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helyezkedik	el),	ennek	ellenére	a	szigetet	döntő-
en	tűlevelű	erdők	borították,	és	a	klíma	 is	hideg	
volt.	A	Japán	körüli	sekély	tengerek	földhidakként	
szolgáltak	(a	jégkorszak	miatt	a	tengerek	és	óce-
ánok	szintje	alacsonyabb	volt,	mint	napjainkban),	
melyek mind a Koreai-félszigettel, mind pedig Szi-
bériával	összekötötte	az	ekkor	még	egybefüggő	
területet.

 A zord környezet azonban drasztikusan 
megváltozott	(pozitív	értelemben	az	ott	élő	em-
berek	számára)	a	jégkorszak	végére.	Az	új,	mele-
gebb	klímában	a	tűlevelű	erdőket	makk-	és	egyéb	
gyümölcstermő	 fák	 szorítják	 ki,	 a	 földhidak	 he-
lyett sekély tengerek jelennek meg halakkal és 
egyéb	ehető	állatokkal	(teknősök,	kagylók	stb.).	A	
folyók	és	tavak	megtelnek	élettel,	a	trópusi	klíma	
miatt	az	erdők	gyorsan	regenerálódnak	és	terjesz-
kednek,	így	a	fakitermelés	ellenére	Japán	manap-
ság	is	„zöld”.	Ebben	a	„bőség”	országában	az	első	
emberek, akik kiemelkednek, a jomon társadalom 
volt.	Nevüket	egy	cserépedényről	kapták,	melyet	
elsőként	a	 szigetországban	hoztak	 létre.	Amikor	
a	 régészek	 megtalálták	 a	 cserépedény	 marad-
ványait	 és	beazonosították	a	 korát,	 nagy	megle-
petésben	 volt	 részük.	 Az	 első	 edények	mintegy	
12700	évvel	ezelőtt	készültek!	Ezzel	a	világ	első	
cserépedényeiről	beszélünk,	 lehagyva	Kínát	és	a	
Termékeny	félholdat	is.	A	cserépedények	(melyek	
méretben és formában változatosak, de gyéren 
díszítettek	 voltak)	 nagyban	hozzájárultak	 az	éle-
lem	tárolásához	és	elkészítéséhez.	

	 3.	A	Koreai-félszigetről	érkező	bevándorlók	
új	technológiát	és	tudást	hoztak	magukkal,	de	ve-
gyes	házasság	révén	beolvadtak	a	már	ott	élő	ja-
pán	társadalomba.	Ez	az	elmélet	érthető	okokból	
kedvelt a japánok körében.
	 Ezekkel	az	elméletekkel	azonban	egy	kicsit	
előre	szaladtam,	kezdjük	az	elején	a	történetet.

Mit mondanak
a régészeti leletek?

 Az utolsó jégkorszak valamelyest kegye-
sebb volt a japán szigetekkel, mint a hasonló föld-
rajzi	 helyzetben	 lévő	 brit	 szigetekkel	 (mindkét	
szigetvilág Eurázsia keleti, illetve nyugati partján 

mas	volt,	és	mivel	az	ott	élő	vadászó-gyűjtögető	
népek,	 mind	 létszámban,	 mind	 technológiailag	
elmaradtak	 a	 Koreai-félszigeten	 élőkhöz	 képest	
(csak	kőeszközöket	használtak,	míg	a	földművesek	
vaseszközökkel	 rendelkeztek),	 ezért	 könnyedén	
birtokba	vették	a	területeket.	Ez	a	folyamat	szám-
talanszor lezajlott a világ minden kontinensén 
(Amerika	elfoglalása	a	spanyol	konkvisztádorok	és	
egyéb kolonizálók által, az afrikai bantu négerek 
kiterjedése	 Afrikában,	 az	 ausztráliai	 bennszülöt-
tek	elnyomása	stb.),	 így	 igen	közkedvelt	elmélet	
a koreai történészek körében, de nem a japánok 
között,	érthető	okokból.	Ez	azt	jelentené,	hogy	a	
japánok koreaiak, akik az elmúlt 1500 évben egy 
teljesen új kultúrát hoztak létre.

Bevezető

	 A	 felkelő	 nap	 országáról	mindenki	 hallott	
már,	 ismerősek	 a	 szamurájok,	 sógunok,	 gésák,	 a	
lap olvasói számára pedig az animék, mangák és 
tucatnyi	 egyéb	 érdekességek	 a	 szigetországról	
szintén.	Amennyire	színes	és	jól	ismert	Japán	jele-
ne,	annyira	rejtélyes	és	ismeretlen	a	múltja,	külö-
nösen	a	Kr.	u.	400-as	éveket	megelőző	időszakra	
gondolok.	Krisztus	után	a	4.	és	6.	század	között	a	
szigetvilágban	sorsdöntő	változások	mentek	vég-
be:	mint	derült	égből	villámcsapás,	megjelent	a	ki-
fejlett,	intenzív	mezőgazdaság,	a	vas	eszközök	és	
egy	teljesen	új	művészet,	a	cserépedény	készítés-
ben	(tehát	jó	eséllyel	új	kultúra).	Mi	történt	ekkor?	
Ez egy kényes kérdés, melyre egyes japán körök 
kizárólagos	válaszokat	akarnak	találni.	Három	el-
mélet létezik, mely nagyvonalakban megpróbálja 
magyarázni	az	eseményeket:

	 1.	 Az	 addig	 Japán	 területén	 élő	 emberek	
(ősi	 japánok,	 akik	 az	 elsők	 voltak	 ezen	 a	 terüle-
ten)	 egyszerű	 vadászó-gyűjtögető	 életmódról	
mezőgazdász	életmódra	váltottak	azáltal,	hogy	a	
Koreai-félszigetről	átvették/eltanulták	az	új	meg-
élhetési módot. Így a japánok mindig is a szigetor-
szágban	életek,	nem	később	foglalták	el	és	hoz-
ták létre a mai államot.
	 2.	A	Koreai-félszigeten	megvalósuló	mező-
gazdaság népességrobbanást okozott a koreaiak 
társadalmában,	emiatt	új	területet	kerestek,	ahol	
letelepedhetnének. Erre a japán szigetvilág alkal-
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1800-as	 években	 annektálta	 Hokkaido	 szigetét	
minden	tőle	telhetőt	megtett,	hogy	az	ainu	em-
bereket beolvassza a japán társadalomba. Így a 
nyelvükből	és	a	kultúrájukból	is	nagyon	kevés	ma-
radt fenn, túl kevés ahhoz, hogy bárki állást mer-
jen	foglalni	a	fenti	kérdés	kapcsán.	
 A yayoi-kori emberek megérkezése után 
épültek	a	kofun	sírok	is.	A	sírok	létezése	megkér-
dőjelezhetetlen	 bizonyítéka	 annak,	 hogy	 a	 fele-
melkedő	társadalmak	nagy	létszámúak	és	kellően	
centralizáltak	 voltak	 ahhoz,	 hogy	nagy	 építkezé-
seket	vigyenek	véghez.	A	sírok	napjainkban	a	Csá-
szári hivatal birtokában vannak; nem engedélye-
zik azok felnyitását és elemzését, attól félve, hogy 
nem	kívánt	eredmények	kerülnek	napvilágra.

elindult	a	terület	központosítása.	Azaz	magvaiban	
megjelent a központi állam is.
	 Ha	összehasonlítjuk	a	 jomon-kori	emberek	
csontvázait	az	újonnan	érkezettekével,	akkor	azt	
látjuk,	hogy	a	yayoi-koriak	csontváza	áll	közelebb	
a	ma	élő	japán	emberek	csontvázához.	Ugyaneb-
ben	az	 időszakban	írást	 is	hoztak	magukkal	az	új	
jövevények,	és	megkezdődik	Japán	írott	történel-
me is, habár a korai krónikák sok nyilvánvaló túl-
zást tartalmaznak. Ekkor megjelennek az Ainuk is, 
akik	 Hokkaido	 szigetén	 éltek,	 és	mind	 fizikailag,	
mind	 pedig	 kulturálisan	 különböznek	 a	 modern	
japánoktól.	Ők	 lennének	vajon	a	 jomon-kori	em-
berek,	akiket	a	földművesek	elűztek	a	termékeny	
földekről?	 Sajnálatos	 módon,	 amikor	 Japán	 az	

társadalmukban	 nem	 jelentek	meg	 a	 különböző	
osztályok,	mint	például	 vezetők/politikusok,	 sza-
kosodott szakemberek, papok, hivatásos katonák 
stb.	Ez	jól	látszik	a	temetőikből,	ahol	a	sírok	mind	
egyformák.

 Így tehát a jomon-kori emberek birtokba 
vették	a	 Japán-szigeteket	egészen	a	Kr.	utáni	4.	
századig. Ekkor új emberek jelentek meg a Tsushi-
ma-szoroson	 keresztül,	 első	 alkalommal	 Kyushu	
szigetén,	 akik	 új	 életmódot	 hoztak	 magukkal:	
földművelést.	Miért	nem	hamarabb?
	 A	 földművelés	 alapja	 az	 intenzív	 rizsterm-
esztés	 volt.	 A	 rizst	 először	 a	mai	 Kína	 területén	
háziasították,	 azonban	 sokkal	 melegebb	 klímá-
ban, mint ami a Koreai-félszigeten van. Így évszá-
zadokba	került,	 ameddig	egy	új	nemesítést	hoz-
tak	létre,	valamint	az	intenzív	termelési	módszert	
kifejlesztették	(Kínában	először	száraz	termőföld-
ben termesztették, a Koreai-félszigeten találták 
fel a ma is ismert vizes környezetben való term-
esztést).	Így	ameddig	a	mezőgazdaság	nem	indult	
be a félszigeten, addig a koreaiak nem élveztek 
előnyt	 a	 jomon-kori	 emberekkel	 szemben.	 Az	 új	
életstílus	új	kultúrát	is	jelentett,	így	a	cserépedé-
nyeket, amiket a jomon-kori emberek használtak, 
yayoi-kori	cserépedények	váltották	fel.	Ezek	dísze-
sebbek voltak. Emellett megjelent a társadalom 
rétegződése	is,	egyre	díszesebb	sírok	(ekkor	kezd	
el a Japán-szigeteken is kialakulni, hogy urnába 
teszik a halottaik hamvait, mint a Koreai-félszige-
ten)	és	a	falvak	körül	védelmi	árkok	épültek,	majd	

Azonban	felmerül	a	kérdés:	miért	készítettek	ma-
guknak	ilyesmit	vadászó-gyűjtögető	társadalmak?	
Mármint amikor ezek táborhelyet változtattak, 
valószínűleg	nem	akartak	egy	teljes	edénykészle-
tet	magukkal	cipelni	a	gyerekeik	és	egyéb	létfon-
tosságú	felszerelés	mellett	(ne	felejtsük	el,	hogy	
a	 lovak	 és	 teherhordó	 állatok	majd	 csak	 később	
kerülnek	ezekre	a	területekre).	A	választ	a	sziget	
elképesztően	 gazdag	 állat-	 és	 nővényvilága	 adja	
meg:	habár	vadászó-gyűjtögető	társadalmuk	volt,	
nem	 kellett	 tábort	 váltsanak,	 mivel	 bőségesek	
voltak az élelemforrásaik. Bár letelepedtek, még-
is	vadászó-gyűjtögető	népek	maradtak,	ugyanis	a	

Jomon-kori váza
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is. A hagyományt Iomanténak nevezik, és az ainu 
emberek	 tartják	Hokkaido	szigetén.	A	 szertartás	
során egy általuk két évig nevelt medvét rituáli-
san	megölnek	(a	módszer,	amivel	a	medvebocsot	
befogják	 pedig	 pusztán	 brutális),	 de	 nem	 ez	 az	
érdekes rész, hanem, hogy honnan eredhet a ha-
gyomány?	Ha	logikusan	gondolkodunk,	a	medve-
tartás	 ígéretes	dolognak	néz	ki.	A	medvék	több-
nyire	nővényevők,	habár	 félelmetes	 vadászok	 is,	
gyorsan	nőnek	és	rengeteg	a	hús	rajtuk.	Normá-
lis,	hogy	a	kezdet	kezdetén	a	leendő	földművesek	
megpróbálták	háziasítani	a	medvéket	is.	A	problé-
ma mindössze annyi, hogy a medvék nem tanulé-
konyak olyan értelemben, hogy nem fogadnak el 
könnyen	parancsokat.	Így	két	évnél	idősebb	med-
véket	 tartani	 veszélyes	 dolog,	 nagy	 csoportban	
pedig egyenest öngyilkosság vagy katasztrófa ke-
resése. 
	 A	medvék	háziasítása	szerte	a	világon	elbu-
kott	és	a	múlt	homályába	merült,	mindössze	Ja-
pánban maradt meg egy véres vallási hagyomány, 
mely jó eséllyel eltorzulása egy logikus próbálko-
zásnak.  

 Bónusz érdekesség

 Japánban többek között hiányoznak a ter-
mészetes	erőforrások	közül	a	háziasítható	állatok.	
A	szigetvilágon	nincs	igazán	nagytestű	emlős	sem	
(leszámítva	 a	 disznót,	 amit	 talán	 háziasítottak	 a	
jomon-kori	 emberek,	 de	 biztos	 bizonyíték	 nincs	
rá),	amit	szelidíthettek	volna	a	korabeli	japán	em-
berek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
nem	 próbálkoztak.	 Valószínűleg	 ilyen	 sikertelen	
próbálkozás maradványa a rituális medve áldozat 

az	került	ki	győztesen	(és	hozta	létre	az	egyesített	
Koreai	királyságot),	amely	a	Tsushima	szoros	mel-
lett helyezkedett el. Tehát jó esély van rá, hogy az 
a	koreai	nyelv,	ami	most	a	modern	koreai	őseként	
szolgált nem ugyanaz, ami a modern japán nyelv 
alapját képezte. Ezt a feltételezést természete-
sen	nem	lehet	 leellenőrizni,	de	mindenképp	egy	
érdekes gondolat, amivel el lehet játszani.
 Japán és Dél-Korea két gazdasági nagyha-
talom	Ázsiában,	melyek	 ferde	szemüveggel	néz-
nek	 egymásra.	 A	 szemüveget	 eltorzítják	 a	 múlt	
hamis	 legendái	 és	 valós	 atrocitásai.	 A	 két	 állam	
kapcsolata	befolyásolni	fogja	saját	sorsukat,	és	a	
világ történelmére is kihatással lesz.
  

 A történet látszólag egyirányba halad, még-
pedig a második elmélet által megjósolt forgató-
könyv szerint. Azonban van egy ellentmondás is, 
mégpedig	a	beszélt	nyelv.	Ha	a	 japánok	valóban	
koreaiak, akkor a két nyelv nagyon hasonló kelle-
ne,	hogy	legyen	egymáshoz	(alig	1600	éve	váltak	
szét),	ennek	ellenére	a	különbség	sokkal	nagyobb.	
A két nyelv közötti eltérés egy sokkal régebbi 
szétválást	tanúsít.	Hogyan	 lehetséges	ez?	Napja-
inkig	nincs	egyhangúan	elfogadott	válasz	rá.	En-
nek ellenére Jared Diamondnak van egy érdekes 
ötlete:	a	Koreai	királyság	egy	hosszú	centralizálási	
folyamat	végén	jött	létre.	A	végső	harcot	három	
királyság	vívta	meg	egymás	között,	amelyből	nem	
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