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Az életről alkotott elképzelés nagyon összetett
fogalom és igazi jelentése nagyon nehezen hatá-
rozható meg. Már a korai neandervölgyi ősember is
tisztában lehetett magával a fogalommal, minthogy
a telepein temetési rítus ismerhető fel. A halott
mellé eltemetett sír ajándékok valamiféle halál utá-
ni élet elképzelésére utalnak. A Shanidar barlang
sírjai meg már azt mutatják, hogy a közel ötven év-
ezreddel ezelőtt élt neandervölgyi ősember orvosi
műtéttel életet mentett, és már gyógynövényeket
használt, ide sorolva az Ephedrát, amit ma a kábító-
szerek között tartanak számon (Solecky, 1971). A
gyógyító eljárások a temetkezési rítussal egyetem-
ben az ekkori ember elvont gondolkozásának
meglehetősen nyilvánvaló jelei. (Clarke, 1965). Az
életről alkotott fogalom ekkor már létezett és az
ember létének eme korai szakaszában már a jelkép-
ét is megtalálhatjuk. Az 1. ábrán bemutatott ausztri-
ai telepről származó táncoló Vénusznak elnevezett
csontfaragvány ennek biztos jele. Az osztrák telep
az aurignici ember telepe volt, ami vitatható módon
a neandervölgyi ember korának a végét, a modern
ember korának a kezdetét jelenti.

1. Ábra. Táncoló Vénusz az aurignaci műveltség
korából, (Rudgley, 1999, p. 199).

 A gravetti korban élő, most már kétséget ki-
záróan modern ember műveltsége az életet kövér
asszonyi torzóval ábrázolta, ami a termékenység
jelképnek fogható fel. A 2. és a 3. ábra két példát
mutat be ebből a korszakból. A Dolni Vestonicéből
származó agyag szobrocskát huszonnyolc évezred-
del ezelőtt készítették. Minden kiásott darab el volt
törve. Az agyagtechnikai vizsgálat azt mutatta,
hogy ez nem volt véletlen: a szobrokat úgy égették
ki, hogy viszonylag kisebb ütésre is már szinte fel-
robbanva darabokra törjenek (Rudgley, 1999).   

2. Ábra. Dolni Vestonicei Vénusz, 28 évezreddel
a jelen előttről. (Bordes, 1968, p. 174).

Ebben a korban még nem az élő embert, ha-
nem cserép torzót áldozták fel a hit oltárán. A má-
sik szobrot � az u.n. Villendorfi Vénuszt � úgy
szintén a gravetti embere faragta ki kőből Auszt-
riában és a Dolni Vestonicei torzóktól (lásd a 3. áb-
rán). Egyik szobrocskának sincs arca, a túlmére-
tezett női test csupán az emberi termékenységet jel-
képezi elvont fogalmi módon. Hasonló szobrocs-
kákat még számos helyen megtalálhatunk és mind-
egyik jellegzetessége a kövér női test, a nőiesség
kiemelésével, az arc, a fej jelentőségének elhanya-
golásával.
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3. Ábra Villendorfi Vénusz, 22 évezreddel a jelen
előttről, (Rudgley, 1999, XXI. táblakép)

A Çatal Hüyüknél, a korai újkőkorban, azaz
közel kilenc évezreddel ezelőtt készített női szob-
rocska azonban már sokkal inkább emberi jelleg-
zetességeket mutat, mint az előzőek. Kifejezi az
élet jelképét, de ezen felül még többet is: emberfor-
májúságot (anthropomorfia).

4. Ábra Catal Hüyüki Vénusz 9 évezreddel a je-
len előttről (Roaf, 1991, p. 17).

Çatal Hüyük telepe ebben az időben már sok-
kal fejlettebb vallási elképzelésekről is számot ad.

Az 5. ábra egy szentélynek felfogott helységet mu-
tat be, ahol emberi koponyákat, valamint bika ko-
ponyák másolatait láthatjuk, mint valamiféle vallási
rítus kellékeit.

5. Ábra Çatal Hüyük szentélye, 9 évezreddel a
jelen előttről. (Rudgley, 1999, p. 22).

 A bikafej az élet jelképeinek a következő sza-
kaszát képviseli. Ez a jelkép meglehetősen változa-
tos formában található meg. Legfőbb jellegzetessé-
ge a két szarv, ami pl. a mezopotámiai Bál istenség
fejét díszíti, amint ezt a 6. ábra szemlélteti.

6. Ábra Bál Mezopotámiából, a 4. évezred a je-
lenkor előtt (Varga, 1993, p. 106).

Ugyancsak Hathor vagy Isis fejdíszeként is
láthatjuk Egyiptomban, ahogy ezt a 7. és a 8. ábra
szemlélteti.

                
7. Ábra Hathor, Egyiptom ég istene (Wallis

Budge, 1989, p. 278).

 8. Ábra Izisz, Egyiptom anyaság istene. Négy
évezreddel a jelenkor előtt (ibid. p. 291)
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A bikaszarv a fenti példákban mindig körül-
ölel valami mást is. Maga a szarv a Hold jelképének
is felfogható, amihez egyébként inkább a ciklikus
feltámadás, azaz közvetve a halál illik, semmint
maga az élet. A nap korongja a szarvak között (lásd
a 6.-8. ábrát) azonban kétséget kizáróan az életadás
jelképe. A nap és a hold együttesen jelképezi az is-
tenség erejét.

Az egyiptomit megelőző időszakban a bikafe-
jet pillangóval a szarvai között is ábrázolták, pl. mi-
nói (9. ábra), ill. mükénei vázán (10. ábra).

9. Ábra Késő-minói váza Pseirából, (Gimbutas,
1991, p. 247)

10. Ábra Mükénei váza Salamisból (Ciprus),
(Gimbutas, 1991, p. 187).

A jelenkori népművészetben, pl. Magyaror-
szágon, a bikaszarvval azonos formájú jelképet áb-
rázolnak: a tulipánt. Számtalan megjelenési formája
ismert. Néhányat ezek közül a 11. ábra szemléltet.

11. Ábra Tulipán motívumok a magyar népmű-
vészetben, (Kiszely, 1996, p. 587).

Látható a gyűjteményből, hogy ez a forma
sokkal inkább egy fontos jelkép, semmint egy virág
ábrázolása. Általános formájuk azonos: van a bika-
szarva, mint külső keret és valami más, nagyon
változatos, mint ennek belső magva. Ha végignéz-
zük a formákat, akkor megállapíthatjuk, hogy vala-
mennyi az új élet keletkezését jelképezheti. A bi-
kaszarv belső magva a sarjadó mag, és így ez az
élet egy következő jelképéhez vezet, az élet fájához.

Az élet fáját az Öreg Európa műveltsége már
a Vinča műveltség megjelenése előtt ábrázolta. Ez
utóbbi korai szakaszából származnak a híres tatár-
lakai táblák, amiket a 12. ábrán mutatok be.

12. Ábra Tatárlakai táblák (Erdély) 8 évezreddel
a jelen előttről (Forrai, 1994, p. 49).

Három táblácskát találtak egy rituális temet-
kezés helyén. A táblákat, a környezetükből szárma-
zó faszén 14C izotópos vizsgálata alapján, a jelen
előtt mintegy 7.5 évezreddel készítették el
(Rudgley, 1999), a neutron aktivációs elemzések
alapján helyi agyagból. Két táblácska képeket ábrá-
zol (lásd a 12. ábra 1. és 2. táblácskáját), a harma-
dik táblán azonban rovásírásos jeleket láthatunk. Az
életfa jelképe mind a három táblácskán megtalál-
ható (a 3. táblán a bal alsó negyedben). Minthogy
helyi agyagból készültek a táblák, kizárható az,
hogy kereskedelmi forgalommal kerültek volna ide.
A rovásírásos jelek az Öreg Európa korabeli írásje-
leihez tartoznak (jelen előtt 7500-tól nagyjából
3500-ig) és ezeknek a jeleknek mintegy a fele
megtalálható az ezideig még megfejtetlen ú.n. line-
áris A írás jelei között, azok zömét alkotva, majd
tovább, a lineáris B és a későbbi ciprusi írásjelek
között is. Hasonló alakú írásjeleket nem csak az
egész Kárpát medence jelen előtt 7.5-5.5 évezred-
beli régészeti anyagánál lehetett megtalálni, hanem
a Balkán szinte valamennyi korabeli műveltségénél,
azaz a bükki, a Vinča, a Lengyel, a Cucuteny, a
Bojan ill. a Karanovó műveltségeknél (Gimbutas,
1991).

Az élet fája nagyon széles körben ábrázolt
jelkép ebben a korban, mint ahogy a későbbi korok
műveltségeinél is. Szumériában egy falba vésve
láthatjuk, ahogy azt a 13. ábra szemlélteti. Annuna-
ki vagy más istenség őrzi� az élet fáját. De a mai élő
népművészetben is megtalálhatjuk, mint pl. a 14.
ábrán bemutatott, XIX. századi szamojéd népművé-
szeti darabon. Az életfa formája itt is a bizánci



4

kettős-keresztre emlékeztet, itt is állatok veszik kö-
rül, köztük többszörösen elágazó szarvúak.

13. Ábra Az élet fája Annunakival. Négy évez-
reddel a jelen előttből. (Goff, 1996, p.44).

14. Ábra Szamojéd népművészet a XIX. század-
ból. (László, 1974, p. 101).

A 15. ábra az élet fáját madárral együtt szem-
lélteti. A jelenkori magyar népművészet a fát min-
dig madárral, vagy madarakkal együtt ábrázolja. A
kettő együtt jelenti az életet. Erre a 16. ábrán bemu-
tatott kínai/japán írásjel értelme is utal: az élet jel-
képe és olvasata sei.

 

15. Ábra Élet fája madárral, Isik, Közép-Ázsia,
3. Évezreddel a jelen előttről (Kiszely, 1996, p.
510).

16. ábra A kínai és japán életet jelentő írásjel.

A kis vonalka a fa jobb felső sarkában a ma-
darat jelképezi és így, együtt jelölik az életet, ma-
gát. Az életfa egyik meglehetősen korai ábrázolását
láthatjuk a 17. ábrán bemutatott Cucuteny művelt-
ség területén talált vázán.

17. Ábra. Az élet fája a védő ebekkel. Sipi-
nitse, Cucuteny műveltség, nyolc évezreddel a
jelen előttről (Gimbutas, 1982, p. 171).

Ez a műveltség a Bükki műveltség vonalke-
rámiás korából nőtt ki a jelen előtt 8 évezreddel és a
Keleti-Kárpátok vonulatától nyugatra a Bükk hegy-
ségig, attól keletre pedig a Dnyeperig virágzott há-
rom évezredig. Ezen a vázán az élet fáját ebek
őrzik. Más ábrázolásokban szarvas állatok őrzik az
élet fáját, mint ahogy azt a Közép-Ázsia Noin Ulla
ásatásakor találták. Az időszámításunk szerinti első
évszázadban készült alkotást a 18. ábrán szemlél-
tetem.

18. ábra. Az élet fája szarvas állatok őrizetében.
Noin Ulla, i.sz. 1. századából (Kiszely, 1996, p.
510).

Az őrző-védő állatok szarva gyakran többszö-
rösen elágazó � mint ahogy ezt a 14. ábrán is lát-
hattuk, a szamojéd népművészetben. Az állatok
szarva maga is életfára emlékeztet. Egyik korai
megjelenését a 19. ábra szemlélteti. A kerámián ki-
alakított dombormű a jelen előtti 7. évezredből ma-
radt ránk, Csépán, a Bükki műveltség területén ta-
lálták. A szarvas állatok védte életfamotívum még a
mai népművészetben is él, ahogy azt egy soproni
sótartón is láthatjuk (lásd a 20. ábrát). Maga a fa itt
is két szarv közül nőtt ki, azaz a tulipán motívumot
itt fával kombinálva láthatjuk.
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19. ábra Élet fáját a fején viselő szarvas. Csépa,
Bükki műveltség, a 8 évezreddel a jelen
előttről (Kalicz, 1970, 8. kép).

20. ábra Az élet fája védő szarvas állatokkal a
magyar népművészetben (Domanovszky,
1981, p. 64).

Hogy a váza jelképét jobban megérthessük, a
jelenkorhoz kell közelednünk és a sztyeppe szkíta
művészetét megfigyelnünk. A 21. ábra hatalmas
szarvakkal megáldott szarvast ábrázol, amint szop-
tatja a kicsinyét.

21. ábra Szarvas, az élet fájával a fején. Szkíta
művészet, 3 évezreddel a jelen előttről (Lász-
ló, 1967, p. 37).

Most már beláthatjuk, hogy a korábban be-
mutatott szarvak valójában nem is igazi szarvakat,
hanem az életet jelentették. Az élet fájához hasonló
alakú írásjel megtalálható a szumér írásjelek között
is, és jelentése nemes. Nun-nak ejtjük.

Az élet fája nagyon gyakran a tulipánnal
kombinálva jelenik meg. Az egyik szép példát erre
egy Jászapátiból származó bunda hímzése jelenti és
a 22. ábra szemlélteti. A fa tulipánból nő ki, majd
egy másik tulipán gyökerét képezi.

22. ábra Az élet fája és tulipán jászapáti bundá-
ról. (Visky, 1928, p. 39).

Egy másik népművészeti tárgy még közelebb
visz bennünket a jelképek rejtett értelmének a meg-
értéséhez. A fa itt a nap jelképén át növekszik és nő
bele egy csillagba. A fa két oldalán itt is megtalál-
juk a tulipán két szirmát (23. ábra).

23. ábra Az élet fája, a nap és a madár a soproni
sótartón (Varga, 1993, p. 188).

Az élet fáját itt is két madár �őrzi� és mind-
kettő csőréből bonyolult, virággal kombinált ág �nő
ki�. A csőrükből ágat kilehelő madarak a magyar
néphagyományban a lélekhez kapcsolódnak. Ebből
a szempontból a magyar néphagyomány rokon az
írhez. A madarak a csőrükön át lehelik ki a lelket.
Kétségtelen, hogy ez a jelkép is a születést jelzi. A
jelképek alakja és elrendezése nem hagy kétséget
efelől. A léleknek az élet keletkezésekor jelen kell
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lennie. Ez mind a régi magyar, mind a jelenkori
ausztrál bennszülöttek, de más népek hit- és népme-
sevilágában is megtalálható. A 24. ábra tulipánt áb-
rázol hallal a közepén. A népi hit szerint ez az új
élet magva.

24. ábra Tulipán és hal a mai magyar
népművészetből (Lükő, 1942, p. 47).

A szülést a korai művészet is gyakran ábrá-
zolta. Az egyik legrégebbi formát a 25. ábrán mu-
tatom meg. Ez a váza darabka a Bükki műveltség
terméke és nyolc évezreddel ezelőtt készítették.

25. ábra Szülő nő Borsodról a 8 évezreddel a je-
lenkor előttről (Kalicz, 1970, 19. kép).

A vázán lévő karcolatot a jobb szemlélhetőség
kedvéért a 26. ábrán külön is bemutatom. A test a
szülő nőt ábrázolja. Hasonló jelet láthatunk egy má-

sik vázarajzon is, amit Kolesovicában találtak és a
jelen előtti hetedik évezredből származik.

 

26. ábra A szülő nő a borsodi vázáról, a kettős
kereszt előfutára.

 27. ábra Szülő nő Kolesovicából a jelen előtt 7.
évezredből (Gimbutas, 1982, p. 177).

Ezt a formát jelképezi a kettős kereszt, amit
egyébként a tatárlakai 3. sz. táblácskán láthatunk (l.
a 12. ábrát). Ezt a jelet később több írás jelkészlete
között is megtalálhatjuk. A magyar rovásírásban az
olvasata egy és a 28. ábrán látható, mint az enlaki
templommennyezet másolata.

28. ábra Az erdélyi enlaki református templom
mennyezetének egyik eleme, XVIII. századból
(Varga, 1993, p. 102).

A lineáris B, valamint a későbbi ciprusi ro-
vásírásban is megtalálható, ahol az olvasata pa.
Később ezt a jelet használták az égi, a földi és a
föld alatti világ együttességének a jelzésére a sumér
mitológiában. Az egyiptomi mitológiában egy sa-
játságos csillagot jelent: a királyi és a papi hatalmat,
mint Salamon pecsétjét. Ez a jel a későbbi Dávid
csillag. Eredeti jelentése azonban a szülés lehet.
Más jelekkel egyesítve, mint ligatúrával is találkoz-
hatunk, ahogy azt a 29. ábra szemlélteti., amikor is
az olvasata Egy az Isten, Az 1700-as évek elején
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épített erdélyi református templom mennyezetén a
rovásírásos szöveg a fenti mondatot félre nem
érthetően meg is jeleníti.

 

29. ábra Az enlaki templom díszítés sarkában
lévő jel, mint ligatúra (részlet a 28. Ábráról).

30. ábra Az u.n. méh istenség Phaistosból (korai
minói műveltség) emlékeztet az enlaki ligatú-
rára (Gimbutas, 1982, p. 146).

A magyar rovásírást jobbról balra kell olvasni.
A ��jel teljes olvasata a magyarban egy. A ligatúrá-
hoz hasonló jelet találunk egy korai minói korszak-
ból származó vázán is, amit Gimbutas méh isten-
ségnek titulál. Véleményem szerint az istenség fo-
galmát Gimbutas csak hátravetíti, az ábra jelképi
értelme nem föltétlenül kapcsolódik istenségekhez.

A kereszt önmaga az élet jelképe az egyiptomi
képírásban és olvasata ankh (31. ábra). Gardinernél
a katalógus száma S34 (Gardiner, 1977, p. 508). És
a legrégebbi formáját a jelen előtt 4800-ból ismer-
jük.

31. ábra Az egyiptomi élet jelképe (Baines, 1993,
p. 218).

Eredeti jelentését a férfi nemi szervből kísé-
relték meg levezetni, de ennek ellentmond az
anyagszerű megjelenítése (lásd a 32. ábrán).
Ugyancsak ellentmond ennek az elképzelésnek az,
hogy az egyiptomi istenségek a kezükben tartják ezt

a jelképet, mint ahogy ezt az egyiptomi halottak
könyvében is láthatjuk (33. ábra).

32. ábra Tükör formában elkészített élet szim-
bólum Tutankhamon sírjából (Time Life,
1992, p. 153).

33. ábra Egyiptomi istenségek az élet szimbólu-
mával a kezükben a jelen előtt a negyedik
évezredből (Baines, 1993, p. 218).

Az Amarna hitvilág úgyszintén erőteljesen
felhasználta, mint Atén, a napkorong elvont isten-
ségének az életadó jelképét, sőt, éppen hogy a felső
karikáját markolja a fény, ami a férfi nemi szervből
való eredetét úgyszintén megkérdőjelezi (34. ábra).
Az életadás jelképe itt (és a 31. ábrán láthatóan is)
kettős: az ankh mellett megtalálhatjuk a piramist is
(a 34. ábrán lásd a jobb oldali bekarikázott részle-
tet). A 31. ábrán az istennő ugyancsak a fején viseli
a bika szarvat, közte a napkorongot, ahogy ezt már
a 7. és a 8. ábrán is láthattuk. Általában az egyip-
tomi istenségek zöme a kezében tartja az élet jel-
képét, mint ezt a 33. ábrán is láthattuk.
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34. ábra Az ankh, mint életadó jelkép az amarna
periódus egyik oltáráról (Time Life, 1992, p.
99).

Az ankhot gyakran a Ra és a tet jelképekkel
kombináltan is megtalálhatjuk (35. ábra). Az össze-
tett jelkép jelentése: állandóság, szilárdság, megőr-
zés. Alsó része, a tet jelenti azt a fatörzset, amelyen
Isis istennő összeillesztette férjének, Osirisnek a
testét.

 

35. ábra Az élet jelképe másokkal egyesítve,
mint amulett Egyiptomban (Wallis Budge,
1971, p. 58).

36. ábra Sumér írásjel az élet jelentéssel (Hayes,
1990, p. 65, Labat 1976, No73, p. 69)

A sumérok más jelképet használtak az élet ki-
fejezésére. A 36. ábrán bemutatott írásjel igét je-
lent: élni. Olvasata pedig til. Labatnál a 73.-as jel-
ként ismert (Labat, 1976, p. 69) és legkorábbi
megjelelenése mintegy a jelenkor előtt 5100 évről
ismert. Összetett írásjelről van szó amit sokkal

erősebben vonalas kivitelben egy agyagtégláról le-
másolva a 37. ábra 1-el jelzett mezőjében láthatunk.

37. ábra Az élet írásjele egy sumér téglán az ak-
kád időszakból (Hayes, 1990, p. 214).

A sumér ékírás képírásból fejlődött ki és azt a
stílust követte, amit maga az íróeszköz határozott
meg. Ezt a fejlődésmenetet a 38. ábrán mutatom be.
Az élet jelképe nem található meg az ismertetett
példák között.

38. ábra A sumér írás kialakulása a jelen előtti
hatodik és a harmadik évezred között (Roaf,
1991, p. 70).

Magát az élet elvont fogalmát két részre bont-
hatjuk. Az első részt a 37. ábrán a 2-es számú
mezőben láthatjuk, ami valaminek az elvét, gondo-
latát, elképzelését jelző írásjel és olvasata num. Ez a
jel alakítja át az élni igét fogalommá, az élés fogal-
mává, azaz életté. Maga az élet jele három jelre
bontható. A középső része jelenti a föld síkját, vagy
a horizontot, majd ez alatt és felett egyaránt ugya-
naz a jel látható. Ezt a jelet a 39. Ábrán a 2-es szá-
mú mezőben láthatjuk. Olvasata til és a jelentése
valaminek végét okozni. Ebben a szövegrészben a
2-es számú jel a mag jelének képezi a részét. Az
élet jelképe tehát valójában a sumér vallási elkép-
zelések egyik alapelemét fejezi ki: ami a földön,
ugyanaz van az égben. Az ábra 1-es számú mezejé-
ben láthatjuk a föntebb már említett nun olvasatú
írásjelet, aminek jelentése nemes és az élet fájához
hasonló megjelenésű.
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39. ábra Az élet jelének összetevő eleme, a mag
(2) és a nemest jelentő életfa (1) a sumér írás-
jelek között (Hayes, 1990, p. 168).

A fenti ismertetés alapján elfogadhatónak lát-
szik az, hogy az élet jelképe eredetileg a termé-
kenységhez kötődött. Abban az időszakban, amikor
az életet a vadászat, halászat ill. a gyűjtögetés biz-
tosította, az életet állati jelképpel, ill. magával a kö-
vér női torzóval fejezték ki.  A letelepedett társa-
dalmaknál a jelkép növényivé vált. Az élet fája
emlékeztet magára a kalászra is. Ekkor a termé-
kenység már sokkal inkább kötődik az évszakok-
hoz, azok változásaihoz, tágabb értelemben felfog-
va: az elemekhez. Az életet négy elemmel jelle-
mezhetjük, a levegővel, a vízzel, a tűzzel és a föld-
del. Végső soron mindezek az elemek a lélek jelké-
pei. A levegőt az ábrázolásban gyakran a madár, a
vizet a kígyó jelképezi, a növényi életet teremtő
földet a fa és az éltető fényt, tüzet a nap jelenti.
Magát az élet keletkezését a tojás jelenti és jelképe-
zi a használati tárgyakon, ahogy azt a 40. ábrán lát-
hatjuk.

40. ábra Madár és tojás minói vázán öt évezred-
del a jelenkor előttről (Gimbutas, 1982, p.
113)

A víz meanderező mozgását hasonló vonalak-
kal, de kígyóval is ábrázolják, ahogy ez a 41. ábrán
bemutatott váza töredéken is látszik.

41. ábra Víz jelképe a Staraja Buda területén ki-
ásott edényen (Cucuteny műveltség, öt évez-
reddel a jelen előtt, Gimbutas, 1982, p. 113).

A víz másfajta ábrázolását láthatjuk a bükki
műveltség területén a jelen előtt hét évezreddel ké-
szült vázákon is (42. ábra). A cserepeken látható
jelek mind az élő lélek jelképei.

42. ábra Domica ill. Ardovo területén kiásott vá-
zák a víz jelképeivel (bükki műveltség, a jelen
előtt hét évezreddel, Gimbutas, 1991, p. 45).

A jelen előtti hetedik évezred közepén Közép
Európában a letelepedett műveltségekben hirtelen
változások következtek be. Váratlanul és hirtelen új
műveltségi jegyek jelentek meg: az ember formájú
(antropomorf) kerámia. A Duna alsó szakaszánál
ilyen volt a Vinča műveltség, a Kelet-Balkánon a
Karanovó műveltség, de ide sorolhatjuk a pontuszi
sztyeppén ekkor megjelenő állattenyésztőket, Ana-
tóliában a Harappa, a Tigris mentén a Samara
műveltséget is. Velük együtt még két fontos elem is
megjelenik ugyanezeken a helyeken: a harcos és a
védelem, valamint a templomgazdaság. A művelt-
ségek emberei megszemélyesítették a lelket és a
használati tárgyaikon embernek ábrázolták azt. A
sztyeppe emberei a Napot és a tőrt, mint isteneket
imádták, és a ló befogása után, hamarosan meg-
kezdték isteneik nevében a szomszédos, letelepedett
társadalmak legyűrését. Kezdetben kiirtották az út-
jukba esőket (Balkán északi, északkeleti szakasza),
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majd később, egy második szakaszban már rájuk
telepedtek, mint uralkodó elit. Ez a folyamat
Európaszerte kiterjedt és a jelen előtti hatodik évez-
red végére be is fejeződött. A korábban kialakult
esetleg több tízezres települések, az írás megszűnt,
különösen az állattartásra alkalmasabb síkvidéki te-
rületeken. Ezzel párhuzamosan Európába beköltö-
zött a háború is. A korábbi műveltségek azonban
több területen fönnmaradtak, így pl. a Cucuteny
műveltség területén, mind a Kárpát-medencén be-
lül, mind kívül a keleti peremek mentén.

Ez a folyamat akkorra már befejeződött, ami-
kor az első sumér ill. egyiptomi városok a nagy fo-
lyók völgyeiben megjelentek. Ezeket is a templom-
gazdaság jellemezte. Ők teremtették meg az első
papkirályokat, akik társadalmuk főnökei voltak, és
akik végső soron az istenek és az uralmuk alatt élő
emberek közötti kapcsolatot is jelentették. Kifej-
lesztették a nagytávolságú kereskedelmet és ez más
fajta jelképeket kívánt: a hosszú távolsági emléke-
zés fönntartásához elengedhetetlen írást. Az élet
jelképe itt már egy alacsonyabb színvonalra zsugo-
rodott.  A háborúk, az istenek-, azok földi helytar-
tóinak, azaz az isteni eredetű királyok tettei sokkal
fontosabb megjegyzendők voltak. Mindkét társa-
dalom újra feltalálta az újabb körülményekhez al-
kalmazkodó írást. Az élet jelképe elveszítette ko-
rábbi jelentőségét és a sok közül csupán egy írás-
jellé vált. Az egyiptomi jel jobban ismert, merthogy
az egyiptomi hitvilág erőteljesebben foglalkozott az
élettel, az élet fogalmával, az örökléttel, a király,
mint Isten fia feltámadásával, felkészítésével az
örök életre. A sumér írásjel csupán az élet folya-
matát, mint igét fejezi ki. Újabb segéd jelre volt
szükség ahhoz, hogy magát az élet fogalmát is
megjelenítsék., merthogy ez a sumér papság és hit-
világ számára nem volt fontos. Királyaikat elte-
mették a föld alá és nem foglalkoztak a másvilági
élettel.

Azonban az élet, annak legfőbb megjelenési
formája, a lélek és annak viszonya magával az em-
berrel, az európai letelepedett műveltségeknél to-
vábbra is fontos maradt. A jelkép tovább virágzott a
művészetekben és a népművészet egyik nagyon
fontos eleme maradt. A madár, a víz, a virág, a tűz,
több féle állat, mind-mind az örök és az elpusztít-
hatatlan lelket jelképezik. A magyar hagyomány
őrizte meg ezt a felfogást a legteljesebb formában.
Mindezek fölismerhetők a népdalokban, népmesék-
ben, de ugyanúgy a képi ábrázolásokban és az úgy-
nevezett pásztor ill. a temetői faragásokban is. A
magyar népi kultúrában nem találunk néven neve-
zett isteneket, nincsenek heroikus és teremtés le-
gendák, de az életnek nagyon gazdag a megjelenési
formája, különösen az élőlények meghatározó al-
kotórészének, a lelküknek. A léleknek, amit az
egyiptomiak emberfejű madárral jelképeztek, ahogy
ez a 43. ábrán látható.

43. ábra Egyiptomi lélekjelkép (Wallis Budge,
1971, p. 50).

Az egyiptomi élet jelképe a ma ismert ke-
resztté alakult át már Tutankhmaon sírjában talált
dalmatikán (44. ábra). Ez a jel megtalálható a mai
keresztény papok dalmatikáján is.

44. ábra A király dalmatikája Tutankhamon sír-
jából (Desroche-Noblecourt, 1963, p. 270).

A sumér, az egyiptomi és az Őreg Európa élet
jelképei a kereszténységgel egyetlen jelképpé egye-
sültek, és az életnek immár egy más típusú formáját
jelképezik: a feltámadó örökkévalóságot.

Melbourne, 2000. május 15.
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