
Kultúra, ember és természet. 
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E fejezetben szembeállítjuk a horda- és falutársadalmak politikai életének jellemzőit a törzsek és 

államok tulajdonságaival. Megvizsgáljuk annak elfogadott elméletét, hogy miként zajlott le a horda- és 

falutársadalmak átalakulása törzsekké és államokká. Ezen kívül megvizsgáljuk a fizikai kényszerítés 

és a gondolatbefolyásolás finomabb formáinak az egyenlőtlenségek és a fennálló állapot (status quo) 

megőrzésében játszott szerepét az ősi és a modern társadalmakban. 

 

 

„Nagy emberek” 

 

Mint láttuk, a főemberek gyakran termelésnövelői és újraelosztói szerepet töltenek be. 

Rokonaikat is keményebb munkára szorítják, s összegyűjtik, majd elosztják a felesleget. Egy falunak 

több főembere is lehet. Ahol a technológiai és környezeti feltételek lehetővé teszik a termelés 

fokozását, ott az egy faluban élő főemberek között jelentős mértékű rivalizálás alakulhat ki. Ilyenkor 

egymással versengenek abban, hogy ki tartsa a legbőségesebb lakomákat és ossza szét a legtöbb 

értéket. A legsikeresebb újraelosztókat gyakran megilleti a „nagy ember” elnevezés. 

Douglas Oliver antropológus (1955) terepmunkája során remek vizsgálatot végzett el a „nagy 

emberség” intézményéről a Salamon-szigeteken élő bougainville-isziuaik körében. A sziuaiknál a 

„nagy ember” neve mumi, és a mumi pozíciót megszerezni minden fiatal férfi legnagyobb álma. Egy 

fiatal férfi úgy mutatja meg a mumipozíció betöltésére való érettségét, hogy keményen dolgozik és 

gondosan ügyel arra, hogy korlátozza hús- és kókuszdió-fogyasztását. Végül szándékai komolyságával 

elkápráztatja feleségét, gyermekeit és közeli rokonait, akik fogadalmat tesznek, hogy segítik első 

lakomájára való felkészülésében. Ha a lakoma sikeresen zajlik le, szélesebb lesz támogatóinak köre és 

ő hozzáfog, hogy előkészítse nagylelkűségének következő, még nagyobb szabású bemutatóját. Célja 

egy klubházfelépítése a férfiak számára, ahol férfi követői eltölthetik az időt, és ahol a vendégek ételt 

kapnak és mulathatnak. A soron következő lakomát a klubház felavatása alkalmából tartják, s ha ez is 

sikeres, a szolgálatába álló emberek köre tovább bővül és ettől fogva muminak fogják nevezni. A mind 

nagyobb és nagyobb lakomák/ünnepélyek azt jelentik, hogy a mumiigényei támogatóival szemben 

egyre nagyobbak lesznek. Habár követői morognak amiatt, hogy milyen keményen kell dolgozniuk, 

lojálisak maradnak mindaddig, amíg a mumia közösség „nagy ellátójának” hírében marad. 

Végül eljön a mumiszámára az az idő, amikor ki kell hívnia elődjét. Ez az ún. muminai-

ünnepen történik, ahol számba veszik az összes disznót, kókuszlepényt és szágó-mandula pudingot, 

melyeket a vendéglátó mumiés társasága átadnak a vendégül látott muminak és követőinek. Ha a 

vendég muminem tud egy éven belül viszonzásképpen legalább olyan bőségű lakomát tartani, mint 

kihívója, komoly társadalmi megaláztatásban lesz része és azonnal elveszíti pozícióját. A muminak 

körültekintően kell mérlegelnie a kihívott személyét illetően. Megpróbál olyasvalakit választani, 

akinek hanyatlása növelni fogja saját presztízsét, ugyanakkor el kell kerülnie azt, hogy magánál 

erősebbet hívjon ki.  

Egy sikeres lakomát követően a mumik legnagyobbikának is szembe kell néznie azzal, hogy 

élete során követőire lesz utalva. Pozíciója nem jár olyan hatalommal, hogy parancsainak 

végrehajtására kötelezhet másokat, illetve életszínvonala sem emelkedik bárki másé fölé. Sőt, mivel a 

mumipozíció lényege a javak elosztása, a legnagyobb mumik valójában kevesebb húst és egyéb 

csemegét fogyasztanak, mint egy átlagos, hétköznapi sziuai. Egy másik Salamon-szigeteki csoport, a 

H. IanHogbin (1964:66) által tanulmányozott kaokák között a következő mondás járja: „A lakoma 

adójának jutnak a csontok és a száraz sütemény, míg a húst és a zsírt a többiek kapják”. Egyszer egy 

1100 ember részvételével megtartott lakomán, egy Soni nevű vendéglátó mumi 32 disznót és hatalmas 

mennyiségű szágó-mandula pudingot osztott szét. Soni és legközelebbi követői éhen maradtak. „Soni 

hírnevét fogjuk megenni”, mondták erre a követők. 

 

 

A „nagy emberek” és a hadviselés 



 

Korábban a mumik legalább annyira híresek voltak ama képességükről, hogy a férfiakat az 

értük való harcolásra tudták bírni, mint amennyire a maguk szolgálatába tudták állítani azok 

munkaerejét. A hadviselést jóval Douglas Oliver vizsgálatának elvégzése előtt eltörölték a 

gyarmatosítók hatóságai, de a mumiharci vezetők emléke élénken élt tovább a sziuaik között. Egy öreg 

férfi a következőket mondta erről: 

„A régi idők mumijai hatalmasabbak voltak a maiaknál. Emellett vad és könyörtelen harcosok 

voltak. Végigpusztították az egész vidéket és klubházaik az általuk lemészárolt emberek koponyáival 

voltak kirakva” [Oliver 1955:411]. 

Dicsőítő énekeiben, a sziuaik mai békés nemzedéke „harcosoknak” és „emberek és disznók 

gyilkosainak” nevezi a régi korok mumijait (ibid.:399). 

 

/…/ 

Informátorai elmesélték Olivernek, hogy a mumik nagyobb hatalommal rendelkeztek azokban 

az időkben, amikor a hadviselés még gyakorlatban volt. Egyes mumik egy vagy két foglyot tartottak, 

akiket rabszolgaként kezeltek és családi birtokukon dolgoztatták őket. Az embereknek nem volt 

szabad „hangosan és becstelen módon” mumijaik ellen szólni, ellenkező esetben büntetés várt rájuk. 

Ez megfelel az elméleti feltevéseknek/alapvetéseknek, hiszen a hús és más javak újraelosztásának 

képessége együtt járt harci kíséret tartásának, csatára való felszerelésének és a harci zsákmányból való 

megjutalmazásának a képességével. A bougainville-i háborúzó mumik rivalizálása az egész szigetre 

kiterjedő politikai szervezettség irányába látszott fejlődni az első európai utazók megérkezésekor. 

Oliver szerint (ibid.:420): „Bizonyos időszakokban több szomszédos falu a háborúk során annyira 

egységesen lépett fel, hogy valóságos hadviselő régiók keletkeztek, melyeken belül többé-kevésbe 

béke honolt és mindegyikben volt egy kiemelkedő mumi, akinek harci tevékenységei belső ‘szociális 

kohéziót’ teremtettek. Ezek a mumik regionális hírnévvel rendelkeztek, de privilégiumaik nem 

terjedtek ki mindenre. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy a mumik kötelesek voltak prostituáltakat 

vinni harcosaiknak a klubházakba, valamint ellátni őket disznóhússal és egyéb finomságokkal. Egy 

öreg harcos erre így emlékezett vissza: 

„Ha a muminem hozott nekünk nőket, dühösek lettünk… Egész éjjel a nőkkel voltunk, de 

nekünk ez sem volt elég. Ugyanígy volt ez az evéssel is. A klubház mindig tele volt étellel, és mi csak 

ettünk és ettünk, és soha nem éreztük, hogy elég. Azok csodálatos idők voltak” [ibid.:415]. 

Továbbá annak a muminak, aki seregével hadba indult, késznek kellett lennie kártérítést fizetni 

bármelyik csatában elesett emberéért, és egy disznót adni annak halotti torához. 

 

 

Törzsfők és törzsfőnökségek: a Trobriand-szigetiek és a cherokee indiánok 

 

A főemberek az autonóm falvak vagy hordák vezetői. A törzsfők viszont a törzsfőnökségnek 

nevezett, egymással többé-kevésbé állandó szövetségben álló bandák és falvak csoportjainak vezérei. 

Az önálló hordák, falvak és a törzsfőnökségek közötti alapvető különbség az, hogy utóbbiak több 

közösséget vagy települést foglalnak magukban. A törzsfők a főembereknél nagyobb hatalommal 

rendelkeznek, viszont a sikeres újraelosztói funkcióval bíró főemberek már nehezen 

megkülönböztethetők a kisebb törzsfőktől. Miközben a főembereknek újabb és újabb lakomák 

megrendezésével kell megszerzett pozíciójukat fenntartaniuk, a törzsfők öröklés útján jutnak 

pozíciójukhoz és akkor is megtartják azt, ha átmenetileg nem képesek ellátni követőiket javakkal. A 

törzsfők jobban élnek embereiknél; a főemberektől eltérően nem nekik maradnak meg mindig a 

„csontok és a száraz sütemények”. Mindezek ellenére, hosszú távon a törzsfők is kénytelenek 

hatalmukat háborúk megnyerésével, kereskedelmi áruk szerzésével, s élelem és egyéb javak 

szétosztásával igazolni. 

 

 

A Trobriand-sziget lakói 

 

A főemberek és a törzsfők közti különbség jól ábrázolható a Trobriand-szigetiek példájával. A 

trobriandi társadalom számos, olyan matrilineáris klánra és szubklánra tagolódott, ahol a földekhez 



való hozzájutás öröklődése a nem egyforma rang és kiváltságok révén történt. BronislawMalinowski 

(1920) tudósított arról, hogy a trobriandiak szívesen háborúztak, s szervezett és könyörtelen 

hadjáratokat vezettek. Kenuikkal kimerészkedtek a nyílt óceánra is, és kereskedtek – vagy ha kellett, 

harcoltak – a 100 mérföldnél is messzebb fekvő szigetek lakóival. A sziuaimumiktól eltérően, a 

trobriandi törzsfők örökölték pozíciójukat és kizárólag háborús vereség foszthatta meg őket 

hatalmuktól. Egyikük, akit Malinowski „minden trobriandi leghatalmasabb vezérének” tekintett, 

uralma alatt tartott tucatnál is több falut, amelyekben több ezer ember élt. A törzsfőnöki pozíció a 

leggazdagabb és legnagyobb szubklánokon belül öröklődött, s a trobriandiak az egyenlőtlenségeket a 

régi idők hódító háborúi következményének tekintették. Egyedül a törzsfők viselhettek a magas rang 

kifejezőjeként kagylódíszeket, s az egyszerű emberek feje sem ülő, sem pedig álló helyzetben nem 

lehetett a törzsfőkénél magasabban. Malinowski (1922) írta le például azt, hogy Bwoytalu falujának 

lakói egy jelentős törzsfő érkezésének hírére úgy ugrottak le tornácaikról, mintha hurrikán fújta volna 

le őket onnan. 

Mindent egybevetve, a trobriandi törzsfő hatalmát „nagy ellátói” képessége adta, amely nem 

annyira a fegyverek és a javak feletti ellenőrzésen, mint a szokások és érzelmek által meghatározott 

rokonsági kötelékeken alapult. A trobriandi köznép lakóhelyi szokásai általában avunculocalvolt. A 

serdülő fiúk legénykunyhóban laktak addig, amíg nőtlenek voltak. Az esküvő után párjukkal anyai 

nagybátyjuk házába költöztek, ahol közösen művelték a férj matrilineátusának földjeit. A matrilineáris 

leszármazás jogának elismeréseként aratás idején a fiúk annak elismeréseként, hogy a termés egy része 

a lánytestvéreket illeti meg, ajándékkéntjamgyökérrel (a fő termény) teli kosarakat küldtek nekik. A 

trobriandi törzsfő e szokásra támaszkodott hatalmának érvényesítésekor. Elvette számos rokonsági 

oldalág főemberének testvérét, s így több tucat felesége volt, akik mind jogosultak voltak megkapni 

fiútestvéreiktől az említett kötelező ajándékot. Ezeket a törzsfő falujába szállították és ott kitették 

különleges állványokra. A jamtermésegy részét ezután szétosztották a törzsfő „nagy ellátói” 

pozíciójának megerősítése céljából megrendezett nagyszabású ünnepélyen. A maradékot a 

kenuépítőknek, kézműveseknek, varázslóknak és családi szolgálóknak adták, akik ezáltal részlegesen 

függővé váltak a törzsfő hatalmától. Korábban a jam-készletek szolgáltak a távoli kula kereskedelmi 

expedíciók alapjául és ezekből látták el az ellenségek ellen indított portyákat is (Brunton 1975; 

Geoffry 1983; Malinowski 1935). 

 

 

A cherokee indiánok 

 

Az Egyesült Államokbeli Tennessee állam területén élő cherokee indiánok (és a délkeleti erdei 

vidékek más indián törzseinek) politikai szervezettsége feltűnő hasonlóságot mutat a Trobriand-

szigetieknél gyakorlatban lévő összetett főnöki pozícióval, amely egyaránt betölt újraelosztói, 

hadvezéri és kereskedelemirányítói szerepet. A cherokee társadalom, a trobriandihoz hasonlóan, 

matrilineáris volt és hadat viselt távoli területeken is. A cherokee törzsfők szálláshelyének 

középpontjában egy nagy, kör alakú „tanácsházat” találunk, ahol a főnökök tanácsa megvitatta a 

falvakat érintő fontos kérdéseket, s amely színhelyéül szolgált az elosztó ünnepélyeknek. A főnökök 

tanácsának is volt egy vezetője, aki a cherokee társadalom újraelosztói hálózatának a központi alakja 

volt. Aratáskor minden termőterületen felállítottak egy nagyméretű faépítményt, amelyet a „törzsfőnök 

hombárjának” neveztek el. „Az ő engedélyével minden egyes család ebben helyezi el terményének egy 

bizonyos részét, vagy semmit sem, ha ő úgy akarja”. A törzsfő terményraktárai működhettek 

„közkincstárként” elégtelen termés esetén, élelemforrásként „az idegenek és utazók ellátására”, s 

katonai raktárként „mikor az emberek ellenséges hadjáratokra indultak”. Noha a törzs minden tagja 

élvezte a „közjavakhoz való hozzájutás szabad jogát”, senki sem kérdőjelezte meg, hogy a 

terményraktár valójában a legnagyobb főnök tulajdona volt, akinek „kizárólagos joga és képessége 

volt… jólétet és vigaszt nyújtani az arra rászorulóknak” (Bartram in: Renfrew 1973:234). 

 

 

A törzsfőnöki hatalom korlátai: a tikopiak 

 

Bár a trobriandiak félték és tisztelték „nagy ellátó” hadvezéreiket, mégsem nevezhetjük 

társadalmukat államnak. Miután szigeteken éltek, nem volt lehetőségük a terjeszkedésre, így 



népsűrűségük Malinowski ottjártakor elérte a négyzetmérföldenkénti 60 főt. Mindazonáltal a 

törzsfőnökök nem tudták ellenőrzésük alá vonni a termelés akkora hányadát, amely nagy hatalom 

megszerzéséhez lett volna elegendő. Ennek két lehetséges oka van. Az egyik, hogy a trobriandi 

mezőgazdaság nem termesztett gabonát. Mivel a jamgyökér – a rizzsel és a kukoricával szemben – 3-4 

hónap után rothadásnak indul, a trobriandi főnök nem tudta népét a terménykészletek feletti 

rendelkezésen keresztül egész évben uralma alatt tartani, és állandó katonai helyőrséget sem tudott 

fenntartani. A trobriandi törzsfők hatalma korlátainak másik fontos tényezője pedig a trobriandiak 

húsfogyasztását biztosító lagúnák és az óceán hatalmas földrajzi kiterjedése volt. A trobriandi főnök 

nem tudta maradéktalanul kezében tartani az e forrásokhoz hozzáférés feletti ellenőrzést, 

következésképpen nem tudott alárendeltjei felett állandó politikai ellenőrzést gyakorolni. 

A törzsfőnöki hatalom korlátainak egy másik példáját a Salamon-szigetek egyikén, Tikopián 

találjuk. Itt a törzsfőnökök igényei meghaladták a trobriandi főnökök igényeit, ám azoknál 

határozottan kisebb hatalommal rendelkeztek. A tikopiai főnökök igényt tartottak az összes szárazföldi 

és tengeri erőforrás tulajdonjogára, ám az újraelosztói hálózat és a termésbetakarítás ellenőrzésében 

betöltött szerepük nem volt elegendő ahhoz, hogy ezt érvényesíteni tudják. A tikopia törzsfők kevés 

kiváltságot élveztek. Elméletileg igényt tartottak a vérrokon családok földjeire, de a gyakorlatban nem 

tudták korlátozni azokat új földek megszerzésében. Saját telkük megműveléséhez alig állt 

rendelkezésükre munkaerő és maguk is úgy dolgoztak a földeken, mint bármely más „közember”. 

Pozíciójuk igazolására kötelesek voltak nagy lakomákat adni, ami viszont rokonságuk önkéntes 

munkáján és termény-hozzájárulásán nyugodott. A rokonsági kötelékek háttérbe szorították az 

absztrakt magasabbrendűséget és a magasabb rangúnak kijáró etikett sem érvényesült. Raymond Firth 

tudósít arról, hogy egy közönséges családból való ember, aki a tikopia rokonsági viszonyokat leíró 

szóhasználatban „testvérnek” neveztek, megengedhette magának, hogy obszcén kifejezésekkel illesse 

a sziget legmagasabb rangú törzsfőnökét: 

. . . 

 

Hasonló észrevételeket lehet tenni a cherokee főnököket illetően is. A törzsfők tanácsán kívül 

„maga is közemberként viselkedik a többiekkel, társalog velük és azok is a legnagyobb könnyedséggel 

és bizalommal vannak iránta” (Bartram in: Renfrew 1973:233). 

 

 

Az államok eredete 

 

Bizonyos feltételek megléte esetén a nagyobb törzsfőnökségek államokká fejlődtek. Az állam a 

politikailag centralizált társadalom olyan formája, amelyben az uralkodó eliteknek hatalmukban áll 

adófizetésre, a szolgáltatások viszonzására és a törvények betartására kötelezni az alárendelteket 

(Carneiro 1981:69). Három infrastrukturális körülmény révén lettek a törzsfőnökségekből az első 

államok (a legősibb esetekben). 

 

1.  Népességnövekedés 

A falvak népessége több ezer fősre duzzadt, és/vagy a régiók népsűrűsége meghaladta a 20-30 főt 

négyzetmérföldenként. 

 

2.  Intenzív mezőgazdaság 

A terület fő terménye a rizs, a búza, az árpa vagy a kukorica közül került ki, amelyből a pillanatnyi 

szükségletekhez elegendőnél több termett, a felesleget pedig kis költséggel hosszú távon lehetett 

raktározni a megromlás veszélye nélkül. 

 

3.  Korlátozások 

Az elégedetlen csoportok elvándorlását megakadályozták a szomszédos területek hasonló fejlettségű 

törzsfőnökségei vagy olyan környezeti körülmények, amelyek miatt az elszakadni vágyóknak új, de 

kevésbé hatékony termelési technikákat kellett alkalmazniuk és ez életszínvonaluk csökkenéséhez 

vezetett. A korai államok többségéről elmondható, hogy létük a száraz vagy semi-arid síkságok vagy 

hegyvidékek által körülvett termékeny folyóvölgyekhez kapcsolódó termelési eljárásoktól függött. De 

a korlátozások az alacsony hozamú lelőhelyek magas hozamúvá válásával is felléphettek, amely a 



törzsfőnökség területén alkalmazott hosszú távú mounding,öntözési, és csatornázási eljárásoknak volt 

köszönhető. 

A korlátozás jelentősége, bármilyen formájú is legyen, abban rejlik, hogy a törzs elégedetlen 

tagjainak csoportjai nem tudnak elszökni elöljáróiktól anélkül, hogy életszínvonalukban ne következne 

be jelentős csökkenés. Ha az említett infrastrukturális feltételek adottak, a törzs politikai és gazdasági 

szerkezetében bizonyos változások állhatnak be. 

1.  Minél nagyobb a népesség száma és sűrűsége és nagyobb a megtermelt felesleg, annál könnyebben 

tudnak a hatalmon lévők mesterembereket, testőrséget és állandó hivatásos hadsereget fenntartani. 

2.  Minél nagyobb az elit hatalma, annál inkább képes távoli területekkel háborúzni vagy kereskedni, 

valamint legyőzni és beolvasztani más népeket, kiaknázni új területeket. 

3.  Minél hatalmasabb a vezető politikai osztály, annál inkább rétegzett a kereskedelmi haszon és a 

terményfelesleg általa történő újraelosztása. 

4.  Minél szélesebb földrajzilag a politikai ellenőrzés és minél nagyobb a befektetés a termelési 

eljárásokba, annál kevesebb lehetőség van az elszakadásra és ezáltal a gyarapodásra. Mihelyt a 

központi raktárhoz való hozzájárulások többé nem önkéntes alapon történnek, adókká alakulnak át; 

a művelhető földekhez és a természeti erőforrásokhoz való szabad hozzáférés joga megszűnik és 

adomány lesz belőle; az élelem előállítói többé nem a törzsfő saját emberei, hanem jobbágyai; az 

újraelosztó szerepet betöltő személyek törzsfőkből királyokká válnak; és végül a 

törzsfőnökségekből államok lesznek. 

 

Azzal, hogy az uralkodó elitek alattvalóikat adók és egyéb díjak fizetésére, katonai vagy 

munkaszolgálat teljesítésére és a törvények betartására kényszerítik, a fejlődés, a terjeszkedés, a 

hódítás és a rétegződés teljes folyamata és a politikai ellenőrzés központosítása egyaránt fokozódik 

vagy „felerősödik” egy olyan változási folyamaton keresztül, mely pozitív visszacsatolás néven ismert. 

Ahol a termelés el tudott tartani elegendő számú parasztot és katonát, ez a visszacsatolási folyamat 

ismétlődően azt eredményezte, hogy egyes államok meghódítottak más államokat és több milliós 

népességű, hatalmas területű preindusztriális birodalmak jöttek létre (R. Cohen 1984; Fried 1978; 

Haas 1982; MacNeish 1981; Carneiro 1981; Kirch 1984; Hommon 1986; Service 1975; vö. Feinman 

és Neitzel 1984).  

Amint az első államok megalakultak, saját maguk vetettek gátat az egyenlőséget megőrizni 

kívánó csoportok elszakadásának. Az egyenlőséget megőrizni akaró népek továbbá, mivel 

szomszédaik is államok voltak, egyre növekvő mértékben hadviselésre kényszerültek, valamint 

növelniük kellett a termelést és egyre nagyobb hatalmat kellett adniuk újraelosztó-hadvezéreiknek 

annak érdekében, hogy ellenállhassanak szomszédaik terjeszkedési törekvéseinek. A világ legtöbb 

állama ily módon rendkívül sokféle különleges, történelmi és környezeti feltétel mellett jött létre 

(Fried 1967), de az államok megszületésüket követően általában terjeszkednek és gyakran 

meghódítják és elnyomják az államszervezettel nem rendelkező népeket (Carneiro 1978; R. Cohen 

1984). 

 

 

Az újraelosztás egalitárius kontra hierarchikus formái 

 

Az a felismerés, miszerint döntő különbség van a javakat maradéktalanul szétosztó főemberek 

és törzsfők, és az azok nagy részét maguknak megtartó vezérek és királyok között, egyes 

antropológusokat arra késztetett, hogy tagadják királyok és nagyhatalmú törzsfők újraelosztásban 

meglévő szerepvállalását. Robert Carneiro (1981:61) például azt írja, hogy az a főnök, aki „az 

adóbevételeknek önérdekét előtérbe helyező ravasz elosztásával” jutalmazza leghűbb követőit, „már 

nem újraelosztó”, hanem „egyszerűen csaló”. Az újraelosztás koncepcióját eredeti szerzői azonban 

nem csupán az egalitárius cserére tartották alkalmazhatónak. Továbbá annak érdekében, hogy 

megfelelő megközelítést lehessen kidolgozni azon folyamatra, melynek során a politikai-gazdasági-

katonai hatalom az elitek kezében összpontosult, fontos kihangsúlyozni a csere egalitárius és 

hierarchikus formái közti folytonosságot, hogy ki lehessen mutatni, miként alakult ki az előbbiből az 

utóbbi. Ez legkönnyebben úgy teljesíthető, hogy elismerjük a redisztributív rendszereknek a 

lelkiismeretesen egalitáriustól a könyörtelenül hierarchikusig terjedő teljes skáláját. 

 



 

 

A visszacsatolás két fajtája 

 

Negatív: Bizonyos határ elérésekor a változások ellenőrzése történik és az eredeti állapot áll 

vissza. Példa: a termosztáton beállított hőmérséklet pozitív vagy negatív irányú kisebb ingadozások 

után visszaáll a beállított értékre. 

Pozitív: A változások ellenőrzése nem történik meg. Minden egymást követő változás fokozza 

a változások lehetőségét. Példa: Egy mikrofon veszi a saját hangszórójának a hangját és visszaküldi a 

jelet az erősítőjén keresztül, amely még erősebb jelet továbbít a hangszórónak egyre nagyobb hangerőt 

eredményezve.   

 

 

Hawaii: az állammá válás küszöbén 

 

James Cook 1778-as látogatásakor a Hawaii-szigetek négy, erősen hierarchikusan szervezett politikai 

egységre tagolódtak, amelyek egyenként 10-100 ezer lakossal rendelkeztek és a kifejlett állammá válás 

küszöbén álltak. Ezek az egységek körzetekre/kerületekre voltak felosztva, melyek mindegyikében 4-

25 ezer ember élt. A körzetek/kerületek további, hosszúkás alakú földrajzi egységekre tagolódtak, 

melyeknek ahupua’a volt a nevük. Ezek a tengerparttól a szigetek belső, magasabban fekvő vidékeiig 

húzódtak és átlagosan 200 lakosuk volt. Az itt élők valamennyien közemberek – halászok, 

földművesek és kézművesek – voltak, közös nevük maka’ainanavolt. Mindegyik ahupua’a-t egy 

törzsfőnöki rangú tisztviselő, a konohikiigazgatott, aki a nagyhatalmú körzeti vezető, az ali’i helyi 

képviselője volt. Az ali’i-k magas vezetői pozíciójukat egészen tíz generációra tudták visszavezetni. 

(Az ilyen leszármazási rendeket azonban mindig az elért politikai katonai státuszhoz igazították). A 

vezető osztály csúcsán az ali’i nui állt, aki kinevezte az ali’i-kat közigazgatási posztjaikra és 

előjogokkal ruházta fel őket. A gyakorlatban azonban az ali’i-k szüntelen hatalmi harcot folytattak 

egymással rangjukért és a kérdést nem a leszármazási rend alapján, hanem háborúkkal döntötték el. 

Egészen Cook megérkezésének időpontjáig egyetlen ali’i nui sem tudta megszilárdítani hatalmát egy 

sziget valamennyi körzete felett. 

Infrastrukturális szinten Hawaii népes szigeteit öntözéses mezőgazdaság jellemezte. A 

szigetek fő terményei a tarógyökér, az édesburgonya és a jamvoltak, lakói disznó- és kutyahúst 

fogyasztottak. Hierarchikus redisztribúciós rendszer volt érvényben, amelyben a maka’ainanaosztály 

tagjai az adót élelmiszer és iparcikkek formájában fizették be az ali’i-nak. A konohikifelelt azért, hogy 

az alá tartozó köznép az ali’i igényeit kielégítő mennyiséget termeljen. Az ali’i viszonzásként ezen 

„ajándékokból” jutalmazta katonáit, papjait, szövetségeseit és a konohiki-ket. 

Archeológiai kutatásokból kiderült, hogy a Hawaii-szigetek politikai intézményrendszere a 

Salamon-szigeteki Tikopián létezőhöz hasonló egalitáriánus rendszerből fejlődött ki. Mindez annak az 

ún. pozitív visszacsatolásos folyamatnak az eredményeképpen, amely a népességnövekedésben, a 

környezet pusztulásában (erdőirtás, talajerózió), a termelés növelésében (öntözés, sertéstenyésztés), a 

kereskedelem fokozódásában, a háborúk állandósulásában és a hatalomért folyó versengésben 

nyilvánult meg. E folyamatnak három fázisát tartják számon (Hommon 1986; Kirch 1984; Earle 

1978): 

1.  i.u. 500-1400. Kezdeti gyarmatosítás és népességnövekedés. A települések a legkedvezőbb fekvésű 

partvidékeken találhatók. Nincs szükség öntözésre. A települések a rokonsági viszonyok szerint 

szervezettek. 

2.  1400-1600. Terjeszkedés a szigetek kedvezőtlenebb feltételekkel rendelkező területeinek 

irányában. Folyók használata öntözés céljából, talajtakarás alkalmazása és kevesebb ugaroltatás. 

3.  1600-1778. Az öntözéses rendszerek elterjedése, marginális fekvésű földek művelése, erdőirtás, az 

állatvilág pusztulása, talajerózió. Hódítások, elbitorlás és ellenállás. 

Vajon a Hawai-szigetek politikai egységei stabilabb és centralizáltabb államszervezet fokára 

jutottak volna el, ha politikai történelmükben nem következett volna be az európai felfedezés? 

(Valójában e kapcsolat eredményeként egységes hawaii királyság jött létre 1810-ben, ám ez nem 

tekinthető eredeti államnak). Az előbbiekben bemutatott elmélet szerint a válasz „nem”. Az állam 

formájának minden feltétele adott volt, egy kivétellel: a hawaii uralkodók nem rendelkeztek 



gabonatartalékokkal. Voltak raktárházaik, amelyek követőik eltartására szolgáltak. Csakugyan, egy 19. 

századi hawaii főnök, David Malo jegyezte meg, hogy a hawaii királyok raktárházai az emberek 

elégedettségének fenntartása céljából épültek, azért, hogy az emberek ne hagyják el királyukat. 

„Ahogy a patkány nem hagyja el az éléskamrát, úgy az emberek sem hagyják el királyukat, amíg van 

élelem raktárházában” (idézi D’Altroy és Earle 1985:192). Ám mivel hiány volt kukoricából, rizsből, 

búzából vagy bármely más olyan fő terményféléből, amely máshol az ősi államok kialakulásának fő 

táplálékforrásául szolgált, a Hawaii-szigetek raktárházai nem voltak képesek nagy számú alattvalót 

ellátni, különösen aszályok vagy a háborúk miatt fellépő élelmiszerhiány idején. Következésképpen 

nem akadt olyan ali’i nui, aki szilárd és tartós előnyre tudott szert tenni riválisaival szemben. 

 

 

Egy afrikai királyság: a bunyorók 

 

Törzs és állam különbsége jól szemléltethető a bunyorók példájával, azzal az Uganda területén 

fekvő királysággal, amelyet John Beattie tanulmányozott (1960). A bunyorók száma kb. 100 ezer volt 

és 5 ezer négyzetmérföldes nagyságú területen éltek. A bunyorók földje és lakói feletti legfőbb 

hatalom letéteményese a Mukama, egy olyan királyi család legidősebb tagja volt, amely család 

egészen az idők kezdetéig vezette vissza eredetét. A természeti erőforrások, de különösen a 

termőföldek feletti használati jog a Mukama kizárólagos adománya volt egy tucat vagy annál is több 

„törzsfőnek”, vagy közönséges parasztnak azok saját fennhatósága alatt. Ezen adományokért cserébe 

élelmiszer, kézműipari cikkek és különféle szolgáltatások áramlottak a hatalmi hierarchián keresztül a 

Mukama udvarába. Viszonzásként a Mukama irányította e javak és szolgáltatások felhasználását 

állami vállalkozásként. Az alapvető újraelosztási rendszer továbbra is érvényben volt: 

„A hagyományos rendszerben a királyt egyaránt tekintették a javak és szolgáltatások legfőbb 

... A nagy törzsfők, akik maguk is juttatásokat kaptak a tőlük függőktől, a Mukamának kellett adniuk 

birtokaik javainak egy részét, ami egyaránt jelenthetett gabonát, jószágot, sört vagy nőket... De 

mindenki köteles adni a királynak, nemcsak a főnökök. /.../ A Mukama szerepe ennek megfelelően 

kellő hangsúlyt is kapott. Sok olyan különleges neve volt, amelyek nagylelkűségét fejezték ki és a 

hagyomány szerint feladata volt nagy lakomákat tartani és megajándékozni az embereket (Beattie 

1963:34). 

Bármely híres is volt a Mukama nagylelkűségéről, nyilvánvaló, hogy nem osztott szét annyit, 

mint amennyit kapott. Természetesen nem követte a Salamon-szigeteki mumikat abban, hogy csupán a 

legszükségesebbeket tartotta meg magának. Sőt, az általa szétosztott dolgok többsége nem is jutott 

vissza a paraszti termelőkhöz, hanem vérszerinti rokonai kezében maradt, akik a többiektől élesen 

elkülönülő arisztokratikus osztályt alkottak. A Mukama által a parasztoktól elvont javak egyik felét 

olyanok kapták, akik nem álltak vele rokonsági viszonyban, de különleges szolgáltatásokat végeztek 

az állam számára, főleg katonai hódítások alkalmával. A másik felet pedig állandó testőrség és 

bentlakó személyzet fenntartására használták, akik a Mukama személyes szükségleteit elégítették ki és 

személye és az állam jóléte számára alapvető fontosságú vallási rituálékat végeztek. Ezek a 

következők voltak: a lándzsák őre, a királyi sírok őre, a királyi dobok őre, a királyi koronák őre, a 

királyi koronák „putterson”,a királyi trón és más regáliák őre, szakácsok, fürdőszolgák, gulyások, 

fazekasok, kéregruha-készítők, zenészek, stb. Ezen szolgák többségének is volt több segítője.  

Továbbá létezett a tanácsadóknak, jósoknak, és más alkalmazottaknak egy tág kategóriája, 

akik az udvar körül lebzseltek és a Mukama köréhez tartoztak abban reménykedve, hogy egyszer 

törzsfőnöki kinevezéshez jutnak. Mindehhez járult még a Mukama kiterjedt háreme, számos 

gyermeke, valamint fivéreinek és más királyi személyiségeknek polygynous udvarháztartása. Hatalma 

épségének megtartása érdekében a Mukama udvarának néhány tagjával együtt gyakori utakat tett „a 

bunyoro királyság területén”, amely alkalmakkal a helyi urak és alattvalóik költségén kapott szállást.  

 

 

Feudalizmus 

 

Ahogy Beattie is rámutatott, sok hasonlóság van a bunyorók állama és a normann hódítás 

(1066) korabeli Anglia „feudális” rendszere között. A középkori Angliában megszokotthoz hasonlóan 

a bunyoro társadalom rétegződésének is elemét képezte az a hűségeskü, amelyet a körzeti vezetők 



tettek cserébe a nekik juttatott földekért és az ezeken élő parasztok munkaerejéért. Az angol király, 

ahogy a Mukama is, szuverenitásának belső vagy külső fenyegetettsége esetén fegyvert, ellátmányt és 

katonákat kérhetett ezektől a helyi uraktól. A bunyorókéhoz hasonlóan az angol feudális királyi 

családfa fennmaradása is azon múlt, hogy a királyhoz hű lordok és azok seregei nagyobb erőt 

képviseltek, mint a királlyal ellenséges urak koalíciói. Vannak azonban fontos, kiemelendő 

különbségek a népességi arányok és az uralkodó újraelosztói szerepét illetően. Míg az újraelosztás a 

királynak járó adók és adományok rendszerén keresztül működött, az angol király a bunyoro 

uralkodónál jelentősebb rendőri-katonai funkcióval bírt. Az angol uralkodó nem annyira „nagy ellátó”, 

mint inkább „nagy védelmező” volt. A korban egy millió főnél is nagyobb népességgel rendelkező és 

a mezőgazdasági és kisipari termelést helyi független, önellátó birtokokon megszervező angol 

államban a redisztribúció teljesen aszimmetrikus volt. Hódító Vilmos nem kényszerült arra, hogy a 

paraszti tömegek hűségének elnyerése érdekében királysága egész területén népszerűsítse 

nagylelkűségének imázsát. Míg arra vigyázott, hogy az őt támogató lordok iránt nagylelkűséget 

tanúsítson, nem tartotta szükségesnek ugyanezt kimutatni a parasztok felé is. Óriási szakadék 

keletkezett a parasztok és a főurak életmódja között. E különbségek fenntartása többé nem a főurak 

termelésben vállalt speciális szerepén nyugodott, hanem főként azon, hogy milyen mértékben tudták 

kizsákmányolni a parasztokat. Ám a középkor európai feudális urainak ajánlatos volt parasztjaikat 

nem a végsőkig kizsákmányolni, hacsak nem akarták saját létük alapjait is aláásni. 

Az afrikai és az európai politikai fejlődés összehasonlításakor nem szabad elfelejteni, hogy 

Nyugat- és Észak-Európában a feudalizmusnak két korszaka volt. Az első, amelyről keveset tudunk, a 

római birodalom korát megelőzően létezett és a római hódítás következtében ért véget. A második a 

római birodalom hanyatlása után kezdődött. Habár ez utóbbi korszak szolgál a feudalizmus elfogadott 

modelljéül, a bunyoro-típusú politikai államszervezet valójában sokkal elterjedtebb formája a 

feudalizmusnak és valószínűleg jobban hasonlít azokra a politikai rendszerekre, amelyeket a rómaiak 

találtak nyugat-európai hódításaik idején (lásd Bloch 1964; Piggott 1966; Renfrew 1973; Champion et 

al. 1984:315). 

A római birodalomnak köszönhetően a középkori európai feudalizmus olyan technológiai 

alapokon nyugodott, amelyek sokkal fejlettebbek voltak akár a Szaharától délre fekvő legnépesebb 

királyságokban található technológiáknál is. A bunyoro uralkodó osztály által elvont adók mértéke 

csekély volt az angol feudális arisztokráciával összehasonlítva. Az építészet, a fém-, a textil- és a 

hadiipari mind sokkal fejlettebbek voltak a középkori Európában. 

 

 

Egy amerikai őslakos birodalom: az inkák  

 

A fejlődés alternatív irányai olyan államrendszerek kialakulásához vezettek, amelyek 

nagyobbak és centralizáltabbak voltak a középkori európainál. Számos régióban korábbi kis államok 

sokasága beolvadt az erősen centralizált szuperállamokba vagy birodalmakba. Az Újvilágban e 

rendszerek legnagyobbika és leghatalmasabbika az inka birodalom volt. 

Virágzása idején az inka birodalom 1500 mérföldön át húzódott Észak-Chilétől Dél-

Kolumbiáig és népessége valószínűleg elérte a 6 milliót. A termelés alapvető eljárásaiba való 

kormányzati beavatkozás következtében a mezőgazdaság nem feudális birtokok, hanem falvak, 

körzetek és tartományok szerint volt megszervezve. Ezeket az egységeket nem egy feudális földesúr 

felügyelte, aki egy fölötte álló másik főúrnak tett hűbéri esküt és kedve szerint használhatta a földjeit 

és jobbágyait, hanem kinevezett állami tisztviselők ellenőrizték. Ezek feladata volt megtervezni a 

középítkezések kivitelezését, összeszedni államilag meghatározott számú munkást, biztosítani az 

élelmezést és egyéb szükséges dolgokat (Morris 1976). A falvak melletti földeket három részre 

osztották fel. A legnagyobb rész valószínűleg a munkások ellátására szolgált, a másik két rész termését 

viszont beszolgáltatták egyházi és állami tisztviselőknek, akik azt élelmiszerraktárakban helyezték el 

(D’Altroy és Earle 1985). A központi hatalom teljes ellenőrzést gyakorolt e készletek felett. 

Hasonlóképpen, amikor közutak, hidak, csatornarendszerek, erődök, stb. megépítéséhez munkaerőre 

volt szükség, a tisztviselők egyesen a falvakba mentek toborzókörutakra. A közigazgatási rendszer 

kiterjedtsége és a nagy népsűrűség lehetővé tette, hogy nagy számú munkást lehessen az inka 

mérnökök rendelkezésére bocsátani. Például a perui Cuzco közelében található és az amerikai 

kontinens valószínűleg legnagyobb kőépítményének nevezhető Sacsahuaman erőd építkezésén 30 ezer 



embert alkalmaztak kőfejtésre, szállításra és hatalmas kőoszlopok felállítására, melyek némelyike a 

200 tonnás súlyt is elérte. Ennyi munkást egyszerre ritkán alkalmaztak a középkori Európában, ám 

annál gyakrabban az ókori Egyiptomban, a Közel-Keleten és Kínában. 

A birodalom egésze feletti hatalom az Inka kezében összpontosult. Ő volt az elsők között az 

első, a Napisten leszármazottja, páratlan szentségű isteni lény. Földi isten volt és olyan hatalmat és 

luxust élvezett, amelyről a tekintélyét naponta megerősíteni kényszerülő egyszeri Mehinacu 

törzsfőnök még csak álmodni sem merhetett. Az egyszerű emberek nem kerülhettek az Inka közvetlen 

közelébe. Privát audienciáit egy védőfal mögül tartotta és komoly felelősséget vállalt az, aki 

megközelítette. Utazásai alatt egy díszes palanquinfeküdt, amelyet különleges hordárok vittek a 

vállukon (Mason 1957:184). Útseprők, vízhordók, favágók, szakácsok, öltöztetők, kincstárnokok, 

kertészek és vadászok seregének volt a feladata kielégíteni az Inka minden igényét cuzcói palotájában, 

a birodalom fővárosában. Ha az Inkát személyzetének bármelyik tagja megsértette, faluját 

elpusztították. 

Az inka uralkodó arany- és ezüsttányérokból étkezett és szobáinak falait nemesfémek 

borították. Ruhái a legfinomabb vikunya gyapjúból készültek és minden váltás ruháját használat után 

odaajándékozta a királyi család tagjainak, mivel ugyanazt a ruhát sohasem vette fel kétszer. Az 

Inkának nagy számú ágyasa is volt, akiket gondosan választottak ki a birodalom legszebb lányai közül. 

Felesége ugyanakkor, hogy megőrizzék a napistentől eredő szent leszármazást, édes- vagy féltestvére 

volt. Amikor az Inka meghalt, hitvesét, szeretőit és szolgáit megfojtották egy alkoholmámoros táncos 

ünnepség közben azért, hogy a másvilágon se szenvedjen hiányt semmiben. A halott Inka belső 

szerveit eltávolították, testét ruhákba csavarták és bebalzsamozták. Teste mellett nők álltak állandó 

őrségben készen arra, hogy legyezőikkel elhajtsák az odagyűlő legyeket és megtegyenek mindent az 

Inka boldogságának megőrzése érdekében. 

 

 

Az állam és a gondolatellenőrzés eszközei 

 

A nagy népességszám, az ismeretlenség, a pénzpiac és az emberek anyagi körülményei közti 

óriási különbségek miatt sokkal nehezebb érvényesíteni a törvényeket és a rendet az államokban, mint 

a horda- és a falutársadalmakban illetve a törzsekben. Erre utal a rendőri és paramilitáris erők, továbbá 

a bűnüldözésre és büntetésre szakosodott más állami intézmények és szereplők jelentős szerepe az 

államokban. Bár minden állam készen áll arra, hogy politikai ellenségei és a bűnözők megtörésére a 

legvégső esetben börtönbüntetést, csonkítást vagy halálbüntetést alkalmazzon, a társadalom 

elégedetlen egyéneivel és csoportjaival szemben a törvények és rend védelmezésének mindennapi 

terheit azok az intézmények viselik, amelyek a potenciális bajkeverők összezavarásával és 

demoralizálásával igyekeznek elejét venni annak, hogy velük szemben fizikai erőt kelljen alkalmazni. 

Ezért minden államnak – ősinek és modernnek egyaránt – vannak olyan szakértői, akik ideológiákat 

fogalmaznak meg a status quo alátámasztására. Ezeket a szolgáltatásokat gyakran olyan színben 

tüntetik fel, mintha nem lenne semmi közük a gazdasági vagy politikai kérdésekhez. 

A preindusztriális államok gondolatellenőrzési funkcióját mágikus-vallási intézmények 

töltötték be. Az inkák, aztékok, ókori egyiptomiak és más preindusztriális civilizációk bonyolult 

vallásai szentséget tulajdonítottak az uralkodó osztály hatalmának és kiváltságainak. Őrizték az Inka és 

a fáraó isteni származásának doktrínáját és azt tanították, hogy a világegyetem egyensúlyának és 

folytonosságának megőrzése érdekében a közembereket alá kell rendelni a nemesi és isteni 

származású személyeknek. Az aztékoknál a papokat meggyőzték arról, amiről azután maguk is 

igyekeztek meggyőzni másokat, hogy az isteneket emberi vérrel kell táplálni, ezért kitépték 

hadifoglyaik még dobogó szívét Tenochtitlán piramisainak tetején. Sok államban a vallást arra 

használták, hogy emberek tömegeivel elfogadtassák a viszonylagos szegénységet, mint 

szükségszerűséget, hogy evilági életük helyett a túlvilágiban várják a gazdagságot, és hogy legyenek 

hálásak minden apró ajándékért a felettük állóktól, mert ellenkező esetben szörnyű büntetésben lesz 

részük mostani életükben vagy pokolra jutnak. 

Az effajta üzenetek közvetítésének és az alapjukat adó igazságok bemutatásának érdekében az 

államok a nemzeti jövedelem jelentős részét költik emlékművek építésére. Egyiptom piramisaitól 

kezdve a mexikói Teotihuacán-on át a középkori Európa gótikus katedrálisaiig, a vallási jelentésű 

államilag támogatott emlékmű-építészet a gyengeség és a jelentéktelenség érzését kelti az egyénben. A 



nagy középítmények – akár a majdnem lebegő amiens-i gótikus székesegyházról, akár Khufu szinte 

végtelen súlyú piramisairól van szó – az ellenszegülés hiábavalóságát sugallják, hiszen a hatalmon 

lévők legyőzhetetlenek, valamint a mennyország és az istenek dicsőségét. (Mellékes, hogy ezen kívül 

semmi egyéb jelentésük nincs). 

 

 

Gondolatellenőrzés a modern korban 

 

Jelentős mértékű konformitás érhető el az emberek között azáltal, hogy félelemben tartásuk és 

fenyegetésük helyett lehetővé válik számukra a kormányzó elittel való azonosulás, mialatt nézőként az 

állami ünnepségek pompájában gyönyörködnek. A nyilvános ünnepélyek, mint például a vallási 

körmenetek, koronázások és győzelmi parádék mind a szegénység és elnyomás elidegenítő hatásait 

csökkentik. A római korban a tömegeknek engedélyezték a gladiátorküzdelmek és más cirkuszi 

látványosságok megtekintését. A mozi, a televízió, a rádió, a szervezett sportprogramok, a műholdak 

pályáraállítása és a holdraszállás mind komoly eszközök a modern állam kezében polgárai 

szórakoztatására és figyelmük elterelésére. A modern tömegkommunikációban a hallgatók, olvasók és 

nézők millióinak tudatát az állam alkalmazásában álló szakértők meglehetősen pontosan 

meghatározott irányvonalak alapján befolyásolják (Efron 1972; Ellul 1965; Key 1976). De a 

nyomornegyedbeli viskóba vagy a bérházi lakásba az éteren vagy kábelen keresztül érkező 

„szórakoztatás” talán a „római cirkusz” eddig kitalált leghatékonyabb módja. A televízió és a rádió a 

szórakoztatás eszközével a nézőt nemcsak megvédi az elidegenedéstől, hanem az utcától is távol tartja. 

A gondolatbefolyásolás leghatékonyabb modern módszerei talán mégsem annyira a 

szórakoztatóipar elektronikus „kábítószerében” rejlenek, hanem az átfogó állami oktatási rendszerben. 

Az iskolák és oktatóik magától értetődően a komplex ipari társadalmak instrumentális igényeit elégítik 

ki, amikor minden felnövő generációnak megtanítják a túléléshez és az anyagi jólét eléréséhez 

szükséges tudást és képességeket. A tanárok és az iskolák azonban sok időt fordítanak a történelem, az 

állampolgári és társadalmi ismeretek oktatására is. E tárgyak tele vannak olyan kultúráról, emberekről 

és a természetről szóló implicit vagy explicit állításokkal, amelyek tükrözik a hatalmon lévő politikai-

gazdasági rendszer... A Szovjetunióban és más erősen centralizált kommunista országokban nem 

próbálták meg leplezni, hogy az átfogó oktatás egyik alapvető funkciója az emberek politikai 

kiképzése volt. A nyugati kapitalista demokráciák ezzel szemben nehezebben ismerik el, hogy 

közoktatási rendszereik szintén politikai kontroll eszközei. Sok tanár és diák, aki nem rendelkezik 

nemzetközi kitekintéssel, nincs tudatában annak, hogy könyvei, tananyaga és osztálytermi kiselőadásai 

milyen mértékben szolgálják a status quo fenntartását. Más helyeken azonban a különféle iskolai 

igazgatótanácsok, könyvtári bizottságok és törvényhozói bizottságok nyíltan kimondják a konformitás 

szükségességét (Freire 1973; Gearing és Tindale 1973; Ianni és Story 1973; Kozol 1967; D. Smith 

1974; Wax et al. 1971). 

A modern oktatási rendszerek az óvodától a diplomáig a politika szolgálatában álló kettős 

módszert alkalmaznak. A matematika és a biofizikai tudományok terén a diákok minden ösztönzést 

megkapnak ahhoz, hogy kreatívak, kitartóak, szorgalmasak legyenek, és önállóan, logikusan 

gondolkodjanak. Ezzel szemben a társadalmi és kulturális jelenségekkel foglalkozó kurzusok 

tudatosan kerülik az olyan érzékeny témákat, mint a tőkekoncentráció, a multinacionális vállalatok 

tulajdonosi köre, a bankok és a nagytőkés tulajdonosi érdekek szerepe a városok tönkretételében, az 

etnikai és faji kisebbségi szempontok, a tömegmédia feletti ellenőrzés, a katonai költségvetések, az 

elmaradott országok álláspontja, a kapitalizmus alternatívái, az ateizmus, stb. De az iskolák nemcsak 

kerülik az érzékeny kérdéseket. Bizonyos politikai értékek annyira lényegesek a törvények és a rend 

fenntartása szempontjából, hogy nem oktathatók az ismert objektív módszerekkel, hanem e nézeteknek 

a fiatalok gondolkodásmódjába való beültetéséhez a félelemkeltést és a gyűlöletet hívják segítségül. 

Észak-Amerika lakóinak a szocializmus és a kommunizmus iránti viszonya éppúgy politikai 

propaganda eredménye, mint az oroszoknak a kapitalizmus iránti gyűlölete (volt). A nemzeti zászló 

előtti tisztelgés, az állampolgári eskü, a hazafias dalok és szertartások (gyűlések, játékok, 

felvonulások) mind az (általános) iskolai oktatás kötelező tananyagának ismert és 

begyakorolt/ritualizált politikai megjelenési formái (Bowles és Gintis 1976; Ramirez és Meyer 1980). 

Jules Henry, aki a brazíliai indiánok tanulmányozása után áttért a St. Louis-i középiskolák 

megfigyelésére, nagymértékben hozzájárult annak megértéséhez, hogy az általános oktatás miként 



alakítja a nemzeti azonosságtudatot. „A kultúra az ember ellen” című munkájában Henry megmutatja, 

hogy még a helyesírási és énekórák alatt is rejtve érvényesül a szabadpiaci verseny rendszerét 

népszerűsítő szellemiség. A gyermekekkel a kudarctól való félelmet és a versenyszellemet igyekeznek 

elsajátíttatni, aminek folytán bizonyos idő után úgy tekintenek egymásra, mint a kudarcok fő forrására 

és elkezdenek félni egymástól. Henry (1963:305) szerint: „Az iskola kétségkívül az életre készít fel 

nemcsak azért, mert megtanítja a három ‘R’-t (jobban vagy rosszabbul), hanem mert elülteti az 

alapvető kulturális rémálmot – a bukástól való félelmet és a siker irigylését”. 

Ma az Egyesült Államokban a gazdasági egyenlőtlenségek elfogadása sokkal inkább függ a 

gondolat-befolyásolástól, mint a puszta erőszak alkalmazásától. A szegénysorsú családok 

gyermekeivel elhitetik, hogy a jólét és hatalom elérését nem teszi lehetővé saját értelmi és fizikai 

képességük, illetve… A szegényeket arra tanítják, hogy saját magukat hibáztassák rossz helyzetükért 

és saját maguktól való viszolygásuk elsősorban maguk vagy azok ellen írányul, akik a vertikális 

mobilítás ugyanazon lépcsőfokán állnak és versenyezni kényszerülnek velük (Kleugel és Smith 1981). 

A lakosság szegény rétegeivel elhitetik, hogy a választások jóvátételt jelentenek a gazdagok és 

hatalmasok visszaéléseivel szemben az újraelosztást célzó törvények megalkotásával. Végül az 

emberek többségét szándékosan érdektelenségben tartják a politikai-gazdasági rendszer aktuális 

működését és a nagy vállalatokat és más érdekcsoportokat képviselő lobbik aránytalan hatalmát 

illetően. Henry arra a következtetésre jut, hogy az Egyesült Államok iskolái a kreativitás iránti 

látszólagos elkötelezettségük ellenére büntetik azokat a gyermekeket, akiknek alkotó szellemű ötleteik 

vannak a társadalmi és kulturális életet illetően: 

„Társadalomtudományokat tanulni nem kis mértékben, legyen az az általános iskolában, vagy 

egyetemen, azt jelenti, hogy megtanulunk ostobának lenni. Legtöbbünk végrehajtja ezt a feladatot már 

a középiskolába lépés előtt. De az alkotó fantáziával megáldott gyermek nem fog kapni ösztönzést 

ahhoz, hogy érdeklődjön új társadalmi rendszerek, értékek és viszonyok iránt. Ennek egyébként sincs 

nagy valószínűsége, hacsak nem azért, mert a társadalomtudományokat oktató tanárok az ilyen 

gyereket úgy is gyenge képességű tanulónak fogják tartani. Egy ilyen gyermek egyszerűen 

semmiképpen sem fog tudni mélyére hatolni azoknak az abszurditásoknak, amelyek a tanár számára 

viszont a nyilvánvaló igazságot tartalmazzák… Idiótának tanulni a gyerek fejlődésének része, vagy 

ahogy Camus mondta, az abszurddá válás folyamata. Így az a gyermek, aki lehetetlennek találja az 

abszurd igazságokban való gondolkodás elsajátítását… magát általában ostobának fogja tartani” 

[1963:287-288]. 
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