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A  tudomány mai ismeretei alapján 

úgy véljük, hogy az ember mintegy 

6 0  0 0 0  évvel ezelőtt érkezett 

Ausztráliába, Ázsia felől. Nem  

nagy, tengerjáró hajókkal, 

tutajokkal vagy akár hosszabb 

tengeri utazásra alkalmas 

csónakokkal jött, hanem minden 

bizonnyal gyalogszerrel, kisebb- 

nagyobb csoportokban

Az akkori globális lehűlés következtében a 
sarkvidékek jégtöm ege megnövekedett, és 
a tengerek szintje ezáltal alacsonyabbá vált, 
a szárazföldek megnagyobbodtak. A mai 
Ausztráliát szárazföldi „hidak” kötötték 
Ázsiához, melyeken át évezredek lefolyása 
alatt, ha lassan is, de huzamosan érkeztek a 
legelső „bevándorlók”, akiket a fehér em
ber alkotta „aboriginal”, azaz „benn
szülött” gyűjtőnévvel illetünk.

D e nemcsak gyalogos vándorok érkez
tek ide ezekben a történelem előtti idők
ben. A pleisztocén kor vége fele, a jégkor
szak elmúlása és az azt követő általános

melegedés következtében a sarkvidékek 
jege olvadni kezdett, és mintegy 15 000 
évvel ezelőtt a tengerek szintje elkezdett 
ismét emelkedni. Ausztráliát már csak a 
mai U j-Guineához kötötte szárazföldi híd, 
s így a Délkelet-Azsiából érkezőknek leg
alább 70 km-es nyílt tengerszakaszon kel
lett áthajózniuk, hogy elérjék az ötödik 
kontinenst. Ma már csak találgatni tudjuk, 
hogy ezt a nehézséget miként küzdötték le. 
A leginkább elfogadott feltételezés szerint 
ezek a bevándorlók pusztán a véletlen sze
szélye révén jutottak el Ausztráliába.

Annyi kétségtelen, hogy az utolsó 
szárazföldi híd, mely a mai Cape Y orkot 
Uj-Guineával összekötötte, a tengerszint 
emelkedése révén mintegy 8000 évvel 
ezelőtt víz alá került. Ettől az időponttól 
kezdve az aboriginálok magukra maradtak; 
külső hatások, idegen kultúrák nem befo
lyásolhatták társadalmuk alakulását.

Megőrzött kőkorszak
Ausztrália az egyetlen földrész, melynek 
lakói a legelső bevándorlás idejétől egészen 
a fehér ember megérkezéséig és betelepe
déséig kizárólag vadászó—gyűjtögető élet
módot folytattak. Életvitelük, mely lénye
gében alig különbözött a legősibb kőkor
szak emberének létformájától, jóform án

semmit sem változott 50 000 év alatt. 
Könnyű lenne az aboriginál életmódot 
primitívnek, kezdetlegesnek tartani, hiszen 
ezek az emberek, akik semmiféle mezőgaz
dasággal nem foglalkoztak, háziállatot (a 
félvad dingótól eltekintve) nem tartottak, s 
még az íjat és nyilat sem ismerték, látszólag 
valóban olyannak tűntek, mintha éppen 
csak elérték volna az emberré válás kezde
tét. Sok X IX . századi kutató, de nem egy 
modern antropológus is ebben a tévhitben 
folytatta munkáját. Az ausztrál bennszülöt
tet „melankolikus fajtának” tartották; a 
fejlődés zsákutcájába tévedt, kihalásra ítélt 
embert láttak benne.

Az igazság azonban nem is lehetne 
távolabb ettől a tévhiedelemtől. A valóság 
lényege a mi kultúránk és az övék között 
fennálló felfogásbeli különbségben rejlik. 
Az úgynevezett „fejlettebb” társadalmak 
alapja a materiális javak (terület, élelem, jó 
szág stb.) megszerzésén, gyarapításán, biz
tosításán nyugszik. Tulajdonképpen erre 
támaszkodik és ezeket a célokat szolgálja a 
társadalomformáló vallások, politikai irány
zatok és a filozófiák nagy része. Ez a mi 
világszemléletünk, én-tudatunk táptalaja, 
bármennyire is szeretnénk mindezt vala
hogyan szebbnek, nemesebbnek, erkölcsi
leg elfogadhatóbbnak feltüntetni.

Állandó kapcsolatban az Álmodással: az aboriginálok 
hitvilága és fizikai léte szorosan összefonódik. 
Cz az 1875-ből származó felvétel az Álmodás 

természetfeletti lényeinek bemutatott rituálé egy moz
zanatát ábrázolja (NSW. 1875. Kerry Photo Sidney)
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Az ausztráliai aboriginálok — és 
több más, hasonló életmódot foly
tató népcsoport is, mint pl. a 
Kalahári-sivatag bushmanjai -  
másként látják a világot. Szá
mukra a puszta életet fenntar
tó táplálékon és egy-két szer
számon, fegyveren kívül az 
anyagi javak nem sokat je len 
tenek. Az első fehér felfedezők 
csodálkozva vették tudomásul, 
hogy a bennszülötteknek felkínált szí
nes gyöngyök, kelmék, de még az acél- 
szekercék sem keltettek bennük túl nagy 
érdeklődést.

Álmodott mindenség
Bármilyen primitívnek is tűnik az ausztrál 
bennszülöttek hagyományos életvitele, a 
valóságban kiválóan működő, a természet
tel úgy-ahogy harmóniában lévő életmód 
volt az, mely mintegy 50 000 év alatt sem 
kényszerült számottevő átalakulásra (amit 
mi minden bizonnyal „fejlődésnek” nevez
nénk). A vadászó-gyűjtögető életmód az 
egyik legsikeresebb formája az ember kör
nyezetéhez való adaptációjának. A népes
ség környezeti viszonyok diktálta gyara- 
podása-csökkenése szinte automatikusan 
szabályozza a túlnépesedést, és kiküszöböli 
az azzal járó élővilág-pusztítást. Ez termé
szetesen nem jelenti azt, hogy az aboriginál 
kultúra stagnáló, fejlődésképtelen társadal
mi rendszert alakított volna ki. Csakhogy 
ennek a társadalmi rendszernek nem a ma
terialista világszemlélet volt az alapja, ha
nem inkább az elvont, mindenen felül álló 
hitvilág. Ennek a hitrendszernek összefogó

keretet ad a Dreaming, azaz Álmodás, 
melyet gyakran és helytelenül Dreamtime- 
nak, azaz Álmodások korának neveznek. 
Ez az elnevezés azért helytelen, mert az 
Almodás véget nem érő, a jelenben is mű
ködő folyamat, tehát nem egy bizonyos 
kor, mely időben elhatárolható. A benn
szülött hit szerint az Álmodás nem ugyan
abban a dimenzióban van, mint a minden
napi földi élet, s ebből kiindulva az idő 
fogalma is más jelentőséget nyer.

M i is tulajdonképpen ez az Álmodás? A 
fogalom leírása korántsem kis feladat. Talán 
legérthetőbb az a magyarázat, mely az Ál- 
modást a Teremtéssel hozza összefüggésbe. 
Mindez egyben erkölcsi rendszer is; sokkal 
kiteijedtebb és bonyolultabb, mint a mi 
Tízparancsolatunk. Az Álmodás azonban 
az ősök szellemét, a totemállatok je len 
tőségét és a mitológiai lények mibenlétét is 
magába foglalja. Az Álmodás ideológiai 
rendszer is egyben, amely megkísérel ma
gyarázatot adni a világ és az élet keletke

zésére, az Univerzum lényegére és az em
ber szerepére, a létezés értelmére és je len 
tőségére. Az aboriginál Kozmosz sokban 
különbözik a mi Kozmoszunktól. Az 
övékben nincs mindenható isten, de még 
csak nagyság vagy hatalom szerinti beso
rolás sem az Álmodás lényeit illetőleg. 
Nincs Mennyország és Pokol, s a különb
ségek a szent és a mindennapi, a termé
szetes és a természetfeletti között csak ho
mályosan észlelhetők.

Lucifer hírvivői
A hagyományos életet élő bennszülött 
minden tettét befolyásolja az Álmodás. 
M ég egy olyan hétköznapi cselekedet, 
mint például a száraz aljnövényzet idősza
konkénti felégetése is vallásos fontosságú 
lehet, hiszen az égetés jelképezi az elmú
lást, de a hamuból kisaijadó új hajtást is 
segíti, tehát az Almodás szabályai szerint az 
élet örökkévalóságát szolgálja. A társada
lom szabályai is ebből a mindenek felett 

lló rendszerből származnak.
Ausztrália „felfedezésekor”, 1788- 

ban a földrészen élő bennszülöttek 
számát legkevesebb 300 000-re, 

de lehetséges, hogy egymillió- 
nyira becsülték. Hatszáz kultu
rálisan elkülöníthető, több 
m int 200 nyelven beszélő 
csoportból vagy törzsből állt ez 

a népesség. Társadalmukra egy
öntetűen jellem ző volt az egyen

lőség, a javak igazságos elosztása és 
a magántulajdon mellőzése. A tár

sadalom szerkezetét, folyamatos működé
sét, akárcsak az egyének mindennapi életét, 
az Álmodás szabályai vezérelték, szabták 
meg. Az uralkodó, főnök vagy vezér fogal
ma ismeretlen volt: a törzs tapasztalt öreg 
férfijai mintegy „vének tanácsát” formálva 
töltötték be a mindennapi és a spirituális 
élet vezető szerepét.

Ez a rendszer, mely 50 000 éven át si
keresen működött, a fehér ember meg
érkezésétől számítva alig néhány évtizeden 
belül bomlásnak indult. A X X . század első 
felében már alig akadt hagyományos tár
sadalmi rendszerben élő bennszülött Auszt
ráliában. Az utolsó nomád törzs az 50-es 
évek derekán adta fel tradicionális élet
módját. Manapság az ausztrál őslakosok 
nagy területek felett rendelkeznek ismét, 
önkormányzati jellegű autonómiában él
nek, de hagyományos életmódjukhoz már 
nem tudnak visszatérni. Felettük is elszállt 
az idő, ők sem maradhattak meg az 
Edenkertben. Akarva-akaratlanul, ők is 
belekóstoltak a tudás almájába...

D r. H angay György
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