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Egyéni és közösségi tulajdon 
a nomád népeknél 

Marx A politikai gazdaságtan bírálatához Bevezetésében élesen bírálja a „tu-
lajdonközpontúságot" mint történetfilozófiai módszert, amely a tulajdont „nem tör-
ténelmi eredményként, hanem a történelem kiindulópontjaként" kezeli, vagyis mint 
öröktől fogva meglévőt, amely különböző változataiban (formáiban) mindig meg-
volt az emberiség történelmében. A történelem kezdetén nem létezett tulajdon, a 
prekapitalista társadalmak is a tulajdon előtörténetéhez tartoznak, ugyanis a tu la j -
donfogalom klasszikus kialakulása a kapitalizmusra esik, s innen vetítik vissza az 
egész történelemre. A tulajdon mint „az egyedül álló egyes ember álláspontja" 
született meg (Marx). 

A marxizmus másik központi kategóriája, az elsajátítás történelmileg bonyo-
lultabb, áttételesebb formában jelenik meg. A történelmi mozgást egészében-egysé-
gében-egyediségében csak a használat—birtoklás—tulajdon-hármas egymásra épülő 
és egymásba átmenő rendszere fejezheti ki. A tu la j donfogalom elvontan itt is ér-
vényes ugyan, de mint történelmileg determinált kategóriának a konkrét megjele-
nése teljes érvénnyel csak a kapitalizmusra vonatkozik. Marx módszertana alapján 
az alacsonyabb rendű állapotokban a magasabb rendűre utaló jelzéseket csak akkor 
ér thet jük meg, ha magát a magasabb rendűt már ismerjük, de semmi esetre sem 
szabad őket azonosítani. 

A használat—birtoklás—tulajdon az elsajátítási formák alaptípusaiként három 
történelmi lépcsőfokot jellemeznek, s egyben az elsőn belül a három prekapitalista 
— ázsiai, antik, feudális — formációt így előlegezik. A használat a tárgyat a tevé-
kenység tárgyává változtató, társadalmilag nem rögzített viszony. A birtoklás má-
sokkal szemben rögzített rendelkezés a használat közvetlen tárgya felett, de a szo-
kásjog nem ismeri el az adott tárggyal való abszolút rendelkezést, elidegeníthető-
sége korlátozott. A tulajdon teljes és feltétlen rendelkezés a tárgy felett, megsem-
misíthető, elidegeníthető, jogi formában jelentkezik, és törvényként rögződik 
(M. K. Kudojavcev). 

Ezek az elsajátítási formák, melyek a szervetlen testre, a földre mint „alapra" 
vonatkoztathatók, egymásra rétegződnek, közösségi és egyedi variánsok sokaságát 
bontakoztatják ki. A prekapitalista formációkban még nem jött létre a szabad, függet-
len, közösségtől „eloldozott" egyén, s így a föld egyéni (szabad) magántulajdona sem. 

Marx a Grundrissében A tőkés termelést megelőző formák című részben beszél 
az elsajátí tás e három alapformájáról . 

Eredetileg a tulajdon csak azt jelenti, hogy az ember úgy viszonyul természeti 
termelési feltételeihez, mint amelyek hozzá tartoznak, az övéi, amelyek saját létezé-
sével együtt előfeltételezettek, csak testének meghosszabbításai. 

A tulajdon tehát itt mint természetadta közösség jelenik meg: törzshöz (kö-
zösséghez) való tartozást jelent — „szubjektív és objektív benne létezéssel bírást". 
Ez a tulajdon a használat szintjén, fokán áll, „a valóságos elsajátítás" csupán ma-
gában a termelőtevékenységben, időben és térben, a termelésben valósul meg. A 
használat, egyben a közvetlen kooperációs is, a zsákmányoló életmód saját ja . 

A családi-nemzetségi-törzsi közösségnek mint természetes közösségnek a szer-
vetlen testhez — a földhöz mint bázishoz — való elsődleges viszonyaként az elsa-
játítás már megkettőződik: használat és birtoklás lesz. Itt a közösség tagjainak 
vagy családi, nemzetségi stb. csoportjainak elkülönült (különvált) használatában 
realizálódik a közösség birtoka mint közösségi birtok és viszony. 

A közösség felett létrejövő legfelsőbb egység, „összefoglaló egység" — az 
ázsiai (esetenként nomád) földformánál — legfelsőbb tulajdonosként vagy egyet-
len tulajdonosként jelenik meg, a közösség (közösségek) pedig csak örökös birtokos-
ként. „Itt a tulajdon nem egyéb, mint a birtoknak szerves összegeződése egy ma-
gasabb és absztraktabb közösség szintjén." 

Nézetünk szerint a tulajdonformák történetiségének, az emberi történelem 
egyenlőtlen fejlődésének, valamint a belső és külső érintkezés „elvének" figye-
lembevétele nélkül nem lehetséges a nomád társadalmak megközelítése. Molnár 
Gusztáv a „kategoriális egyneműsítés" veszélyeire figyelmeztet: „Ahhoz, hogy az 
[ . . . ] egyneműsítés veszélyét elkerüljük — í r j a —, modellekre kell bontanunk a 
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társadalomelméletet. [. . . ] Mindez nem jelenti azt, hogy a szintézisről le kell mon-
danunk, hanem azt, hogy nem a szintézistől haladunk az empíria felé, hanem 
fordítva. Ahhoz tehát, hogy a közép- és kelet-európai kollíziós társadalomrno-
dellt egyáltalán kidolgozhassuk, le kell mondanunk a kategoriális asszimilációról." 
(Az elmélet küszöbén. Buk., 1976. 104—105.) 

A marxista történelemtudomány általában tagadja a „tiszta" nomád létformát, 
és hangsúlyozza, hogy a nomád és földműves létforma között általában kialakul 
„valamiféle" gazdasági természetű viszony, másrészt magában a nomád gazda-
ságban is megvannak a földműves anyagi kul túra kialakulásának feltételei. 

A nomád állattenyésztésen alapuló kvázi-feudális fejlődés és kvázi-feudális 
társadalom — mert klasszikusan feudálisnak semmiképpen nem nevezhetjük — 
alapproblémái körül kibontakozott vita ar ra figyelmeztet, hogy a nagy összege-
zésektől még távol vagyunk. Törekvésünk empirikus indítású, és nem egyéb, mint 
egyszerű kísérlet a hasonlóságok és különbségek kitapintására. 

A vándorló pásztortörzseknél — mondja Marx — a föld, akárcsak a többi 
természeti feltétel, elemi határtalanságban jelenik meg, pl. az ázsiai sztyeppeken 
és az ázsiai fennsíkon. 

A földhöz úgy viszonyulnak, mint tulajdonukhoz, jóllehet ezt a tulajdont soha 
nem rögzítik. A vándorló pásztortörzseknél a község (közösség) valójában állan-
dóan egyesítve van, s a fölé- és alárendelés formái ennek az életmódnak a feltéte-
leiből fejlődnek ki. Amit itt valójában elsaját í tanak és újratermelnek, az csak 
a csorda, nem a föld, amelyet mindig közösségi módon vesznek időleges haszná-
latba, mindenkori tartózkodási helyükön. A pásztornépeknél a föld természeti ter-
mékeinek, pl. állatoknak a tulajdona egyszersmind annak a legelőnek a tulajdona 
is, amelyen átvonulnak. Ha a földdel együtt annak szerves tartozékaként magát 
az embert is meghódítják, őt is úgy hódít ják meg, mint a termelési feltételek egyi-
két, s így rabszolgaság és jobbágyság is keletkezhet, de ennek inkább sajátos pat-
riarchális jellege van, ugyanis az eurázsiai nomád létforma (IV—XVII. század) 
már nem értelmezhető a „természeti" népek morgani—engelsi kategóriájának függ-
vényében. 

Az eurázsiai sztyeppeken az adott feltételek eleve meghatározták a fejlődés 
későbbi kimenetelét; eleve biztosítva volt a többlettermelés előfeltétele az észak-
afrikai nomádokkal szemben. 

A nomád gazdaság erőfeszítést, közösségi összefogást (munkát) kíván, az 
egyén és a közösség bizonyos képességeinek kifejlesztését ahhoz, hogy a fogyasztási 
alapot létrehozza, újratermelje , azt a „normális állapotot", amely az adott ökológiai 
környezetben biztosítani képes a kontinuitást, a fennmaradást . 

Így az egyén viszonya szervetlen (szerves) környezetéhez csak közösségi köz-
vetítés révén valósul meg. A földhöz való viszonya — birtoklás, mert a tulajdonos 
maga a közösség. Ilyen értelemben a nomádok állatai, jurtái, szekerei, munkaesz-
közei az egyén tulajdonaként értelmezhetőek, míg a föld, mely mindezt el tart ja, 
a közösség tulajdona, mert csak ez tudja megvédeni, biztosítani az egyének igé-
nyeit mint olyant. Tehát a nomád létforma kereteiben is az élő egyén egyik ter-
mészeti termelési feltétele a természet adta közösséghez (családhoz, nemzetséghez, 
törzshöz) való tartozás. A nomád földtulajdon mint közösségi tulajdon jelenik meg, 
míg az egyén csak mint a közösség tagja viszonyul hozzá, „tulajdonosként vagy 
birtokosként", mivel a közösség a valóságos tulajdonos, mindazoknak a funkcióknak 
a birtokosa, amelyekkel összefogja és megvédi — egyéneit. 

Az egyénnek mint a közösség tagjának része van a közösségi tulajdonban, és 
annak egy részét használja, birtokolja is. 

Marx idevágó általánosító megállapításai és módszere nem zárja ki, hogy 
konkrét, empirikus vizsgálat tárgyává tegyük a föld magántulajdonának megjele-
nését a nomád társadalomban. Csakis a konkrét régészeti, néprajzi, történelmi for-
rásokra támaszkodva kísérelhető meg a nomád gazdaság esetleges modellezése. 

A burját-mongol bulagát törzs jangut nemzetsége (a Bajkálon innen az Ossza, 
az Angara mellékfolyója vidékén él még ma is) esetében a gazdasági tevékenység 
alapja a nomád állattenyésztés, a vadászatnak járulékos szerepe volt. A nemzetség 
területe közösségi tulajdon, s földterülete r i tkán lépte túl a 10 kilométert. A legna-
gyobb gazdasági érték a ló volt. A lótenyésztés gazdasági jelentőségét a legeltetési 
technikában kell keresni, ugyanis a téli vastag hótakaró alól legkönnyebben a ló 
tudta hozzáférhetővé tenni a téli takarmányt nemcsak magának, hanem a többi 
állatnak is. Innen a legeltetés rendje: a hóborította legelőre először a ménest terel-
ték, ezt követte a gulya s végül a vegyes nyáj (juhok, kecskék). Tekintettel, hogy 
a gazdasági ciklus kritikus időpontja a tél volt, ez meghatározta a családok gazda-



ságainak mérete i t is. (Kb. 60 ló, 10—15 szarvasmarha, a maximál is nem ha lad ta 
meg a százat.) Ez volt a helyzet egészen a XVII. századig, ettől fogva lényeges 
változások ál l tak be, ami a tulajdonviszonyok változását is magával hozta. 

A szarvasmarhatenyésztés fokozásával elkezdődött a téli t aka rmány gyűjtése, 
a szénakaszálás. Az egyes családok (uragok) téli szálláshelye (utug) éppen úgy 
közösségi tu l a jdonban volt, min t a nemzetség egyéb, legelőként vagy vadászterü-
letként hasznosított földje. (Az ingó vagyon a család tu la jdona , amint már f en t ebb 
rámutat tunk.) 

Mivel a széna gyűjtése az illető terület megtisztí tását igényelte, hogy kaszál-
ható legyen, ugyanakkor , hogy a szénahozam nőjön, öntözni és trágyázni kellett a 
téli szállás területét , s a nemzetség egyéb földjeihez viszonyítva a téli szállás t öbb 
m u n k á t igényelt. Ezért az utugokat a jangutok elkerítet ték, hogy az ál latok n e 
t u d j á k kitaposni a kaszálót. Ezzel az utug terüle te k ikerü l t a nemzetség közös 
használatából , legfel jebb ötévenként ú j r a felosztották a patr iarchál is nemzetségi 
elv a lapján , amikor is a téli szállás nagyságát a család fé r f ia inak lélekszáma ha tá -
rozta meg. 

A nemzetség még érvényesí tet te ugyan tu la jdon jogá t szállásterületére, de a 
téli szálláson befekte te t t több le tmunka fokozta a családok ragaszkodását az il lető 
területhez. Ez aztán az elosztás körül i vagyoni és társadalmi el lentétekhez veze-
te t t : ugyanis az utug fél te t t bir tokká vált, és hogy az ellenségeskedést e lkerül jék , 
a periodikus újrafelosztás t megszüntet ték. Tehá t a szénakaszálás (a sza rvasmarha-
ál lomány növekedése) az első lépés a föld magán tu la jdona felé. 

Az e lmondot tak a l ap ján megá l lap í tha t juk (nem min t minden nomád l é t fo rmára 
ráhúzha tó sémát, hanem mint a föld magántu la jdonához vezető egyik u t a t a nomád 
társadalomban) , hogy a munkabefek te tés igényessége, mértéke, mennyisége a bi r -
toklás meghaladásához vezetett, vagyis a befektetet t munka milyensége-mennyisége 
kerül előtérbe. 

Az á tmene t a nemzetségi fö ld tu la jdon és a termelési viszonyokra jellemző 
dual izmus; ekkor egy viszonylagos föld magántu la jdonáró l beszélhetünk. 

Az ú j t u l a jdon — s egyben ú j viszony — megbont ja a patr iarchál is nemzet -
ségi egyensúlyt, de ez a tu la jdon még mindig a rokon családok, és nem az egyén 
tu la jdona. Az igényesebb technológia — a szarvasmarhatenyésztés — a k izsákmá-
nyolás for rása is, a függőségi viszony nomád f o r m á j á n a k egyfa j ta — nem á l ta lá -
nos — megjelenése. 

A szarvasmarhatenyésztés a jangutoknál a földművelés megjelenéséhez veze-
tett. A művelés alá jutott föld eleve kikerül t a nemzetségi tu la jdon alól, és az 
egyén tu la jdona lett, amit rokonsági ágon csakis a f iúk örökölhettek. 

Az egyén tu la jdonába került szántóföld mint egyéni munka, befektetés e red-
ménye az invesztálót illette, ami aztán adósság fe jében a szegény nemzetségi rokon-
tól a gazdag használatába, védelmébe és végül tu l a jdonába kerül t . 

Az ú jonnan kialakult , a földművelést is magában foglaló gazdasági ciklus 
már nem a nemzetségi, közösségi termelőviszonyok, hanem a gazdasági szerkezet-
ben végbement mélyülő társadalmi rétegződés muta tó ja . Ez a rétegződés függőség-
hez vezetett, vagyis az egyénnek a másik egyéntől való függőségéhez. 

A VIII—X. századból származó régészeti adatok azt bizonyít ják, hogy a kirgiz 
Alatau gerincétől északra a nomád állattenyésztés öntözéses földműveléssel páro-
sult. Ebben az esetben nem véletlen, ha a legfelsőbb egység, a nomád á l lam szor-
galmazta t ü rk alat tvalóinak a letelepedését és át térését a földművelésre. Ugyanis a 
ka rahan ida türkök (932—1165) élén ál ló népes káni család és igencsak népes előkelő 
családok tagjai nem tekinte t ték a meghódítot t területeket a kán kizárólagos tu la jdo-
n á n a k : megkövetel ték annak hierarchikus sorrendben való felosztását, és csak az 
így nyert bir tok ellenében szolgáltak. Ezek aztán tovább osztották földjeiket sa já t 
embereik között. Az ilyen b i r toknak öröklési joga az ál lami életben betöltött szerep 
függvénye volt. 

A kánok támogat ták és bátor í to t ták a köznépi nomádok letelepedését és a 
földművelést , de szívesen vették, ha az uralkodó réteg továbbra is nomadizált . 

Ugyanakkor megá l lap í tha t juk azt is, hogy a ka rahan ida nomád „feudal izmus-
ban" a legfelsőbb egység (a kán és csoportja) nem mint tulajdonos, hanem mint 
szervezési funkciókat betöltő mesterséges képződmény gyakorolta ha ta lmát , d e 
mer t ennek fenntar tásához támaszra volt szükség, a közvetlenül őt kiszolgálókat 
mint bir tokosokat (későbbi tulajdonosok) a köznép fölé emelte, vagyis a köznép 
és sa já t maga közé ékel te a gazdasági- társadalmi hierarchiában. A tu l a jdonkép-
peni ázsiai f o r m a igen sajátos vál tozata ez a nomád társadalomban, főleg ami a 
tulajdonviszonyok a lakulását illeti. A gazdasági- társadalmi átalakulások (mint ahogy 
a régészet igazolja) a települések különböző t ípusait hozták létre. A városok a 
nyugat-európaiaktól eltérően mindvégig mezőgazdasági jellegűek voltak. A nomád 



népek gazdasági-társadalmi szerkezetének ilyenszerű alakulása lényegében az V— 
VII. században kialakult földművelő anyagi kul túra hagyományait tudhat ta magáé-
nak, és erre épített. 

A tulajdonviszonyok és az ebből eredő függőségi viszony fentebb vázolt for-
mája nem egyedülálló a nomád társadalomban. Abból ugyanis, hogy a föld magán-
tulajdona a nemzetségi viszonyok bomlásában jelentős szerepet játszott, még nem 
következtethetünk arra, hogy valamennyi nomád nép esetében ugyanez volt a hely-
zet. A kazahoknál a földművelés engedélyezése a nemzetségi főemberektől függött, 
akik csak annyi időre engedélyezték a földművelést, amíg az elszegényedett nem-
zetségi tag helyreállította gazdasági egyensúlyát. 

Kazahsztán egyes körzeteiben még a XIX. század közepe tá ján is 1000 nomád 
pásztorra átlag 13, 8, 6, 5, 1 földműveléssel foglalkozó letelepedett kazah jutott. 
Bár a földművelő földje, személye szabad, mégis súlyos szolgálatokkal terhelték, 
státusa alacsony volt. A földművelést a technológia kezdetlegessége is akadályozta; 
miután a művelés alá fogott föld kimerült, ú j földdarabot vettek használatba. 
(Sz. Z. Zimanov: Obscsesztvennij sztroj kazahov. Alma-Ata, 1958. 50—98.) Ez az el já-
rás nem biztosíthatta az újratermelés olyan mennyiségét, mint az állattenyésztés. 

A kazahok a téli szállásokat különös gonddal jelölték ki, és a földeken örök-
letes földtulajdon alakult ki. A nyári szállásokra vezető útvonalat is kijelölték; ezek 
az útvonalak és a mellettük lévő legelők is családi tulajdonba kerültek. Az így 
kijelölt útvonalakat idegenek keresztezhették ugyan, de r a j tuk haladni nem volt 
szabad. 

A függőségi úr—szolga viszony itt a nomád állattenyésztés alapjain jött létre. 
Akárcsak a nyugati feudalizmusban, a kazah urak nem rendelkeztek tulajdonjoggal 
a köznépi kazah pásztorok állatállománya felett. Amennyiben a függőségi viszony-
ban levő pásztornak több ál lat ja volt annál, mint amennyit a neki jutott legelőn 
eltarthatott, külön szolgáltatások teljesítése fejében legeltethetett ura legelőjén is. 

A váltságdíj a vétkes egész nemzetségét terhelte, mintegy kvázi-feudális adó-
zási rendszerré vált. 

A szarvasmarhatenyésztés a kazahoknál igen alacsony szintű volt, holott — 
amint már láttuk — ennek növekedése jelentős szerepet játszott a nomád gazdaság 
hagyományos egyensúlyának megbontásában. 

Tehát egységes séma alapján, „kategoriális egyneműsítéssel" nem lehet meg-
oldani a nomád föld-magántulajdon, a földművelő gazdálkodás, valamint a letele-
pedés kérdését. 

A társadalom életének funkcionális szervei — mint a szokás és a hagyomány 
— a nomádoknál is az elnyomás és az uralom eszközeivé váltak. De ugyanakkor 
le kell szögeznünk, hogy a nomád legeltetés az állatokra vonatkozó magántula j -
don ellenére közösségi erőfeszítést, közösségimunka-befektetést igényelt. A többlet-
terméket tehát itt éppúgy nem az egyén realizálja, mint a földművelő népeknél, 
ahol az egyén szerepe — mint a „szervetlen test" (a föld) tulajdonosáé — meg-
határozó. Az ősközösségből örökölt gazdasági-társadalmi állapotok lassú változása 
(„stagnálása") a nomádoknál eltorzult gazdasági állapotokat és viszonyokat hozott 
létre, ami a társadalmi függőségi viszonyokban is magán hordta a befejezetlenség 
jegyeit. Konzerváló erőként hatott a nemzetségi-törzsi intézmények funkcionálása 
is, mely mint sajátos „demokratizmus" élt tovább. A nemzetség azonban mint gazda-
sági sejt — morgani—engelsi formában — a tárgyalt időszak (IV—XII. század) eurá-
zsiai nomádjainál nincs meg. 

Ezért az eurázsiai nomád nemzetség csakis a maga kontextusában és ebben 
betöltött funkciójában mint a társadalmi alá- és fölérendeltség viszonya fogható 
fel. A nemzetségeket nem valóságos, hanem fiktív vérségi kapocs fűzte egymáshoz 
— az egyes arisztokrata családok köré. A nemzetség közös érdekeinek funkcióit 
és az ebből adódó belső és külső szükségleteket a nemzetségi előkelők hordozzák. 
A régi intézmények az ú j gazdasági-társadalmi viszonyokhoz idomultak, és archai-
kus formákkal összeötvöződött ú j szervezeti formák is születtek; az aulban a tu-
lajdonképpeni rokon családok mellett ott voltak az idegenek is, akiknek semmi 
vérségi kötődésük nem volt. Az aulon belül alá- és fölérendelt állapotok voltak, 
ugyanis az egyén csak mint birtokos használta a legelőtulajdonos által számára 
bérbe adott részt, még akkor is, ha az ingó vagyon sa já t magántulajdona volt. 

Összegezésként megállapítható, hogy az áttérés a nomád állattenyésztésről az ekés 
földművelésre, az öntözéses földművelésre — egyáltalában a földművelésre — nem 
kivételes jelenség, hanem a nomád népek létkérdése. Az államalkotás előtt a leg-
felsőbb egység nomád formájának ahhoz, hogy funkcióit betölthesse, a közösség 
fölött kellett állnia: ennek egyetlen és természetes lehetősége a „szervetlen testtel" 
(a földdel) mint a létfenntartás alapjával való kizárólagos rendelkezése — tula j -
donossága volt. 



A föld magántulajdonának kialakulása a kazah példától eltérő formát ölt 
a mongol társadalomban. A mongol obox (vérrokon) nemzetség kezdetben közösen 
birtokolta a legelőt, de a nemzetségen belül az egyes családok külön gazdálkod-
hattak. 

A nemzetség igen bonyolult társadalmi képletet takar t : noyad (úr), xaracy 
(„fekete nép" — szolgák), bogolcud (rabszolga) élt egy-egy nemzetség keretében. 
Valamely nagyhatalmú nemzetség uralma alá kerülhetett egy gyengébb nemzetség, 
így létrejött a vazallusi függőség. Ez az állapot azonban nem jár t azonos következ-
ményekkel a függőségbe került obox minden tagja számára. Ugyanis megkülönböz-
tettek előkelő, köznépi és alantas szolgákat (vö. J. B. Vladimircov: Obscsesztvennij 
sztroj mongolov. Moszkva—Leningrád, 1934). A mongolok katonai szervezete — 
tümen, ezred, század, tized — a feudális hierarchiát és a földbirtoklás hierarchiáját 
is jelölte. A XV. században jelentős hadjára tok már nem voltak: a hadsereg 
áttekinthető szervezete, a harcosok alárendeltsége békeidőben biztosította a tá r -
sadalmi hierarchia rendszerét. 

Zlatkin leírása szerint is a gazdag nomád urak nem vették szívesen az elsze-
gényedettek szolgálatait, függőségét, mert a vagyontalanok nem szavatolhatták a 
legeltetésre, gondozásra kiadott jószág épségét. A mongoloknál is a feudális földtu-
lajdon monopóliuma alakult ki; a földhasználat családonként történt szigorúan 
megszabott területen. A földtulajdon hierarchiája megszabta az uralkodó réteg 
hierarchiáját is, ahol a legelő az alapvető termelőeszköz, az újratermelés előfel-
tétele. Az újratermelés a jószágban konkretizálódik, amely a nomád munka ter-
méke, a gazdagság ismérve: sok jószág — gazdagság, kevés jószág — szegénység. 

A régészeti és írásos feljegyzések alapján a kazár kaganátust az eddigiektől 
eltérően fej let t gazdasági élet jellemezte. A kialakult termelési szakosodás mély ha-
tással volt a társadalom szerkezetére is. A várak, erődök, népes települések építése 
szervezett munkaerő alkalmazása nélkül el sem képzelhető. A kaganátustól keletre 
is, nyugatra is mélyreható változások zajlottak le, amelyek együtt jár tak a kézmű-
ves tevékenység és az agrártermelés szétválásával. Annak ellenére, hogy a kazár 
társadalmon belül olyan erők feszültek, amelyek nem fértek össze a hagyományos 
viszonyokkal, a közösségi állapotok továbbra is fennmaradtak, mert az egyénileg 
előállított és egyéni tu la jdonban lévő ingó vagyon s ezen belül a munkaeszközök 
kezdetleges szinten álltak. A tulajdonjel (tagma) használata mintegy tudati vetü-
lete a még fennálló közösségi tulajdon keretében kialakulóban levő magántulajdon-
nak. A nemzetségi tagma-jelek variációinak megjelenése az ingóságon a magántu-
lajdon kialakulásának azt a fokát jelzi, amikor a családi tulajdon fogalma még 
nemzetségi (közösségi), vagyis mint köztulajdon élt tovább a nemzetség tudatában, 
de ez már a birtoklás jól elhatárolt formája, csak azokra vonatkozik, akik hasonló 
(azonos) tagma-jellel bírtak, és amiből az idegen tagma képviselői ki voltak zárva. 

A kazár kaganátus fekvésénél fogva a tranzitkereskedelem színhelye: i t t vonult 
át a nemes prém arab területekre irányuló forgalma. Az árucsere szabályozása meg-
felelő intézmények kialakulását igényelte, s ez a nemzetségi-törzsi viszonyok bom-
lását váltotta ki. (Megjegyzendő: a magyarok századokon át a kazár birodalomban 
élitek.) 

A termények egy bizonyos része nem maradt a termelő birtokában, már a 
VII. századtól az iparos, földművelő réteg is minden élelmiszer és ital után adót 
fizetett. A társadalmi rétegződés a társadalom egészét érintette, egy radikális, 
intenzív átalakulás eredménye. A települések elemeinek (házak) jellege és méretei 
szoros összefüggésben vannak ezekkel a gazdasági és társadalmi strukturális válto-
zásokkal. Régészeti adatokból, a házak méreteiből tudjuk, hogy a kaganátus lakói 
a IX. században már nem nagycsaládi — kvázi-nemzetségi —, hanem kiscsaládi 
viszonyok közt éltek, ami a magántulajdon léte mellett tanúskodik. 

Az egyes családok teljes különszakadása nem ment végbe, mert a családok 
közötti rokoni kapcsolatok továbbra is fennállottak, amint azt a tagma-jelek meg-
léte is bizonyítja. 

A függőségi viszonyok keretében a rabszolgaság sem idegen elem, forrása — 
mint általában e korszak más népeinél is — a háború, a köznép elszegényedése. A 
másik póluson, a kaganátus állami hierarchiájának csúcsán a kagán állott, szim-
bolikus hatalommal és istennek járó tiszteletben, de korlátozott kormányzati funk-
cióval. Benne a keleti, ázsiai despota — mint legfelsőbb egység — megjelenési 
fo rmájá t véljük felismerni. Ugyanis a kagán despotikus hatalommal bírt — tehát 
volt állami funkciója —, mint az összes meghódított területek tulajdonosa szabadon 
és önkényesen rendelkezett a hierarchiában utána következők vagyonával, életével. 
Mint kizárólagos tulajdonos, alattvalóinak csak birtoklási joguk volt, de mind az 
ingó, mind az ingatlan vagyont bármelyik alattvalójától elvehette, és másiknak 



adhatta. Tehát a kagán mint a közösség felett álló összefoglaló egység jelenik meg 
felsőbb tulajdonosként vagy egyetlen tulajdonosként, a többiek csak örökös birto-
kosként. A legfelsőbb egység a kazár kaganátus keretében mint „sok valóságos 
különös közösség felett álló különös jelenik meg", a többlettermék egy része ezé 
a felsőbb közösségé, amely mint személy (kagán) gyakorolja hatalmát. A többlet-
munka adóban és a közösség végezte közmunkában jut kifejezésre. 

A kaganátus társadalmi elemzésénél hangsúlyozandó, hogy etnikailag rend-
kívül tarka összetételű volt, különféle törzsek mozaikjából állott össze, amelynek 
egybetartásában igen jelentős szerepe a katonai szervezetnek volt mint a társadalmi 
függőségi viszony fontos és egyben a nyugati feudalizmusra is jellemző elemének. 
A hadsereg itt már nem a szabad nemzetségi harcosok fegyveres ereje, hanem a 
kollektív függőségi viszony vetülete. A függőségi viszonyokban nem az etnikai ho-
vatartozás, hanem a hódoltató és a behódolt etnikumú köznépet érintő szolgáltatási 
rendszer a meghatározó. Ennek mindenekelőtt gazdasági-társadalmi vetülete volt, 
az etnikum járulékos elem: csak akkor kerül előtérbe, ha az illető etnikum vagyo-
nos rétege a szolgáltatásokat magának aka r j a megtartani, mint ahogy azt a kijevi 
fejedelmek harca is példázza a kazár kaganátus ellen. A függőséget tehát a szol-
gáltatásokon keresztül érezték a kaganátus népei, de ha kikerültek a kaganátus 
uralma alól, akkor saját uraiknak adóztak. A kazár kaganátus az anyagi kul túra 
szintjén „homogenizálta" a különböző etnikumú népeket és törzseket. 

A kazár kaganátus kétségtelenül kezdetleges állam — előállam —, ahol a 
zömében tehetős köznép áttért a letelepedett életmódra, de emellett igen nagy 
számú nomád élt még. Lényegében a kagán a valóságos tulajdonos, a többi csak 
birtoklási joggal bír, ami a nemzetségi viszonyok és intézmények meglétére utal. 
A függőségi viszony — a termelőeszközökkel rendelkező adózó köznép mint a ré-
tegződés alapeleme — kialakulóban van. 

Ez a képlet a nemzetségi-törzsi társadalom felbomlása nyomán keletkező 
korai-feudális viszonyokat mutat ja . A felbomlás ismérvei itt természetesen nem 
emlékeztetnek a germánok „katonai demokráciá"-jára (és nem is azonosíthatók 
vele), amely Engels szerint az ősközösség legfelsőbb foka, és mintegy átmenet a 
feudalizmusba. 

A fentebb vázolt konkrét anyaghoz kapcsolódva összegezésként a következőkre 
hívnánk fel a figyelmet. 

A nomád faluközösség (aul) már nemcsak vérségi, rokonsági képződmény, ha-
nem „idegeneket" is megtűr, ami a gazdasági-társadalmi egyenlőtlenség formáira is 
fényt vet, éspedig a családalapítás és a családszerkezet hierarchikus rendjére, a ho-
zomány jelentőségére a nők családon belüli helyzetét illetően. 

Amint láttuk, a nomád állattenyésztés ötvöződik a földműveléssel, erre utal 
a szántókhoz történő odanomadizálás, a közösségi legelő, ennek esetenkénti — 
de előbb-utóbb teljes — magántulajdona, amelyet a családok periodikusan ú j ra 
felosztanak. De ugyanakkor a szántóföldet illetően kialakul a családok egyéni föld-
magántulajdona. Itt összefüggés van az állatállomány összetételének alakulása és a 
földművelés kialakulása között. Vagyis a szarvasmarha-, a juhállomány növekszik, 
míg a lóállomány erőteljesen csökken (mongolok, ujgurok). Általában a földmű-
velés csak akkor szilárdul meg, ha a tehetősebb középréteg ta r t j a kezében az ú j 
gazdálkodási ágazatot. 

A téli szállások a kizárólagos nomád gazdálkodás feltételei között családi par-
cellákra oszlottak, és magántulajdonba kerültek, így végképp kikerültek a nemzet-
ségi felügyelet alól. A föld-magántulajdon átalakította az aul szerkezetét, megna-
gyobbodott, a vérségi, rokonsági elvek fiktívvé váltak. Ugyanakkor az aulok noma-
dizálását (a mongoloknál) 8—10 km-es körzetre korlátozták, ezzel a gazdasági sta-
bilitás növekedését érték el (L. Krader : Social Organization of the Mongol-Turkic 
Pastoral Nomads. The Hague, 1963. 61., 63., 65., 77., 82.; 120—126., 160.; 178—299.). 
Az egykori vérségi kötelékekre utaló terminusok valójában már csak formák, ame-
lyek ú j tar talommal telítődtek: ahol maga az aul az aulok fölött álló úr akarata 
szerint szervezett faluközösséggé válik. Az aul keretében élő, tizedet fizető és egyéb 
szolgáltatásokat teljesítő köznép és vezetőinek viszonya nem. vérségi kötelékekre 
épül. Kétségtelen, az ekés földművelés térhódítása ú j viszonyrendszert alakított ki, 
de csak annyiban, amennyiben a hagyományos formákban egy idő óta lappangó 
tendenciákat képes volt feloldani kötöttségeikből. 

A sztyeppi nomád társadalmak viszonyrendszereit a korai feudalizmusra jel-
lemző állapotok határozták meg. Ha nem tudtak megszabadulni a nomád gazdál-
kodás közösségi munkafolyamatokat involváló rendszerétől, akkor csak a korai, a 
nemzetségi maradványoktól átitatott feudális viszonyok rögződhettek, ami stagnálás-
hoz vezetett. Vagyis magában a feudalizmusban ennek korai szintjén rekedtek meg 



a nomád tá rsada lmak. Maga a tulajdonviszonyok alakulása, időbeni megjelenése 
is ezt látszik igazolni. De megjegyzendő, mint ahogyan a r ra már Marx is utal, 
hogy a több hu l l ámban hömpölygő nomádoknak pozitív tör ténet i szerepük is volt. 
A nomád népek tör ténetét különös sors é r te a tör ténet í rásban. Katonai akt ivi tásuk 
vagy a tör ténelem „rossz szellemévé" vált, vagy pedig „nemzeti erénnyé" magasz-
tosodott. A fokozott katonai aktivitás a magántu la jdon keletkezésének korában egy-
a rán t jellemezte a földműves és a nomád népeket. 

Visszatérve az előbbiekre, igen jelentős fel ismerésnek t a r t j u k Szabó István 
(A falurendszer kialakulása Magyarországon. X—XV. század. Bp., 1966. 7—35.) 
megállapítását , miszerint a nomád gazdálkodás, bár extenzív, alacsony te rmelé-
kenységű, de az adot t t á rsada lom rendelkezésére álló föld t e rmőere jének tör ténet i -
leg optimális hasznosításán alapszik. E hasznosítást az adott tá rsadalmi viszony-
rendszerek megszabta e l járások biztosították. 

A nomádoknál kialakul t téli és nyári szállás megléte mint a formálódó tu l a j -
donviszonyok vetüle te mégsem jelenti a „tartós" települési rendszer létrejöt tét . 
Persze, a nomád gazdálkodás nem „céltalan" kóborlás az ú j ra te rmelés t biztosító 
legelőkön; mer t a tél i -nyári szállásváltás, a téli szállások megál lapodot t volta s 
tisztán nomád é l e t fo rmá ja is érvényes; a téli szállás jó fekvése létfontosságú az 
állattenyésztő tá r sada lmakban . 

A kelet-európai agrár tör ténet i és társadalomtör ténet i ku ta tások egyöntetűen 
igazolják, hogy még a folyók ment i t e rmékeny sztyeppföldek művelését sem lehe-
tet t rabszolgáikra bízni, ezt csak a művelésben, haszonban érdekel t végezhette. 

Természetesen a nomádoknál megvolt a rabszolgaság, de ez patr iarchális , házi 
jelleget öltött. A vázolt példák, amelyek lényegében a föld magán tu l a jdonának 
kia lakulását követik, természetesen nem vonatkozta thatók el á l ta lában a gazda-
sági- társadalmi élet milyenségétől. A nomád gazdaságban meglévő kettősség (pásztor-
kodás—földművelés párhuzamossága) a r ra int, hogy helyesebb az ú j a b b a n bevezetet t 
„félnomád" te rminus t használni, mer t lényegében ez fedi leginkább a valóságot. 

Zi f fer Sándor : Czóbel 


