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Lévai Béla
Államban élt-e a keleti szláv antok törzsszövetsége?

A keleti szlávok történetének jeles kutatója, M. Brajcevskij a szláv államiság
kialakulásáról 1964-ben önálló művet jelentetett meg Kijevben. О írta a Nagy Szovjet
Enciklopédiában ( 1970) az antokról szóló szócikket is. Fontos tanulmányokat publikált
az antokról P. Tret’jakov (1953), illetve V. Mavrodin (1956) és B. Rybakov (1966)
történész, folyóiratokban megjelenő műhelymunkáikon kívül ők írták a Szovjetunió
története című kiadványokban az orosz államiság előzményeiről, a 6. századi keleti
szlávok történetéről szóló fejezeteket. Nem véletlen, hogy a legkorábbinak tekintett
szláv államalakulat létrejötte iránt évtizedek óta éppen a keleti szláv nyelvterületen
élő történészek között legnagyobb az érdeklődés: több kutató - maga Brajcevskij is az antok 3-7. században fennálló törzsszövetségét a Kijevi Oroszország (Киевская
Русь) és részben a mai ukrán állam előzm ényének tekinti. Az ant államiság
megszületéséről szólva a Nagy Szovjet Enciklopédia 2. kötetében Brajcevskij
félreérthetetlenül fogalmaz: „A 3-4. században az antok földjén kialakul az állam.”1
A Magyar Nagylexikon antok című szócikkének szerzője azonban, aki láthatóan az
előbb idézett Brajcevskij-féle orosz szócikket vette alapul mondanivalója megfogalma
zásához, az ant államiságról nem ejt szót.2 Ez az elhallgatás nyilvánvalóan összefüg
gésben van azzal a nyugati tudományos körökben régóta elterjedt nézettel, mely szerint
az „első szláv állam, amelyről információink vannak, egy Samo nevű, állítólag frank
nemzetiségű kereskedő vezetésével jött létre egy avarellenes felkelés eredményeként
623-58 között Morva-, illetve Csehország területén, az Elba déli részén és Karintia
egyes vidékein”, vagyis abban az időben, amikor az ant törzsszövetségről már nem
beszélnek a források.3
Kik voltak az antok? Milyen adatokat őriztek meg róluk a közel egykorú, illetve
későbbi források?
Az 1890-től Szentpétervárott megjelenő Enciklopédiái Szótár Antok című
szócikkének szerzője még csak középkori népi legendákra, mesékre utalt, amikor az
antokról, az egykori ant emberekről írt. Atiroli és karintiai legendákban azt regélték
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róluk, hogy barlangokban laktak, távol éltek a civilizált lényektől, akikkel soha
semmiféle kapcsolatot nem tartottak. Hasonló tartalmú legendák terjedtek el
Oroszország-szerte Csud országáról, a csudi vagy ‘csudás’ törzsről. Ezeknek azonban
már volt némi közük az antokhoz. A Dnyeszter vidéki kurgánokban talált mesés, bizánci
eredetű kincsek, a felbecsülhetetlen értékű arany és ezüst ékszerek, használati tárgyak,
fegyverek, a gazdag régészeti leletek ugyanis nemcsak a tudósok fantáziáját mozgatták
meg, hanem az egyszerű népét is. Legendák születtek elsüllyedt városokról, vízzel
elárasztott településekről, amelyeket idővel szintén a föld fedett be.4 A 19. század
második felében Oroszországban elkezdődtek a szakszerű régészeti feltárások.
Nagyjából ugyanebben az időben kezdtek hozzá a történészek az antokról szóló bizánci
források összegyűjtéséhez, majd fordításához, az adatok feldolgozásához, az ant
törzsszövetség történetének megírásához. A forrásokat Uspenskij adta ki Bizánc
története című könyvében, majd Grusevskij is közölte az Antok c\mü cikkében, amely
1898-ban Lembergben jelent meg a Sevcenko Tudományos Társulat kiadványaként.5
Az ant név először egy 3. századi keresi feliraton olvasható.6 Ám vitatható az ant
törzsekre való vonatkozása, mivel a feliraton férfi személynévként fordul elő.7 Az
antok bizánci forrásokban ’’Avicu (Antai) néven szerepelnek, s ez a névalak arra
utal, hogy az eredeti nevük nem ant, hanem anta lehetett.8 Lakóterületük a Prut,
Dnyeszter, Dnyeper és Donyec folyók köze, a Fekete- és Azovi-tengertől északra
fekvő sztyeppe-övezet fölötti füves-fás pusztaság, illetve az attól északabbra fekvő
dombos erdővidék volt, vagyis az a terület, ahol a 9-10. században a Kijevi Oroszország
is megalakult. Az ant szállásterület északi részének (kb. a mai Poleszje vidéke) Paulus
Diaconus szerint Anthaib ‘ant végek’, ‘az antok határvidéke’, az ettől délnyugatra
fekvő területnek pedig (ez a mai Volhínia, Волын, Волин) Jordanes gót történetíró
szerint Oium (Ойюм, Юм) volt a neve.9 Az antok igen közeli nyelvrokonai voltak a
forrásokban szklavinoknak (szlávoknak) nevezett törzseknek, amelyek az antoktól
nyugatra, a Visztula és az Elba vidékén éltek. A korabeli híradások szerint az antok és
a szklavinok közös őstől: a venedektől (vendektől) származtak. Jordanes így ír róluk:
„Ok [a venedek] egy törzsből származván, már három néven szerepelnek: azaz
venedek, antok és szklavinok”.10 Nem véletlen tehát, hogy nemcsak a nyelvük volt
közös vagy nagyon hasonló, hanem lényegében a szokásaik, az életmódjuk és a
hiedelemviláguk is azonos volt. Az antokról Jordanes elmondja, hogy a szklavinoknál
bátrabbak. A szklavinok és antok közös származásáról egy másik 6. századi író,
Caesareai Prokopios is szól. Maurikios bizánci császár (582-602) a szlávok ellen
folytatott háborúk viselésére sajátos stratégiát dolgozott ki. Megállapítja, hogy a
birodalomra támadó szláv csapatoknak (druzsináknak) két szárnyuk van: a keleti
antok és a nyugati szklavinok. „A szlávok és az antok törzsei életmódjukat, erkölcsüket
és szabadságszeretetüket tekintve hasonlóak; a saját hazájukban nem lehet őket
rabságba taszítani, vagy alárendelt helyzetbe kényszeríteni.”
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A források szerint az antok törzsszövetsége a 3-4. században jö tt létre.
Kialakulásában bizonyára nagy szerepük volt a skandináviai őshazájukból a Fekete
tenger partvidékére költöző gotoknak: Tret’jakov szerint éppen a gótok elleni, több
emberöltőn át tartó védekezés forrasztotta szövetségbe az ant törzseket. Jordanes arról
értesít bennünket, hogy 385-ben Vinitar (szlávos névváltozatban Vítimir, Витимир)
gót vezér támadást intézett az antok ellen, behatolt az országukba, de először vereséget
szenvedett tőlük. Később elfogta az antok vezérét, Bozot (Бож) és a fiát, 70 főemberrel
együtt, s megfeszíttette őket.
Az 5. századi források hallgatnak az antokról, majd csak a század végén, a 490es években hallunk újra róluk, amikor csapataik a Kárpátoktól északra és délkeletre
élő szklavindk (szlávok) druzsináival együtt megjelentek Bizánc északi határvidékén,
az Al-Dunánál. Az 500-as évek elejétől meg-megújuló támadásokat intéztek Bizánc
balkáni birtokai ellen, s egyre mélyebben behatoltak a birodalom területére. 533 körül
a szlávoknak a Duna mellett sikerült legyőzniük és fogságba ejteniük egy bizánci
hadvezért, Hilbudiust." „A [Duna] folyó most már elérhető lett számukra, a barbárok
- óhajuknak megfelelően - átkelhettek rajta. A római tartomány [Bizánc] teljesen
nyitott lett előttük.”12 Justinianus császár (527-565) uralkodásától kezdve a szláv
csapatok bejárták egész Bizáncot északról délre, a Dunától az ősi Spártáig; szláv
flotta evezett a tengereken, a szláv hajók eljutottak egészen Kréta szigetéig. Még a
birodalmi főváros, Konstantinápoly ( Cárgrád) is ki volt téve váratlan támadásaiknak.
550-től kezdődően (egyes kutatók szerint már korábban) az antok és a szlávok
jelentős része végleg megtelepedett a bizánci tartományokban, nem tért vissza északi
hazájába. Egyre határozottabb jelleget öltött a Balkán szláv gyarmatosítása. Az antok
főként a mai Bulgária tengerparti vidékét, Trákiát szállták meg, de egyes töredékeik
eljutottak egészen a görögországi Korinthosig, Spártáig és ott telepedtek le. Néhány
emberöltő alatt nemcsak a Balkán északi része, hanem maga Görögország is csaknem
teljesen elszlávosodott. Az otthon maradt antok elsősorban földműveléssel, részben
állattenyésztéssel (nagyállat-tartással) foglalkoztak. A bizánci írók feljegyezték róluk,
hogy lovat, szarvasmarhát, sertést és juhot tartottak. Rabló portyáik során a foglyokkal
együtt előszeretettel elhajtották más népek, törzsek állatállományát is. Ám az antok
Dnyeper-menti országa ellen 561-től a nyugatnak tartó avarok egyre hevesebb
támadásokat intéztek: „Az avarok oda vonultak, ahol a Dnyeper folyó folyik.” 13 Az
antok békekövetségben já rt vezetőjét, M ezam érost, Id a riz io s fiát, (szláv
feldolgozásokban Mezamir vagy Mezamir Idaric, Межамир Идарич) az avarok
megölték. Menander Protector így emlékezik meg e fontos eseményről: „Miután az
avarok az anták vezetőivel nyomorultul elbántak és azok elestek saját reményeiktől,
tüstént feldúlták földjüket és kirabolták az országukat. Az anták ellenségeik
lerohanásaitól szóróngattatva követet küldtek hozzájuk. A követségre megválasztották
Mezamérost, Idarizios fiát, Kelagastés testvérét... Mezaméros, a követ bőbeszédű
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volt és nagyhangú. Megérkezvén az avarokhoz fennhéjázó és a kelleténél vakmerőbb
kijelentéseket vetett oda. Miután M ezaméros egy követhez illőnél magasabb
hangnemben tárgyalt, az a kotragéros [kutrigur], az avarok híve, aki a legellenségesebb
szándékkal volt az anták irányában, a következőket mondotta a kagánnak: «Ez a férfi
az anták között a legnagyobb hatalomra tett szert, s így képes bármifajta ellenséggel
szembeszállni. Meg kell tehát ölni őt és azután bátran lerohanni a másik nép földjét».
Ez meggyőzte az avarokat: mellőzték a követek személyének kijáró tiszteletet,
semmibe vették az igazságot, s megölték Mezamérost. S ettől kezdve több dúlást
vittek véghez az anták földjén: nem hagytak fel vele rabszolgákat elhurcolni, rabolni,
fosztogatni.” 14
Az orosz Nestor-krónika - Hérakleios császár korára vonatkozóan - arról ad hírt,
hogy az avarok már a fenti eseményt követően berendezkedtek a szlávok kegyetlen
elnyomására. Ezt forrásaink hiányossága miatt nem állíthatjuk határozottan. Az viszont
biztos, hogy amikor 585 táján a türkök nyugati előnyomulása immár az avar
törzsországot fenyegette, az antok nem hogy nem voltak avar uralom alatt, hanem
egyenesen a Balkánt dúló kagán al-dunai szláv szövetségeseire rontottak a kelet-római
birodalom zsoldjába szegődve. Az antok háborúskodását az váltotta ki, hogy a
bizánciak ellen támadás indult „ama csúnya hajfonatot viselő barbárok részéről, akiket
avaroknak neveznek és akik kelet határairól költöztek át és jöttek ki, ugyancsak a
szlávok (szklavinok) nyugati népe részéről, s ezenkívül még az úgynevezett
langobardok részéről is, akik szintén a kagánnak, azaz az avarok királyának voltak
alávetve. ... A szlávok mindenfelé zsákmányoltak. Erős szekereiken elvitték az
egyházak istentiszteleti tárgyait és nagy cibóriumait,15 így a korinthosi egyházét is,
amelyet fejedelmük sátorként állíttatott fel és abban székelt.”16 E nehéz helyzetben a
bizánciak felbérelték az anták népét, akik rátámadtak a rokon szlávok földjére,
elfoglalták, feldúlták, majd az értékek elhurcolása után felperzselték azt. A szlávok
területe a Duna (Al-Duna) folyótól (pontosabban az antok határától, vagyis a Prut
folyó völgyétől) nyugatra volt. A felbőszült szlávok a bizánciakon álltak bosszút az
antok támadása miatt. Az antok elleni utolsó nagy visszavágásra 602 nyarán került
sor, de nem a szlávok, hanem az avarok részéről. Ez időtől kezdve pedig az antokról
már hallgatnak a források, a közelebb lakó avarok és a bolgárok kerültek a bizánciak
érdeklődésének középpontjába.
A továbbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy a 3-7. századi ant hatalmi
képződménynek milyen főbb ismérvei voltak, amelyek alapján majd megkíséreljük,
hogy válaszoljunk a következő kérdésre: az ant törzsek valóban elindultak-e az
állam má szerveződés útján, tényleg állam ot alkottak-e? Törzsszövetségüket
Szádeczky-Kardoss Samu politikai szervezetnek nevezi. A 602. év eseményeiről szólva
így ír: „Az antákról mint még egzisztáló népről ez az utolsó híradás, amiből arra
szoktak következtetni, hogy Aspich hadivállalkozása az anta elnevezésű politikai
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szervezet szétzúzását eredményezte. Egyébként a forrásokból világosan kitetszik, hogy
az anták maguk is a szláv népek családjába tartoztak. Ám az anta törzsszövetség
szervezetileg elkülönült azoktól a széttagolt szláv törzsektől, amelyeket az egykorú
források sz(k)/űv(in)oknak neveznek az Al-Duna bal [nyugati] oldalán, s melyeket
(az antákkal együtt) a Maurikios-féle Stratégikon (XI 4) ír le szemléletesen.”17 A
hangsúly az ant törzsszövetség szervezettségén és politikai jellegén van. Nézzük meg,
mit jelentett ez a gyakorlatban!
1) Az államalakulás folyamatában - nemcsak Európában, hanem a világ számos más
táján is - lényeges szerepet játszott a vezérek katonai kísérete. Bár az antok
társadalmáról - különösen a korai korszakból - meglehetősen kevés forrásadat áll
rendelkezésünkre, azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a gótok, hunok és avarok
ellen vívott védekező küzdelmeikben, majd főként a Bizánci Birodalom ellen folytatott
támadó és foglaló jellegű harcaikban igen fontos szerepet játszott a vezérek (knyázok,
kenézek) katonai kísérete, döntő volt a druzsinák megléte. Maurikios a Stratégikon
egyik helyén azt írja, hogy az ant druzsinák a életkori elvnek megfelelően szerveződtek,
azaz főként fiatal emberekből, ifjakból álltak.18 A Bizánccal folytatott háborúkban a
különböző keleti szláv (ant) területek harcosai nem egyenlő mértékben és nem
egyforma felkészültséggel vették ki részüket. A druzsinák zöme a Felső-Dnyepertől
nyugatra fekvő, meglehetősen fejletlen gazdaságú, erdővidék (Poleszje) területéről
verbuválódott. A jobban felfegyverzett, tapasztaltabb, de kisebb létszámú hadtestek
viszont az ant szállásterület központjából, a Kijev és a Rósz folyó közötti területről
kerültek ki.19
2) A szakirodalomban nincs minden szempontból egyértelmű, határozott vélemény
arról, hogy a keleti szlávok az első évezred első felében nomád törzsek módjára élteke, s hogy az életükben milyen szerepük volt a viszonylag kis területű gorogyiscséknek
(megerősített településeknek, erődítéseknek). A régészeti leletekből arra lehet
következtetni, hogy e gorogyiscsék környékén nagyon sok, egymástól távol fekvő
nyári szállás is kialakult. A mezőgazdasági munka végzése idején a lakosság zöme
ezeken az ideiglenes szállásokon (tanyákon) lakott, e szállások környékén művelte a
földet, vetette a búzát és a kölest, itt nevelte az állatokat. Nyaranta a dombtetőre
épült, védőpalánkkal körülvett erődítést csak vészhelyzetben használták menedékként.
A nagy kiteijedésű mezőgazdasági települések, falvak csak a 8-9. század táján alakultak
ki. A New Encyclopaedia Britannica 1989. évi kiadása az antok törzsszövetségét
egyértelműen mint nomád szláv törzsek föderációját határozza meg, mely törzsek a
3. századtól kezdődően a Fekete-tenger északi partja közelében, a Dnyeper és
Dnyeszter között tanyáztak.20 Mivel az antok zöme a többi szláv törzshöz hasonlóan
ekés földművelést folytató, letelepült emberek közössége volt, nem nevezhetjük őket
egyértelműen nomádnak. Bár e társadalomban a hatalom továbbörökítése a dinasztikus
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vérségi elv és az alkalmassági elv kompromisszuma révén történt, „valós vagy koholt
vérségi elven, rokonsági alapon felépülő... nemzetségek vagy törzsek hozták létre”,21
ez még nem elég ok arra, hogy nomádnak és államnak (nomádállamnak) nevezzük az
antok hatalmi szervezetét. A vérségi elv a patriarchális társadalmi rendnek egyenes
következménye volt. Az avaroknál járt Mezaméros ant követről a kortárs írók fontosnak
tartották megjegyezni, hogy Idariziosnak a fia {Межамир сын Идаричев ~ Межамир
Идарич), aki korábban szintén vezér lehetett. A keleti szláv patronymikonra talán ez
az első írásbeli utalás.
3) A nomádállam a legkülönfélébb népelemeket foglalta magában anélkül, „hogy azok
népi, területi, foglalkozási kereteit megbontotta volna”.22 A Dnyeszter és Dnyeper
vidékén élő antokról nem tudjuk, hogy kisebb vagy nagyobb népelemeket valaha is
bekebeleztek volna. A keleti szlávok megjelenésének és letelepedésének ideje és
mikéntje a hajdan szkíták és szarmaták lakta vidékeken a történelem homályába vész.
Etnikai szempontból nehéz vagy nem lehet kimutatni azt a nem-szláv szubsztrátumot,
amelyre a szláv jövevények rátelepedtek. (A régészeti leletek tekintetében más a
helyzet: ott világosabban elválik a nem-szláv eredetű, majd az arra rátelepedő, későbbi
szlávok - antok - régészeti anyaga.) A Bizánci Birodalomból behurcolt több ezer
vagy több tízezer rab, rabszolga „etnikai-társadalmi homogenizációját” egyébkénta többi nomádállamtól eltérően - az antok általában gyorsan és sikeresen megoldották.
Ezt ősi, közösségi elveken alapuló, dem okratikusnak m ondott társadalm i
rendszerüknek köszönhették: az egykorú források arról szólnak, hogy a rabló
hadjáratok során szerzett foglyokat a rokonaik, barátaik bizonyos összegért kiválthatták
a rabságból, azok pedig, akik végleg az antoknál maradtak, rövid időn belül az ant
társadalom teljes jogú tagjaivá válhattak, megszűntek rabnak, rabszolgának lenni. Az
ant társadalomtól, különösen az avar támadások előtt, idegen volt a rabszolgatartás.
4) Ideológiai homogenizációról - a vezetők által az egész ant társadalomra kiterjesztett
egységes eszmerendszer létéről - nem tudunk, mert ilyen az ant társadalomban
feltehetően nem is volt. Az ősi szláv hitvilág elemei századokon át töretlenül
továbbéltek az ant társadalomban. A bizánci kereszténység közvetlen, illetve közvetett
hatását azonban nem szabad teljesen figyelmen kívül hagynunk. A több nemzedéken
át bizánci földön hadakozó druzsinák tagjai bizonyára megismerkedtek a keresztény
vallás legfontosabb elemeivel, az ant földre hurcolt bizánci foglyok pedig a keresztény
eszmerendszert bizonyos ideig nyilvánvalóan új „hazájukban” is ápolták, megőrizték,
de talán terjesztették is. Az évszázadokkal később megalakuló Kijevi Oroszország
keresztény eszmerendszerének csírái tehát már bizonyára az antok társadalmában
gyökeret eresztettek.
5) A rabló hadjáratokban szerzett, majd elrejtett, mérhetetlen nagyságú és értékű
kincsek - az elmúlt 150 év régészeti feltárásai során hihetetlen mennyiségű bizánci
arany, ezüst és bronz fegyver, ékszer, pénz és használati tárgy került felszínre! 96

pontosan illusztrálják azt a vagyoni elkülönülést, osztálytagozódást, amely a 6. század
végére a Dnyeper mentén élő antok társadalmában kialakult. Az igazi társadalmi
határok itt a szabad vagyonosok és az általuk hadakozásra kötelezett, kevésbé szabad
szegények között voltak, nem pedig az ant hódítók és a leigázott- az ant ‘társadalomba
külön egységként betagolt’ - népek, néptöredékek között húzódtak, mert ilyen
meghódított idegen népek nem voltak. (Ellenkező példára lásd a magyarok viszonyát
a bekebelezett kabarokhoz és székelyekhez.) Ekkor már az idegenektől összerabolt
állatállomány is a módosabb egyének kezébe került, az antok országában egyre
élesebben kirajzolódtak egy osztályokra tagolt társadalom körvonalai. A keleti,
klasszikusnak mondható nomádállamokban, elekben (például a kazároknál, majd a
magyaroknál is) ez nem így volt. Ahogyan Kristó Gyula mondja, „a birodalmat vezető
törzs(ek) etnikuma, állománya társadalmi értelemben nagyon tagolt volt, az igazi
társadalmi határok azonban mégsem a nomádok törzseinek tagjai között, hanem
egyfelől köztük, a szabadok, másfelől az általuk meghódított, alávetett népelemek, a
szolgák között húzódtak.”23
6) Az ant társadalmon belül adók, járadékok kivetéséről és behajtásáról nem szólnak
a források. A vezetők saját embereiktől feltehetően csak katonáskodást vártak el.
Szolgáltatásként a meghódítottakat, illetve fogolyként hazahurcoltakat is hadakozásra
kötelezték. A forrásokból azonban nem lehet kideríteni, hogy a legveszélyesebb
feladatok ellátására, azaz az elő- és utóvéd harcra is őket kényszerítették volna, ahogyan
azt a magyarok tették a kabarokkal és a székelyekkel.
7) A nomád birodalom magvát alkotó férfi népesség azonos a nomád hadsereggel, az
állandóan hadra fogható és harcra kész réteggel. Ez annak következménye - írja Kristó
Gyula - , hogy a nomádállamnak „természetes létközege volt a háború, a hatalom, az
uralom fegyveres erővel történő állandó biztosítása és kiterjesztése”. Mint fentebb
említettük, az ant druzsinák harcaiban nem minden férfi vett részt, csak a fiatalok
korosztálya (возрастная группа юношей). A középső és az idősebb korosztály
rendszerint otthon maradt. Az a tény, hogy a szlávok által lakott terület az első évezred
második felére az eredetinek másfél-kétszeresére növekedett, annak következménye,
hogy a szlávok terjeszkedésük során ősi területeiket soha nem adták fel. Miközben az
ifjakból álló druzsinák újabb és újabb területeket hódítottak meg, addig az otthon
maradottak és a visszatérők gondoskodtak a társadalom fennmaradásáról, fejlődéséről.
Az antok ‘k ö ltö zk ö d ése’ tehát lényegesen külön b ö zik a keleti nom ádok
‘népvándorlásától’, akik hatalmas térségeket bejárva és kifosztva, időről időre újabb
és újabb lakóterületeket, ‘hazákat’ kerestek maguknak. Az antok életrevalósága,
m obilitása nem az állandó vándorlásban, hanem a m eg-m egújuló, biztos
terjeszkedésben nyilvánult meg. Ezen mit sem változtat az a tény, hogy egyes
népcsoportjaiknak időnként vissza kellett húzódniuk, a harciasabb, erősebb nomádok
elől ki kellett térniük.
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8) A nomád birodalmak esetében a szilárd határok, a területi szempontok nem játszottak
döntő szerepet. Bár az antok országa nem volt nomádállam, határainak valóban nem
volt annyira fontos szerepük, mint amilyen majd a többé-kevésbé ugyanezen a területen
megalakuló Kijevi Oroszországnak lesz. Nyilvánvalóan ennek következménye, hogy
a történészek részéről hiábavaló próbálkozás v o lt-é s mind a mai napig az is maradt
- az ant szállásterület határainak megállapítása. A források szerint az antok nyugat
felől határosak voltak a rokon szklavinokkal, akikkel nemegyszer hadakoztak is. A
közös határ a Prut folyó völgye volt. Dél és délkelet felé az ant felségterület határa le
nyúlt egészen a Fekete-tengerig, de éppen ez volt az a terület, ahonnan az antoknak a
népvándorlás során többször vissza kellett húzódniuk Kijev vidéke felé. A keleti és
különösen az északi határokról semmi bizonyosat nem tudunk.
9) A nomádállam ismérvei közül Kristó Gyula utolsóként azt emeli ki, hogy a fent
megfogalmazott tényekből következően „a nomád birodalmak rövid életük voltak,
gyorsan létrejöttek, és hasonló gyorsasággal meg is szűntek”. Ez a megállapítás igaz
ugyan az antok hatalmi képződményére vonatkozóan is, mégsem nevezzük azt
nomádállamnak.
Az antok hatalmi szervezetének fenti vizsgálatából a következő tanulságokat és
következtetéseket vonhatjuk le. A keleti szláv antok, akik a 3-4. században jelentek
meg a történelem színpadán, az 5-6. században a társadalmi és politikai fejlődés olyan
szakaszába érkeztek, amikor elkezdődhetett náluk az államszervezés folyamata. Bár
nem külső erők kezdték el ezt a szervezést, az antok hatalmi képződményének
létrejöttében közvetlenül és közvetve jelentős szerepük volt külső erőknek, idegen
hatásoknak is. Megítélésünk szerint az ant hatalmi és politikai szervezet ismérvei
alapján egészen sajátos képződmény, amely semmiképpen sem azonos a modem
értelemben vett állammal, de a Kristó Gyula által meghatározott nomádállammal sem.
Ismertetőjegyeit figyelembe véve egy kialakuló vagy inkább egy - külső erők által fejlődésében megakasztott államszervezetnek, egy „előállamnak” vagy államkez
deménynek, de semmiképpen sem egy kész államszervezetnek nevezhető. Egyes jegyei
a keleti típusú nomádállamhoz, az e/hez teszik hasonlóvá, más ismérvei alapján viszont
a nyugat-európai államokhoz, a földműveléssel és iparral foglalkozó, letelepedett népek
államaihoz hasonlít. Ez többek között azzal magyarázható, hogy az antok földje
helyzetét tekintve is közbülső helyet foglalt el Nyugat- és Dél-Európa letelepedett
népeinek, illetve Kelet- és Közép-Európa nomád népeinek államai között. Maga az
ant társadalom (gazdaságával, művelődésével, hitvilágával egyetemben) szintén
„köztes” helyet foglalt el Kelet és Nyugat, illetve Észak és Dél között. Egyszerre
nagyon sokféle politikai, gazdasági és művelődési hatás érvényesült benne.
A szláv államiság kialakulásának, a szlávok államalkotó képességének - illetve
több történész által vallott alkalmatlanságának- megítélése, megértése szempontjából
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nagy fontosságú az ant politikai szervezet, a kijevi „előállam” létrejöttének elemzése
és megértése. Az adatok ismeretében sajátos, világosabb fényben tűnik fel a Kijevi
Oroszország megszületése, az ún. „államszervező” normannok sokat és régóta vitatott
szerepe. Ám a magyar történelem szempontjából sem közömbös a keleti szláv antok
történeték ismerete, hiszen maguk az antok, illetve az ő közvetlen leszármazottaik,
utódaik voltak azok a szláv törzsek, amelyekkel a magyarok a honfoglalás előtt
feltehetően több nemzedéken át szoros kapcsolatban álltak. Tőlük hajtották be a
prémadót, és tőlük hajtották el azokat a rabszolgákat is, akiket a Fekete-tengeri bizánci
kikötőkben jó pénzért eladtak. Az etelközi magyar nomádállam részben azon a területen
született meg, ahol jó pár emberöltővel korábban az antok „előállama” is állt. Ez volt
az a terület, ahol a m agyar nyelv először kapcsolatba került a keleti szláv
nyelvjárásokkal, amelyekből első szláv jövevényszavait kölcsönözte. Feltehetően
többet, mint amennyiről napjainkban sejtésünk van.
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B é la L é v a i

Did the tribal federation of eastern Slavic Antae live in a state?
Antae, also spelled Antes, were a powerful eastern Slavic people with highly
developed agriculture, ironwork, and handicrafts. Dwelling between the Prut and Donee
rivers in central Ukraine, by the 3th century AD they created a strong federation of
tribes against the Gots, who were fleeing southward from their former homeland in
North Poland and fought the Antae.The movement southward and westward o f the
Germans in the 5th and 6lh centuries AD started the great migration of the Slavs, who
proceeded westward into the country between the Oder and the Elbe-Saale line, south
ward into Bohemia, Moravia, the Carpathian Basin and the Balkans, and northward
along the upper Dnepr. When the migratory movements had ended, there appeared
among the Slavs the first rudiments o f state organizations, each headed by a prince
(князь, воевода) with a teasury and defense force (дружина), and the beginning of
class differentiation. In the early 6th the Antae participated in Slavic raids against the
Byzantine Empire but were nearly annihilated by the Avars, who passed through their
lands c. 560. In Antae troops (дружина) there fought only young warriors, and most
o f them settled down in Balkan Peninsula, mostly in former Thracia.
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