
Az emberiség történetének egyik legnagyobb jelentőségű eseménye volt az élelemter-
melő gazdálkodás, az állattartás és a földművelés kialakulása. Ez ugyanis a korábbi 
természeti gazdálkodásnál (vadászat, halászat, gyűjtögetés) jóval biztonságosabbá 

tette az emberi közösségek élelemmel való ellátását, melynek következtében számottevően meg-
nőtt a népességszám, egymás után népesültek be a korábban lakatlan vagy alig lakott területek. Mai 
ismereteink szerint ez az új gazdálkodási mód 9–10 ezer évvel ezelőtt vált mindennapi gyakorlattá 
Anatóliában, majd a Közel-Kelet más régióiban is. A végbemenő demográfi ai robbanás azt ered-
ményezte, hogy egy idő után e terület eltartóképességét erősen felülmúlta az itt élők száma, ezért 
újabb és újabb csoportjaik voltak kénytelenek e vidékeket elhagyni, és olyan területekre költözni, 
ahol a természeti gazdálkodást folytató vadászok és halászok jóval kisebb népsűrűséget alkottak. 
A kirajzó telepesek terjesztették el az akkori világ nagy részén e létfontosságú gazdasági innovációt. 
A birtokba vett új és újabb területeken azonban alkalmazkodniuk kellett az eltérő természetföldrajzi 
és népességi körülményekhez. Az alkalmazkodás aztán gyakorta azzal járt együtt, hogy az új gaz-
dálkodási formát is bizonyos mértékben át kellett alakítani.
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Nomád népek – Nomád birodalmak
Így történt ez a  hatalmas kiterjedésű eurázsiai 

steppeövezetben is, ahol a közel-keletitől erősen eltérő 
életföldrajzi körülményeket találtak. Itt az éghajlat jó-
val kontinentálisabb és szárazabb volt, a meleg nyara-
kat rövid ősz után szigorú telek követték, majd ennek 
elmúltával – ugyancsak szinte tavaszi átmenet nélkül 
– köszöntött be a meleg. A csapadék e vidékeken nem 
csak kevesebb volt, hanem egyenlőtlenebb megoszlású 
is. A télen felgyülemlett vastag hótakaró a hirtelen jött 
meleg miatt tavasszal gyorsan olvadt el, s az egész éven 
át többnyire kiszáradt medrű kis patakokban, vízfolyá-
sokban a nagyobb folyókban gyűlt össze, anélkül, hogy 
alaposan átnedvesítette volna a tágas puszták talaját. 
Ugyancsak gyorsan zúdultak alá a sokszor bőséges csa-
padékot hozó nyári záporok is, de éppen emiatt ezen víz-
mennyiség nagy része is haszontalanul távozott.

 Az eurázsiai steppe vízhozamát az Altaj hegysé-
gig a nyugati atlanti légáramlat biztosítja, Mongólia 
és Északnyugat-Kína területén pedig a monszun és egy 
anticiklon. A Duna-deltától a kínai nagy falig terjedő 
óriási területen a csapadék megoszlása igen egyenlőt-

len, évi 100 és 500 mm között mozog. Az Altajon túli 
belső-ázsiai puszták a legszárazabbak, ahol évente 

csak 100–200 mm csapadék hull, a legkedve-

zőbbek a kelet-európai steppék, ahol 300 és 500 mm 
között mozog az évi csapadék mennyisége. 

A Volga–Urál vidéki pusztákon nagyjából 
a Kr. e. 6. évezred közepén jelentek meg a termelőgaz-
dálkodás első jelei. A Kr. e. 5000 és 3500 közé keltezhe-
tő úgynevezett szamarai rézkori műveltség lakossága 
már kétségkívül állattartó volt, és főként lovakat tar-
tott. (Ez utóbbi körülmény nyilván azzal magyarázható, 
hogy az Európa és Ázsia határvidékén elterülő füves 
pusztákon igen sok vadló élt, amelyek háziasítása már 
ebben az időben megkezdődött). Ez a példa jól mutatja, 
hogy a termelő gazdálkodás a steppéken jelentősen 
átalakult: megbomlott a földművelés és az állattartás 
közötti egyensúly, hiszen a csapadékszegény, száraz 
pusztákon alig volt szántás-vetésre alkalmas terület, 
a tágas legelők viszont lehetővé tették a nagy állat-
csordák eltartását. 

A szamaraiakat követő gödörsíros műveltség 
népessége már valódi nagyállattartó volt, elsősorban 
szarvasmarhát, juhot és lovat tartottak. E korai művelt-
ségek népeinek – akik a legvalószínűbb feltevések sze-
rint ősiráni nyelvet beszéltek – településeit nem ismer-
jük, mivel minden bizonnyal csak rövid életű, ideiglenes 

Juhfejés (részlet a Tolsztaja mogilai nyakékből)
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felszíni hajlékokból álló szállásaik lehettek, amelyek nem 
hagytak nyomot a földben. A régi szállások helyét azon-
ban jelzik előkelőik óriási halomsírjai, amelyek mégis csak 
adnak némi felvilágosítást települési viszonyaikról. Egyes 
kutatók úgy vélik, hogy e népesség már meghatározott 
legeltetési rend szerint terelte állatait egyik legelőről a má-
sikra, ami hasonló lehetett a későbbi nomád legeltetési 
rendhez. E kérdésről (tudniillik arról, hogy a gödörsíro-
sokat nevezhetjük-e már nomádoknak) hosszú ideje fo-
lyik a szakmai vita, lezárásához azonban ma még egyik 
fél sem rendelkezik perdöntő adatokkal. Annyi azonban 
kétségtelennek tűnik, hogy a pusztai pásztorok már ek-
kor kitapasztalták, hogyan lehet minden évszakban olyan 
legelőket találni, amelyek elegendő takarmányt biztosí-
tanak a tekintélyes állatállománynak. A rézkori pásztorok 
már mozgékony életmódot folytattak, ezt segítették elő 
a sírjaikban is fellelt tömör kerekű szekerek, amelyeket 
ökrök vontattak egykor. (A gödörsíros népesség a Kár-
pát-medencében, az Alföldön is megvetette lábát egy 
időre, az ő előkelőik sírjai a Tiszántúlon a síkságból ma-
gasan kiemelkedő kunhalmok). 

A bronzkorban a pusztai állattartás számos új elemmel 
gazdagodott. Az állatcsontok vizsgálatából a kutatók azt 
a következtetést szűrték le, hogy az egyedek célirányos 

kiválogatásával egyes pásztorközösségek már számot-
tevően javították állatállományuk minőségi összetételét. 
A Kr. e. 2. évezred közepén a Szamara–Szaratov környéki 
Volga-vidéken és a nyugat-szibériai Cseljabinszk környé-
kén új jövevények telepedtek meg, akik lóvontatású, kül-
lős, kétkerekű harci szekereiket az elhunyt harcosokkal 
együtt a sírba temették. (Feltehetően ők lehettek a ké-
sőbbi árják elődei, akik Indiát hódították meg). A steppevi-
déken a bronzkor végére jelentősen megnövekedett a lo-
vaglás szerepe, a hadászatban a harci szekerezők helyét 
a lovascsapatok vették át a Kr. e. 11. század körüli időben. 

A bronzkor és a vaskor határán, a Kr. e. 9. és 8. század-
ban ismerhetők fel egy újabb nagy gazdálkodási válto-
zás első jelei. Ennek lényegi mozgatórugója ugyanaz volt, 
mint a korábbi változásoknak: a pásztorok most is arra 
törekedtek, hogy a korábbinál jobban alkalmazkodjanak 
a száraz steppe életföldrajzi viszonyaihoz, s a lehető leg-
jobban kiaknázzák annak népességeltartó képességét. 
A legeltető gazdálkodás évezredei alatt rájöttek, hogyan 
lehet mesterien alkalmazkodni a pusztai éghajlathoz és 
annak változásaihoz. Ez leginkább ott volt szembetűnő, 
ahol a kiterjedt alföldi síkságok hegyvidékekkel voltak 
határosak. (Mint például az Altaj, Szaján, a Dél-Urál és 
a Kaukázus peremvidékein). Itt szemmel látha-
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tó, hogy a vegetáció a tél elmúltával először az alföldi 
síkságokon éled újjá, majd amikor itt a tüzesen sütő 
nap már kiszikkasztja a fűpázsitot, a hegyi legelők akkor 
térnek igazán magukhoz. Ha tehát az állatokat tavasz-
tól lassanként a magasabb hegyi tisztások felé moz-
gatják, mindig megfelelő, dús füvű legelőket találnak. 
A nyarat a csordák és a nyájak a hegyekben 
és a fennsíkokon töltik, majd a nyár vé-
gén ismét lassú mozgással megindul-
nak velük a pásztorok az alföldi, 
tavasszal elhagyott szállás 
felé, amelyet általában víz 
mellett, viszonylag védett 
helyen alakítanak ki 
(például náda-
sokkal, lige-

musnak nevezi a szakirodalom. Az utóbbi terminológi-
ával a steppei nomád életmódot különböztetjük meg 
a más jellegű vándorló-legeltető állattartástól, például 
a sivatagi gazdálkodástól. A nomadizmus tehát nem 
céltalan és véletlenszerű legeltető vándorlást jelent, 
hanem évszázadok során kialakított legeltetési rend-
szert, amely merőben új gazdálkodási formát jelentett 
a steppéken. Az imént bemutatott alföldi-hegyvidé-
ki legelőváltás ennek az újfajta legeltetési módnak 
csupán egyik – főként a kezdeti – formája volt, hiszen 

a nagy pusztai térségeken ilyenfajta moz-
gásra nem is volt lehetőség. A sík vi-

dékeken a téli szállások a steppei 
sávban voltak, a nyári legelők 

pedig északabbra, a  li-
getes steppén vagy 
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tes erdőkel védett 
folyóvölgyek ben), 
ahol az ember s állat egy-
aránt könnyebben vészeli át 
a kemény teleket. Ezt a viszony-
lag állandó szálláshelyet nevezték 
téli szállásnak, itt építettek állandó 
hajlékokat maguknak, karámokat, ólakat 
az állatoknak. Itt tartalékolták az ősszel beta-
karított szénát, amellyel akkor takarmányozták 
állataikat, amikor keményen lefagyott a hó, erős szél 
dermesztette a legelőre kivert nyájat, gulyát és ménest.

 Az állatokat tehát a pásztorok az állandó téli és a ke-
vésbé állandó jellegű nyári szállás között mozgatták. Ezt 
a meghatározott útvonalon bonyolított legeltetési rend-
szert nomadizmusnak vagy másképpen lovas nomadiz-

az  erdővidék 
déli peremén. 

A  két szállás közti 
vándorút hossza első-

sorban az éghajlati adott-
ságoktól függött. A csapadé-

kosabb területeken ez általában 
rövidebb volt, 200–400 kilométer, míg 

például a száraz kazah pusztákon sokszor 
az ezer kilométert is meghaladta. A legrövi-

debb az  említett alföldi-hegyvidéki vándorút 
volt, általában 50–100 km. A legeltető útvonalak sem 

a véletlennek köszönhették létrejöttüket. Igen fontos volt 
például, hogy az állatok terelési útvonalán legyen ivóvíz, 
folyó, patak, tó vagy ásott kutak. 

Nomád 
nemez-

szőnyeg állatáb-
rázolásokkal 

(Pazirik)
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A 
téli és nyári 
szálláshelyek jelen-
tősen különböztek egymástól. 
A  metsző szelektől védett helyen 
lévő téli szállásokon nád- vagy 
vesszőfallal is védett karámokat 
építettek az állatok számára, maguk-
nak nádból, fából készítettek hajlé-
kot vagy a nemezsátraikban vészel-
ték át a telet. Ezzel szemben a nyári 
legelőkön – amelyek helyét amúgy 
is gyakrabban változtatták – nem 
emeltek állandó jellegű épületeket. 
Itt a nemezsátrakban vagy a szintén 
nemezzel fedett szekereken tanyáz-
tak, bár ez utóbbiakat elsősorban 
a vándorút idején használták. A téli 
szállások emellett gyakorta nem is 
néptelenedtek el a tavaszi kirajzás 
után: a vándorlás gyötrelmeit már 
nehezen viselő öregek itt maradtak 
„házőrzőknek”.

A mozgékony nomád életmód 
átalakította az állatállomány össze-
tételét is, amelyből kiszorultak azok 
az állatfajok, amelyek nem viselték 
el a  vándoroltatást. Az  egykorú 
írott kútfők, s az állatcsontok vizs-
gálati eredményei is arról győznek 
meg bennünket, hogy a nomádok 
soha nem tartottak sertést és házi 
szárnyasokat. Csordáikban a juhok 

A tatárjárás után Plano 
Carpini ferences szerzetes utazott 

a  tatárok által meghódított kelet-európai 
pusztákon 1246-ban. Úti beszámolójában leírja, 
hogy a mongol főemberek a nagy folyók – a Dnye-
per, Don, Volga és az Urál (Jaik) – mentén nomadizál-
nak. Ezeket az útvonalakat nyilván nem a mongolok je-
lölték ki először, hanem ezeken jártak már az első nomád 
csoportok is mint egy két évezreddel korábban. Ezek-
ben az esetekben a téli szállás a nagy folyók töl-
csér alakú torkolatvidékén volt, a nyári szállások 

pedig a folyók északabbi szakaszánál, 
a ligetes területeken.

és a lovak játszották a fő szerepet. A steppesáv nyugati, csapadé-
kosabb régióiban a nomádok igen sok szarvasmarhát is tartottak, 
a szárazabb keleti területeken kevesebbet. A belső-ázsiai pusztákon 
és félsivatagokon a szarvasmarhát a jak helyettesítette, amely érdes 
nyelvével a legapróbb fűszálakat is képes lelegelni. A ló és a juh is 
nagyon jól hasznosítja még a sovány legelőket is. Télen, amikor a hó 
lefagy, először a ménest hajtják ki a legelőre. A lovak patái feltörik a ha-
vat, a legelő állatok aztán a félrekapart hó által szabaddá váló füvet 
legelik, majd a kihajtott juhok a legapróbb fűszálakat is leberetválják. 

A fentebb röviden jellemzett legelőváltó rendszer jóval hatéko-
nyabb volt a korábbinál, a mindig új legelőre hajtott állatok száma 
viszonylag rövid idő alatt óriásira duzzadt. A szerencsésebb, jobban 
gazdálkodó közösségek kezén hatalmas állatállomány, igen nagy érték 
halmozódott fel. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a nomádok 
egyáltalán nem műveltek földet. Az extrém eseteket és éghajlati kö-
rülményeket leszámítva minden nomád közösség művelt földet is. 
A szántók a téli szállások mellett voltak, ahol a tavaszi kirajzás előtt 
vetették el a magvakat (árpát, búzát, kölest, borsót), s a termést az őszi 
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tó, hogy a vegetáció a tél elmúltával először az alföldi 
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vissza téréskor takarították be. Ez a föld-
művelés azonban többnyire meglehetősen kor-

látozott mértékű volt, ettől a nomád gazdálkodás 
még erősen egyoldalúnak ítélhető, bár a ligetes terüle-
teken élő közösségek esetében ez gyakran másképpen 
is lehetett.

 Éppen a gazdálkodás egyoldalúsága miatt a no-
mádok kényszerűen rá voltak utalva a kereskedelemre, 
a másfajta gazdálkodású közösségekkel való állandó 
kapcsolatra. Nem csupán a földművesek áruira volt 
szükségük, hanem a kézműipari termékekre is. A nagy 
vagyonú nomád közösségek vezetői termékfölöslegü-
ket főként luxuscikkekre cserélték, amellyel gazdagsá-
gukat és hatalmukat reprezentálták. A nemesfémből 
készült ötvöstárgyak aztán a szó szoros értelmében 
„holt tőkét” jelentettek e társadalmakban, hiszen a no-
mád elit sírjaiba kerültek. 

Az új gazdálkodási mód átalakította a pásztorok 
társadalmát is. Ennek alapegységévé általában a nagy-
családok váltak, amelyek a legidősebb férfi  fősége alatt 
magukba foglalták a nős fi úkat és a férjezett lányokat 
is. Ez volt az optimális közösség, amely a nomadizálás-
hoz megfelelő nagyságú állatállományt kezelni tudott. 
A nomád legeltetési rendszerben ugyanis az egyes kö-
zösségek nem mozoghattak túlságosan nagy csordák-
kal. (Ilyet csak akkor tettek, ha külső veszély fenyeget-
te őket, s szükség volt a védelemre alkalmas nagyobb 
közösség együtt tartására.) A nomád gazdaság későbbi 
fejlődési szakaszában e vérségi rokonságban lévő kö-
zösségek helyét általában a nem vérrokon közösségek, 
az aulok foglalták el. 

A föld, a  legelőterület nem egyé-
ni, hanem közösségi (általában nagycsaládi, 
nemzetségi vagy törzsi) tulajdonban volt, az állat-
állomány pedig egy-egy nagycsalád tulajdonát al-
kotta. A nomádok gazdagsága tehát elsősorban nem 
az ingatlanvagyon (föld, ház) volt, hanem az állatállo-
mány. Ez képezte a közösségek megélhetési alapját, 
elvesztése katasztrofális következményekkel járt. Ezért 
értett a nomád pásztor kiválóan az állatok gyógyítá-
sához, a  növendék állatok neveléséhez. De  ugyan-
így készen álltak e közösségek arra is, hogy a külső, 
fegyverrel támadó ellenségtől megóvják állataikat. 
A nomádok földjén utazó középkori szerzetesek élénk 
színekkel ecsetelik a nomádok harciasságát, harcké-
szültségét, s azt, hogy gyermekkoruktól remekül ülik 
meg a lovat, mesterien bánnak az íjjal és más fegyve-
rekkel. A állatvagyon védelme minden fegyverfogásra 
alkalmas egyénnek szigorúan előírt kötelessége volt, 
köztük a fi atal nőknek, amíg gyermeket nem szültek. 
Nem véletlen, hogy a klasszikus görög irodalom éppen 
a pusztai nomádokról jegyezte fel a számtalan amazon-
legendát. A pusztai nők fegyverforgatását a régészeti 
leletek is igazolják: számos női sírban leltek a régészek 
fegyvereket. 

A nomádok harciasságáról szóló írott tudósítások 
tehát nem légből kapott értesülések. Az állatvagyon 
védelme miatt minden nomád nép vagy közösség je-
lentős katonai ütőerővel rendelkezett. Ezt a „véderőt” 
azonban természetes módon támadásra, zsákmány-
szerző hadjáratokra, a szomszédos népek meghódítá-
sára is felhasználták. 
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Az egyes családok, nagycsaládok nemzetségekbe 
tagolódtak, amelyeket valós (de inkább csak vélt) vér-
ségi kötelékek tartottak egybe. A nemzetségek pedig 
törzsekbe szerveződtek. Ez utóbbi már semmilyen ér-
telemben nem volt vérségi közösség s meglehetősen 
labilis is volt. A  törzsek a nemzetségi erőviszonyok 
átrendeződése miatt gyakran bomlottak fel, rende-
ződtek újjá. Így tehát a nomád társadalmak legszilár-
dabb egységei a nemzetségek voltak, a vérrokonság 
és a  mitikus közös eredet erős tudatával. Nemcsak 
a nemzetségeken belül volt hierarchikus rend, hanem 
az egyes nemzetségek egymáshoz való viszonya is 
hierarchikus volt. A törzs élén a legerősebb nemzet-
ség, illetve nemzetségfő állott, akinek külön katonai 
kísérete volt. A nomád törzsek törzsszövetségekbe 
tömörültek, s egy-egy ilyen törzsszövetség gyakran 
azonos volt egy-egy néppel, amely nagyjából azonos 
nyelven beszélt, közös származástudata és etnikai tu-
data volt. Az erős törzsszövetségek hódítás útján vagy 
egyszerűen erőfölényük révén újabb és újabb törzse-
ket, törzsszövetségeket gyűrtek uralmuk alá. Így alakul-
tak ki az etnikailag már igen heterogén nagy nomád 
birodalmak, mint a hunoké, türköké, avaroké, ujguroké, 
kazároké. Az élükön álló korlátlan hatalmú uralkodó 
a világmindenséget uraló istenség földi helytartójának 
hirdette magát. Hatalmát újabb és újabb hadjáratokkal 
gyarapította mindaddig, amíg legyőzőre nem akadt, 

le nem rázták hatalmát az alattvalói, avagy az élet-
ből el nem távozott. Ilyenkor gyakran háborúság 

ütött ki a valós vagy vélt utódok között, s a gigantikus 
birodalom kártyavárként omlott össze. Egészében 
azonban e pusztai folyamat nem szakadt meg: új 
szövetség szerveződött, új zsarnokokkal és tehetsé-
ges hadvezérrel az élén. Harcedzett fegyveresekben 
– az elmondottak miatt – a pusztákon sosem volt hiány.

Összegzésképp tehát elmondhatjuk, hogy a no-
mád gazdálkodás kialakulása rendkívül progresszív 
fejlemény volt az eurázsiai steppéken. Az adott idő-
szakban (a vaskor kezdetén) ez a gazdálkodási mód 
igazodott a legjobban a térség életföldrajzi viszonya-
ihoz, és nagyban megnövelte a pásztorkodás jövedel-
mezőségét, a szóban forgó régió eltartóképességét. 
A nomadizmus ugyanakkor rendkívül konzervatív gaz-
dálkodási forma, amely évszázadok-évezredek alatt is 
keveset módosul, s nincs is lehetőség alapvető jellegű 
változásokra. Ennek oka az, hogy az alapvető változ-
tatási lehetőség nem más, mint a megtelepedés, ami 
pedig e gazdálkodási forma megszűnését jelenti. Sokan 
és sokat írtak a nomadizmus „válságáról”. Ez azonban 
korántsem ennek az életmódnak a belülről keletkező 
válsága, hanem a termelőeszközök fejlődése követ-
keztében beálló változás, amikor már lehetővé válik 
a kötött talajok megművelése, s a jóval belterjesebb 
földművelés termelékenységének megnövekedése 
versenyképtelenné teszi a vándorló -legeltető állattar-
tást. Ez azonban korántsem a vaskorban következik be, 
hanem a középkorban, sőt néhol csak az újkor hajnalán. 
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vissza téréskor takarították be. Ez a föld-
művelés azonban többnyire meglehetősen kor-
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is lehetett.
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szültségét, s azt, hogy gyermekkoruktól remekül ülik 
meg a lovat, mesterien bánnak az íjjal és más fegyve-
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fegyvereket. 

A nomádok harciasságáról szóló írott tudósítások 
tehát nem légből kapott értesülések. Az állatvagyon 
védelme miatt minden nomád nép vagy közösség je-
lentős katonai ütőerővel rendelkezett. Ezt a „véderőt” 
azonban természetes módon támadásra, zsákmány-
szerző hadjáratokra, a szomszédos népek meghódítá-
sára is felhasználták. 
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