjedt. 516 

 
d. A történelmi korszak 

Ezzel elérkeztünk a negyedik időszakhoz - vagy a történelmi 
korszakhoz -, amelyet úgy kell értelmezni, hogy i. e. 800 körül 
kezdődött, de a világ különböző régióiban kissé eltérő időpontokban. A 
24.4. ábra egy helyen ábrázolja ennek az utolsó szakasznak a főbb 
eseményeit, az összes korábbi szakasz főbb eseményeivel együtt. 

A történelmi korszakban az indoeurópai család minden ága végre a 
megszokott helyükön jelenik meg a történelmi feljegyzésekben, és az itt 
bemutatott történet átfogó magyarázatot ad arra, hogy miért. A 
Történelmi Korszakban az indoeurópai család nem egy, hanem hat 
különböző ágában is megjelentek a megauralkodók - amelyek aztán 
mindegyike elindította a megauralkodók sajátos hagyományát. 517 Amint 
a 24.4. ábrán látható, az első három megaimperium a méd (vagy 
perzsa), a hellén (vagy görög), majd a mauryai (vagy indiai) 
megaimperium volt. 518 Röviddel ezután keletkezett, majd elbukott az 
itáliai (vagy római) megaimperium. 519 Sokkal később keletkeztek a frank 
(vagy német) és a kijevi (vagy szláv) megabirodalmak, és megkezdték 
saját hagyományaikat. 520 

A Kr. u. tizenegyedik században aztán a történet visszatér oda, 
ahol ezt a cikket kezdtük, annak újjászületésével, amit ma nyugati 
jognak és nyugati civilizációnak gondolunk. 521 Ahogy a hagyományos 
történet is mutatja, ezeket a fejleményeket nagyban befolyásolta az 
ókori görög, római és héber hagyományokból származó bizonyos 
kulcsfontosságú szövegek újrafelfedezése és átvétele. 522 Ma azonban 
már sokkal jobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy ezeket a jól ismert 
fejleményeket szélesebb perspektívából értsük meg. Ha az ebben a 
cikkben szereplő érvek érvényesek, akkor az az elképzelés, hogy a 
nyugati jog és a nyugati civilizáció újjászületése pusztán e három 
korábbi hagyomány újbóli elsajátításával járt, csak a történet egy részét 
mondja el, mert az e hatások iránti sajátos nyugati fogékonyságot, és azt 
a képességét, hogy ezeket felhasználva a jogállamisággal rendelkező 
nagyméretű civilizációk sajátos hagyományává alakítsa át magát, 
részben egy még mélyebb tény magyarázza. Amint a 24.4. ábra mutatja, 
a germán, a görög és az italikus hagyományok mindegyike 

 
516. Lásd általában id. 197-223. o. (az indiai szubkontinensen kívül számos olyan csoport 

régészeti bizonyítékát tárgyalja, amelyek vitathatatlanul indo-irániak voltak ebben az időszakban); 
id. 224-34. o. (ugyanezek az adatok az indiai szubkontinensen belüli feljegyzésekről szólnak). 

517. Lásd a fenti 22. ábrát (az iparosodás előtti indoeurópai megabirodalmak térképét mutatja a 
világtörténelemben); lásd még Turchin, supra note 15, at 202-03 tbl.2. 

518. Lásd a 24.4. táblázatot, az 521-23. lábjegyzetet és a kísérő szöveget. 
519. Lásd id. 
520. Lásd id. 
521. Lásd fentebb a II.A. részt. Lásd általában BERMAN, fentebb az 1. lábjegyzetben (a 

nyugati jogi hagyomány fejlődésének leírása). 
522. BERMAN, 1. lábjegyzet, 3. pont. 
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közös kulturális hagyományokkal rendelkeznek, amelyek sokkal régebbre 
nyúlnak vissza az időben, és amelyek ezeket a nyugati társadalmakat 
különleges módon felkészítették a társadalmi komplexitás e kialakulóban 
lévő formáinak létrehozására és fenntartására. 
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A Nyugat eredetének hagyományos története tehát úgy 
értelmezhető, mint amely a kulturális hatások bizonyos fontos vonalait 
hangsúlyozza, miközben kihagy bizonyos, ugyancsak fontos tényeket a 
mi mélyebb, szociokulturális származásunkról.  Ebben a cikkben 
megpróbáltam rekonstruálni ezeket a szociokulturális leszármazási 
vonalakat, és az alábbi 25. ábra az indiai-európai jogi családfa 
(beleértve a jogrendszerek kialakulásához és stabilitásához kapcsolódó 
különleges kulturális hagyományokat) szerintem leghihetőbb 
filogenetikai szerkezetét mutatja be, az itt bemutatott érvek és 
bizonyítékok alapján. 
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2. Hogyan nyeli el az új történet Nichols kiterjedt nyelvészeti 
bizonyítékait és Anthony kiterjedt régészeti bizonyítékait - miközben 
elkerüli az elméleteikben rejlő problémákat? 

Mostanra elmondtam az általam javasolt, felülvizsgált 
eredettörténet egy meglehetősen részletes változatát. Mint fentebb 
említettem, ez a történet technikailag nem egy pro-indoeurópai 
"őshaza" elmélet, mivel elsődleges célja, hogy megmagyarázzon 
bizonyos terjeszkedéseket és fejleményeket a proto-indoeurópai 
családon belül, függetlenül e népek legkorábbi eredetétől. Ennek a 
történetnek az elbeszélése során mindazonáltal elég sok állítást tettem a 
különböző indoeurópai csoportok korai szétszóródási mintáiról, és ezek 
az állítások nyilvánvalóan nagy jelentőséggel bírnak az ortodoxabb 
őshaza de- bátumok szempontjából. A proto-indoeurópaiak őshazájával 
kapcsolatos viták azonban hatalmas irodalmat eredményeztek,523 és még 
mindig nagyon kevés konszenzus van ebben a kérdésben. 524 A 
mostanihoz hasonló projekt egyik központi kihívása tehát az lesz, hogy 
meggyőzze a szakértő olvasókat arról, hogy ez az új sto- ry kellően 
érzékeny a releváns bizonyítékok legszélesebb körére ahhoz, hogy a 
maroknyi leghihetőbb elmélet között tarthassák számon e témában. 

Bizonyos értelemben mindvégig érveket gyűjtöttem e mellett az 
állítás mellett, rámutatva az egyre több bizonyítékra, amelyek vagy a 
jelenlegi javaslat mellett szólnak, vagy legalábbis úgy értelmezhetők, 
mint amelyek összhangban vannak vele. Az eddig előkerült 
bizonyítékoknak és érveknek - véleményem szerint - már most 
komolyan megfontolásra érdemesnek kellene tenniük a jelenlegi 
javaslatot. Mind e cikkben, mind a hagyományos honismereti 
irodalomban szereplő érvek közül sok mindazonáltal az érvelés egy 
sajátos formáján - nevezetesen a legjobb magyarázatra való 
következtetésen - alapul, és még nem hasonlítottam össze a jelenlegi 
elmélet ex-planációs erejét a legismertebb honismereti elméletek 
némelyikével. Ebben az alfejezetben szeretném megtenni ezt a további 
lépést. Célom az lesz, hogy amellett érveljek, hogy a jelenlegi modell a 
szakirodalomban legelismertebb és legjobban bizonyított szülőföld-
elméletek némelyikével összehasonlítva jobban képes megmagyarázni 
és koherenssé tenni a nyelvészeti és régészeti tények rendkívül széles 
körét, amelyek a mögöttes kérdések szempontjából relevánsak. 

Tekintettel a proto-indoeurópai őshazáról szóló szakirodalom 
hatalmas terjedelmére, lehetetlen lenne - még egy ilyen bővített 
formában is - megpróbálni az összes olyan bizonyítékkal foglalkozni, 
amely vitathatóan a proto-indoeurópaiak korai elterjedési mintáiról szól. 
Ezért a jelen célokra a következő szűkítő stratégiát alkalmazom. Először 
is, lehetséges ellenvetésként figyelembe veszem a két legelismertebb és 
legjobban megbecsült 

 
523. BRYANT, supra note 35, at 3 (megjegyezve, hogy ez a törekvés "hatalmas mennyiségű 

tudományos munkát eredményezett", és hogy "[a]z indoeurópai probléma megoldása az elmúlt két 
évszázad egyik legfelemésztőbb intellektuális projektje volt". Régészek, nyelvészek, filológusok, 
antropológusok, antropológusok, történészek és mindenféle tudományos és kevésbé tudományos 
dilettánsok képzeletét és elkötelezettségét ragadta meg"). 

524. Id. 43. pont. 
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bizonyított hazaelméletek a szakirodalomban. Ezek Jo- hanna Nichols 
nyelvész baktriai hazaelmélete,525 és Da- vid Anthony régész ukrán 
(vagy sztyeppei) hazaelmélete. 526 Bár sok egyes szakértő nem érthet 
egyet ezeknek az elméleteknek a végső konklúzióival, vagy az érveik 
egy részével, illetve a bizonyítékok értelmezésével, kétségtelen, hogy 
ez a két elmélet a vonatkozó nyelvészeti, illetve régészeti bizonyítékok 
iránti érzékenységünk legjobb modelljeit képviseli. Ezért közelebbről 
megvizsgálom ezt a két elméletet, és azt javaslom, hogy másodszor, az 
általuk idézett bizonyítékok nagy része ugyanúgy alátámasztja a 
jelenlegi javaslatot, mint az övékét. Harmadszor pedig azzal fogok 
érvelni, hogy a jelenlegi javaslat fontos hiányosságokat pótol ezen 
teoretikusok érveiben, amelyek egyébként komoly ellenvetésekkel 
szemben nyitva hagynák nézeteiket. Azt fogom javasolni, hogy a 
nyelvészeti és régészeti bizonyítékok e nagyobb csoportját úgy kell 
értelmezni, hogy az a jelenlegi javaslat mellett szól az övékkel 
szemben. 

Valójában, bár mind Nichols, mind Anthony meglehetősen 
kiterjedt nyelvészeti, illetve régészeti bizonyítékokra támaszkodik, 
mégis úgy tesznek, mintha bizonyítékaik különböző és egymásnak 
ellentmondó honfoglalási tételeket támasztanának alá. Értelmezésük 
szerint tehát az egyes bizonyítékok erőssége az adott teoretikus számára 
félelmetes kihívást jelent a másik számára. A jelenlegi javaslat - ezzel 
ellentétben - elkerüli ezt a sajátos problémát, mivel harmonizálni fogja 
ezt a két bizonyítékhalmazt, és megmutatja, hogyan értelmezhetőek úgy, hogy 
közös következtetéseket támasszanak alá. Ez a tény viszont hitelessé 
teszi a javasolt harmonizációt, és megmutatja, hogy ez a közös 
bizonyítékhalmaz hogyan nyújt további és rendkívül gazdag 
alátámasztási forrást a jelenlegi elmélet számára. 

Azáltal, hogy e két bizonyítékhalmaz közötti feszültségeket ilyen 
sajátos módon harmonizálom, remélem, hogy megmutatom, hogy a 
jelenlegi elmélet nemcsak örökli, hanem túl is szárnyalja e két korábbi 
elmélet jól ismert érzékenységét a releváns bizonyítékokkal szemben. 
Ezen érvek kifejtése során ezekre a nagyobb bizonyítékokra is 
támaszkodom majd, hogy a fent említett, felülvizsgált eredettörténet 
néhány finomabb részletét motiváljam. 

 
a. Nichols és a további nyelvi bizonyítékok 

Az első hazaelmélet, amelyet szeretnék megvizsgálni, a Johanna 
Nichols nyelvész által kidolgozott elmélet. Nichols a proto-indoeurópai 
nyelv baktriai őshazája mellett érvel, és az egyik első dolog, ami 
feltűnik a javaslatával kapcsolatban, hogy ezért jelentősen átfedésben 
van a jelenlegi javaslattal. Valójában logikailag összhangban lenne 
mindazzal, amit eddig mondtunk, ha azt gondolnánk, hogy az "eredeti" 
proto-indoeurópaiak Baktriából indulhattak ki, majd terjedhettek el a 

 
525. Lásd általában NICHOLS, 137. lábjegyzet. 
526. Lásd általában ANTHONY, 64. lábjegyzet (Anthony hazaelméletének leírása). 
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Mehrgarh és az Indus-völgy régiójába, körülbelül i. e. 4500-tól 
kezdődően. Emiatt Nichols nézeteit nem kell úgy tekinteni, mint 
amelyek nem állnak összhangban a jelenlegi javaslattal. 

Az in-do-európai nyelvcsalád korai terjeszkedésének és 
fejlődésének magyarázatakor Nichols azonban nem tulajdonít 
különleges szerepet az Indus-völgyi folyórendszernek, ahogyan azt a 
jelenlegi elmélet teszi. 527 A jelenlegi elmélet azt is javasolja, hogy a 
proto-indoeurópai nyelv legjelentősebb korai fejlődései közül sok nem 
csak Baktriában, hanem az egész nagyobb kelet-iráni-baktrai-indus 
völgyi régióban történt. Az első kérdésünk tehát az, hogy Nichols 
nyelvészeti bizonyítékai különbséget tesznek-e e két nézet között, vagy 
mindkettőt egyformán támogatják. 

E kérdések megközelítéséhez hasznos lesz Nichols érveit két fő 
részre bontani. Az első rész megpróbálja meghatározni a proto-
indoeurópaiak legvalószínűbb földrajzi helyét, mielőtt elkezdtek volna 
elágazni, és ehhez a különböző izoglosszák és kölcsönszavak 
bizonyítékait használja fel. Bizonyíték van például arra, hogy a proto-
indoeurópai számos sumér és sémi kölcsönszóval rendelkezett,528 ami 
egyes teoretikusok szerint arra enged következtetni, hogy eredetileg egy 
Mezopotámiával szomszédos területen - például Anatóliában - 
beszélhették. 529 Nichols megjegyzi, hogy azonban nincs bizonyíték arra, 
hogy e térség több kaukázusi nyelve és a proto-indoeurópai között 
kölcsönös hatások lennének,530 ahogyan azt elvárnánk, ha a proto-
indoeurópai valóban Anatóliából származott volna. Néhány indoeurópai 
nyelvről, például a hettitéről is tudunk, amelyeket sokkal később 
beszéltek Anatóliában, és a hettita számos olyan kaukázusi 
szubsztrátumhatást tükröz, amelyek arra utalnak, hogy nyelvi 
betolakodó volt a térségben. 531 Nichols ezért alaposabban megvizsgálja 
a sumér és sémi kölcsönszavakat, és nyelvészeti bizonyítékokat talál 
arra, hogy ezek nem közvetlenül, hanem valamilyen közvetítő nyelven 
keresztül kerültek a proto-indoeurópai nyelvbe. 532 Nichols ezért arra a 
következtetésre jut, hogy a proto-indoeurópai nyelvnek egy olyan 
térségből kellett származnia, amely nem közvetlenül Mezopotámiával 
szomszédos, hanem egyszer már újra átköltözött. 533 Ez a következtetés 
kritikus fontosságú a nagyobb érvelése szempontjából. 

Nichols javasolt hazája - Baktria - egyszer már eltávolodott 
Mezopotámiától (mert a közép-iráni fennsíkok elválasztják Baktriát 
Mezopotámiától), de ugyanígy az eurázsiai sztyeppék is (mert a 

 

527. Nichols, Epicentre, Supra note 412, 137-38. o. (a kölcsönszavak és a nyelvi gyarapodás 
mintái alapján Baktria mint az indoeurópai nyelvi terjedés epicentruma mellett érvel, de nem említi 
az Indus-völgyi régió különösebb jelentőségét); lásd még Nichols, Eurasian Spread Zone, Supra 
note 412, 259-60. o.). 

528. Nichols, Epicentre, 412. lábjegyzet, 127-29. o. 
529. BRYANT, 35. lábjegyzet, 124-26. lábjegyzet. 
530. Id.; lásd még Nichols, Epicentre, 412. lábjegyzet, 144. pont. 
531. MALLORY & ADAMS, Supra 35. lábjegyzet, 443. o. 
532. BRYANT, Supra note 35, 126. o.; lásd még Nichols, Epicentre, Supra note 412, 127-29, 137. o. 
533. BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 126. o.; lásd még Nichols, Epicentre, Supra 412. lábjegyzet, 127-29. o. 
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A Kaukázus hegység választja el a sztyeppéket Mezopotámiától). 
Nichols ezért további nyelvészeti bizonyítékokra támaszkodik, hogy 
javaslatát Baktriára szűkítse. 534 A sztyeppei hipotézissel az egyik 
probléma az, hogy a sztyeppei területek még mindig a Kaukázus-
hegységgel szomszédosak, és ahogy már említettük, sem a proto-
indoeurópai, sem egyes fontos kaukázusi nyelvek nem mutatnak olyan 
típusú kölcsönös hatásokat, mint amilyenekre akkor számíthatnánk, ha 
eredetileg földrajzi közelségben beszélték volna őket. 535 Ha a proto-
indoeurópai a sztyeppékről származik, akkor beszélői feltehetően 
szintén földrajzi közelségben voltak a korai finnugor beszélőkhöz, de 
sem a finnugor, sem a proto-indoeurópai nem mutatja azokat a 
kölcsönös hatásokat, amelyeket ezektől a kapcsolatoktól várnánk. 536 A 
finnugor nyelvek viszont az indoeurópai nyelvek egyes későbbi ágaiból 
származó hatásokat mutatnak, és - mint fentebb említettük - az egyik 
ágból (az iráni ágból) származó hatások különösen egyoldalúnak 
tűnnek. 537 A hatásoknak ez a mintázata nem áll összhangban a proto-
indoeurópai sztyeppei őshazájával, de összhangban van azzal a tézissel, 
hogy ezek az indoeurópai ágak egy Baktriához közeli régióból terjedtek 
el a sztyeppe felé. 538 

Természetesen van még egy fontos földrajzi hely, amely egyszer 
már eltávolodott Mezopotámiától, és amely ezért elképzelhető, hogy a 
proto-indoeurópai őshazaként szolgálhatott: a Balkán. Ha a kihalt 
indoeurópai nyelvek egy sorát bevonjuk az elemzésbe, akkor a Balkán 
lehet az a régió, amely a legnagyobb nyelvi sokszínűséget mutatja az 
indoeurópai nyelvek között, és egyes nyelvészek azt javasolják, hogy 
egy nyelvcsalád eredetét is a legnagyobb sokszínűségű régióban kell 
keresni. 539 Amint azonban Nichols kimutatta, ez az elv bizonyíthatóan 
téves azon nyelvcsaládok tekintetében, amelyek a sztyeppéken keresztül 
terjedtek el,540 és az indoeurópai nyelvcsalád egyértelműen ezek közé 
tartozik. 541 Ezért ez az elv jelen kontextusban nem alkalmazható. 542 

Mindenesetre számos más ok is szól a balkáni őshaza ellen, és nagyon 
kevés modern tudós támogatja azt. 543 

 
 

534. BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 126. o.; lásd még Nichols, Epicentre, Supra 412. lábjegyzet, 137-38. o. 
535. BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 125-26. o.; lásd még Nichols, Epicentre, Supra 412. lábjegyzet, 144. o. 
536. BRYANT, Supra 35. lábjegyzet, 127-28. o.; lásd még Nichols, Epicentre, Supra 412. lábjegyzet, 141. o. 
537. BRYANT, Supra note 35, 126-28; lásd még Nichols, Epicentre, Supra note 412, 140-41. o. 
538. BRYANT, supra note 35, at 151-52; lásd még Nichols, Epicentre, supra note 412, at 137-38; su- 

pra V.E.1.b. rész (rámutatva az irániak finnugorokra gyakorolt egyoldalú befolyásának következményeire 
e korai demográfiai minták tekintetében). 

539. HOCK & JOSEPH, 94. sz. lábjegyzet, 523. o. 
540. Lásd általában Nichols, Eurasian Spread Zone, Supra note 412, 254-56. o. (az indoeurópai 

elterjedés kronológiájának tárgyalása). 
541. Nichols, Epicentre, supra note 412, at 130 ("De azokra a nyelvcsaládokra, amelyeknek az 

eredete elterjedt zónákban van, ez az elv valószínűleg nem alkalmazható egyenesen, és a közép-
eurázsiai nyelvcsaládokra bizonyítottan hamis.")."). 

542. Lásd BRYANT, Supra note 35, 151-52. o. (Nichols Sogdiana-modelljének és Baktriára 
vonatkozó elméletének elemzése); lásd még Nichols, Epicentre, Supra note 412, 137-38. o.). 

543. BRYANT, Supra note 35, 151-54. o.; lásd még Nichols, Epicentre, Supra note 412, 129-36. o. 
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Nichols ezért úgy értelmezi a tárgyalt nyelvi bizonyítékokat, hogy azok 
a baktriai őshaza mellett szólnak, szemben ezekkel a többiekkel. 

Nézzük meg most közelebbről, hogy a nyelvi bizonyítékok ezen 
első osztálya valójában mit is tesz. Ez a nyelvi elemzés kizárja a proto-
indoeurópai nyelv számos korai helyét Mezopotámia közvetlen 
környezetében, majd Baktriát jelöli meg, mint a legközelebbi 
valószínűsíthető helyet, ahol a proto-indoeurópai nyelvet beszélték. Ez 
a bizonyíték arra is utal, hogy a korai proto-indoeurópaiak közvetett 
kapcsolatban álltak Mezopotámiával - ami viszont arra utal, hogy 
legalább olyan közel helyezkedtek el, mint Baktria. Ugyanakkor 
azonban a bizonyítékok e különleges csoportjában semmi olyan nincs, 
ami a proto-indoeurópai földrajzi hatókörét magára Baktriára 
korlátozná.   Ennélfogva a bizonyítékok ezen első osztályában semmi 
sem zárja ki azt az itt kifejtett állítást, hogy Baktria egy sokkal nagyobb 
és jobban összekapcsolt lin- guista jelenség része volt, amely az egész 
Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgyi régióban elterjedt. A bizonyítékok ezen 
első csoportja - más szóval - ugyanúgy támogatja a jelenlegi javaslatot, 
mint Nichols fá- milárisabb hazaelméletét, és az ő bizonyítékai így úgy 
értelmezhetők, hogy némi támogatást nyújtanak a jelenlegi elméletnek. 

Ugyanakkor azonban mindkét elméletünk a különböző indoeurópai 
ágak Baktriából a sztyeppéken keresztül nyugat felé irányuló 
terjeszkedését feltételezi, és ezért elgondolkodhatunk azon, hogy 
mennyire hihető, hogy ennyi különböző nyelv egy ilyen kis földrajzi 
területről egy ilyen kiterjedt területen keresztül terjedhetett el. A nyelvi 
bizonyítékok második csoportja, amely Nichols munkájában felmerül, 
és amelyet itt szeretnék megvitatni, éppen ezzel a kérdéssel foglalkozik. 

A Linguistic Diversity in Space and Time (Nyelvi sokféleség térben 
és időben) című könyvében Nichols egy sajátos nyelvi elemzést dolgoz 
ki, amelyet "populációs alapú nyelvészetnek" nevez, és amelyet arra 
használ, hogy megmagyarázza a nyelvek elterjedésének különböző 
mintáit a világ minden tájáról. 544 Nichols lényegében a nyelvi sokféleség 
bizonyos jól ismert mintáit vizsgálja meg a világ minden tájáról és a 
világtörténelem folyamán. Elemzéseiből kiderül, hogy fontos 
különbséget kell tenni a földrajzi régiók két nagyon különböző típusa 
között. Az első típus - amelyet ő "nyelvi re-sziduális zónának" nevez - 
olyan terület, amely hajlamos arra, hogy kis csoportú, más csoportokkal 
viszonylag kevés kapcsolatot fenntartó populációkat tápláljon. 545 A világ 
minden tájáról származó és a világtörténelem során gyűjtött nyelvi 
adatok átfogó elemzése alapján Nichols úgy találja, hogy a nyelvi 
maradványzónák általában nagyon sokféle nyelvet tartanak fenn, 
amelyek mindegyike hajlamos arra, hogy viszonylag elszigetelt és 
lokalizált (és ezért szerkezetileg is különbözik a többitől), és amelyek 
mindegyike hajlamos arra, hogy történelmileg mélyen elszigetelt 
nyelveket tartson fenn. 

 
 

544. NICHOLS, 137. lábjegyzet, 1-11. o. 
545. Id. 21. pont. 
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gyökerei az elhelyezkedésében rejlenek. 546 A maradványzónák 
különböző nyelvi populációi is hajlamosak nagyfokú belső genetikai 
konzisztenciát fenntartani, és a maradványzónák nem szoktak nagyobb 
nyelvi terjeszkedéseket produkálni. 547 

Ezzel szemben a második típusú régió - amelyet Nichols "nyelvi 
elterjedési zónának" nevez - olyan régió, amelyben számos populáció 
hajlamos arra, hogy rendkívül széles földrajzi területen kölcsönhatásba 
lépjen egymással. 548 Nichols elemzései azt sugallják, hogy ezek a régiók 
meglehetősen élesen különböznek a nyelvi maradékzónáktól. A 
maradványzónáktól eltérően a nyelvi terjedési zónák hajlamosak arra, 
hogy különböző egyensúlyi nyelvek egymásutánját hívják elő, amelyek 
mindegyike hajlamos arra, hogy felváltja elődjét (ahelyett, hogy abból 
fejlődne ki), ahogy elkezd uralkodni, majd egyensúlyba kerül a 
régióban. 549 Az egymást ilyen módon felváltó nyelveknek azonban nem 
kell szorosan kapcsolódniuk egymáshoz, és ezért általában viszonylag 
sekély történelmi gyökerekkel rendelkeznek a régióban, és nagyon kevés 
szerkezeti változatosságot mutatnak. 550 Gyakran előfordul, hogy ezek a 
nyelvek "lingua francaként szolgálnak az egész terület vagy annak nagy 
része számára "551 , és ezért a domináns nyelvek általában valamilyen 
egyidejű "kulturális, politikai és/vagy gazdasági befolyási központból" 
származnak.552 Időről időre ezek a befolyási központok maguk is "politikai és 
gazdasági változásokkal változnak", és - valóban - ez a tény segít 
megmagyarázni, hogy a nyelvi elterjedési zónák gyakran miért nem 
játszanak egyensúlyi nyelvek egymásutánját. 553 

Ezek a tények egyébként a jelen vizsgálat szempontjából rendkívül 
fontosak, mégpedig egyszerű okok miatt: Baktria az eurázsiai sztyeppék 
szomszédságában fekszik, és - ahogy Nichols megjegyzi - a sztyeppék 
évezredek óta paradigmatikus nyelvi elterjedési zónaként működnek. 554 

Tudjuk például, hogy "[a]z egész nyomon követhető nyelvtörténet során 
... a sztyeppe egészét vagy nagy részét egyetlen nyelvcsalád uralta, és 
gyakran egyetlen nyelv fedte le a terület nagy részét."555 Az irai nyelvek 
körülbelül két évezreden át uralták a sztyeppéket, körülbelül i. e. 2000-
től kezdődően; a türk nyelvek aztán az i. sz. hatodik században 
északkeletről induló invázióktól kezdve felváltották az iráni nyelveket a 
sztyeppéken; a mongol nyelvek pedig a kora középkortól kezdve 
felváltották a türk nyelveket a sztyeppéken. 

 
 

546. Id. 23. pont. 
547. Néhány példa a régóta fennmaradt maradványzónákra: "Kelet-Afrika egy része . . amit 

Etiópia és Kenya képvisel; a Kaukázus; Észak-Ázsia csendes-óceáni partvidéke (Japántól a Bering-
szorosig); Észak-Ausztrália; és Észak-Amerika csendes-óceáni partvidéke [a gyarmatosítás kora 
előtt]". Id. at 21. 

548. Id. 16-17. o. 
549. Id. 17-20. 
550. Id. 17. pont. 
551. Id. 
552. Id. 
553. Id. 
554. Id. 15. pont. 
555. Id. 
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alkalommal. 556 A sztyeppékről származó történelmi feljegyzések tehát 
azt sugallják, hogy időszakosan "egy új nyelvi csoport söpör nyugat felé 
Mongólia környékéről, gyorsan katonai és kulturális hegemóniát szerez 
a sztyeppén (és egyidejűleg Közép-Ázsia sivatagjaiban, valamint 
Észak-Mezopotámia és Anatólia síkságain is), és felváltja a korábbi 
nyelvjárást vagy nyelvcsaládot" ezekben a régiókban. 557 Vegyük észre 
továbbá, hogy az összes történelmi söprés, amelyet véglegesen nyomon 
tudunk követni a sztyeppéken keresztül, keletről nyugat felé haladt - 
ahogy Nichols és én is javasoltuk az őskori indoeurópai söprések 
korábbi sorozatára. (Valójában ezeknek a tényeknek nem kellene 
annyira meglepőnek lenniük: a sztyeppéktől nyugatra fekvő területek 
mindig is sokkal termékenyebbek és kívánatosabbak voltak, mint akár a 
sztyeppék, akár Mongólia). 

Mivel a sztyeppék általában paradigmatikus elterjedési zónaként 
működnek, egyáltalán nem valószínűtlen, hogy egy sor indoeurópai nyelv 
egy olyan viszonylag kis területről, mint Baktria, egy ilyen kiterjedt 
földrajzi területen keresztül terjedhetett el. A nyelvészeti bizonyítékok e 
második csoportja tehát segít alátámasztani Nichols hazaelméletét, mivel 
azonosít egy konkrét mechanizmust, amely lehetővé teszi történetét. 
Ugyanakkor azonban a bizonyítékok e második csoportja még nem tesz 
különbséget Nichols hazaelmélete és a jelenlegi elmélet között, mivel 
mindkettő hasonló terjeszkedést javasol egy Baktria melletti régióból a 
sztyeppéken keresztül. Ráadásul Nichols sohasem magyarázza meg 
megfelelően, hogy (saját teóriájának kifejezésével élve) Baktria miért 
lehetett olyan "fontos kulturális, politikai és/vagy gazdasági befolyási 
központ", hogy ilyen hosszú időn keresztül domináns nyelvi befolyást 
gyakoroljon egy ilyen kiterjedt földrajzi területen. 558 Valószínűleg szükség 
van valamilyen ilyen magyarázatra, ha - ahogy Nichols elmélete és a 
bizonyítékok is azt sugallják - a nyelvterjedési zónák jellemzően úgy 
működnek, hogy a nyelvek a politikai és gazdasági hatalom nagy 
központjaiból a sztyeppékhez hasonló régiókon keresztül terjednek. 

Ezért fontos felismerni, hogy a jelenlegi elmélet éppen a hiányzó 
magyarázatot adná. A jelenlegi nézet szerint Baktria egy sokkal 
nagyobb és sokkal erősebb társadalmi-kulturális komplexum része volt, 
amelynek központja részben az Indus-völgyben volt, és amely 
évmilliókig fennállt őstörténetünk releváns időszakaiban. Ennek a 
nagyobb társadalmi-kulturális komplexumnak a fejleményei 
magyaráznák, hogy a proto-indoeurópai nyelvcsalád egyáltalán miért 
bővült egy jelentős nyelvcsaláddá ebben a nagyobb régióban, és miért 
beszélték volna Baktriában. Ez a nagyobb régió egy igazán rendkívüli 
kulturális, politikai és gazdasági befolyással rendelkező központnak is 
otthont adott volna. Ezért ez a nagyobb régió előre láthatóan erőteljes és 
következetes nyelvi hatást gyakorolt volna a szomszédos elterjedési 
zónákra, mint például a sztyeppékre. Ezek a hatások 

 
556. Id. 
557. Id. 
558. Id. 15-17. 
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szintén előre láthatóan a Baktriára jellemző proto-indoeurópai dia- 
lektusok közvetítették volna. 

Ahelyett, hogy valódi ellenvetést jelentene a jelen elmélettel 
szemben, Nichols nyelvi bizonyítékainak nagy részét ezért inkább 
elnyeli, és egy olyan összetett nézetet hoz létre, amely rendkívül 
érzékeny a vonatkozó nyelvi bizonyítékokra. Ez az összetett nézet nem 
csak Nichols saját érveinek egy kritikus hiányosságát tölti ki, hanem 
képes összehangolni Nichols kiterjedt nyelvészeti bizonyítékait az 
összes többi, ebben a cikkben tárgyalt bizonyítékkal és érveléssel. 

 
b.  Anthony és a további régészeti bizonyítékok 

A második lehetséges ellenvetésként megfontolandó nézet David 
W. Anthony régész véleménye. A Horse, the Wheel, and Lan- guage 
című könyvében Anthony lélegzetelállító szintézisét adja az Európából 
és Ukrajnából származó releváns régészeti bizonyítékoknak, és ezt arra 
használja fel, hogy a proto-indoeurópaiak sztyeppei (ukrajnai) őshazája 
mellett érveljen. 559 A következőkben ezért áttekintem ezeket a 
bizonyítékokat, és felteszem - még egyszer - a kérdést, hogy valóban 
ellentmondanak-e a jelenlegi elméletnek, vagy ezek a bizonyítékok 
elnyelhetők-e általa, hogy a jelenlegi elmélet további erővel és 
dimenzióval gazdagodjon. Ha - ahogyan érvelni fogok - Antonius 
régészeti bizonyítékainak nagy részét el tudja fogadni a jelenlegi 
elmélet, akkor azt a kérdést fogom feltenni, hogy módszertanilag szilárd 
alapokon áll-e Antonius, hogy bizonyítékainak nagy részét a sztyeppei őshaza 
javára tegye egyértelművé. Amellett fogok érvelni, hogy nem, és hogy 
ezek a bizonyítékok végső soron inkább a jelenlegi felvetés mellett 
szólnak. 

E kérdések vizsgálatakor hasznos lesz, ha Anthony érvelését a sztyeppei 
haza mellett négy fő részre bontjuk. Előrebocsátom, hogy Anthony 
tervezetének első három része további támogatást és dimenziót ad a 
jelenlegi javaslatnak, míg a negyedik kétségbe vonná azt, de el kell 
utasítani. 

Anthony érvelésének első része, amelyet ki akarok emelni, egy 
fontos módszertani problémát vet fel, amely mindig felmerül, amikor 
valaki nyelvészeti következtetéseket próbál levonni a régészeti 
feljegyzésekből. A régészek az anyagi kultúrát tanulmányozzák, de jól 
ismert tény, hogy az anyagi kultúrában bekövetkező változások nem 
feltétlenül tükrözik a nyelvben bekövetkező változásokat; és a nyelvben 
bekövetkező változások sem feltétlenül tükrözik az anyagi kultúrában 
bekövetkező változásokat. 

 
 

559. ANTHONY, supra note 64, at 305-06 ("A Jamnaya horizont sok szempontból megfelel a késői 
proto-indoeurópaiakra vonatkozó elvárásoknak: kronológiailag (a megfelelő idő), földrajzilag (a 
megfelelő hely), anyagilag (szekerek, lovak, állatáldozatok, törzsi pásztorkodás) és nyelvileg (tartós 
határokkal határolt); és a várt irányú és sorrendű migrációkat generálta. A korai proto-indoeurópai 
valószínűleg Kr. e. 4000 és 3500 között alakult ki a Don-Volga-Ural térségében."). 
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kultúra. 560 Ezért mindig felmerül az a küszöbkérdés, hogy a régészeti 
bizonyítékok hogyan, ha egyáltalán, akkor hogyan járulhatnak hozzá a 
nyelvészeti kérdésekhez. 

Anthony munkájának fontos része úgy értelmezhető, mint egy 
rendkívül kifinomult és empirikusan megalapozott válasz kidolgozása 
erre a módszertani problémára, amely a régészetből a nyelvre való 
következtetések egy speciális osztályának azonosításával indul, amelyet 
érvényesnek kell tekinteni. Anthony ezt úgy teszi, hogy a figyelmet a 
jelenségek egy sajátos típusára összpontosítja, amelyet "tartós anyagi-
kulturális határnak" nevez, és amely kizárólag a régészeti feljegyzések 
alapján azonosítható. 561 A perzisztens anyagi-kulturális határok olyan 
földrajzi határok (amelyek néha képlékenyek), amelyek bármelyik 
oldalon bármilyen számú anyagi-kulturális változást vagy 
folytonosságot mutathatnak, de amelyek mindazonáltal következetes 
anyagi-kulturális ellentéteket tartanak fenn a két oldal között. 562 Ahogy 
Anthony megfigyeli, "a régészek számos figyelemre méltóan hosszú 
ideig tartó, őskori, anyagi-kulturális határokat dokumentáltak olyan 
környezetben, amelyeknek törzsi jellegűnek kellett lenniük "563 , és 
Anthony bemutat néhány nem törzsi példát is erre a jelenségre. 564 A 

megfigyelt régiókból származó empirikus bizonyítékok alapján 
Anthony megállapítja, hogy "[a] nyelv erősen összefügg a tartós 
anyagi-kulturális határokkal. "565 Ezért, ha a régészek régészeti 
bizonyítékot találnak a prehisztorikus időkben tartós anyagi-kulturális 
határokról, akkor ennek a ténynek bizonyos bizonyítékot kell 
szolgáltatnia arra, hogy az ezeken a határokon belül élő emberek közös 
nyelvet beszéltek. Ezt rendkívül értékes módszertani felismerésnek 
fogadom el. 

A korai Európa és a sztyeppék régészeti leleteihez fordulva 
Anthony ezután számos olyan bizonyítékot mutat be, amelyek arra 
utalnak, hogy az eurázsiai sztyeppéken i. e. 3300 körül valóban 
elkezdett először kialakulni egy kiterjedt és tartós anyagi-kulturális 
határ. 566 A szóban forgó határ az úgynevezett "yamnaya kulturális 
horizontot" foglalta magában, amely a sztyeppéken i. e. 2500 körülig 
tartott. Anthony ezután a Yamnaya anyagi-kulturális határral 
kapcsolatos tényeket összekapcsolja az e csoportok szétszóródási 
mintáival kapcsolatos számos más jól ismert ténnyel, és megállapítja, 
hogy e csoportok némelyike végül pontosan azokon a területeken 
telepedett le, ahol a kelta és itáliai nyelvet beszélő csoportok a 

 
 
 

560. Id. at 101 (megjegyezve, hogy a nyelvészet és a régészet között szakadék tátong, "egy olyan 
szakadék, amelyet a legtöbb nyugati régész úgy érez, hogy nem lehet átlépni. Sokan azt mondják, 
hogy a nyelv és az anyagi kultúra teljesen független egymástól, vagy olyan változékony és bonyolult 
módon kapcsolódnak egymáshoz, hogy lehetetlen az anyagi kultúra segítségével azonosítani a nyelvi 
csoportokat vagy határokat. Ha ez igaz, akkor még ha a rekonstruált szókincs segítségével 
azonosítani is tudjuk az indoeurópai őshaza helyét és idejét, a régészettel való kapcsolat lehetetlen. 
Nem számíthatunk semmiféle összefüggésre az anyagi kultúrával."). 

561. Id. at 104-06. 
562. Id. 
563. Id. at 104. 
564. Id. 106. 
565. Id. 105. 
566. Id. 300-06. 
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Az indoeurópaiak jelentek meg először a történelemben. 567 Ezek a 
tények együttesen erős régészeti bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a 
yamnayai horizont közös dialektusokat beszélt, és hogy ezek a 
dialektusok protokelta-olaszok voltak. Valójában, mivel a Yamnaya 
horizont volt az első olyan tartós anyagi kultúra-határ, amely a 
sztyeppék nagy kiterjedésű területeit foglalta magába, Anthony 
munkáját - véleményem szerint - úgy kell értelmezni, mint ami a 
leghitelesebben azonosítja a sztyeppék első őskori átalakulását azzá, 
amit Nichols "nyelvi elterjedési zónának" nevezett. Anthony számos 
későbbi tartós anyagi-kulturális határt is azonosít a sztyeppe területén, 
amelyeket képes azonosítani bizonyos későbbi indoeurópai ágakkal - és 
amelyeket az alábbiakban ismertetni fogunk. 

Vegyük azonban észre, hogy én is tettem egy azonos javaslatot a 
kelta-olasz ággal kapcsolatban, amely nagyrészt Anthony ugyanezen 
régészeti bizonyítékaira épül. 568 Ahelyett, hogy valódi ellenvetést 
jelentene a jelenlegi nézettel szemben, a bizonyítékok ezen első 
osztálya így inkább úgy értelmezhető, hogy ad- dicionális támogatást és 
dimenziót nyújt néhány finomabb javaslatához. Konkrétabban, a régészeti 
bizonyítékok ezen első osztálya erős alátámasztást nyújt korábbi 
állításomhoz, miszerint a sztyeppék először i. e. 3300 körül vagy annak 
környékén alakultak át nyelvi elterjedési övezetté,569 és korábbi 
állításomhoz, miszerint a kelta-olasz ág ősei először i. e. 3300 körül 
kezdtek el terjedni a sztyeppéken keresztül. 570 

Anthony érvelésének második fő része, amelyet szeretnék 
kiemelni, a régészeti bizonyítékok részletes áttekintésén alapuló azon 
állításával kapcsolatos, hogy a Jamnaya horizont kialakulása egy sokkal 
alapvetőbb társadalmi és gazdasági átalakulássorozatot tükrözött, amely 
a sztyeppéken kezdődött i.e. 3300 körül. 571 Ezen átalakulások közül 
számosat már tárgyaltunk. An- thony például rengeteg bizonyítékot 
mutat be arra vonatkozóan, hogy a lovat valamikor i. e. 4000 körül 
háziasították először a sztyeppéken, és hogy a sztyeppei emberek i. e. 
3300 körül már elég erőteljesen kezdték használni a szekér- és 
harapótechnikát. 572 Mint megjegyzi, a kerekes szekér feltalálása 
lehetővé tette a sztyeppei emberek számára, hogy a pásztorélet sokkal 
jövedelmezőbb és mo- bilisabb formáját alakítsák ki, mivel sokkal 
nagyobb embercsoportok számára tette lehetővé, hogy a 
folyóvölgyektől távolabbra utazzanak, és sokkal nagyobb állatcsordákat 
gondozzanak. 573 A megnövekedett mobilitás a sztyeppe különböző 
csoportjai közötti, valamint a külső csoportokkal való fokozott 
kapcsolatokat is jelentette volna. Tekintettel a nyelv gyakoriságtól 
függő értékére (amelyet most Anthony alapvető 

 
567.  Id. 344-67. 
568.    Lásd az alábbi V.E.1.b. részt. 
569.    Lásd az alábbi V.E.1.b. részt. 
570.    Lásd az alábbi V.E.1.b. részt. 
571. Lásd általában: ANTHONY, Supra 64. lábjegyzet, 
300-39. lábjegyzet. 572. Id. 223., 311. o. 
573.  Id. 300. 
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számla), ezek a fejlemények tehát segíthetnek megmagyarázni azt a 
pontos mechanizmust, amelynek révén a sztyeppék először váltak 
nyelvi elterjedési övezetté. Ezek a sajátos társadalmi, technológiai és 
nyelvi átalakulások azonban ismét csak kritikus szerepet játszanak 
nemcsak Antho- ny szülőföldjének történetében, hanem az enyémben 
is. Ezért a bizonyítékok e második osztálya úgy is értelmezhető, hogy a 
jelenlegi elmélet néhány finomabb részének támogatását és 
motivációját adja. 

Anthony munkájának harmadik fontos része, amelyet szeretnék 
kiemelni, az, hogy a régészeti feljegyzésekben egy sor konkrét 
népvándorlást azonosított, amelyeket konkrét indoeurópai ágakhoz tud 
társítani. 574 A kelta-olasz vándorlásokról már volt szó, de Anthony több 
későbbi, tartósan fennmaradó anyagi kultúrhatárra vonatkozó régészeti 
bizonyítékot is bemutat, amelyek a sztyeppékről a Dnyeper, a 
Dnyeszter és a Don mentén terjeszkedtek. 575 Azáltal, hogy ezeket a 
határokat azokra a konkrét helyekre követi vissza, ahol a különböző 
későbbi indoeurópai ágak először jelennek meg a történeti 
feljegyzésekben, Anthony képes amellett érvelni, hogy ezek a régészeti 
jelenségek plauzibilisen megfelelnek az indoeurópai nyelvcsalád 
germán, balti és szláv ágainak korai fejlődésének is. 576 

Ismétlem azonban, hogy ugyanezen indoeurópai csoportoknak a 
sztyeppékről ugyanezen helyekre történő, majdnem azonos számú 
beolvadását javasoltam. 577 Valójában úgy próbáltam felépíteni a 
jelenlegi történetet, hogy az összhangban maradjon Anthony összes 
régészeti bizonyítékával, amely ezeknek az egyes indoeurópai ágaknak 
az első történeti tanúságtétel helyére történő mozgására vonatkozik. 
Ezek az ágak - amelyeket a "Terjeszkedés kora" című korábbi 
szakaszokban tárgyaltunk - a kelta-olasz, germán, görög-örmény és 
balti-szláv ágakból állnak. 578 

Van azonban két másik fontos indoeurópai ág - nevezetesen a 
tokári és az indoiráni ág -, amelyeket Anthony megpróbál nyomon 
követni a régészeti feljegyzésekben, de amelyek esetében Anthony és 
én némileg eltérően értelmezzük a régészeti bizonyítékokat. Ebben a két 
konkrét esetben Anthony bizonyítékai lényegében két különböző 
földrajzi régióhoz kötnek bizonyos anyagi kultúrákat, amelyek e két 
ághoz kapcsolódnak, majd azt sugallják, hogy ezek a tények egy 
keveredés bizonyítékai. Anthony például olyan bizonyítékokat mutat 
be, amelyek összekapcsolják bizonyos úgynevezett "Repin" lelőhelyek 
anyagi kultúráját, amelyek az 

 
 

574.  Id. 343-67. 
575.   Id. 367-68., 375-85. o. 
576.  Id. 367. 
577.   Lásd az alábbi V.E.1.1.b. részt. 
578. Lásd az alábbi V.E.1.b. részt. Meg kell jegyezni, hogy Antonius azonban nem sok 
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bizonyítékot mutat be a görög-örmény ággal kapcsolatban, így nem olyan nehéz fenntartani a 
következetességet a migrációs bizonyítékok e részével. 
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Volga mellett, Ukrajna közelében, az afanaszijevói lelőhelyekkel,579 

amelyek sokkal keletebbre, a Tarim-medence közelében (Kínához 
közelebb) helyezkedtek el. Sokan az afanaszievoi lelőhelyeket a 
prototokáriaiakkal hozzák összefüggésbe,580 és Anthony ezért úgy 
értelmezi ezt a régészeti bizonyítékot, hogy az a korai prototokáriai 
népek kelet felé irányuló mozgását tükrözi a Volga vidékéről a 
sztyeppéken keresztül az afanaszievoi területre. Ami az indo-irániakat 
illeti, Anthony ezután olyan régészeti bizonyítékokat mutat be, amelyek 
számos feltűnő hasonlóságot mutatnak az olyan lelőhelyeken található 
anyagi kultúrák, mint Sintashta (amely egy erősen megerősített 
kohászati ipari központ volt, amely az Urál-hegység lábánál, az északi 
sztyeppéken helyezkedett el, körülbelül i. e. 2000-től kezdődően) és a 
védikus és avesztáni szövegekben leírt indo-iráni kultúrák némelyike 
között. 581 Úgy tűnik, hogy a védikus és az avesztáni elit elsősorban 
pasztorális alapú volt, és jól ismert, hogy ezek a csoportok Kr. e. 1500 
körül kezdtek hatalomra jutni Baktriában és Észak-Indiában. 582 Anthony 
tehát úgy értelmezi ezt a régészeti bizonyítékot, hogy az egyes indo-
iráni nyelvű csoportok korai mozgását tükrözi a sztyeppékről Indiába és 
Iránba. 583 

Az ehhez hasonló asszociációs bizonyítékokkal kapcsolatban 
azonban fontos felismerni, hogy önmagukban semmit sem tudnak tenni 
annak megállapítására, hogy milyen irányban történtek a releváns 
mozgások a kapcsolódó helyek között. Az előzetesen elküldött történet 
valójában ugyanolyan jól megmagyarázná a régészeti bizonyítékok 
egészét. A jelenlegi nézet azonban a Repin és Afanaszjevó társulásokat 
úgy értelmezné, mint bizonyos korai prototokháriai mozgások 
bizonyítékait a sztyeppén keresztül nyugat felé. 584 (Érdekes, hogy 

 
579.  ANTHONY, 64. lábjegyzet, 264-65., 274-77., 307-11. o. 
580. Id. 264-265, 311 ("Mallory és Mair könyvnyi terjedelemben érveltek amellett, hogy az 

afanaszjevói mi- gráció leválasztotta a tokári ágat a proto-indoeurópai nyelvről. Az Afanasievo-
kultúra és a Tarim-medencei tótok közötti anyagi hidat a régóta ismert, de újabban híres késő 
bronzkori europid 'múmiák' (nem szándékosan mumifikáltak, hanem természetes módon fagyasztva 
szárítottak) jelenthetik, amelyeket az északi Taklamakán-sivatagban találtak, és amelyek közül a 
legrégebbiek i.e. 1800-1200-ra datálhatók. Ha Mallory-nak és Mair-nek igaza volt, ami valószínűnek 
tűnik, akkor a késő afanaszjevói pásztorok a legidősebbek közé tartoztak. 
először az Altajból dél felé vitték csordáikat a Tien-Szanba; és Kr.e. 2000 után az ő leszármazottaik 
átkeltek a Tien-Szanon a Tarim-medence északi oázisaiba."). 

581. Id. 371-75. o. ("A szintasztai temetési áldozatok részletei megdöbbentő párhuzamokat 
mutattak a Rig Véda áldozati temetési rituáléival. A kohászati termelés ipari léptéke a sztyeppi 
bányászat és kohászat új szervezetére, valamint a réz és a bronz iránti jelentősen megnövekedett 
keresletre utalt. A jelentős erődítmények meglepően nagy és elszánt támadó erőkre utaltak. A 
pontuszi-kaszpi kurgan rituálék, járműtemetkezések és fegyvertípusok megjelenése az Urál folyótól 
keletre fekvő sztyeppéken pedig azt jelezte, hogy az uráli határ végleg eltűnt."). 

582.  Id. 454. 
583. Id. at 375 ("Ahhoz, hogy megértsük a szintaszta kultúra eredetét, messze nyugaton kell 

kezdenünk."); id. at 389-93 (megjegyezve, hogy a szintaszta kultúra nyugatról származik); id. at 
431-33 (leírva, hogy a "dél csábítása hogyan késztette a több mint ezer kilométeres, ellenséges 
sivatagot átszelő vándorlásra"); id. at 412-57 (a sztyeppei nyelveket Iránba és Indiába viszik). 

584. Lásd az V.E.1.1.a. részt (az Őskorral kapcsolatban és a prototokháriaiaknak a Baktriából a 
Tarim-medencébe való vándorlásának nagyon valószínű útvonalát ábrázolva). Vegyük észre, hogy a 
jelenlegi javaslat tehát egyszerű és hihető magyarázatot ad arra, hogy a tótok miért kerültek oda, ahol 
először az afanaszjevói kultúraként végezték: egy jól kitaposott utat követtek Baktriából a Tien 
Shan-hegység lábánál. Ez az útvonal sokkal kedvezőbb lett volna az emberi élet számára, mint a 
sztyeppék, mivel számos folyót keresztez, amelyek a Tien Shan hegységből erednek. 
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e tekintetben megjegyzendő, hogy Anthony saját régészeti bizonyítékai 
számos olyan keleti afanaszjevói lelőhelyet sorolnak fel, amelyek 
megelőzik a nyugatra található összes kapcsolódó Re- pin-leletet,585 ami 
- ha valami - azt sugallja, hogy ez a bizonyíték a jelenlegi javaslatnak 
kedvez az övével szemben. Anthony nagy fejtörést okoz abban a 
tekintetben is, hogy az általa javasolt keleti vándorlások hogyan és 
miért történtek volna meg. 586) A jelenlegi nézet ezután a szintasztai 
lelőhelyek és néhány ismertebb indo-iráni csoport közötti kapcsolatokat 
úgy értelmezné, mint bizonyítékot az egyik központi állítására: 
nevezetesen, hogy az indo-iráni nyelvek már több évszázaddal a 
harappanok összeomlása előtt elkezdtek terjedni a kelet-iráni-baktriai-
indus-völgyi régióból a sztyeppéken keresztül (és így a Szintaszthához 
hasonló régiókba). 587 A jelen történet végül azzal magyarázná, hogy 
miért kezdtek bizonyos pásztorkodóbb indo-iráni csoportok a harappai 
civilizáció összeomlása után Baktriában és Észak-Indiában 
dominanciára szert tenni, mint magának e nagy társadalmi, gazdasági és 
politikai hatalmi központnak az összeomlását tükrözi. 588 A régészeti 
bizonyítékok e harmadik osztálya tehát ismét nem csupán összhangban 
van a jelenlegi történettel, hanem úgy is értelmezhető, hogy további 
támogatást és motivációt nyújt annak néhány finomabb részletéhez. 

Helyesen értelmezve, Anthony bizonyítékainak nagy része nem 
egyértelmű, hogy a jelenlegi elméletet vagy az ukrán haza elméletét 
támasztja alá. Valójában most már sokkal jobb helyzetben vagyunk 
ahhoz, hogy észrevegyünk egy nagyon fontos pontot An- thony 
érvelésének nagyobb szerkezetével kapcsolatban: az, hogy régészeti 
bizonyítékainak nagy része végső soron megkérdőjelezi-e a jelenlegi 
elméletet, vagy elnyeli azt, egy negyedik - és teljesen elkülöníthető - 
kérdéstől függ. Ez attól függ, hogy - ahogy Anthony javasolta - a proto-
indoeurópai dialektusok i. e. 3300 előtt őshonosak voltak-e a 
sztyeppéken (és ezután kezdtek-e el létrehozni új nyelvjárásokat). 

 
 

tains. Az ilyen vándorlások tehát sokkal korábban kezdődhettek, és sokkal nagyobb időintervallumra 
terjedhettek ki. Az ilyen jellegű vándorlások hagyományosabb nomád módszerekkel (azaz lovak és 
kerekes szekerek nélkül) is megvalósulhattak. 

585. Lásd ANTHONY, Supra 64. lábjegyzet, 314 tbl.13.3. (a legkorábbi Afanasievo lelőhelyet - 
Kara-Kobánál - i. e. 3970-3800-ra, az Elo-bashi-kerítést pedig i. e. 3760-3640-re datálja); lásd még 
id. 266 tbl.12.1. (a legkorábbi Repin lelőhelyet i. e. 3705-3645-re datálja). Hacsak nem találunk 
nyugatabbra korábbi lelőhelyeket, saját régészeti bizonyítékai így úgy tűnik, hogy a nyugati irányú 
vándorlási mintázat mellett szólnak. 

586. Id. 264. o. ("Nem tudjuk, miért tették ezt, de hihetetlen vándorlásuk a kazah sztyeppéken át 
vezetett az afanaszijevói kultúra megjelenéséhez"); lásd még id. 308-09. o. (megjegyezve, hogy az 
extraor- 
a vándorlás feltételezett távolságát, és azt sugallja, hogy a csoportokat egy komoly konfliktusnak 
kellett arra késztetnie, hogy ezt a vándorlást vállalják, de egyúttal megjegyzi, hogy a bizonyítékok 
folyamatos kooperatív interakcióra utalnak a Repin és Afanasievo lelőhelyek népe között). Úgy 
vélem, Antho- ny joggal fejezi ki ezt a tanácstalanságot. A legkorábbi keleti afanaszjevói lelőhelyek 
időpontját tekintve, a régészetileg nem igazolt helyekről induló korábbi kelet felé irányuló 
vándorlásoknak a kerekes szekér feltalálása előtt kellett megtörténniük, és így még azelőtt, hogy a 
sztyeppén keresztül történő hosszú távú vándorlások egyáltalán megvalósíthatóak lettek volna. A 
jelen javaslat mindezeket a problémákat elkerüli azzal, hogy olyan vándorlási útvonalat javasol, 
amely nem érintette a sztyeppéket. 

587. Lásd az V.E.1.b-c. részt (az indo-iráni nyelv elterjedéséről az expanzió korának végén, 
majd a felbomlás korának dinamikájáról). 

588. Lásd az V.E.1.1.c. részt (a Harappan hanyatlás következményeinek tárgyalása a Dis- 
solution korszakban). 
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a sztyeppékből Európába tartó elágazások sorozata),589 vagy pedig - 
ahogyan én javasoltam - a proto-indoeurópai dialektusok inkább a 
sztyeppékben és azokon keresztül terjedtek el kelet felől Kr. e. 3300 
körül, a Kelet-Irán-Baktria-Indus-völgy térségében évezredek óta 
kialakuló és terjeszkedő, valóban rendkívüli gazdasági és politikai 
hatalmi központnak köszönhetően. Anthony sztyeppei őshaza melletti 
nagyobb érvelésének negyedik fő szempontja tehát ahhoz az állításhoz 
kapcsolódik, hogy a proto-indoeurópai nyelv, több ágával együtt, a 
sztyeppe területéről származik, nem pedig keletről érkező hatásoknak 
köszönhetően,590 és álláspontjának csak ezt az utolsó szempontját fogom 
elutasítani. 

Nézzük meg tehát közelebbről Anthony érvelésének ezt a negyedik 
aspektusát. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban észre kell vennünk, 
hogy annak ellenére, hogy Anthony egyébként bölcsen kimerítően 
megvizsgálta a régészeti feljegyzéseket, és annak ellenére, hogy 
egyébként bölcsen gondosan odafigyelt azokra a következtetésekre, 
amelyeket jogosan vonhatunk le az anyagi kultúrából a nyelvre, 
Anthony valójában nem mutat be olyan jelentős régészeti bizonyítékot, 
amely egyrészt a proto-indoeurópai őshonos sztyeppei eredete mellett 
szól, másrészt összhangban van az in- ferencia mintáival, amelyeket az 
anyagi kultúra határairól szóló elmélete igazolna. Néha az őshonos 
sztyeppei hipotézis egyfajta háttérfeltételezésként jelenik meg a 
munkájában - ebben az esetben pedig nem támasztják alá bizonyítékok. 591 

Máskor úgy tűnik, hogy Anthony ezt a lin- guista tételt illegitim módon 
a sztyeppei anyagi kultúra bizonyos jellemzőiből (például a háziasított 
lovak, kerekes szekerek vagy sajátos temetkezési rituálék használatából) 
következtet. 592 Tudjuk azonban, hogy a proto-indoeurópai nyelv 
legkorábbi beszélői (mondjuk i. e. 4500 körülről) nem rendelkezhettek 
a proto-indoeurópai kultúrával. 

 
 

589. ANTHONY, 64. lábjegyzet, 275-276. o. 
590. Id. 
591. Id. (a régészeti feljegyzések alapján feltételezi a proto-európai nyelv létezését a sztyeppék 

területén i. e. 3300 előtt). 
592. Id., 305-06. o. (azzal érvelve, hogy a yamnaya horizont a késő proto-indoeurópai nyelv 

őshonos fejlődését jelzi anyagi kultúrájának jellemzői alapján, beleértve a szekerek, lovak, 
állatáldozatok és a törzsi pásztorkodás használatát). "A Yamnaya horizont több szempontból is 
megfelel a késő proto-indoeurópaiakra vonatkozó elvárásoknak: kronológiailag (a megfelelő idő), 
földrajzilag (a megfelelő hely), anyagilag (szekerek, lovak, állatáldozatok, törzsi pásztorkodás) és 
nyelvészetileg (tartós határvonalakkal határolt); és a várt irányú és sorrendű migrációkat generálta.").  
Id. 
306. "A korai proto-indoeurópai valószínűleg Kr. e. 4000 és 3500 között alakult ki a Don-volgai-
uráli régióban". Id; lásd még id. 275-77. o. (azzal érvelve, hogy a Jamnaja horizonton késői proto-
indoeurópai nyelvet beszéltek, majd ebből arra következtetnek, hogy a korai proto-indoeurópai 
nyelvnek a Jamnaja horizontot megelőző néhány helyi sztyeppei csoportból kellett kialakulnia). Itt 
van például Anthony egyik központi érve a korai proto-indoeurópai őshonos sztyeppei eredete 
mellett: "A Volga-Don késő hvalinszki és repini társadalmak központi szerepet játszottak a Kr. e. 
3300 körül kezdődő korai bronzkori Yamnaya horizont kialakulásában A korai Yamnaya kerámia 
egyik fajtáját 
valójában Repin-típus volt, a másik fajta pedig valójában késő hvalinszki típus volt; így, ha 
nincsenek más nyomok, nehéz lehet elkülöníteni a Repin vagy késő hvalinszki kerámiát a korai 
Jamnaja kerámiától. Valószínűleg a Yamnaya horizont volt az a közeg, amelyen keresztül a késői 
proto-indoeurópai nyelvek elterjedtek a sztyeppéken. Ez arra utal, hogy a Repin és a késő hvalinszki 
csoportok között klasszikus proto-indoeurópai dialektusokat beszéltek." Id. 275-77. o. (kiemelés 
hozzáadva). Vegyük azonban észre, hogy ez az érvelés a nyelvi átvitelre a kulturális átvitelből 
következtet, de olyan módon, amely nem támaszkodik az anyagi kultúra határaival kapcsolatos 
munkájára, és ezért módszertanilag gyanús. 
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sem a háziasított lovak, sem a kerekes szekerek nem képezték anyagi 
kultúrájuk központi részét, mivel egyik technológia sem létezett 
akkoriban. Kr. e. 1500-ra, amikor ezek a technológiák a jelek szerint 
szinte minden indoeurópai kultúra számára fontosabbá váltak, a 
technológiák olyannyira elterjedtek, hogy számos nem indoeurópai 
csoport számára is fontosak voltak - például a kínai, mezopotámiai és 
egyiptomi civilizációk számára. 593 (Ez tulajdonképpen nem is olyan 
meglepő: a domesztikált ló a modern autó őskori megfelelője volt, és a 
szállításban betöltött jelentősége gyorsan létfontosságúvá tette mind a 
nomád, mind számos fejlett, letelepedett civilizáció számára). Ezért úgy 
tűnik, hogy nem lenne szabad az anyagi kultúra ezen sajátos 
jellemzőiből következtetéseket levonni Anthony által preferált 
nyelvészeti következtetésekre. 

Valójában jobban érzékelhetjük a probléma teljes mélységét, 
amellyel Antoniusnak ebben a szakaszban szembe kell néznie, ha 
közelebbről megvizsgáljuk azon kevés kifejezett régészeti érv egyikét, 
amelyet a sztyeppei őshaza mellett szóló érvelésének negyedik része 
mellett hoz fel. Miután a régészeti feljegyzésekre támaszkodva amellett 
érvel, hogy a Jamnaja horizont a proto-indoeurópai nyelv egy kései 
formáját beszélte (amelyből a protokelta-olasz fejlődött), An- thony azt 
sugallja, hogy két korábbi kultúra, amely megelőzte a Jamnaja anyagi 
kultúra határát a Volga térségében, "központi szerepet játszott a Kr. e. 
3300 körül kezdődő kora bronzkori Jamnaja horizont fejlődésében"."594 

Ez a két kultúra a "Repin" és a késői "Khvalynsk" kultúra volt, és 
Anthony az ő kulturális hatásukra vonatkozó állítását olyan 
megfigyelésekre alapozza, mint a következő: "[a]z egyik fajta korai 
Jamnaya kerámia valójában Repin-típus volt, a másik fajta pedig 
valójában késői Khvalynsk-típus volt; így, ha nincsenek más nyomok, 
nehéz lehet elkülöníteni a Repin vagy késői Khvalynsk kerámiát a korai 
Yamnaya kerámiától. "595 Egy dolog azonban az ilyen bizonyítékokból 
kulturális hatásokra következtetni, és egészen más dolog 
következtetéseket levonni azokra a nyelvekre vonatkozóan, amelyeket 
ezek a korábbi kultúrák valószínűleg beszéltek. Anthony mégis 
megteszi ezt a további lépést, amikor a következőképpen érvel: "A 
Yamnaya horizont valószínűleg az a me- dium volt, amelyen keresztül a 
késői proto-indoeurópai nyelvek elterjedtek a sztyeppéken. Ez azt 
jelenti, hogy a klasszikus proto-indoeurópai dialektusokat beszélték a 
Repin és a késő hvalinszki csoportok. "596 

Vegyük észre azonban, hogy ez utóbbi nem következik ebből. 
Amikor ezt javasolja, Anthony lényegében a következő 
következtetéseket vonja le 

 
593. Lásd Edmund Leach, Aryan Invasions over Four Millennia, in CULTURE THROUGH 

TIME: ANTHROPOLOGICAL APPROACHES 227, 239 (Emiko Ohnuki-Tierney szerk., 1990) ("A 
szekereket az i. e. harmadik évezred elején használták Mezopotámiában. A második évezred 
közepén már ismerték Egyiptomban, és valószínűleg inkább délkeletről, mint északról érték el a 
minószi Krétát és a görög szárazföldet. Körülbelül ugyanebben az időszakban használták őket a 
Shang-dinasztia korabeli Kínában."); RANDALL COLLINS, WEBERIAN SOCIOLOGICAL THEORY 
103 (1986) (a háziasított lovak által húzott kerekes szekerek megjelenését tárgyalja a világon Kr. e. 
1500 körül). 

594. ANTHONY, 64. lábjegyzet, 275. lábjegyzet. 
595. Id. 
596. Id. 275-77. o. (kiemelés hozzáadva). 
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az anyagi kultúra átadását a nyelv átadására - de anélkül, hogy az anyagi 
kultúra tartós határairól szóló elmélete vagy bármilyen más elmélet 
segítené ezt a fajta következtetést. Valamilyen további, empirikusan 
megalapozott elmélet nélkül az ilyen régészeti tényekből csak arra 
következtethetünk, hogy a Repin és a késő Hvalinszk kultúrája - akik 
bármilyen nyelvet beszélhettek, beleértve a nem indoeurópai nyelveket is, 
ami ezt a konkrét bizonyítékot illeti - hatással volt a Jamnaja horizonton 
belül egyes protokelta-olasz nyelvű csoportok anyagi kultúrájára. 

Anthony jól ismeri az ilyen módszertani nehézségeket, és 
valójában ennek tudatában dolgozta ki a tartós anyagi-kulturális 
határokról szóló meggyőző beszámolóját, amely lehetővé tette számára, 
hogy a yamnaya horizontot a protokelta-olasz beszélőkkel azonosítsa. 
597 An- thony azonban nem kínált olyan hasonlóan részletes vagy 
meggyőző számvetést a nyelvi terjeszkedés eredetéről vagy a nyelvi 
terjedés dinamikájáról, amely lehetővé tenné számára, hogy a régészeti 
bizonyítékok bármelyikéből a Yamnaya-horizonttal a sztyeppén 
keresztül elterjedt legkorábbi indoeurópai nyelvek őshonos sztyeppei 
eredetére következtessen. Nem kínált fel olyan elméletet vagy 
bizonyítékot sem, amely engedélyezné azt a következtetést, hogy az 
indoeurópai nyelveknek a sztyeppéken keresztül történő későbbi 
elterjedése valószínűleg a sztyeppéken honos nyelvi fejlődésből eredt 
(szemben a külső nyelvi hatások tükrözésével - mint a sztyeppéken 
keresztül történő nyelvi elterjedés minden más ismert esete esetében). 
Mindezen okok miatt Anthony nem tudja érvelésének negyedik 
aspektusát úgy alátámasztani, hogy az összhangban legyen az általa 
joggal elfogadott fontos módszertani hibákkal. Érvelésének e negyedik 
aspektusa nélkül azonban a régészeti bizonyítékok egész sora ugyanúgy 
alátámasztja a jelenlegi elméletet, mint az övét. 

A nyelvi terjeszkedés folyami-agrár-mezőgazdasági modellje ezzel 
szemben empirikusan megalapozott, és a pro- to-indoeurópai nyelvek 
korábbi eredetét a kelet-iráni-baktriai-indus-völgyi régióban 
valószínűsíti. 598 Nichols elmélete a nyelvi elterjedési zónák működésére 
vonatkozóan szintén empirikusan megalapozott, és azt sugallja, hogy a 
proto-indo-európai dialektusok valószínűbb, hogy a Baktriához közeli 
régióból terjedtek volna el a sztyeppékre Kr. e. 3300 körül kezdődően. 
599 E tények miatt, és mivel ezen elméletek egyike sem küzd olyan 
módszertani problémákkal, mint Anthony sztyeppei őshazára vonatkozó 
érvelésének negyedik része, fontos módszertani és empirikus rea- 

 
 
 

597. Id. 102-21. o. (a tartós anyagi kultúra határainak elméletének kidolgozása); id. 319-39. o. 
(az elméletet a régészeti feljegyzésekre alkalmazva azt sugallja, hogy a Yamnaya horizont anyagi 
kultúra határa volt, és hogy ezért közös nyelveket beszéltek). 

598. Lásd fentebb a IV. részt. 
599. NICHOLS, 137. lábjegyzet, 13-24. pont. 
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fiainak, hogy érvelésének ezt az utolsó részét elvetjük, és a régészeti 
bizonyítékok nagyobb részét úgy értelmezzük, hogy azok inkább a 
jelenlegi elméletet támogatják. 

Érdemes megjegyezni, hogy Anthony jelenleg is úgy értelmezi a 
kiterjedt régészeti bizonyítékokat, hogy olyan következtetést támaszt 
alá, amely nincs összhangban Nichols ugyancsak kiterjedt nyelvészeti 
bizonyítékaival - valamint az ebben a cikkben kifejtett új érvekkel és 
megfontolásokkal. Ha Anthony régészeti bizonyítékait az általam 
javasolt módon értelmezzük, akkor ezzel szemben láthatjuk, hogy 
mindhárom kiterjedt bizonyíték végső soron egy közös javaslatot 
támogat. Mindezen okok miatt úgy vélem, hogy a jelen javaslat kínálja 
a legjobb magyarázatot az alapkérdések szempontjából releváns 
bizonyítékok rendkívül széles körére. Ezeknek a tényeknek nemcsak a 
jelen elmélet hitelt érdemlő voltát kell megalapozniuk, hanem komoly 
kihívást kell jelenteniük számos jelenlegi versenytársának is. 

 
3. Hogyan nyeli el az új történet az "Indián kívüli" elméletek mögött 

meghúzódó mélyebb motivációkat - miközben elkerüli azok központi 
kihívásait? 

Mielőtt ezeket a bizonyítékokat és érveket egy helyen 
összegyűjteném, röviden kitérek az általam "prototipikusnak" nevezett 
Indián kívüli elméletekre is. 600 Ezt a kifejezést minden olyan elméletre 
használom, amely a következő három állítást teszi: először is, hogy a 
szanszkrit (vagy proto-szanszkrit) az egész indoeurópai nyelvcsalád 
anyanyelve; másodszor, hogy az Indus-völgyi civilizáció népei a 
szanszkrit egy korai változatát beszélték (és egyben a korai védikus 
kultúra hordozói voltak); harmadszor pedig, hogy az Indus-völgyi 
emberek nyelvüket és kultúrájukat egy sor gyors és nagyszabású őskori 
vándorlás révén vitték magukkal Eurázsia többi részébe Indiából. E 
három állítás együttesen azt sugallja, hogy az egész indoeurópai 
családot szó szerint (azaz nyelvileg, kulturálisan és genetikailag) az 
Indus-völgyi civilizáció leszármazottjaként kell felfogni. 

Az így meghatározott, Indián kívüli elméleteket számos szakértő 
élesen bírálta, mivel nem eléggé érzékenyek az indoeurópai család 
legkorábbi elterjedési mintáira vonatkozó nyelvészeti, régészeti és 
genetikai bizonyítékok széles skálájára. 601 Sok ilyen kritikával egyetértek, 

és - az Indián kívüli elmélet prototípusának fenti definícióját figyelembe 
véve - világosnak kell lennie, hogy a jelen elmélet nem tartozik közéjük. Ez 
a 

 
600. Bryant ezeket "őslakos árja" elméleteknek nevezi. BRYANT, Supra note 35, 11., 65-66., 92. pont, 

96, 146-54. 
601. Id. 10. o. (az Indián kívüli elméletekről mint "marginalizált" nézetekről beszél a nyugati 

akadémiai körökben); lásd még id. 11. o. (megjegyezve, hogy a legtöbb nyugati tudós hajlandó 
"teljesen kizárni azt a lehetőséget, hogy a régió keleti része egy lehetséges jelölt lehet a több közül, bár nem 
egy különösen meggyőző jelölt"); id. 237. o. (a régészeti bizonyítékokat tárgyalva, amelyek szerint a 
proto-indoeurópaiak India északnyugati részén eredhettek, majd elterjedtek, hogy az összes fő ágat 
kialakítsák, és arra a következtetésre jutva, hogy "még nem állt rendelkezésre meggyőző bizonyíték" 
erre a felvetésre). 
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A korábbi vitákból az is világosnak kell lennie, hogy a jelen elmélet 
rendkívül érzékeny az ezen kérdésekkel kapcsolatos bizonyítékok 
szélesebb körére, és ezért nem eshet áldozatul ugyanezeknek a 
vádaknak. 602 

Véleményem szerint az Indián kívüli elméletek mindazonáltal 
számos fontos felismerést tükröznek, amelyeket célszerű elkülöníteni 
ezen elméletek prob- lematikusabb aspektusaitól. Ezért szeretnék 
azonosítani néhányat ezek közül a felismerések közül, és javaslatot 
tenni arra, hogy a jelenlegi elmélet miként tudja ezeket elsajátítani 
anélkül, hogy felvetné a közös problémák bármelyikét. 

Sokakat, akiket vonzanak az Indián kívüli elméletek, úgy 
gondolom, jelentős mértékben az a néha bizonytalan érzés mozgat, 
hogy az ősi szanszkrit szövegek (a korai indiai kultúra és hagyomány 
bizonyos aspektusaival együtt) a filozófiai, intellektuális és spirituális 
kifinomultság olyan szintjét tükrözik, amelyet nem lehet hihető módon 
olyan fejlődésnek tulajdonítani, amely csak Kr. e. 1500 körül kezdődött 
egy csoportnyi emberrel. 

 
 
 
 

602. A prototípusos out-of-india elméletek legalább négy kritikus kihívással szembesülnek, 
amelyeket a jelen teo- ry elkerül. Az első abból a tényből adódik, hogy bár a szanszkritot egykor az 
indoeurópai nyelvek legarchaikusabb formájának tartották (és ezzel némileg alátámasztották azt az 
elképzelést, hogy a szanszkrit az indoeurópai nyelvcsalád többi nyelvének őse lehetett), a nyelvészek 
ma már tudják, hogy a hettita (amely már Kr. e. 2000-ben megjelenik az anatóliai feliratokban) még 
a szanszkritnál is archaikusabb vonásokkal rendelkezik. MALLORY & ADAMS, Supra 35. 
lábjegyzet, 28-31. o. Ez a tény azt sugallja, hogy a szanszkrit nem lehetett hihető módon a hettita őse 
- ahogy azt a prototípusos Out-of-India elmélet sugallja. A már tárgyalt okok miatt azonban a 
jelenlegi javaslat nemcsak összhangban van ezekkel a nyelvészeti tényekkel, hanem egyenes 
magyarázatot is kínál rájuk: az anatóliai ág (amely a hettitét is magában foglalja) még azelőtt szakadt 
le a proto-indoeurópai nyelvek fő száráról, hogy a fő szár elkezdett volna terjeszkedni az Indus-
völgy térségén keresztül, és így jóval a szanszkrit későbbi kialakulása előtt az indiai szubkontinensen 
belül. Lásd az V.E.1.b. részt. Ezért nem meglepő, hogy a hettitének vannak olyan archaikus vonásai, 
amelyek a fő szár többi tagjában nem találhatók meg - beleértve a szanszkritot is. Ugyanakkor a 
jelenlegi javaslat megmagyarázná, hogy a szanszkrit miért rendelkezik számos archaikusabb 
vonással, mint bármely más ismert indoeurópai nyelv.  BRYANT, 35. lábjegyzet, 68-75. o. Bár a 
szanszkrit nem szó szerint őse ezeknek a későbbi ágaknak, közvetlenül a proto-indoeurópai 
nyelvcsalád fő szárából származik, amelyből később ezek a többi ágak kiváltak. A szanszkrit 
azonban szintén egy olyan nyelvi hagyományból fejlődött ki, amely ezen az eredeti helyen re- 
mainálódott, és ez a tény hajlamos arra, hogy a nyelvek megőrizzék legkonzervatívabb és 
legarchaikusabb vonásaikat. 

Az Indián kívüli prototípusos elméletekkel szemben a következő két fő kihívás olyan tényekből 
fakad, amelyek már megvitatásra kerültek: először is, az indoeurópai nyelv indo-árja ága számos 
olyan nyelvi hatást mutat a dravida és a munda nyelvekből, amelyeket a többi ág nem oszt meg; 
másodszor, India népei számos olyan széles körben közös genetikai markert mutatnak, amelyeket a 
többi ág nem oszt meg. Ezek a tények erősen valószínűtlenné teszik, hogy a harappanok a szó szoros 
értelmében (azaz nyelvileg, kulturálisan és genetikailag) az indoeurópai család többi részének ősei 
lettek volna. A jelen elmélet azonban az V.E.1.1.d. részben tárgyalt okok miatt elkerüli ezeket a 
problémákat: azt javasolja, hogy a tárgyalt nyelvi és genetikai hatások csak i.e. 1500 után kezdődtek 
meg komolyan - és így jóval azután, hogy a többi ág már eléggé eltávolodott egymástól ahhoz, hogy 
ezek a hatások ne tudjanak nagyon messzire eljutni az indo-árja ágon túlra. 

A negyedik fő akadály, amellyel a prototípusos Indián kívüli elméletek szembesülnek, az, hogy 
bár nincs jelentős bizonyíték arra, hogy i. e. 1500-ban vagy annak környékén Indiába vándoroltak 
volna, ugyanígy nincs bizonyíték arra sem, hogy a harapák bármikor is jelentős, nagyszabású 
vándorlást hajtottak volna végre Indiából. A jelen elmélet azonban nem javasolja a harappaiak 
vándorlásai révén bekövetkezett nyelvi változások túlságosan leegyszerűsített sorozatát, hanem 
ehelyett a korai nyelvi terjeszkedés átfogó beszámolóját dolgozza ki, amely teljes mértékben 
összhangban van ezekkel a tényekkel. Ezért a jelen elmélet ezeket a problémákat is elkerüli. 
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viszonylag egyszerű nomád pásztorok, akik a sztyeppékről származnak. 
603 Mint képzett filozófus, aki jól ismeri azt a módot, ahogyan a 
filozófiai eszmék hajlamosak elődeikre épülni, bevallom, hogy osztom 
ezt az alapvető érzést: nehezen tudok úgy távozni az indiai gondolkodás 
néhány korai fejleményével való találkozásból, hogy ne érezném, hogy 
azok a folyamatos filozófiai viták sokkal ősibb hagyományát és sokkal 
kifinomultabb szellemi és intellektuális fejleményeket tükröznek, mint 
azt a hagyományos történet feltételezi. Az emberi történelem nagy 
részében a Nyugat nagyon friss felemelkedése előtt (és minden 
bizonnyal Kr. u. 1500-ig) ezek a hagyományok számomra sokkal 
fejlettebbnek tűnnek, mint a legtöbb nyugati indoeurópai társuké. Az 
egyetlen jelentős kivételt az ókori görög hagyomány képezi, amely 
véleményem szerint a filozófiai és intellektuális viták hosszabb 
hagyományában való elmélyült részvétel számos jelét mutatja. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a korai indiai 
hagyományok számos összetett és nagy hatású filozófiai és spirituális 
gyakorlatot voltak képesek létrehozni, beleértve a buddhizmust (a maga 
rendkívül kifinomult erkölcsi pszichológiájával) és a jóga és a 
meditáció számos kapcsolódó hagyományát. 604 Ezek a hagyományok 
óriási hatásúnak bizonyultak egész Ázsiában, beleértve Kínát605 is - 
amely, ne feledjük, egy olyan régió, amely jóval azelőtt kezdte 
megteremteni a nagyszabású civilizáció saját, jelentős hagyományát, 
hogy a hagyományos felfogás az első nomád indo- árjákat az indiai 
szubkontinensre helyezi. 606 Ha ezeknek az összetett indiai 
hagyományoknak a korai változatait valóban a sztyeppékről érkező 
nomádok hozták először az indiai szubkontinensre az i. e. második 
évezredben, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy e hagyományok 
analógiái miért nem jelennek meg közel ilyen kifinomult formában az 
indoeurópai család oly sok más ágában. Azon is el kell csodálkoznunk, 
hogy az ilyen hagyományok tekintetében a kulturális hatások ismert 
irányai miért Indiából Indiába, Kínába, Ázsia többi részébe és most már 
a világba terjednek. 607 Az ilyen okokból kifolyólag - úgy gondolom - 
nagyon nehéz mélyrehatóan megismerni a korai indiai hagyomány 
bizonyos aspektusait anélkül, hogy ne gyanítanánk, hogy ezek a 
hagyományok látszólag 

 
 

603. Laurie L. Patton, Introduction, in THE INDO-ARYAN CONTROVERSY: EVIDENCE AND 
INFERENCE IN INDIAN HISTORY, supra note 351, at 1, 7 (kritikákat fogalmaz meg az Out-of-India 
theo- ry-ról). 

604. THAPAR, supra note 497, 174-209. o. (a buddhizmusról); lásd még GEOFFREY SAMUEL, THE 
ORIGINS OF YOGA AND TANTRA: INDIC RELIGIONS TO THE THIRTEENTH CENTURY 2 (2008) (dis- 
a jóga, a meditáció és a tantra történetének és gyakorlatának tárgyalása). 

605. GOMBRICH, supra note 495, at 137-96 (a buddhizmus Srí Lanka-i elterjedéséről és a 
protestáns buddhizmusról); lásd még Julia Ching & William G. Oxtoby, Religions and World Views 
in Asian and World History, in ASIA IN WESTERN AND WORLD HISTORY: ÚTMUTATÓ A 
TANÍTÁSHOZ 399, 314. 
(Ainslie T. Embree & Carol Gluck szerk., 1997) (leírja, hogy Kínára hogyan hatott a buddhizmus). 

606. Turchin, supra note 15, 198. o. (a megacsászárságok Kínában már i. e. 2000-ben léteztek). 
607. Ching & Oxtoby, supra note 605, 314. o. ("Egy másik kérdés, amely felmerülhet bennünk, 

azzal kapcsolatos, hogy Kína miért nem befolyásolta Indiát úgy, ahogy India a buddhizmuson 
keresztül Kínát."). 
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bizonyos, sokkal régebbi kulturális és szellemi fejleményekre építettek 
és építenek rá. 

Természetesen azt is elismerem, hogy az ilyen észleléseket néha 
nehéz (bár nem egészen lehetetlen) közvetlen empirikus 
megfigyelésekre visszavezetni. Ezért hangsúlyoznom kell, hogy ebben 
a cikkben nem támasztom semmilyen szubsztantív állításomat ezekre az 
észlelésekre. 608 Úgy tűnik azonban, hogy az ilyen felfogások 
meglehetősen széles körben elterjedtek azok között, akik mélyen 
ismerik ezeket a különböző hagyományokat. 609 Ezért egy elmélet 
előnyének tartanám, ha hiteles alapot tudna adni ezeknek az 
észleléseknek. 

A jelenlegi elmélet erre tökéletesen alkalmas, mert azt sugallja, 
hogy a történelmi feljegyzésekben először felbukkanó indo-árja 
hagyományok egy sokkal mélyebb és folyamatosabb kulturális 
hagyománykészletet vittek tovább, amely az Indus-völgyi civilizáció néhány 
legkorábbi fejleményéig vezethető vissza. Ezeket a hagyományokat 
ezért úgy kell értelmezni, mint amelyek olyan fejleményeket tükröznek, 
amelyek a vadászó-gyűjtögető életmódból a letelepedett mezőgazdasági 
életmódba való legelső emberi kitörésünkig nyúlnak vissza. Ezek a 
fejlemények hoztak létre néhányat a 

 
 

608. Mondanom sem kell, hogy az általam azonosított felfogások még mindig tökéletesen 
összhangban vannak az indiai hagyomány számos más, esetleg elmaradott vagy felvilágosulatlan 
aspektusának folytatásával, sőt dominanciájával. Más szóval, nem áll szándékomban bármiféle 
mindent átfogó ítéletet mondani az indiai hagyományok mélységéről vagy kifinomultságáról 
bármely más hagyományhoz képest. Azzal, hogy az Indián kívüli elméletek mögött meghúzódó 
konkrét motivációkra összpontosítok, szándékosan elvonatkoztatok számos más lehetséges 
motivációtól is, amelyeket illegitimnek tartok: olyan motivációkat, mint az indiai etnocentrizmus, a 
vak vallásos hit vagy az etnikai és nemzeti büszkeség. Sőt, úgy vélem, hogy az ilyen indítékok nem 
csak módszertani okokból illegitimek, hanem nem egyeztethetők össze a filozófiai és spirituális 
belátás mélységével és jellegével sem, amelyet az indiai hagyomány e részének tulajdonítok, és 
amely alapján az indiai hagyomány kifinomultságra való igénye megalapozódik. Az a rész, amelyre 
gondolok, még mindig számos modern formában is kifejezésre jut, és jól megragadható az olyan 
kifejezésekben, mint Rabindranath Tagore e híres kifejezése: 

Ahol az elme félelem nélkül van, és a fejet magasra 
emelve tartják; Ahol a tudás szabad; 
Ahol a világot nem törik darabokra a szűk hazai falak; Ahol a szavak az igazság 
mélyéről törnek elő; 
Ahol a fáradhatatlan törekvés a tökéletesség felé nyújtja karjait; 
Ahol az értelem tiszta patakja nem tévedt a holt szokások sivár sivatagi homokjába; Ahol az elmét te 
vezeted előre az egyre szélesedő gondolatok és tettek felé... 
A szabadság e mennyországába, Atyám, engedd hazámat felébredni. 

RABINDRANATH TAGORE, GITANJALI: LONG OFFERINGS 26-27 (Branden Books 2000) (1913). 
609. Lásd pl. SCHWAB, Supra 131. lábjegyzet, 11. o. ("Felfedezéseik első lelkesedésében [a 

szanszkrit szövegekkel találkozó korai európai tudósok közül sokan] azt hirdették, hogy Ázsia 
mélységeiből egy olyan antikvitás bukkan fel, amely mélyebb, filozófikusabb és költőibb, mint 
Görögország és Róma."). (idézetek kihagyva)). Rabindranath Tagore sokkal újabb költészetével 
találkozva W. B. Yeats hasonlóan nyilatkozott: 

Sokszor be kellett csuknom, nehogy egy idegen meglássa, mennyire meghatott. Ezek a lírai 
szövegek - amelyek az eredetiben vannak, mondják nekem az indiánjaim, tele vannak a ritmus 
finomságával, a színek lefordíthatatlan finomságaival, a metrikai találékonysággal - olyan világot 
mutatnak meg gondolatban, amelyről egész életemben álmodtam. Egy magasabbrendű kultúra 
művei, mégis éppúgy a közönséges talaj termésének tűnnek, mint a fű és a sás. Egy hagyomány, 
amelyben a költészet és a vallás ugyanaz a dolog, átvonult az évszázadokon, összegyűjtve a 
tanult és tanulatlan metaforákat és érzelmeket, és visszavitte a tömegekhez a tudósok és a 
nemesek gondolatait. 

W.B. Yeats, Introduction to GITANJALI, supra note 608, 7-8. pont. 
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a legelső olyan kulturális hagyományok, amelyek képesek voltak a nagy 
léptékű, sokkal nagyobb népsűrűségű városi polgárosodás fenntartására 
- a munkamegosztás, a többlet, valamint a politikai és gazdasági 
hatalom különleges fajtáival együtt, amelyek a filozófiai vita és reflexió 
folyamatos és hosszú távú hagyományainak fenntartásához 
szükségesek. A jelenlegi nézet szerint az általam "történelem előtti 
indoeurópai sötét középkornak" nevezett időszak (amely i. e. 1900 
körül kezdődött) kétségtelenül egyfajta törést okozott volna ezeken a 
hagyományokon belül is, és ez a törés kétségtelenül a tudás bizonyos 
mértékű elvesztésével járt volna együtt. A korai hagyományok néhány 
legfejlettebb változatát mindazonáltal közvetlenül örökölte volna, 
legalábbis valamilyen formában, mind az első, a történelmi 
feljegyzésekben felbukkanó ókori indiai és perzsa hagyomány; és az 
ókori görög hagyomány is e korai hagyományok egy különösen fejlett 
formáját örökölte volna. 610 

Az indiai szubkontinensen belül ezek a sötét középkorok i. e. 321 
körül értek véget, amikor a korai védikus kultúrából létrejött a Maurya 
Birodalom. 611 Bár a korai védikus kultúra i. e. 1500 körül vagy annak 
környékén túlnyomórészt pásztorkodó lehetett, mégis továbbvihette a 
korábbi indoeurópai kulturális hagyományok egy részét, amelyek a 
tágabb régióban évezredek óta fejlődtek. Már a Kr. e. hatodik 
században, amikor Gautama Buddha Észak-Indiában született,612 

rendelkezhetett tehát a filozófiai és spirituális viták (beleértve a korai 
jógikus és meditatív gyakorlatokat) meglehetősen fejlett 
hagyományával, amelyre támaszkodhatott és amelyet módosíthatott. A 
jelen történet így segíthet megmagyarázni a korai indiai filozófiai és 
spirituális gondolkodás viszonylag fejlett állapotát sok más régióhoz 
képest ebben az időben. Segítene megmagyarázni a korai görög és 
perzsa civilizációk viszonylag fejlett állapotát is. 

A jelenlegi elmélet alapján valójában nem kellene, hogy meglepő 
legyen, hogy a világ három legfontosabb szellemi és vallási befolyással 
bíró földrajzi központja Észak-India (amely a hinduizmust, a buddhizmust, 
a dzsainizmust és a szikhizmust hozta létre), Kína (amely a konfu- 
cianizmust és a daoizmust hozta létre) és a Termékeny Félhold (amely a 
dzsainizmust, a kereszténységet és az iszlámot hozta létre). Ez volt a három 
legkorábbi forrása a három legjelentősebb társadalmi-nyelvi 
terjeszkedésnek a fajként való természetes történelmünkben, a jelenlegi 
nézet szerint, és ennek a három régiónak ezért előre láthatóan sokkal 
szélesebb körű kulturális és szellemi hatásokat kellett volna továbbra is 
gyakorolnia. 

 
 
 
 
 

610. Lásd a 25. ábrát (az indoeurópai jogi családfa filogenetikai szerkezetének bemutatása). 
611. Lásd fentebb az V.E.1.c. részt (a történelem előtti indoeurópai sötét középkor feltételezése); lásd még 

THAPAR, 
Supra note 497, 174-208. o. (a Maurya-dinasztia felemelkedésének tárgyalása). 

612. GOMBRICH, 495. lábjegyzet, 1-2. pont. 
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4. A vonatkozó bizonyítékok és érvelés végső összeállítása 

Tekintettel az ebben a cikkben tárgyalt kérdések összetettségére, a 
vitát egy olyan táblázattal szeretném befejezni, amely egy helyen gyűjti 
össze a legfontosabb bizonyítékokat és érveket, amelyekről szó esett. 
Az 1. táblázat, amely az alábbi 1698-1702. oldalon függelékként található, 
összegyűjti ezt a nagyobb mennyiségű bizonyítékot, és összehasonlítja 
az eddig tárgyalt négy fő elmélet relatív képességeit arra, hogy 
megmagyarázza vagy legalábbis belsőleg koherenssé tegye. 

Hangsúlyoznom kell, hogy ennek a végső összeállításnak és 
összehasonlításnak több a célja, mint tisztázó vagy kifejtő jellegű. 
Tekintettel az e témákhoz kapcsolódó bizonyítékok gazdagságára, az 
ember könnyen elveszhet a részletekben, és a viták gyakran úgy 
zajlanak, hogy az egyik vagy a másik fél egyszerűen csak hivatkozik a 
saját preferált nézetét alátámasztó bizonyítékokra. Ezért nem szabad 
elfelejtenünk, hogy végső soron az indoeurópai népek és hagyományok 
korai eredetére és fejlődésére vonatkozó legfontosabb elméletek 
alapvetően az érvelés egy bizonyos formájától függenek, amely - ahogy 
azt már korábban említettük - a legjobb magyarázatra való hivatkozás egyik 
formája. Ezzel arra akarok rámutatni, hogy mindezen elméletek végső 
soron abból nyerik el a vonzerőjüket, hogy képesek megmagyarázni a 
bizonyítékok bizonyos releváns csoportját, még akkor is, ha a 
különböző elméletek hajlamosak nagyobb mértékben támaszkodni a 
bizonyítékok különböző csoportjaira. A legjobb magyarázatra való 
következtetéseken alapuló vitákat azonban nem lehet ilyen darabos 
módon eldönteni, és ezért ezeket a különböző elméleteket csak úgy 
lehet igazán értékelni, ha összehasonlítjuk a relatív képességüket arra, 
hogy a bizonyítékok legszélesebb körét magyarázzák, amely a nem- 
levezetett kérdések szempontjából releváns. Az 1. táblázat fő célja 
ennek megfelelően annak tisztázása, hogy miért gondolom, hogy a 
jelenlegi elmélet kínálja a legjobb jelenlegi magyarázatot az e kérdések 
szempontjából releváns bizonyítékok legszélesebb körére. 

 
VI. KÖVETKEZTETÉS 

A nyugati jog és a nyugati civilizáció az elmúlt évszázadok során 
bebizonyította, hogy hihetetlen képességekkel rendelkezik nemcsak az 
erőteljes gazdasági fejlődés, a politikai stabilitás és a jogállamiság 
előmozdítására, hanem a társadalmi, szellemi, technológiai és művészeti 
innováció létrehozására is. 613 Mégis úgy tűnik, hogy ugyanolyan - ha nem 
egyedülállóan - gyengék vagyunk képességeink néhány forrásának 
feltárásában. E gyengeség talán legélesebb bizonyítéka az, hogy amikor 
megpróbáltuk ezeket a képességeket a világ más részeire exportálni, akkor 
gyakran a következőkkel foglalkoztunk 

 
 
 
 

613. Lásd MCNEILL, supra note 184, 730-62. o. (a "Nyugati robbanás, 1789-1917 Kr. u." leírása). 
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olyan programok, amelyek látványosan megbuktak, és ezáltal felfedték 
önismeretünk viszonylagos hiányát. 614 

E cikk során azt sugalltam, hogy ennek a helyzetnek egyszerű oka 
lehet: összességében túlságosan is hajlandóak voltunk feltételezni a 
nyugati kivételesség különböző formáit, mint a mai hatalmunk helyes 
magyarázatát. 615 Az ilyen jellegű magyarázatok rövid távon jól eshetnek, 
és kielégíthetik a politikai, kulturális és ideológiai önmegerősítés 
természetesen érzékelt igényét. De az ilyen magyarázatokkal az 
önmegértés sötétben tapogatózunk. 

Sajnálatos tény, hogy túl gyakran kerestünk magyarázatot a 
nyugati sikerre olyan jelenségekben, amelyek vagy újak voltak, vagy 
csak a XIX. századi Nyugat-Európában fordultak elő, anélkül, hogy 
előbb a világtörténelem és az őstörténet tágabb összefüggésében 
helyeztük volna el ezeket a hagyományokat. E hiányosságok 
kiküszöbölése érdekében ezért az emberi őstörténet sokkal alaposabb 
vizsgálatába fogtam, és megpróbáltam rekonstruálni egy teljesebb és 
pontosabb képet jogi családfánk filogenetikai szerkezetéről. Ez a 
rekonstrukció azt sugallja, hogy a Nyugat a legjobban úgy 
értelmezhető, mint a társadalmi-kulturális hagyományok sokkal 
nagyobb és mélyebb családjának csak egy ága, amely sokkal gazdagabb 
és mélyebb társadalmi őstörténettel rendelkezik, mint azt általában 
felismerték, és amely a világtörténelem során a nagyméretű civilizációk 
valóban lenyűgöző sorát támogatta szerte a világon és a világtörténelem 
folyamán. E civilizációk közül sokan korukhoz képest példátlan 
gazdasági és politikai sikereket értek el. Ezért, ha meg akarjuk érteni a 
Nyugat felemelkedését és közelmúltbeli sikerét magyarázó tényezőket 
teljes egészében, akkor szinte biztosan meg kell vizsgálnunk néhány 
olyan jellemzőt, amelyet a nyugati hagyományok megosztanak ezzel a 
szélesebb körű hagyománnyal. 

Mielőtt befejeznénk, álljunk meg egy pillanatra, hogy átgondoljuk 
ezt az utolsó gondolatot, és vegyük észre néhány következményét. Bár 
maga az elképzelés egyszerűnek tűnik, úgy vélem, hogy elfogadása 
számos megszokott vizsgálat és kutatási program meglehetősen 
radikális átalakítását igényelné. Con- 

 
614. Lásd pl. Rodrik, Supra note 27, 974. o.; lásd még WORLD BANK, Supra note 27, 309. o.; Ulen, 

Supra note 18, 8. o. 
615. Lásd pl. GOLDSTONE, Supra note 3, 14. o. ("Az elmúlt 200 év nagy részében az 

európaiak saját felsőbbrendű erényeikkel indokolták a világuralomra való hirtelen felemelkedésüket. 
Az európaiak az ókori Görögországtól és Rómától kölcsönzött és a reneszánszon átívelő 
történelmükből kiemelt elemeket kiemelve büszkélkedtek azzal, hogy különleges természetismeretre 
tettek szert. Gratuláltak maguknak, hogy városaikat és kereskedelmüket nagymértékben fejlesztették, 
néha megfeledkezve arról, hogy amikor csatlakoztak a globális kereskedelmi körforgásokhoz, 
Ázsiában már léteztek nagy városok és hatalmas kereskedelem."); KENNETH POMERANZ, THE 
GREAT DIVERGENCE: CHINA, EUROPE, AND THE MAKING OF 
THE MODERN WORLD ECONOMY 3 (2000) ("A modern társadalomtudományok nagy része a XIX. 
század végi és XX. századi európaiak azon erőfeszítéseiből ered, hogy megértsék, mi tette Nyugat-
Európa gazdasági fejlődési útját egyedivé; ezek az erőfeszítések azonban nem vezettek 
konszenzusra. A szakirodalom nagy része Európára összpontosított, és a nagyméretű gépesített ipar 
korai fejlődését próbálta megmagyarázni. A világ más részeivel való összehasonlításokkal 
igyekeztek kimutatni, hogy "Európa" - vagy egyes megfogalmazások szerint Nyugat-Európa, a 
protestáns Európa vagy akár csak Anglia - határain belül az ipari siker valamilyen egyedi, saját 
fejlesztésű összetevője volt, vagy egyedülálló módon mentes volt valamilyen akadálytól."). 
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siderül például a kortárs jogi eredetű irodalom. Ez a szakirodalom jellemzően a 
jog olyan felfogásából indul ki, amely elválasztja a jog tartalmát a 
mögöttes társadalmi-kulturális hagyományoktól, amelyek általában 
támogatják a jog kialakulását és stabilitását. 616 Ezután meglehetősen 
éles különbséget feltételez a nyugati és a nem nyugati jogi 
hagyományok között, és olyan jogi eredetváltozókat keres, amelyek a 
politikai és gazdasági fejlődés különböző mintáit a teljesen nyugati 
megkülönböztetések révén magyarázhatják. 617 Ha azonban az e cikkben 
szereplő érvek helytállóak, akkor az a feltételezés, amely ezeket a jogi 
eredetelmé- nyek teoretikusait vezérli, megakadályozhatja őket abban, 
hogy a saját magyarázó projektjük szempontjából releváns legfontosabb 
jogi eredetváltozók közül néhányat felderítsenek. Jogi családfánk valódi 
filogenetikai szerkezetének megfelelő ismerete nélkül ezek az 
elméletalkotók - más szóval - eltúlozhatnak bizonyos 
megkülönböztetéseket (például a "Nyugat" és a "Kelet" bizonyos részei 
közötti különbséget)618 , és indokolatlanul nagy hangsúlyt fektethetnek 
bizonyos más, végső soron szuperfi- kális megkülönböztetésekre 
(például a "szokásjog" és a "polgári jog"). 619 

E lehetőség vizsgálatához nézzük meg közelebbről a polgári jog és a 
szokásjog közötti különbséget. Ez a különbségtétel különösen fontosnak 
bizonyult a jelenlegi jogi eredetelméletek magyarázó projektje 
szempontjából. 620 Még ha az elméletalkotók saját bizonyítékaira 
koncentrálunk is, a polgári jog/közjog megkülönböztetése azonban kevésbé 
tűnik alkalmasnak arra, hogy megmagyarázzon néhány, az 
elméletalkotókat érdeklő jelenséget, mint az itt kidolgozott jogi 
eredetváltozók. Azért mondom ezt, mert a legfontosabb polgári jogi 
országok közül néhány, amely a jogi eredet teoretikusok adatainak alapvető 
tendenciáját figyelmen kívül hagyja (azaz olyan gazdasági fejlődési 
mintákat mutat, amelyek jobban hasonlítanak bizonyos common law 
országokhoz, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, mint a polgári 
jogi országokhoz, mint Franciaország), ugyanabba a (németországi) 
társadalmi-kulturális hagyományba tartozik, mint az általuk csoportosított 
common law országok többsége.  Németország és Hollandia nagyszerű 
példái ennek a jelenségnek:621 mindkettő polgári jogi ország (mint 
Franciaország), de mindkettő az indoeurópai család germán ágába tartozik 
(mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia), és mindkettő olyan 
gazdasági fejlődési mintákat mutatott, amelyek sokkal inkább hasonlítanak 
a common law-országokéhoz. 

 
 

616. La Porta et al., supra note 14, 286. o. ("Az LLSV továbbá azzal érvelt, hogy a jogi 
hagyományokat tipikusan hódítás és gyarmatosítás révén vezették be a különböző országokba, és 
mint ilyenek, nagyrészt exogének."). 

617. Id. 287-91. o. (az angol, francia, német, skandináv és "szocialista" jogi hagyományokra 
összpontosítva - részben a jog exogén változóként való értelmezése miatt); lásd még id. 289. o., 1. ábra. 

618. Id. 
619. Id. 
620.  Id. 288. 
621. Id.; id. 301. o. (elismeri a bizonyítékokat, hogy bár "az utóbbi időszakban a common law 

országok gyorsabban növekedtek, mint a francia [polgári jogi] országok", "a német jogi eredetű 
országok gyorsabban növekedtek, mint a common law országok"). 
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országok. 622 Ehhez kapcsolódóan a fennmaradó európai polgári jogi 
országok közül sokan, amelyek a gazdasági fejlődés eltérő mintáit 
mutatják (mint például Franciaország és Spanyolország), a különálló 
kelta-olasz hagyományba tartoznak - ami, ha az ebben a cikkben 
kidolgozott jogi eredetváltozókat használnánk, szorosabb rokonságot 
mutatna közöttük, mint Németországgal vagy Hollandiával. Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a fejlődő nemzetek közül sokan, amelyeknek a 
legnehezebben sikerült a modern politikai és gazdasági fejlődés útjára 
lépniük - függetlenül joguk polgári vagy szokásjogi eredetétől -, olyan 
csoportok, amelyek egyáltalán nem indoeurópai nyelvcsaládokba 
tartoznak. Ilyen például a Niger-kongó nyelvet beszélő csoportok (a 
Szaharától délre fekvő Afrikában), az afro-ázsiai nyelvet beszélő 
csoportok (az arab világban) és az uráli nyelvet beszélő csoportok 
(Közép-Ázsiában és Mongóliában). 623 Ezeknek a nem nyugati 
országoknak a fejlődése szöges ellentétben áll India fejlődésével, amely 
mind politikailag, mind gazdaságilag fellendülni látszik, ugyanakkor 
sokkal mélyebb társadalmi-kulturális hagyományokkal rendelkezik, 
mint a Nyugat. Az ehhez hasonló tények azt sugallják számomra, hogy 
a polgári jog/közös jog megkülönböztetése végül is meglehetősen 
felszínesnek bizonyulhat, és hogy az ebben a cikkben kidolgozott jogi 
eredetváltozóknak sokkal mélyebb ex-planatórikus jelentőségük lehet. 

Ha ezen túlmenően van okunk kételkedni a polgári jog és a szokásjog 
megkülönböztetésének mély magyarázó jelentőségében, akkor ugyanilyen 
kényszerítő okok szólnak amellett is, hogy megvizsgáljuk az ortodox jogi 
eredetről szóló beszámolót, amely szerint a polgári jog és a szokásjog 
megkülönböztetése miért bizonyulhat ok-okozati szempontból hatásosnak.  
De La Porta, Lopez-de-Silanes és Shleifer azzal próbáltak foglalkozni ezzel 
a kérdéssel, hogy a polgári és a szokásjogi rendszerek hajlamosak arra, 
hogy különböző társadalmi problémákra különböző mértékben tiszteljék a 
szabályozási megoldásokat a szabadpiaci megoldásokkal szemben, és hogy 
végső soron ezek a különbségek a polgári és a szokásjogi országok között 
eredményezik a gazdasági siker eltérő szintjét, amely az adataikban 
megjelenik. 624 Ezek 

 
622. Ulen, supra note 18, at 2 ("Amit az elmúlt két évszázadot jellemző tartós növekedésről 

tudunk, az az, hogy mikor és hol kezdődött: a 19. század elején Észak-Európában - leginkább az 
Egyesült Királyságban és Hollandiában."); lásd még La Porta et al, supra note 14, 301. o. 
(megjegyezve, hogy 1960 és 2000 között "a német jogi eredetű országok gyorsabban növekedtek, 
mint a common law országok"); id. 302. o. (részben ezen az alapon elismeri, hogy adataik nem 
mindig jósolják meg nagyon jól az ag- gregált gazdasági jólétet); id. 301-02. o. (a gazdasági 
bizonyítékokat tárgyalva a common law országok és a francia polgári jog között a legélesebb 
kontrasztot rajzolják) ("E bizonyítékok nagy része arra utal, hogy a common law jobb gazdasági 
eredményekkel jár, mint a francia polgári jog". (kiemelés hozzáadva)); id. 290. o. ("[W]hile we 
occasionally speak of the comparison between common law and civil law, mostanában a legtöbb vita 
a common law-t a francia polgári joggal hasonlítja össze. Ez nagyrészt azért van így, mert mindkét 
hagyomány nagyszámú országot foglal magában, de azért is, mert ezek képviselik a jog és a 
szabályozás két legkülönbözőbb megközelítését")."). 

623. Ulen, supra note 18, 2. o. ("[S]ome területek a világon - Közép-Ázsia, Afrika szubszaharai 
része és az arab világ nagy része - szinte immunisnak tűnnek a modern növekedésre."); lásd még id. 
o. 10. o. (megállapítva, hogy "most már tudjuk, hol a legnagyobb a szegénység", és ezért "célzottan 
nyújthatunk segélyeket és más politikákat, amelyek célja az e területek sajátos problémáinak 
kezelése"). 

624. La Porta et al., supra note 14, at 306-09 ("[T]he empirical prediction of the Legal Origin 
Theory is that the differences between legal origins are enough deep enough that we observe them 
expressed 
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teoretikusok is elismerik azonban, hogy mind a polgári, mind a szokásjogi 
rendszerek általában mindkét megoldás keverékét tükrözik,625 és nehezen 
érthető, hogy a társadalmi döntéshozatal ilyen jellegű mintái miért 
maradnának hajlamosak egy adott tartalmú törvénycsomaghoz kötődni. A 
jelen célokból azonban fontosabb felismerni a következőt: ez a magyarázat 
nem lehet helyes, ha a polgári jog/közös jog megkülönböztetése 
önmagában felszínes, és ha a jogi eredetváltozók, amelyek a valódi 
magyarázó munkát végzik, átvágják a polgári jog/közös jog 
megkülönböztetését. A jogi családfánk jobb megértése tehát fontos 
következményekkel járhat annak megértésére, hogy mitől virágoznak a 
modern társadalmak. 

Ez a példa a jogi eredettörténeti irodalomból azonban csak néhány 
olyan következményt kíván illusztrálni, amelyekkel jogi őstörténetünk 
gazdagabb megértése a kérdések szélesebb körére nézve járhat. Ha az 
ebben a cikkben szereplő érvek érvényesek, akkor nyilvánvalóan sokkal 
szigorúbb empirikus kutatási programokban kell részt vennünk, 
amelyek célja, hogy teszteljük az itt kidolgozott jogi eredetváltozók 
relatív mélységét és magyarázó erejét a jelenlegi jogi eredet 
irodalomban található változókkal szemben. Szintén fel kell tárnunk 
ezen új jogi eredetváltozók néhány más ok-okozati tulajdonságát, és 
különös érdeklődést kell tanúsítanunk az iránt, hogy megpróbáljuk 
azonosítani e hagyományok olyan közös jellemzőit, amelyek 
segíthetnek megmagyarázni oly sok indoeurópai társadalom (mind 
Nyugaton, mind Kelet nagy részén, valamint az emberi történelem és 
őstörténet tágabb folyamán) látszólag szokatlan képességét arra, hogy 
nagyszabású, jogállami civilizációkat hozzon létre és tartson fenn. 

A mai világban - véleményem szerint - egyre sürgetőbb szükség van 
az ehhez hasonló vizsgálatokra, amelyek eltekintenek a modern nyugati 
kivételesség előfeltevésétől. Amint azt a bevezetőben említettük, 
jelenlegi világunkban a nyugati jogintézmények, valamint a nyugati 
társadalmi és politikai hagyományok fokozott exportjának vagyunk 
tanúi a világ számos pontjára, nagyrészt azon állítólagos különleges 
képességeikre alapozva, hogy olyan dolgokat teremtenek, mint a 
szabadság, a stabilitás, a gazdasági fejlődés és a jogállamiság. 626 Ugyanakkor 

mostanra azonban tanúi voltunk a nagy gazdasági visszaesésnek, amely 
megkérdőjelezte a bizalmunkat abban, hogy miként stabilizálhatók 
egyes országok, illetve a jogrendszerek. 

 
 
 

a gazdasági élet társadalmi ellenőrzésének különböző stratégiáiban, még a jogi és szabályozási fejlődés 
évszázadai után is. Talán azért, mert a jogrendszer a társadalmi rend nehezen megváltoztatható eleme, 
amelyet jogi intézmények, emberi tőke és elvárások támogatnak, a jogi eredet túléli az időt és a 
transzplantációt. Állításunk szerint ez adja magyarázó erejüket."). 

625. Id. 309. o. ("Ismétlem, egyetlen ország sem rendelkezik a társadalmi ellenőrzés olyan 
rendszerével, amely egy ideális típus; minden országban keveredik a két megközelítés. A common 
law országok igenis képesek polgári jogi megoldásokra, és fordítva."). 

626. Lásd pl. Whitman, supra note 8, 313. o. (azt javasolja, hogy "[i]gy ha meg akarjuk érteni, 
hogyan szerezte meg a nyugati jog a terjedésre való megkülönböztető hajlamát", akkor "[m]indenek 
meg kell értenünk, hogy mi az a nyugati intézményekben, ami a nyugati diffúziót inspirálta"). 
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a modern gazdasági fejlődés formái még Nyugaton is. 627 A közelmúltban 
tanúi lehettünk a két keleti óriás - India és Kína - újbóli 
felemelkedésének is, amelyek gazdasági és politikai ereje kezd 
emelkedni, és amelyek mindketten sokkal jelentősebb szerepet 
játszottak a világtörténelem (és az őstörténelem) során, mint az elmúlt 
néhány évszázadban. 628 Világtörténelmi perspektívából nézve a nyugati 
felsőbbrendűség elmúlt néhány évszázada végül is egy sokkal hosszabb 
és folyamatosabb tendenciától való meglehetősen csekély eltérést 
tükrözhet. 

Az ilyen tények ismeretében Nyugaton már nem engedhetjük meg 
magunknak az önmegerősítés luxusát: tudnunk kell, mi az igazság, 
tudnunk kell, mi az, ami működik, és ezeket a kutatásokat alaposan, 
céltudatosan és szorgalmasan kell folytatnunk. Az önmegerősítés lencséje 
nélkül folytatni ezeket a kutatásokat, ez ma már felelősségünk, nemcsak 
önmagunkkal, hanem a világ többi részével szemben is. Saját jogi 
őstörténetünk mélyebb megértésének segítenie kell abban, hogy e 
felelősség egy fontos részét teljesíteni tudjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

627. Különösen drámai példája annak, hogy ezek az események hogyan kérdőjelezték meg a 
modern piacgazdaságok stabilizálásának módjáról alkotott elképzeléseinket, Alan Greenspan, a 
Federal Reserve korábbi elnöke 2008-ban tett meglepő beismerése, miszerint tévedett a piaci 
korrekció hatékonyságát illetően: 

WASHINGTON Évekig az Alan Greenspan meghallgatása a kongresszusban kiemelt 
esemény volt. A törvényhozók gazdasági bölcsként rajongtak érte.  A piacok felfelé vagy lefelé 
ugráltak attól függően, hogy mit mondott. Mindkét párt politikusai a maguk oldalán akarták 
tudni a mesterét. 

Csütörtökön azonban, majdnem három évvel azután, hogy lemondott a Szövetségi 
Újjáépítési Hivatal elnöki tisztségéről, a megalázott Greenspan úr elismerte, hogy túlságosan 
bízott a szabadpiacok önkorrekciós erejében, és nem látta előre a mértéktelen jelzáloghitelezés 
önpusztító erejét. 

"Azok közülünk, akik a hitelintézetek önérdekét nézték a részvénytulajdonosok tőkéjének 
védelmében, köztük én is, megdöbbentő hittel állunk" - mondta a Felügyeleti és Kormányzati 
Reformbizottság előtt. 

Andrews, 28. lábjegyzet, B1. o. 
628. Lásd általánosságban PRANAB BARDHAN, ÉBREDŐ ÓRIÁSOK, LÁBAK A KŐVIZSGÁLATBÓL: AZ 

ÉRDEKLŐDÉS A KERESKEDELMI TÁMOGATÁSRÓL 
ECONOMIC RISE OF CHINA AND INDIA (Kína és India gazdasági felemelkedése, 2010) (Kína és India 
gazdasági hatalmának közelmúltbeli növekedését vizsgálja). 
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