
ŰJ TUDOMMYOK ŰJ ELŐÍTÉLETEK 
MEG 

ADALÉK A FINN-UGOR NÉPEK TÖRTÉNETEIHEZ. 

«A különböző emberfajok keletkezése s azoknak az égaljhoz 
való viszonya, méltán a természetvizsgálónak a feladata; törté
nelmileg úgyis alig lehető, de nem is épen nyomós, meghatározni, 
ha vájjon a legrégibb lakosság, melyről biztos tudásunk van, ott 
keletkezett-e az illető országban, azaz autochthon-e, vagy az is 
jövevény? De az egymásra következő népek felmutatása, miből a 
mind tökéletesbülő míveltség fokozódása kitessék, valamint hátra
felé menve az is kitűnjék', hogy a kevésbbé mívellietö néptörzsek 
a feljebb álló nemzetek nyomásától el-elenyésztek : ez már a tör
ténetek vizsgálójának a dolga», úgymond Mommsen római törté
nelmének elején. x) S azután így folytatja: «A német régészek 
azt hozták ki, hogy Anglia, Franczia, Éjszak-Német és Skandiná
via országokban az indgerman törzsek elérkezte előtt egy talán 
csúd (finn-ugor) fajbeli nép lakott vagy inkább barangolt, a mely 
vadászatból és halászatból él vala, szerszámait kőből, csontból, 
agyagból készítvén, magát pedig vadak fogaival és gyantakővel 
ékesítgetvén, de a földmívelést és az érezek használatát nem 
ismervén. Indiában is az indgerman népet egy kevésbbé mívellietö, 
barnább színű nép (a dravida stb. nép) előzte meg. Ámde Italiá
ban se egy kiszorított nemzetnek nyomaira nem akadhatni, milye
nek a keltek és germánok területén a finnek és lappokéi, s milye
nek az ind hegységeken a barna népekéi (s déli Indiában a 

') Römische Geschiclite. Erster Bánd. Dritte Auflage. Berlin 1861. 
A S. lapon. f 
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dravidákéi), se egy elenyészett ős népnek oly maradványaira nem 
találtak még, milyenek emitt a keltek és germánok területén azon 
régiségek, melyek egy kőkorról tanúskodnak.» 

Bagehot, a nemzetek eredetéről értekezvén azt mondja egy 
helyütt*): A mióta a hosszú agya 2) népek a rövid agyuakat Euró
pának legjobb részeiből kiszorították : azóta az egész európai tör
ténelem nem egyéb mint a győzelmek története, melyeket a hadi-
lag jobban készült népek a kevésbbé jól készülteken nyertek és 
nyernek. 

E két idézetben (Mommsenből, Bagehotból) az új tudomá
nyok : anthropologia, etimológia, archaeologia, nyelvtudomány 
szólnak; egyszersmind némely balítélet vagy inkább előítélet is 
nyilatkozik azokban, melyek az új tudományok árnyékában kelet
keztek, s igazságok gyanánt, úgy látszik, annál hangosabban nyi
latkoznak, mennél kevesebb közök van a valósághoz. 

I. 
Mommsen az emberfajak keletkeztet s az égaljhoz való viszo

nyukat méltán a természettudományokba utasítja. Ez a termé-

1) Bagehot Walter, tler Ursprung der Nationen: Autorisirte Ausgabe, 
Leipzig, 1874. Az «Internationale Wissenschaftliche Bibliothek» IV. köteté
nek 58, 59. lapján. 

•) Hosszú agyú, rövid ÖW7?/«—dolichokephal, langschádelig ; brachyke-
phal, kurzschádelig. E n itt az agg szót azon értelemben veszem, a melyben kell 
azt venni, s mely szerint az «a fejnek csontnemű és félgömbölyű része, mely 
a velőt magában foglalja* N. Szótár; — vagy «capnt, cranium» Kresznerics, 
P. Pápai. Azért agg-koponya «craniiim, calvaria» Kresznerics, P. P. és Mol
nár Albert szerint. Az agy szó tehát soha sem jelentett «cerebrum», «Gehirn», 
mely mindenütt és mindenkor agy-velö volt. Csak az újabb kor nevezé el a 
cerebrum-ot, Gehirn-t agy-nak, s csinálá az agyacs szót is, kis agy-velő helyett. 
Koponya is agy, de inkább az agynak részeit jelenti, soha nem az egész 
agyat. Volt és van agg-velő, de nem volt soha és sehol koponya-velő. Legyen 
tehát a «craniologia» megint agy-tan, ne pedig koponya-tan. — A Termé
szettudományi Közlöny 1876-beli októberi füzetében Balogh Kálmán naz agy 
eletérőhi értekezik. Szeretném, ha ezentúl az agg-velő életéről értekeznék, a 
mit már a hátgerincz-velő is javasolna. Hisz az «üres fejű, híg velejű» régi 
kifejezéseket B. K. is nagyon helyeseknek találja. Igaz ugyan a «cerebrum-
nak» substantia medullaris-ei s medulla oblongata-ja is van : de ezek elneve
zésére módot talál a dolgokon, nem pedig az idegen elnevezéseken gondolkodó 
magyar tudomány. 
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szettudomány az anthropologia, mely az embernek eredetét s 
annak természetes tulajdonságait kutatja, mely továbbá az embe
riség azon különbségeit írja le és határozza meg, melyek az em
berfajokat jellemzik, s nemcsak leírja, hanem szülő okait is für
készi, ha vájjon az égalj okozta-e, vagy külön-külön eredetnek 
kell-e tulajdonítani. Mind erre az anthropologiának egyik ága, a 
craniologia, szolgál hathatósan. Az a kérdés pedig, ha vájjon a 
különböző állati osztályok mindnyájan, az embert is hozzájok 
tudva, egy eredetből valók-e, vagy több eredetből indultak-e ki, a 
mely kérdéshez az emberfajok eredete szorosan csatlakozik: az 
napjainknak egyik legnagyobb kérdése. Az anthropologiának tehát 
roppant nagy tere, s épen oly nagy feladata is van; sőt ez akkora, 
hogy ki is dagad a természettudomány köréből s a speculatio me
zejére árad ki. Az anthropologia mint természettudomány alig 
hogy kinevette a philosophiát, maga olyan philosophicussá lett, 
mintakár a régi ion bölcselkedés. Egy újkori Diogenes nem lenne 
kevésbbé mulattató a réginél. — De legyen bármilyen is az anthro
pologia, a mit az kutat, minek az akar tudománya lenni, az nem 
a történelem és történetírás tárgya. 

Az anthropologiával legszorosabb viszonyban áll az etimoló
gia vagy ethnographia ; tehát az a tudomány, mely a népek vagy 
nemzetek támadását fürkészi, tulajdonságaikat leírja, jellemezi, s 
azok szerint osztályozza is. Eme tudományban is még sok-a 
bizonytalanság; mintha még ez iránt sem volna egyetértés, hogy 
mi teszi tulajdonképen a nemzetet ? Azért nem is világos még a 
különbség az anthropologia és ethnologia között, s ha vájjon ez 
utóbbi hasonlóképen természettudomány-e, mint az anthropolo
gia ? Nem igen tudni még, hogy a craniologia vagy az agy-tudo
mány az anthropologiának vagy az ethnologiának része-e ? Hogy e 
kérdést valóban felfoghassuk, egynehány adatot közlök a legújabb 
agy-vizsgálatokból. 

Azon nemzetközi gyűlés, mely múlt szeptember havában 
Budapesten tartatott, 1874-bén Stockholmban, 1869-ben pedig 
Kopenhágában ülte volt ünnepeit. Szántszándékkal élek ezen kife
jezéssel, mert a történelem előtti tárgyak gyűjtögetése, magyará
zata, fejtegetése akár az anthropologiához akár a szorosan vett 
régiségekhez, azaz az emberi működés maradványaihoz tartozza
nak, Skandináviában indult meg s teremtett új tudományt, mely-

1* 
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nek ama nemzetközi gyűlések csakugyan ünnepei. Dániában 
Simonsen Vedel állitá fel először 1813-ban a régiségek három korát, 
úgymint a kő-, bronz- és vaskort, s Thomsen rendezé 1830-ban a 
kopenhágai muzeumot az emiitett három korszak szerint. 

Azon évben Hildebrand Emil, akkor lundi tanár, látogatá 
meg a kopenhágai muzeumot, s elfogadván a Thomsen rendszerét, 
ő is a szerint állitá fel azután a lundi kicsi muzeumot, s utóbb, 
mint «antiquarius regni» — mely hivatalt Svédországban már 
Gusztáv Adolf teremtett volt — a stockholmit. A kopenhágai és 
stockholmi muzeumok, a régisógi tárgyak rendezésére és számára 
nézve elsők a mivelt világon. A történelem előtti régiségek tudo
mánya tehát Skandináviában keletkezett, s virágzik mai napig is 
jobban, mint bárhol. x) Mommsen tehát a legelői álló idézetben 
legalább nem világosan, ha nem is a szorosan vett német tudo
mány iránti elfogultsággal szól, midőn azt mondja: a német régé
szek találták ki, hogy Anglia, Franczia stb. országokban egy 
kőkorbeli nép megelőzte az újabban odaérkezett népeket : mert azt 
bizony a skandináv vizsgálók találták ki. Az új régészeti tudomány 
Skandináviában keletkezett, dán és svéd tudósok kezdték meg és 
fejtették ki nagyon; a dán és svéd első kutatásokhoz csatlakozá-
nak azután az angol, franczia, német és olasz kutatások; azok 
által indítva indult meg a magyar újkori régészet is. — Abban is 
csalatkozott Mommsen, hogy Italiában ilyetén kőkorbeli népnek 
nem maradtak volna meg nyomai: sőt azokat már a régi római em
berek is észrevették volt, jelesen Augustus császár, kiről Suetonius 
azt beszélli, hogy szerény épületeit nem annyira szobrok és festett 
képek,mint inkább lúgosok és berkek ékesíték,valamint a'régiséggel 
és ritkasággal kitűnő tárgyak, milyenek Kapri szigetén az otromba 
vad állatok felette nagy csontjai, melyeket óriások csontjainak 
neveznek, s milyenek a hérósoknak fegyverei (quae dicuntur Gigan-
tum ossaet armaHeroum).2) íme a történelem előtti nagy fű-evők 
csontjai, melyeket a közhit óriásokéinak tart vala, de melyeket az 
értelmesek otromba állatok csontjainak nézett (immanium bellua-
rum ferarumque membra praegrandia); ime továbbá a kőkori bal-

1) A 4 millió lakosságú Svédországban 11 folyóirat foglalkozik a régisé
gekkel. — Hildebrand János, a «Congrés international d'Antliropologie» stb. 
á Stockbolm. Compte blendu, 11. lapján. 

2) Svetonius, Octavus Augustus LXXII . 
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ták, kalapácsok stb., a melyeket mindnyájan a régi hősök fegyve
reinek (arma Heroum) hittek. A bolognai nemzetközi gyűlés pedig 
1871-ben bő és nagy mutatványait tára ki a történelem előtti régi
ségeknek, melyekkel Olaszország bővelkedik; s ma minden ember 
tudja, hogy mindenütt az úgynevezett kőkor a míveltségnek első 
s nem is megvetendő foka. 

A kőkori régiségek közt az emberi agyak kiváltképen inger
lik a vizsgálódást, mert ha valamiből, úgy talán az agyakból lehet 
kiolvasni, hogy kik voltak a kőkornak emberei. A mely országban 
összeül a régészek nemzetközi gyűlése, annak kőkori emberei felé 
irányul a közfigyelem. Stockholmban arra a kérdésre, hogy Svéd
országban a történelem előtti embernek melyek az anatómiai és 
ethnikai jellemei ? báró Dübentől várták a kielégítő feleletet. 
«Sokan, úgymond Düben, azért ösztönöztek felelnem a kitűzött 
kérdésre, mert azt gondolják, legjobban tehetem, minthogy régen 
kutatom e tárgyat, s minthogy az orvosszaki múzeum igazgatója 
lévén, annak bő gyűjteménye elég anyagot nyújt nekem a vizsgá
lódásra. Fájdalom, meg kell vallanom, iigymond, hogy a midőn 
10 vagy 11 évvel azelőtt belefogtam ebbe a kutatásba, a kérdés 
nagyon egyszerűnek s a felelet reá igen könnyűnek látszik vala: 
most az ellenkezőt érzem. Az anyag sokasodott, az észleletek sza
porodtak ugyan : ámde kétségeim is szaporodtak napról-napra, s 
régi bizodalmam elenyészett. Ezt ugyan gyengeségemnek is tulaj
doníthatnám, ha más országok idevágó irodalmait tekintve nem 
látnám, hogy a bizonytalanság ott is emelkedik, s ha nem tudnám 
Virchow és Quatrefages imént hallott nyilatkozatjaikat, melyek sze
rint az anthropologiai craniologia koránt sincs még annyira hozva, 
hogy biztos feleleteket adhatna azon kérdésekre, a melyek a tör
ténelem előtti tárgyak kutatásaiban mindig előkerülnek. Legyőz
hetetlen bajok mutatkoznak Európa nagy népeinél, a melyekben 
fajvegyülés esett meg a történelmi időben s alkalmasint a törté
nelem előtti időben is esett volt. Svédországban idegen hódítás 
nem történt, mint tudjuk, nem sűrű népessége állandóbb és hely
hez ragaszkodóbb mint egyebütt, itt tehát csak a svea-k és gótok 
nyomait kell kutatni (e két törzsből állott össze a svéd nép), meg 
azon népéit, a melytől a nagykövü (megalith) emlékek származ
nak. Mind a mellett vannak itt is oly nehézségek, mint másutt. 
A finn fajnak nyomai is mutatkoznak, de ezek nem okoznak 
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semmi bajt, mert a finn fajnak agyai világosan különböznek a 
többiektől. — Ámde hogyan lehet a sveákat a gótoktól, s ezeket 
együtt ama régiebb néptől megkülönböztetni? — Düben a mostani 
népesség agyait megmérvén, a férfiaknál 76,73, a nőknél 77,38 szé
lességi általános indexet talált; x) amazok öblössége 1,480, eme
zeké 1,360 centiméternyi lévén. A mostani svéd népség világosan 
egy ugyanazon typusu, bár egyedi különbségek nem hiányzanak 
is, s bár a városok és felsőbb osztályok embereinél az idomok 
simultabbak, kerekdedebbek, mint a falusi népnél. Az általános 
nagy egyezésnél fogva, mely egy typusra mutat, kénytelen vagyok 
állítani, úgymond Düben, hogy a sveák és gótok egy fajbeliek, 
talán csak a míveltség fokára nézve voltak különbözők, mit a 
hagyományos történelem is állít. 

Düben a történelem előtti népnek agyait is megvizsgálta. 
Ötven ilyen agy van meg; de a szét,porlódottak is, felismerhető 
nyomaik szerint, az épekhez tartoznak. Mindezen agyak — né
hánynak kivételével — 74,3 szélességi általános indexet mutat
nak, szegletesebbek és kisebb öblösségűek ugyan a mostaniaknál: 
egyébiránt mi különbséget sem vehetni rajtok észre, mintha más 
typushoz tartoznának. Ennélfogva azt kell vélni vagy alítani, 
hogy a törtenelem előtti ama régi nép Svédországban ugyanazon 
typushoz tartozott, a melyhez a mostani. 

Mondhatná ugyan valaki, így folytatja Düben, hogy ama 
régi agyak egy vegyült fajnak agyai. Ámde a vegyült fajnak kér
dése nagyon aggató («c' est une question singuliérement épineuse 
que cetté question des cránes des races mixtes»). Düben nem bá
torkodik arról valamit is állítani; vegyes fajú agyakat nem talált 
még. Látott ugyan már sok utódot finnek és svédek, lappok és 
svédek, finnek és lappok közti házasságokból: de közlő vagy 
vegyült agyakat még a második vagy harmadik nemzetség sem 
mutat. Mindegyik esetben hol az egyik hol a másik idom ural
kodik. 

Az ötven agy közt néhány kivétel van, t. i. tíz olyan, mely
nek szélességi indexe 84,2-ig ér. Öte Dániából, öte Svédországból 
való. Vájjon lapp agyak-e azok ? Azon fölvétel szerint, hogy a 
lappok később költöztek be, s hogy a 62-°-ot nem haladták meg 

*) Lásd a következő jegyzetet. 
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soha délfelé, azok nem volnának lappok. — íme Düben vélemé
nye a svédországi agyakról mind a történelem előtti, mind a tör
ténelmi korból. A szerint a 84 szélesség-indexű agyak talán lap
pok, a 73—77 szélesség-indexű agyak pedig nem' lappok, de 
nyilván egy typusuak. Az agyak tehát brachykephalok (rövidek) és 
dolichokephalok (hosszak); x) a dolichokephalok pedig mind a tör
ténelem előtti néptől valók, mely a nagykövű sírokat rakta, mind 
a sveáktól és gótoktól valók, a kiknek utódjai a mai skandináv 
lakók. A skandináv tudósok most egyező véleménye szerint az 
ottani lakosság két irányból származott odá: éjszak-keleti irány
ból, a finnek és lappok, kik azonban jóval később értek oda ; nyu
gat-délről, a dán szigetek felől, a kőkor és talán a bronzkor embe
rei, meg dél-keletről a "vaskor emberei, a sveák és gótok.2) A régi
ségek és a történelem tanúsága szerint, úgy mond Hildebrand, a 
skandináv vaskor német, vagy inkább germán eredetű. Közép-
Európában, Hildebrand szerint, az első vaskor kelt népeknek 

x) Az anthropologok a fej hosszát 100-nak vévén, a fejnek szélességét a 
hosszához arányosítják, hogy a szélességi szám, melyet index-wok neveznek, 
közelebb vagy távolabb áll-e a hosszúsághoz. Welcker felfogása szerint (lásd 
Magyarország Ethnographiáját) a szélességi 78, azaz 100 (hosz) : 78 (széles
ség) tenné a határt a hosszú és rövid agyak közt ; a 78 alatti szélességitek, 
vagy indexűek mind hosszak, a 78 felettiek rövidek. Welcker továbbá mind a 
kettőben alosztályokat tesz, minélfogva a 78—74 indexűek ortho- vagy meso-
kephalok — középhosszúságúak, — a 73—72 indexűek subdolichokephalok — 
hosszúkások, — végre a 71—67 indexűek dolichokephalok — tökéletes hosz-
szak. Továbbá a 79—80 subbrachykephalok, — rövidesek — a 81—85 és fel-
jebbre menő indexűek brachykephalok — igazi rövid fejűek, azaz gömbölyűek 
vagy négyszögesek. Welcker szerint az emberiség számában igazi rövid fejűek 
15 millió, rövidesek 195 millió, középhossziiságúak 544 millió, hosszúkások 
165 millió, s hosszúak 107 millió volna. Lásd Magyarország Enthnographiája 
9. lapját. 

Huxley (egy angol anthropolog) a 80 indexet fogadja el határnak a 
hosszúság és rövidség között. Tehát Huxley szerint 80—85-ig brachykephalok 
.— rövid agyuak, — 85—90 brachistokephalok — legrövidebb agynak, 90 felől 
eurykephalok — széles agyuak. Továbbá 80—77 subbrachykephalok — rövi
desek, — 77—74 orthokephalok— helyesek — 74—71 mesokephalok — közóp-
hosszúak, 71 alól rnesistokephalok — legközép hosszúak. 

2) Sur les Caractéres craniologiques de 1'homme préhistorique en Suéde 
Par M. le báron von Düben. Congrés international d'Anthropologie stb. Stock
holm, 1876. a 687—662. lap. 
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tulajdonítandó, ott tehát a vaskor megelőzte a rómaiakat. Pran-
cziaországot és Svédországot egybeállítván Hildebrand így találja: 

Francziaországban Svédországban 
az 1-ső vaskor (kelt) 
a 2-ik vaskor (római) 
» 3-ik vaskor (frankburgund) 1-ső vaskor (gót) 

^-ik vaskor (újabb). 
Svédországban a bronzkor, a régiségek tanúsága szerint, még 
Nagy Sándor idejében, Kr. e. 300 év tájon, uralkodik vala; a gótok 
tehát azután költöztek volna be. Pedig a massiliai Pytheas mát 
330 tájban gutto-nok&t talála a Balt-tenger déli partján. 

Szóval, a skandináv tudósok a kőkor és a bronzkor embereit 
más-más eredetiteknek, tehát szükségképen más-más nemzetsé-
gűeknek, a vaskor embereit pedig germán fajbélieknek tartják. De 
minthogy Düben szerint, a kő- meg bronzkor agyai ugyanazon 
typust mutatják, melyet a mai germán skandinávok agyai: ennek 
az a tanúsága, hogy az agyak idoma nem határozhatja meg a 
nemzetiseget. S ezt a tanúságot még más tények is szolgáltatják. 

Eetzius Gusztáv, a hires Eetzius András fia, a stockholmi 
gyűlésen az ember fajok agyairól értekezvén*) a skandináv (ger
mán) agyat 100 : 77,s-nak, a szlávot 100 : 88,s-nak, a lappot 100: 
86,5-nek találja. E szerint a skandináv agy dolichokephal, a szláv 
meg a lapp brachykephalok. Ha bármi csekély viszonyban volna 
is az agyidoni a nemzetiséggel, a lapp és a szláv agyak sokkal 
közelebb rokonságra mutatnának, mintsem a skandináv és a szláv: 
pedig a történelmi valóság az ellenkezőt bizonyítja. 

Tény, a minél alig van bizonyosabb, hogy a skandináv ger
mán nemcsak rokon, hanem egy eredetű is a német germánnal. 
Mindamellett Welcker is a svédet 75, az angolt és dánt 76, az 
alnémetet 77 indexűnek, tehát dolichokephalnak találta, a néme
tet magát pedig sehol sem dolichokephalnak, hanem braehykephal-
nak (részint sabbrachykephal, részint mesokephal), még ott is, a 
hol a szlávok hatását nem lehet gondolni, p. o. Würtembergiában, 
Helvétiában.2) Olaszországban már a történelem előtti agyak két 
fajtát mutatnak, brachykephalt és dolichokephalt; de azt is talál-

*) U. o. Sur l'étude Craniologique des races lmmaines. A 693—740. lap. 
a) Lásd Magyarország Etlmographiáját, 10. lapján. 
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ják ott, hogy fejlődés látszik az agyakon, a csiszolt kökorbeli 
ember meghaladta volt a régibb embert, de a rövid és hosszú 
agyuak együtt vannak később is. Olaszországnak mai lakossága 
úgy oszlik el az agy-idomra nézve, hogy Felső-Olaszországban az 
majdnem mind brachykephal, Alsó-Olaszországban dolichokephal; 
az Elba szigetén, Umbriában és a római tartományban vegyes a 
lakosság, részint brachy- részint dolichokephal. x) Broca Solutré-
ben is (Francziaországban) a palaeolith (első kő)-korban kétféle 
emberfajt ismert fel, egy dolichokephalt, mely régibb, s egy bra-
chykephalt, mely amaz után következett volna.2) 

Magyarországban Lenhossék tanárnak és társainak mérései 
szerint a megmért élő magyarok szélességi indexe volna közép
számmal 82,2, meg 83,4; a megmért horvátoké 80,7; a megmért 
tótoké 82,7; a megmért rumunoké 84,i; a megmért szerbeké 81,5; 
a megmért németeké 80,2, — s a mi nevezetes, a megmért kül
földi németeké 83,i; a zsidóké 80,8. Helyeseknek fogadván el a 
tett méréseket — módom sem lévén akár igazolni akár megkét-
leni — azokból az tetszik ki, hogy Magyarországnak összes lakos
sága, bár különböző nemzetiségű s bizonyosan különböző eredetű 
is, mind brachykephal. A magyarok előtti időből az úgynevezett 
avar agyak mesterséges alakúknál fogva tűnnek ki, 3) de az an-
thropologiai jellemre nézve azok is brachykephalok. Vannak 
nálunk történelem előtti agyak is ; egy ketteje a szeptemberi gyű
lés kiállításában vala látható. Az egyiket, melyet Paur Iván Bük
ről (Sopronmegyében) küldött volt be, krakói tanár Kopernicki az 
én és Paur jelenlétünkben méré meg. Annak homloka hátrasí-
múló, de széles, a szem feletti dudorodása csekély; egész idoma 
első tekintetre is hosszúkásnak tetsző. A mérésekből 73 szélességi 
index, teb#t dolichokephalsága tűnt ki. Se foga se állkapczája 

*) Nicolucci. Sur l'homme préhistorique en Italie. Compte Rendű du 
Congrés international á Bologne 1871. Pag. 233—238. 

a) A Solutré M. Broca a reconnu l'existence, pendant la véritalde 
époche paléolith de cetté station, de deux races d'hommes mélées, dönt uue 
dolichocépliale, la plus ancienne d'aprés lui, et l 'autre brachycéphale ou plu-
tőt mésaticéphale. Compte Rendű du Congrés de Stockholm 1874 ; pag. 128-

3) Lásd Magyarország Ethnographiáját a 155. 156. lapján. A nemzet
közi gyűlésen Lenhossék is előmutata egy avar agyat, s értekezvén róla 
bizonyosan felvilágosította e feltűnő agyakat. 
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nem lévén az arcznak eme határozása, hogy meredek vagy előre 
nyúlt fogu-e (orthognath vagy prognath), lehetetlen. Egy más 
agy ott a kiállításban még csonkább vala, de idoma hasonlóképen 
dolichokephal. Nálunk is tehát a történelem előtti ember dolicho-
kephal, legalább részben: mert ki tudja, nem találnak-e majd 
brachykephalra is. 

Melyik idom már tökéletesebb ? Talán egészen hiú a kérdés : 
de a mikor két idom kerül egymás mellé, az ember nem állhatja 
meg, hogy egybehasonlítgatásában ezt a kérdést ne tegye magá
nak. Tehát melyik agyidom tökéletesebb, a dolichokephal-e vagy a 
brachykephal ? Eetzius András felállítván ismeretes osztályozását, 
s a germán skandinávokat dolichokephaloknak találván, a néme
tek közt az a nézet kapott fel, hogy az orthognath-dolichokephal 
idom a legtökéletesebb, azt hivén, hogy ilyenféle az egész német
ség, valamint a prognath-brachykephal idomot (a pápuát, négert 
stb.) legállatiabbnak vélik vala. Nemsokára fel kellé hagyni avval 
a nézettel, mert a szabatos mérések a németeket is brachykepha-
loknak tüntették ki, milyenek a szlávok, magyarok, törökök stb. 
Mint láttuk, az emberiség legeslegnagyobb része brachykephal. 
8 már Virchow arra a véleményre hajlandó, hogy a rövid és hosszú 
agyak eredetét a különböző életnemnek s a míveltség különböző 
fokának lehet tulajdonítani; hogy a doliehokephalság hihetőleg egy 
alsóbb, s a braehykephalság egy felsőbb fokot mutatna. l) — De ezt 
a nézetet már Skandinávia nem támogatná, mert csakugyan nem 
áll, hogy a lapp és a finn (a kik brachykephalok) felsőbb vagy 
nagyobb míveltségűek volnának, mint a germán skandinávok (a 
kik dolichokephalok). Különbséget akar ugyan Virchow találni az 
éjszaki braehykephalság között, a melyhez a lapp hasonlítana, s 
a déli vagy szárazföldi braehykephalság között:2) de hogy melyik 
aztán a nagyobb míveltségnek a képviselője, azt nem találtam 
még megírva. A sírokbeli leletek, kivált Angliában, majdnem Vir
chow nézetét támogatják, mert a folyosós vagy sor-sírokban, 
melyek az új kőkorból valók, hosszú fejeket, a kerek sírhalmok
ban pedig, melyek a bronzkorból valók, rövid fejeket találnak, 

r) Cornpte Rendű du Congrés international á Stockholm 1874. A 706. 
707. lapon. 

a) U. o. a 849. lapon. 
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mint Lubbocknál is olvasható. (Lásd magyar fordításában : A tör
ténelem előtti idők. I. 138. lapján.) Németországban is «azon 
németek, kik a soros sírokban (Leichengráber) temetkeztek, álta
lában magas és hosszú fejűek voltak, ellenben a mai frízek, a kik 
talán legtisztább germán vérűek, alacsony és rövid fejűek.» x) Ma 
legalább meg van haladva az a nézet, hogy a dolichkephalság, 
még ha meredek arcz-él járul is hozzá, az emberi tökéletesség kife
jezője. De az előítéletet — mely előbb itél, hogysem ismerné a 
tényeket, a melyekre támaszkodik, - - az előítéletet, ha kedvez a 
hiúságnak, nem lehet egyhamar kiirtani. Bagehot csak előítélet
ből, tehát ellenkezőleg a kiáltó tényekkel írhatta: «A mióta a 
hosszú agyú népek a rövid agyuakat Európának legjobb részeiből 
kiszorították: azóta az egész európai történelem a győzelmek tör
ténete, melyeket a hadilag jobban készült népek a kevésbbé jól 
készülteken nyertek és nyernek.» A tények azt kiáltják, hogy 
Közép-Európában a rövid vagy gömbölyű agyú népek győztek a 
hosszú agyuakon, mint viszontag Keletindiában a hosszú agyú 
angol győzött a hosszú agyú szanszkrit és más népeken. Sajnála
tos dolog, hogy ilyen tanítást, milyen a Bagehoté, az új európai 
evangéliumba vesznek, be !2) 

Az agy idomának nincsen semmi köze a nemzettel, az agy
tan tehát nem része az etimológiának, hanem csak az anthropo-
logiának; ez továbbá természettudomány, de az etimológia nem 
lehet az. A természettudománynak egyedül az tárgya, mi magá
tól a természettől, az embernek hozzájárulása nélkül lett. Az em
berfajok, akár hogyan keletkeztek is, az ember akaratján kivül 
lettek; valamint az agynak idoma is, s minden, a mit a physiolo-
gía fejteget, az emberi akaraton kivid áll. Azért is úgy látszik 
nekem, hogy a stockholmi gyűlésnek hatodik kérdése : Svédor
szágban, melyek a történelem előtti embernek anatómiai és ethnikai 
jellemei ? (quels sönt les caractéres anatomiques et ethniques de 
l'homme préhistorique en Suéde?) kétfélét foglalt egybe, mik nem 

*) Virchow a német anthropologiai gyűlésen, Jénában, 1876. augusz
tus 9—12. 

8) A Nemzetközi Tudományos Könyvtár (interuationale wissenscliaft-
liche Bibliothek) németül, angolul, francziául, olaszul és oroszul ád a társa
dalmi és természeti tudományok köréből olyan népszerűen irt munkákat, 
melyek a legújabb haladásokat tudományos szabatossággal fejezik hi. 
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tartozhatnak együvé, azaz, mik nem lehetnek egy tudománynak 
a tárgyai. Minden, a miről az anatómia beszélhet, az nyilván a 
természettudományba való: viszontag minden, a mi a nemzetet 
vagy népet teszi, a nyelv s a mi vele jár, az nem lehet természet
tudományi tárgy, mert annak se kiterjedése se súlya nincsen. De 
hát igazán az etimológia nem természettudomány-e ? 

II. 
Bagehot a nemzetek eredetéről szól, vagyis a természetes 

kiválásnak és átöröklésnek befolyásáról a politikai községek kép
ződésére értekezik.1) Bagehot értelmében a nemzetek támadása a 
természetes kiválásnak (natürliche Zuchtwahl) és átöröklésnek 
volna tulajdonítható. Ha ez áll, az etimológia is a természettudo
mányba való, s az ethnographia nem egyéb csak természetrajz; 
s hogy még tovább menjünk egy lépéssel, a «história gentium» 
csak «historia naturális*). Érdemes a dolog, hogy közelebbről 
megvizsgáljuk. Legelőbb is azon akadunk fel, hogy egynek van 
odaállítva: nemzet és politikai község. Méltán csodálkozhatni azon, 
hogy brit ember, ámbár Kelet-Indiát nem látta volna is, Írorszá
got, vagy inkább az írnépet el bírja felejteni. Ha t. i. arról nem 
feledkezik meg, lehetetlen neki bármennyire is a nemzetet a poli
tikai községgel azonosítania. A roppant brit birodalom Keletin
diában nem egy, de tiz és több nemzetet foglal magában; pedig 
az az indiai birodalom még nem is magában áll, hanem az euró
pai brit birodalomnak egy része; s jóllehet épen múlt nyárban az 
angol királynét India császárjának nyilatkoztatták ki, azzal nem 
akarták azt kijelenteni, hogy India külön s Anglia is külön politi
kai községek. Az európai tapasztalás mutatja, hogy egy nemzet is 
tbbb politikai községet tehet, s viszontag egy politikai községbe 
több nemzet tartozhatik. Nemzet és politikai község nagyon külön
böző két dolog. 

Különböző lévén a kettő, lássuk, melyiknek képződésére 
folyhat be a természetes kiválás és átöröklés ? Maradjunk a brit 
politikai község mellett. Vájjon a természetes kiválás és átöröklés 

l) Der Ursprung der Nationen. Betrachtungen über den Einfluss der 
natürlichen Zuchtwahl uud der Vererbung auf die Bildung politischer 
Geineiuwesen. 
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csatolta-e a katliolikus Írországot a protestáns Angliához ? vagy 
az indiai birodalmat az európaihoz ? Egyszerre belátjuk, hogy a 
mit Bagehot állít, nem alkalmazható a politikai községre. 

De talán a nemzetre alkalmazható; talán a nemzetet képezi 
a természetes kiválás és átöröklés ? A természettudományok kibő
vülése korunknak egyik sajátsága, úgy mond Bagehot: a találmá
nyok új világa keletkezett, a melyet akarva nem akarva látnunk 
kell; az eszmék új világa tölti el a levegőt, a melyben élünk, 
habár nem is látjuk, azokat. Ez új eszmék átváltoztatták az állami 
tudományt s a társadalmi gazdaságot. Most minden dolognak van 
történelme vagyis régi jelentősége; az egyes ember is eg}T régiség 
a tudományos szem előtt, a mely alakjából olvassa ki életének 
egész történelmét, azt t. i., hogy micsoda ő maga, s mi tette azzá 
a mi, kik voltak elődjei, s azok mi által lettek azokká és nem 
másokká. — A mívelt embernek teste a nevelés által változik, 
felgyűlt erőkkel van eltöltve s tehetségeket szerez magának, 
melyeket öntudatlanul gyakorol. — Az élet az idegrendszernek 
folytonos fejlődése. A nemzőnek tulajdonsága az utódra, megyén 
át, a kiben mint ösztön vagy jelesség nyilatkozik. A most élő indi
viduum okvetetlen a szüléjének eredménye, melyet csak akkor 
érthetünk meg tökéletesen, ha a szülék tulajdonságait megtudtuk. 
Az átöröklés törvényei még ismeretlenek. A szellem valami isme
retlen módon hat az idegekre; az idegek hasonlóképen ismeretlen 
módon gyűjtik össze a hatásokat, s ezeknek eredménye gyakran 
valamikópen által megyén az utódra.x) 

Ez az újkori természettudomány philosophiájába való, ami t 
a zoológia bizonyosan helyesel, de csak addiglan, míg találmá
nyokra, eszmékbe, állami tudományra, társadalmi gazdaságra s 
egyéb ilyenre érünk, a melyeket nyilván a zoológia nem fejthet 
meg. A magyar nyelvben termés, tenyészés, meg termesztés, tenyész
tés szók vannak. A mi a termés tenyészés nagy körébe való, az 
bizonyosan a természeti törvényeket szorosan követi, s abban 
egyéb a természetes szükségnél, a természetes oknál és okozatnál 
nincsen. Be a nyelv nem hiába képezett a termés szóból termesz-

*) Unser Geist wirkt in irgend einer unbekannten Weise auf unsere 
Nerven, und unsere Nerven sammeln auf eme ebenfalls unbekanute Art die 
Wirktingen an, und das Ergebniss geht háufig irgend wie auf imsere Nacli-
kommen über. (Per Ursprung der Nationen. 11. lapon.) Huxleyből van véve. 
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tést, a tenyészés szóból tenyésztést, mert arra a tapasztalás kény
szerítette. Az újkori természettudomány szeret a tapasztalásra 
hivatkozni, tehát azt sem tagadhatja el, lehetetlen azt nem lát
nia. Az ember is terem, tenyészik, mint a természettudománynak 
valamennyi tárgya, s a meddig terem, tenyészik, addiglan őt ter
meszteni és tenyészteni is lehet, úgy hogy derekasan termesztett 
állattá lesz, jól emésztő gyomorral, mint a madár, erősen birkózó 
karral, mint Ajax, gyorsan futó lábbal, mint Achilles : de lehet-e 
okosságot is, politikai számítást beléje termeszteni, hogy olyan 
legyen, mint Ulysses, azt <még a leghíresebb angol tenyésztő sem 
mutatta meg. Hogy erős gyermekeket tenyészteni lehet, nincs két
ség; hogy a természetes kiválás (natürliche Zuchtwahl) az emberi 
nemben is hat, ki tagadja: de hogy Sokratoseket, Phidiasokat, 
Perikieseket, Shakespeareket, Peeleket, Darwingeket tenyészteni 
lehessen, azt nem hihetem, az a tapasztalással ellenkezik. Avagy 
lehet-e a nyelvet tenyészteni, azaz születés útján átörökíteni a gyer
mekre '? 

Aristoteles bizonyosan sok tudománynak híjával volt, mely 
ma a természet- és mathematikai tudományok embereinek közös 
birtoka: de magát az embert alkalmasint jobban ismerte, mint 
korunknak sok tudósa. Aristoteles az emberi léleknek {tpúwj), így 
nevezi ő azt, a mi az állati testben súly és tér szerint meg nem 
mérhető — két részét látja, értelmetlent és értelmest. Az értel
metlen, úgy mond, a növevénynyel is közös, az t. i. mely a táp
lálkozást és növést okozza, s a mely leginkább az alvás közben 
hat. De minthogy az ember nem az alvás által lesz jóvá avagy 
roszszá, világos, hogy a léleknek emez értelmetlen része nem is 
teszi ki az embert. Még más értelmetlen természete is van a 
léleknek, az érző, mely azonban némileg értelmes is, mert arra 
lehet szoktatni, hogy szófogadója legyen az értelemnek. A mi tehát 
a tenyészésre tartozik, az egészen értelmetlen, de a kívánság és 
ösztön az értelemben is részesül, a mennyiben hajthatóvá lesz az 
értelem által. A mint a fiú az atyjához, úgy áll a kívánság és ösz
tön az értelemhez, t. i. egyik és másik szófogadó lehet. Ez által 
válik lehetségessé a nevelés. Ha tehát a kívánságot és ösztönt is 
értelmesnek tartjuk, a léleknek értelmes része kettős, olyan, mely 
kiváltképen és magában értelmes, s olyan, mely szófogadó lehet, 
mint a fiú. Ezen különbség szerint tehát a lélek erényei is kétf'é-
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lék: értelmiek és szokásbeliek vagy nevelés által szerezhetők. 
A bölcseség, okosság, belátás stb. értelmi erények: de a kívánsá
gon való uralkodás, a józanság stb. azok nevelés szerezte eré
nyek. x) Az embernek, vagyis a léleknek tehát három, úgy mint : 
tenyésző, érző és értő mivolta van. Az első közös a növevénynyel, 
arra nézve tehetetlen az ember ; a második közös az állattal, arra 
nézve van tehetsége az embernek, melyet kivánság-nak nevezünk, 
s azt nevelni lehet, sőt kell is ; a harmadik emberi sajátság, s az 
ahhoz tartozó tehetség az akarat, melyet nemcsak nevelni, hanem 
oktatni is lehet és kell. A növevény nem nevelhető; az állat nevel
hető ; az ember oktatható. 

Mit örökliink a szüléktől'? Azt, a mit az ember a növevénynyel 
közösen bír, s a mire nézve az ember épenséggel tehetetlen ; örököl
jük azt is, a mit az ember az állattal közösen bír, de mivelhogy arra 
nézve tehetsége van, az nevelődhetik is,' tehát ahhoz már hozzá 
lehet valamit tenni, azt fokozni lehet, vagy leszorítani, egyszóval 
idomítani. De nem örökölhetjük a szüléktől, a mi az embernek 
sajátja, az értő mivoltát; a nyelvet sem örökölhetjük azoktól. Az 
öröklés csak odáig ér, s a nevelés csak annyira bír menni, hogy a 
régi mondás szerint «ut sit mens sana in corpore sano», hogy az 
ép testben ép elme legyen : de azt az ép elmét azután az ép test
tel együtt mire használja majd az ember, miben hogyan lesz cse
lekvő, azt nem lehet elörökölni, nem lehet eltanulni; 
mélynek sajátja, erénye, méltósága. A gyermek gyakran nevetségig 
hasonlít a nagyatyjához testi színére, hajára, mozdúlatjaira, 
hanghordozására, még köhentéseire nézve is ; hasonlít hozzá indu
latjaiban, mert mind azt elörökölheti, a mi a tenyésző és érző 
életre tartozik^. De hogy miben fog egyszer jeleskedni vagy nem 
jeleskedni a gyermek, azt nem örökölheti az elődöktől. Azt beszé
lik nekünk, hogy Thukydides Olorus fia volt, ezen Olorus pedig 
Miltiades-fi Kimontól és Hegesipylétől, egy Olorus nevű thrák 
királynak leányától, született volt. Thukydides tehát tenyésző és 
érző mivoltát a hires Miltiades nemzetségétől s egy thrák királyi 
ivadéktól örökölhette. Ámde azt is beszélik nekünk, hogy Hero-
dotus az olympiai játékban olvasván fel történeti művét, az ifjú 
Thukydides, annyira megindula a hallott történetein, hogy sírva 

*) Aristoteles Ethic. Nicom. I . 13. 
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fakadt rajta, s ez az esemény vévé reá, hogy maga is történelem-
íróvá lett. A monda, bár nem történt valóságot, de beszéli emberi 
igazságot, azt hogy Thukydides se a Mütiades, se a thrák királyi 
nemzetségtől nem örökölte azt, a mivel kitűnt, hanem egy idegen, 
nem az ő teste és indulatjai fakasztotta eszme, tette történelem-
íróvá ; s a mi korunk kiválasztottjai is, kivétel nélkül, nem atyáik 
vagy nagyatyáik öröksége, hanem Thukydides szelleme által vál
tak és válnak történelem-írókká. Az, a mit Bagehot a mai terrné-
mészettudósok után mond, hogy «a most élő individuum okvetet-
len a szüléinek eredménye, melyet csak akkor érthetünk meg töké
letesen, ha a szülék tulajdonságait megtudtuk», az embernek csak 
azon mivoltára nézve áll, a melynél fogva olyan, mint a növevény 
s olyan, mint az állat, de semmiképen sem áll mivoltra 
nézve, a mely emberré teszi az embert. A találmányok új világa, 
melyet akarva nem akarva látnunk kell, az eszmék új világa, mely 
eltölti a levegőt, a melyet lehelünk, nem az embernek tenyésző és 
érző mivoltának termései, a melyet el lehet örökölni, hanem az 
értő-é, a melyet nem örökölhetünk el, a melyre nézve az egyedi 
akarat a teremtő tehetség. 

Azt a kérdést, hogy miképen támadtak egyáltalában a nem
zetek, oszszuk kettővé, úgy mond Bagehot. Előbb azt kell kér
dezni, hogyan támadtak a különböző ember-fajok, minő a néger, 
vörösbőrű stb. faj ? azután kérdezzük, miképen támadtak a nem
zetek ? Az a folyamat, melyben a fajok keletkeztek, hajdan bizo
nyosan igen hathatós okok lefolyása volt, melyek utóbb megszűn
tek hatni. Ujabb fajok nem támadnak többé ; a melyek megvannak, 
azokat mindenütt a legrégibb időktől létezőknek ismerjük. A kü
lönbségek, melyeket az árja, túrán, néger, vörös és ausztráliai 
fajok felmutatnak, nagyobbak, mintsem azokat a most ható okok 
a mostani embereknél előhozhatnák, úgy mond Bagehot. 0 tehát' 
nem is kutatja a fajok eredetét, azt ő ki nem találhatónak állítja. 
— Föltetszik határozatlansága mégafajak elnevezésében is. Egy
szer európai, néger és más fajokról beszéli, másszor meg, mint 
imént láttuk, árja, túrán, néger, vörös és ausztráliai fajokat szám
lál elő. Az árja és túrán nevezet csak a nyelvkülönbség után kezd 
divatozni, melynek nincsen köze a fajok különbségeihez. 

A fajok léteztét elfogadván, hogyan keletkeztek a nemzetek? 
A nemzetek támadása olyan lefolyás, melyet a legújabb időkig 
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észrevehetünk. Legegyszerűbb példája Bagehot szerint (a 112. 
lapon) az első amerikai államnak, Új -Angliának, megalapítása, 
melynek oly határozott nemzeti jelleme van. Egy csapat ember, 
megegyezvén a hitbeli és politikai fogalmakban, melyeket az 
anyaországban nem szeretnek vala, kiköltözék Amerikába, s ott 
egy új államot alkot. Nem lehet ugyan gondolni, hogy az emberi
ség gyermekkorában ugyanazon okok működtek, melyek Uj-
Angliát teremtették, mert azon gyermekkorban nem önkényes, 
hanem kényszerített rendszer alkotá a nemzeteket; nem egyedek, 
hanem nemzetségek teremték. — Bagehot itt és másutt a nemze
tet és politikai községet egynek tartván, szinte nem is tudja, hol 
és miben keresse a nemzetek támadását. Az angol társadalomból 
kiváltak alapítván Új-Angliát, egy kész és már nagyon fejlett 
nemzet számára csak új lakhelyet kerestek, mint valamely régi 
görög megszállás, vagy colonia. Ilyen gyarmatozás nem teremt új 
nemzetet, hanem csak új politikai községet teremthet a meglévő 
nemzet számára. 

Az utánozási hajlam az emberi természet legerősebb haj
lama ; ennek fő széke pedig a hit, így folytatja Bagehot igen he
lyesen. Azon okok, melyekből valamit hiszünk, mást meg nem 
hiszünk, a psychologiának leghomályosabb része. A legkomolyabb 
bölcs is hamar utánozza felekezetjének divatozó bolondságait ; 
még philosophiai dolgokban is nagyobb erőlködésbe kerül valamit 
nem hinni, mintsem az ellenkező. Az utánozás tehát nemcsak a 
divatot, hanem a hitvallást és a nemzet jellemét is megváltoztat
hatja. Mi angolok, úgy mond Bagehot, komolyak vagyunk Glad-
stone-nal, s nem voltunk oly komolyak Palmerston-nal. Az utáno
zás és a hit nemcsak a gyermeken és a tömegen, hanem a számító 
embereken is uralkodik, a mit Begehot a börzék hirtelen bizako
dásai és ijedései által világosít meg. A nemzeti jellem nem más, 
mint kedvelt utánozások által egybegyűlt szokások gyűjteménye. 
Az ily utánozások, sok nemzedéken által, természeti következése
ket hoznak elő; a szülék gondolkodása mintegy testileg által me
gyén a gyermekekre. Idővel tehát okvetetlenül egy typus alakúi 
és válik örökössé, ha változatlan működésben maradnak a ható 
okok. Igaz ugyan, hogy e folyamat által nem keletkeznek a fajok: 
ilyetén ható okok soha sem tehetik négerré a brahmant, vagy 
vörös emberré az angolt — mert a fajok teremtésére sokkal erő-
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sebben ható okok kellettek, a melyeket ma nem látunk már — de 
okozhatják azt a különbséget, melyet a görög nemzetben, p. o. az 
athénei és spártai között találunk, jóllehet magának a görög nem
zetnek támadását sem fejtik meg. — Itt is Bagehot az emberiség 
fajait, mint a néger fajt, a nemzettel, teszem a görög nemzettel, 
zavarja egybe; oda fel is láttuk, hogy árja, túrán emberfajokat 
emlit, melyeken azonképen mást, nem fajokat értünk. Ezen össze-
zavarás ott is nyilatkozik, a hol világosan megmondja, hogy a 
nemzetek nem úgy támadtak, a mint könyvének tartalma és 
iránya mintegy következteti az olvasóval, mert (a 97. lapon) így 
szól: «A nemzetek bizonyosan nem a természetes kiválás (natür-
liche Zuchtwahl) útján keletkeztek, mint a vad állatok fajai. 
A természetes kiválás azokat az egyedeket tartja meg, a melyek 
legalkalmasabbak ellentállani a megtámadó ellenséges hatásoknak : 
úgyde miért különböztek emez ellenséges hatások Spártában, 
Athénében, Eómában ? mert íme a spártaiak, athéneiek, rómaiak 
nagyon különbözők valának egymástól.*) — A spártaiakat, athé-
neieket, nemzetiségi tekintetben, lehetetlen egy sorba állítani a 
rómaiakkal: s ha Bagehot mégis teszi, avval világosan elárulja, 
hogy voltaképen nem tudja, mi a nemzet. 

A természettudományok methodusa okvetetlen helyes, de 
helytelen azt ott is alkalmazni, a hol nem a természet alkotmá
nyairól van szó. Az ember, mint a természet alkotmánya, szük
ségképen tárgya a természettudománynak; tehát az is ennek tár
gya, mi az emberrel születik, s így az emberfajnak kérdése a ter
mészettudományba való. De az embert a nyelv teszi emberré; a 
nyelv nem születik az emberrel, az tehát nem lehet a természet
tudománynak tárgya. Továbbá a nyelvek különbségei teszik a 
különböző embertörzsököket, a melyeket nem szabad összezavarni, 
vagy egynek tartani az emberfajokkal; amaz embertörzsökek tehát 
hasonlóképen nem lehetnek a természettudománynak tárgyai. 
Végre az ember-törzsökek, ismét a nyelv-törzsökek szétoszlása sze
rint, nyelvcsaládokat, s ezek továbbá nemzeteket alkotnak, mely 
nemzetek még ágakra oszolhatnak. Ennélfogva nyelvcsaládok, 
nemzetek, nemzeti ágak sem lehetnek természettudományi tár
gyak. Mind ezektől különbözők a társadalom ós állam. A társa
dalom az emberi míveltségnek általános képviselője, s azért lehet 
oly határtalan, mint maga a míveltség, s valamint beszélhetünk 
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európai vagy keresztyén miveltségröl, úgy szólhatunk európai 
vagy keresztyén társadalomról is, a melyben igen sok és különböző 
nemzet fér össze. — Az állam az emberi jognak képviselője, mely 
a társadalom mozgató erőjit úgy össze akarja egyeztetni, hogy az 
egyes emberek az érdekek tusában nemcsak lehetőleg keveset 
szenvedjenek, hanem inkább gyarapodjanak i s ; azért az állam 
nem is lehet oly határtalan mint a társadalom, minthogy a jog 
is meg van határozva és határolva. De a társadalom és állam sem 
lehetnek a természettudományok tárgyai. 

Bagehot sehol sem beszélt igazán a nemzetek eredetéről, 
mert magát a nemzetet nem tartja szeme előtt. Pedig Európa 
igen tanúságos példákat szolgáltat* melyeken nemcsak a nemzetek 
eredetét, hanem azoknak mivoltát is megtudhatni. Ezen példák a 
román nemzetek, a portugál, spanyol, franczia, és az oláh, mely 
egyedül románnak nevezi magát. Ezeknek ismeretes alapja a régi 
rómaiság, mely egész déli Európát a Dunáig s a nyugatinak egy 
részét a Rajnáig elfoglalta és birta volt. Egyik sem mondhatja, 
hogy a régi rómaiaknak olyatén utódjai, milyen a fiú és unoka az 
atyáé meg nagyatyáé. Mert a szétterjedt rómaiság maga is külön
böző nemzeteken uralkodván, bizonyosan némileg mássá lön Lusi-
taniában, mássá Hispániában, mássá Galliában, mássá a byzanczi 
tartományban, melynek neve «római» volt a byzantinus császá
rok alatt, s Rum-ili, azaz Rum tartomány nevű maradt a törökök 
alatt is. Ha valahol, Itáliában folytathatta volna létét szakadat
lanul a rómaiság: de még az olaszok sem annyira utódjai a régi 
rómaiaknak, mint a fiú és unoka az atyáé és nagyatyáé. Tudniil
lik mindegyikében a nevezett országoknak a már idegen nép-ele
meken uralkodó rómaiságba ismét idegen oltványok tevődtek, 
úgymint kevesebb arab, de sokkal több német oltványok a nyugati 
országokban, szláv oltványok a byzancziban. így három osztályba 
eső elemekből alakultak meg a portugál, spanyol, franczia, olasz 
és rumun vagy oláh nemzetek; az első osztályt a rómaiak előtti 
elemek, a másodikat magok a rómaiak, a harmadikat az új oltvá
nyok teszik. De a római elemek uralkodván mindenütt, azért 
híjjuk románoknak a nevezett nemzeteket. Hány román nemzet 
alakúit így ? A hány román nyelv támadt az összeolvadó elemek
ből. — S ha szorosabban nézzük eme nyelvek és nemzetek táma
dását, azt veszszük észre, hogy alulról küzdöttek fölfelé, mintegy 
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a silánya lett jobbá-jobbá. Mindenütt a megvetett, legalább nem az 
uralkodó nyelv- és nép-réteg a kezdet, mely homályban tenyészik 
es mind számosabbá lesz, míg hozzája leereszkedik az uralkodó 
réteg s azt magáévá teszi. Ez akkor történt szemmel láthatólag, 
midőn az illető pór nyelvet irodalmivá tették, eleinte ugyan csak 
a nép kedvéért, majdan magának a költészetnek és tudománynak 
kedvéért is. így támadt a portugál nyelv, nemzet és irodalom, így 
a spanyol, olasz, franczia, így legutoljára a rumun vagy oláh. 
Ez mint hozzánk legközelebb is, de mint legújabb is, melynek 
alakulását nyomról-nyomra kisérhetjük, reánk nézve tanúságosabb 
valamennyinél. Ha például az olasznak csak az irodalmi latin 
nyelv alól kellett magát kiszabadítania: a rumun kénytelen volt 
magát mind a tudományos és társadalmi görög alól, mind az egy
házi szláv uralkodás alól kivonnia, miközben a társadalomnak 
úgy görög mint szláv felsőbb tényezőji lassan-lassan belé olvadá-
nak és olvadnak az oláh nemzetbe. 

Ezek a román nemzetek nem folytatásai a régi rómaiság
nak, hanem új nemzetek. S valamint ezek: úgy alakultak meg a 
germán, úgy a szláv nemzetek is. Különösen az angol nyelv és 
nemzet támadása vethető össze a rumunéval. Az kelt, római, tiszta 
germán meg románosodott germán (normann) elemekből ala
kúit meg. 

A nemzetek támadása, változása, enyészete más folyamatot 
tüntet elő, mint a milyet Bagehot képzel magának. S ez a folya
mat tökéletesen teljesen független az agy méreteitől, már annál 
fogva is, mert a nyelv, mely minden nemzetnek csirája és éltető 
fája, nem születik az emberrel, hanem nevelés által közöltetik 
vele, akármilyen agyú legyen is a gyermek vagy ember. 

III. 
«A magyarok avval dicsekesznek, hogy politikai nép ; Bis-

mark ur, úgy látszik, 1864-ben hitt nekik, sőt talán még 1874-ben 
is azt gondolja vala, a mint csudálatos beszélgetéséből Jókai Mó-
riczczal kivehető, hogy a magyarok afféle önhízelgéssel nem csal
ják meg magokat. Az ellen szabad legyen az általam már 1853-
november havában felhozott physikai öregségét a magyar nem
zetnek hangsúlyozni, mely előre is azt a véleményt támasztja, 
hogy a nemzet immár el van kopva. Midőn 1844 november és 
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deczember havaiban Müller Miksával együtt Eückert Fridrik per
zsa leczkéit hallgattam : ez a mester — ki gyarlóságai mellett is a 
leggenialisabb nyelvtudós, kit valaha láttam — azt fejtegeté előt
tünk, hogy Kelet-Indiának déli nyelvei Fel-Ázsiának túrán nyel
veivel eszmebeli rokonok. Az Indgermánok és Sémiek tehát mint 
ék úgy szorultak a Túrán ok közzé, azokat kétfelé hasítván. Aturá-
nok tehát a történelmi népalakúlásnak legősiebb rétegjei. — Ha 
Bückertnek állítása helyes, a minthogy kétségen kivül az is, a 
turánok oly régi korba valók, mely valamennyi sémi és indoger
mán fejlődést megelőzött. Úgyde a népek élete szintúgy meg van 
határolva mint az egyeseké. Csak szellemi erők tartják fenn a né
pek ifjúságát vagy újíthatják meg á*zt. Ámde ilyen szellemi erő
ket nem látunk sehol a turánoknál; azért igazság nélkül maga
sabbnak véljük a magyarok becsét, mint a finnekét, észtekét, 
lappokét és törökökét, a kik legközelebb rokonaik Európában. 
El fognak enyészni a magyarok, minta keltek enyésznek szemünk 
láttára; nekik saját politikai szerepet tulajdonítani egy politikus 
szájában ép oly kevéssé komoly szándék lehet, mint orvos szájá
ban nem lehet komoly egy nyolczvan esztendős embernek szóló 
tanács, hogy házasodjék meg s nevelje föl saját gyermekeit.* x) 

De Lagarde, mint halljuk, (hogy ezt az európai évkönyvek 
följegyezni el ne feledjék !) már 1853 november havában hozta 
fel a magyar nemzet physikai öregségét, a mire azonban Bismark 
se 1864-ben se még 1874-ben nem figyele. íme 1876-ban ismét 
hangsúlyozza De Lagarde : talán most nemcsak Bismark, hanem 
mások is befogadják figyelmeztetését. Mi azonban erről nem szó
lunk, védelmezni sem akarjuk a magyarokat, megmutatván, hogy 
ilyen meg olyan szellemi erők ifjúsítják a nemzetet. De tudós em
berről, milyennek De Lagardeot ismerjük, tudnunk érdekes, hol 
vette azt a tudományát, melyet, mint egy másik Jézsaiás hall
gató nem hallgató füleknek hirdet. Azután még érdekesebb tud
nunk, való igaz-e a tudomány ? Honnan tudja hát De Lagarde, 
hogy a magyarok régisége azon korba nyúlik fel, a mely az ind
germánok és sémiek valamennyi fejlődését megelőzte ? Megmondja 
nekünk.— 1844. november és deczember havaiban hallotta meg azt 

*) Über die gegenwártige Lage des deutschen Reiclis. Von Paul de 
Lagarde. Göttingen, 1876. A 9. 10. lapon. 
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Eückert Fridriktől, a ki előtte és Müller Miksa előtt kifejté, hogy 
Kelet-India déli nyelvei eszmebeli (ideale) rokonok Fel-Ázsia 
túrán nyelveivel, s Eückertnek emez állítása kétségen kivül helyes, 
bizonykodik De Lagarde. — Eückert Fr. mint keleti nj^elvek 
tudósa, még inkább mint arab, perzsa, szanszkrit irodalmi mun
kák rendkívül ügyes fordítója s mint eredeti költő is hires: neki 
alkalmasint a Kelet-India dravida nyelveiről tudomása vala, vala
mint a finnről, magyarról, törökről, mongolról stb. is. Ezen nyel
vek közt eszmebeli rokonságot találván, arra építé azt a nézetét, 
hogy a turánok (dravidák, finnek, magyarok, törökök stb.) a tör
ténelmi nép-alakulásnak legislegrégiebb rétegje. Mit értett azon
ban Eückert az eszmebeli rokonságon, nem tudjuk, De Lagarde sem 
mondja meg : azt kérdhetnök ugyan tőle, nincsen-e eszmebeli 
rokonság valamennyi nyelvek közt a földkerekségén ? de hagyjuk 
abban. 

Az a vélemény, hogy a dravida és a fel-ázsiai túrán nyelvek 
közt valamiféle rokonság volna, nagy feltűnést okozott az újabb 
nyelvtudományban, sőt még az ethnographiában is. Müller Miksáé
nak gondoltuk nemcsak én, hanem külföldi írók is. Most De La
garde kijelentéséből megtudjuk, hogy az nem Müller Miksa agyá
ban kelt, hanem Eückert Fridrik költötte volt k i ; s úgy látszik, 
De Lagarde annak hírét Müller Miksától el, s Eückert Fridriknek 
vissza akarja szerezni, azért adja elő oly szabatosan, hogy azt 
ettől Müller Miksával együtt hallotta 1843 november és deczem-
ber havaiban. l) De látván, hogy a nagy neszű vélemény nem 
Müller Miksától, hanem, az új kijelentés szerint, Eückert Fridrik
től származott: gyanú keletkezek bennem, hát ha még Eückert 
sem dicsekedhetik annak első kitalálásával; hát ha egyátalában 
nem is a német tudomány fölfedezése az ? Keressük ama véle
ménynek vagy eszmének — mert az itt egyet teszen — a forrását, 
mire két indok is hajthat. Első az, hogy ez által egy tudományos 
véleménynek története lesz világossá; másik pedig az, hogy egy
úttal az eszmék, gondolatok, vélemények átöröklését egészen füg
getlennek mutatjuk a testi származástól. Müller M. nem volt test 

*) Hogy mi is valamivel kiegészítsük a chronologiát, megjegyezzük, 
hogy Eückert Fr. 1841—1849-ig Berlinben vala a keleti nyelvek t anára ; 
I)e Lagarde és Müller Miksa tehát Berlinben hallgaták Bückertet. 
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szerinti fia Rückert F.-nek, mégis az ő eszméjét eresztette világgá, 
mint De Lagarde kijelentése után gondolnunk kell; Rückert Fr. 
pedig alkalmasint nem atyjától öröklötté «genialis» nyelvtudomá
nyát. — Hol találjuk meg a híres véleménynek forrását ? Lássuk. 

A magyar nyelvtudósok legott a magyar és héber nyelvek 
közt találának hasonlatosságot, így Sylvester János s utána vala
mennyi Révai Miklósig. Sylvester az 1539-ben kiadott Gramma-
tiea Hungaro-Latina-jában észre véteti az olvasóval, hogy mint a 
héberben úgy a magyarban is, a személyes névmás birtokos ragul 
jár a névszókhoz, hogy az igeragozásban is hasonlatosság van a 
két nyelv közt, mi legvilágosabban bizonyítja a kettőnek rokonsá
gát. Geleji Katona István, hogy még azt említsem, 1645-ben azt 
mondja «Magyar Grammatikácskájában» : «A magyarnyelv egy az 
orientális lingvák közül, mely megtetszik ebből, hogy az igen 
kiváltképen való és semmi egyéb nyelvekkel, az egy zsidón kívül, 
hogy tudjam, rokonsága nincsen.» — E vélt rokon nyeljen kívül 
azonban Amos Comenius mást is vőn észre. Ez a korának leghí
resebb paedagogusa Oxenstierna által a svéd iskolák reformálásá-
-val bízatván meg ott és Elbingben, hol egy darabig lakott, finnek
kel ismerködék meg, a kik' a vitéz svéd hadseregnek jeles részét 
teszik vala. Azután Rákóczi Zsigmond ugyan ezt a Comeniust 
Sáros-Patakra híva, a hol 1657-ig tanítgatott stöbb könyvet adott 
ki. Itt Comenius a magyarokkal ismerködék meg. A szemléletre 
és anyanyelvre alapítván oktatási rendszerét, Comenius mind a 
finn, mind a magyar nyelvre fordítá figyelmét; ő, tudtomra, elő
ször vőn hasonlatosságot észre a két nyelv között. A dolgot Stil-
ting a Sz.-István életében így adja elő x) : «Eccarclus János György 
(Coment. rerum Francicarum libr. 32, num. 82) azt írja, hogy 
Comenius először vette észre, a magyar nyelvnek a finnel való 
hasonlatosságát. Ez arra ösztönzé Fogelius Mártont néhai ham
burgi orvost, hogy összevesse a két nyelvet s azt egy könyvben fel 
is mutassa, mely kéziratban máig a hannoverai könyvtárban lap
pang. Magam is, így folytatá Eccard, nagy szorgalommal össze-
vetegetém a magyarral a finn, észt, liv, lapp, osztják nyelveket s 
azokban általános egyezést találtam (inveni ubique harmóniám 
communem). Azonban Comenius fölfedezése, hogy úgy mondjam, 

*) Vita Sancti Stephani regis Hungáriáé, Jaurini 1747. A 14. 15, lapon. 
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s az általa megindított nyomozásai Fogelnek és Eccardnak, isme
retlenek maradának Stiltingig a magyar írók előtt; nem úgy a 
következő írónak állítása. A svéd Eudbeck Olov már 1717-ben azt 
írá : «En a magyar és finn nyelvet egymáshoz oly közel állóknak 
találom, hogy méltán rokonoknak lehet mondanom.» Nagyon saj
nálja vala Eudbeck, hogy csak Calepinusból és Megiserusból szed
het magyar szókat, — a miből kitetszik, hogy Szenczi Molnár 
Albert latin-magyar és magyar-latin szótárát nem ismerte, mely 
először 1604-ben Nürnbergben, s azután három más helyen, s 
ugyancsak Nürnbergben megint 1708-ban jelent volt meg.1) Fia 
Eudbeck Olov, az atyja nyomdokiban járván, azt tartá, hogy 
Jáphet ivadékai népesítették be először Skandináviát, s hogy azok
nak közvetetlen utódjai a lappok. Egyfelől tehát a lappok és finnek 
rokonsága, másfelől pedig a héber rokonság mind a lapp-finnel, 
mind a magyarral régóta lebegett a tudomány levegőjében. To
vábbá az Urálon túli népek különös rokonságával a magyarokkal, 
a kik Juháriából származtak volna ki, már IV. Pius pápa (Aeneas 
Sylvius) és Mátyás királyunk idejöktől fogva keringenek hírek, 
melyeket azután a XVI. század elején Herberstein Zsigmond, ki 
jól ismeri vala Magyarországot, mint követ fordulván meg Budán 
s két ízben Moszkvában is követséget viselvén, s a XVIII. század 
elején svéd és más utazók, jelesen (az előbbi jegyzetben felhozott) 
Strahlenberg tapasztalásai meg-megerősítének. Pedig akkor még 
lappang vala Eómában a vatikáni könyvek közt a nevezetes tudó
sítás Nagy Magyarországról, melyet Desericius 1745-ben födözé 
föl, s 1746-ban vévé hiteles másolatját, a mint azt maga elbe-
szélli. 2) 

A kapcsolat a finn és magyar, valamint ezek és az uráli 
(permi, vogul, osztják) nyelvek között Fischernek Szibériai törté
netei és más munkája, 3) Schlözernek Egyetemes Éjszaki törtóne-

x) Olavi Eudbeckii Specimen usus linguae Gothicae in eruendis atque 
illustrandis obscurissimis quibusdam Sacrae Scripturae locis ; addita analógia 
linguae Gotbicae cum Sinica, nec non Finnicae cum Ungarica. Upsaliae, 1717. 
Az idézett bely s szó hasonlatok Strahlenbergnél van, az «Das Nord- und 
Östliche Tbeil von Európa u. Asia stb. Stockholm 1730», a 77—81. lapon. 

8) De Initiis ac Majoribus Hungarorum. Budae 1748. I . köt. a 169— 
176. lapon. 

3) Eberbard Johan. Fischer, Sibirische Geschichte. St.-Petersburg, 
1768. Quaestiones Petropolitanae. Kiadta Schlözer, 1770. 
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tei és az orosz Nestor kiadása, x) végre Sajnovics és Gyarmathy 
ismeretes iratai által bizonyos ténynyé vált. Schlözer igy szól egy 
helyütt: «Van egy finn világ, azaz egy finn néptörzs, mely kiter
jedésére nézve a legnagyobbak egyike a régi világon, s a melyhez 
képest a szláv törzs is kicsinység volt eredeti határai között. Vedd 
elő a térképet és mérj! A felső éjszakon nyugatról keletre a nor
végiai finnek (lappok) és kvenek (fmnek)-től kezdve az Uraiig; az
után éjszakról délre Norvég és Svédország belsejéig, a melyek ere
deti népessége, úgy látszik, finn vala, innen a keleti tengeren túl 
Finn és Észtországig, meg a Kur Haf-ig; továbbá Oroszországnak 
egész éjszak-nyugati része a Volgán innentúl a mordvinekig, ez
után átkelvén a folyón a permiekhez és vogulokhoz mind a finnség 
ősrégi fészke.2) íme Schlözer is ugy, mint Eudbeck azt vélte, hogy 
Norvégiának és Svédországnak, tehát Skandináviának eredeti né
pessége talán finn volt. 

Mint nyelvtudós de mint utazó is azonban Eask magaslik 
ki nemcsak az őt megelőzők, hanem a korabeliek közöl is. Nagyon 
megérdemli, hogy némileg megismerkedjünk vele. Eask Easmus 
Christian 1784 nov. 22-kén szülétek, nem gazdag földmivelőktől. 

Első iskoláit Odense-ben járá, s már ott kedveié meg az ó 
iszland nyelvet és irodalmat; 1807-ben a kopenhágai egyetemre 
juta, hol 1809-ben egyéb sok tanulásain kivűl az ausztráliai és ind 
nyelvekre is fordult. 181 l-ben Svéd- és Norvégországban s 1813-ban 
Iszlandiában tartózkodván, mindenütt gyüjte, tanula, de főképen 
részvétet gyúlaszta mindenütt a régiség és a nyelvek tudomá
nyos kutatása iránt. 1816-ban az államnak és mások segítségé
vel nagy utazásra indúla. Hosszabb ideig Stockholmban időzvén, 
Finnországba méné; Aboban megismerködék Eenvall-val, kitől a 
finn nyelvet tanulá. Finnország belsejében utazván, 1818márcziu-
sában Pétervárra érkezek, a hol az akadémia tudósaival, de a tu
dományokat pártoló orosz előkelőkkel is, jelesen Eumanzov gróffal 
ismerkedék meg, a kinél szokott vendég vala. Pétervárról Mosz
kvában érkezek 1819 májusában; innen Astrakánon, Mosdókon, 
Tiflisen stb. által Teheránba és Ispahánba, mindenütt hihetetlen 
szorgalommal és gyorsasággal tanulván a nyelveket, a melyekre, 

x) Aug. Ludw. Sclilözer, Allgemeine Nordisclie Gescliichte, Halle, 1771. 
a) Schlözer's Nestor I I I , 116—117. 
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igaz, már a kopenhágai egyetemen készült volt. 1820 jun. 5-én 
a persepolisi romokat látogatá meg. Persiából Kelet-Indiába uta-
zék, 1820 nov. 21-én már Bombayban vala. Innen Kalkuttába, 
Allahabadba, Patnába stb., végre 1822. ápr. Kolombóba érkezek. 
Indiában a zendet, szanszkritot, mahrattit, továbbá a dravida nyel
veket, úgymint a telugu-t, tamul-t, kanarak-ot tanulgatá oly siker
rel, mint kevés halandó. Osszeveté az indiai lakosokat az éjszaki-
akkal, a legkülönböző nyelveknek európai betűkkel való átírásán 
fáradozék stb. Visszatérvén 1823-ban érkezek Kopenhágában, mint 
korának híres tüneménye: de már 1832 nov. 14-én meghalt. Péter-
várott tartózkodásában 1818—1819-ben a nyelvek faj, osztály, 
törzs, ág, nyelv és nyelvjárás szerint való osztályozását állítá fel, 
melynél fogvap. o. volna sarmat faj, —ígynevezéEaskazt a faját, 
melyet most csakugyan helytelenül ind-germán-nnk, helyesebben 
ind-európainak, de még annál is helyesebben árjá-nük neveznek; 
a sarmat fajnak ind, méd, thrák, lett, szláv, gót, kelt osztályai van
nak; a gót osztályt teszik a germán és skandináv törzsek; a germán 
törzs ismét fel- és al-német ágra oszlik; az al-német ág nyelvei 
a platt-német, hollandi, angol (a skandináv törzs nem oszlik 
ágakra, hanem csak isiandi, svéd és dán nyelvekre); végre a dán 
nyelvnek nyelvjárásai a bornholmi, jutiai, bergeni stb. — A sar
mat faj mellett a skythfajt emelé ki. Ezt bajosabb elosztályozni, 
ugy mond, nem csak azért, mert amannál kevésbé ismeretes, hanem 
azért is, mert hajdan bármely emberi fajnál terjedtebb vala. 
E messzire való elkülönödés időt engede az egyes részeknek külön
böző sajátságok fölvételére, a melyekben semmi nyomát nem ta
lálhatni az eredeti egységnek. Bask szerint tehát 

a skyth fajnak van 
A) Finn osztálya, még pedig: 

a) déli törzsében van 
1. a finn ág (ingermanni, karjalai, oleneczi), 
2. az észt ág a revali és dorpati nyelvjárással; 

b) éjszaki törzsében vannak 
3. a lappok, még pedig norvég lappok, svéd lappok, 

orosz lappok, 
c) keleti törzséhez tartoznak a 

4. cseremiszek, 
5. mordvinek. 
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B) Jugor osztálya, melyhez valók a 
1. magyarok, 
2. vogulok, 
3. kondaiak. x) 

C) Permi osztályához tartoznak a 
1. szírjének, 
2. permiek, 
3. votjákok. 

De Eask nézete szerint a skyth fajnak eme három osztálya 
nem teszi még az egészet, mert a grönlandiak is hozzája tartoznak. 
Ha felveszszük az egész skyth fajt, úgy mond, az szakadatlanul ter
jedt köröskörül Amerikának, Ázsiának és Európának egész északi 
övén, s Európában hajdan a Finmárktól az Ejderig és az Elbáig 
ért, úgy hogy nemcsak Dániát foglalta magában, hanem Galliában 
és Hispániában is találkozott, Európa keletjén pedig a Fehér ten
gertől a Kaukázusig terjedett. A skyth faj tehát Eask szerint Eu
rópa legnagyobb részének adta volt legrégibb lakosságát, a melyet 
először a kelt törzsek beköltözése hasíta szét, 'vele Galliában és a 
brit szigeteken összevegyülvén; azután a gót törzsek nyomulának 
közibe Skandinávában meg Odin ideje előtt; utoljára pedig a szláv 
törzsek, a melyek most a skyth fajnak legnagyobb részén ural
kodnak. 

De Rask még ennél is továbbra terjeszté ki azt a fajt, mert 
Madrasban, a dravida népek közt tartózkodván 1821 jul. 30-án azt 
irá: Saját észrevételem arra késztet, hogy a telugu vagy telinga, a 
tamul, karnatak, malejalim és tuluvi (a most úgynevezett dravida) 
nyelveket a skyth fajhoz számítsam, mert 1. azokban sincsen gram
matikai nem, csak a személyi névmások külömböztetik meg a mas-
culinumot ós femininumot; 2. a névszók ragozása oly külsőleges, 
hogy ugyanazon ragok járulnak minden szóhoz, úgy az egyes mint 
a többes számban; 3. a viszonyok mindig a névszók után tétetnek 
ki; 4. a széphangzat soha sem engedi meg, kivált nem a tamul-
ban, hogy két mássalhangzó legyen a szó elején; 5. az igeidők is 
mind ugyanazon ragokat veszik föl; 6. van egy saját tagadó ige
ragozás, úgymint a lappban és finnben; 7. a szók rendje szorosan 

x) Eask idejében a kondai nyelvet külön valónak, nem a vogul egyik 
nyelvjárásának veszik vaja, mitsem tudván az osztjákról. 
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megvan határozva, s majdnem az, mely a tatár nyelveké; 8. a ge-
nitivus is in, majdnem úgy, mint a finn nyelvekben; 9. a szóhason
latokból legyen felhozva: 

a telug. és karn. tata ős, finn taatta atya, 
tamul körvi hallás, észt kön- fül, 

9 kei kéz, votják ki kéz, 
» vudha ház török oda u. a. 

telug. illa ház, grönl. iglo u. a. 
tamúl kalló kő, finn kallio u. a. 

» anmei anya, finn ema u. a. 
» awwa anya, lapp á'cfoe u. a. 
» pal, pallu fog, lapp padne, pane u. a. 
» nakku nyelv » n'uokcem u. a. 
» váj száj, finn maist a ízlelni 
» todha érni, » fwía u. a. 

telug. ajj'a atya, lapp <jya és 
» polamu föld, magy. föld, finn pelto.x) 

Eask működését az is jellemzi, hogy Pétervárott tartózko
dásában reá bírá gróf Eumánzov-ot, a Eenvall által kidolgozandó 
finn szótár költségeinek födözósére, mi által felette előmozdította 
a finn nyelvnek ismeretét. Ugyan ő Sjögrén Andrást, a derék finn 
tudóst is ajánlá Eumánzovnak, mi annak jeles munkálkodását biz
tosította. Hazatérvén a nagy utazásából Eask temérdek más tenni 
valója közt a lappok nyelvének tudományos grammatikáján kezde 
dolgozni, mely azután röviddel halála előtt meg is jelent.2) A dán 
Eask tehát igazán egyik alapítója a mi nyelvtudományunknak, 
kinek nevét nem szabad elfelejtenünk. Vájjon azonban részlete
sebb és alaposabb nyomozások után is igazolható-e az ő skyth 

x) A mit többnyire szó szerint felboztam Raskból, azt az I. és I I . köte
téből vevém az ily czímű gyűjteménynek: Samlede tildels forhen utrykte 
Afhandlinger af R. K. Rask. Udgivne efter forfatterens dötl af H . K. Rask. 
Köbenhavn, 1834—1838. 

2) Raesoneret Lappisk Sproglaere efter den Sproget, som bruges af 
Fjeldlapperne i Porsangerfjorden i Finmarken. Udarbejdet af Rasmus Rask. 
E n Omarbejdelse af Prof. Knud Leems Lappiske Grammatika. Köbenhavn, 
1832. — Kritikai lapp nyelvtan, azon nyelvjárás alapján, melyen Finmarkban, 
a Porsangerfjordban a hegyi lappok beszéllenek. Leem Knud lapp grammati
kájának átdolgozása stb. 
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nyelvfaja, majd ezután látjuk. Itt annak a kimondására szorítko
zunk, hogy az nem áll, a mit De Lagarde oly pontos időmegjelö
léssel Eückert Fr.-nek tulajdonít, mintha ez az igen genialis 
nyelvtudós fejtette volna ki először a déli India nyelveinek rokon
ságát Fel-Azsia túrán nyelveivel : mint láttuk, Rask fejté azt ki 
1821-ben, még pedig Madrasban, a tamul nép kellő székében. 
Már pedig Easknak híre oly nagy vala egész Európában 1823 
után, s a németek akkor korántsem valának oly gőgösek, még 
kevésbbé oly dán-ellenesek, mint napjainkban, mit a két Niebuhr 
es Klopstock viszonya a dán királyokhoz és a kopenhágai társa
sághoz világosan bizonyít, hogy szégyenére vált volna Rückertnek, 
nem tudni, vagy nem akarni tudni a híres kortársa véleményeit, 
tudományát. l) De a hiba talán nem is Eückerté, hanem a próféta 
De Lagardeé. 

Bármint van is, Rask nézete a dravida nyelvek rokonságá
ról a fel-ázsiai nyelvekkel Müller Miksa révén lőn általánosan 
ismeretessé, s a tudós világ, úgy látszik, azt •Müller saját észrevé
telének tartja. Müller azt legelőször Bunsen-nek Londonban 
1854-ben megjelent könyvében (Outlines of the philosophy of 
Universal History applied to Language and Religion) fejtegeté, 
azután felolvasásaiban a nyelvtudományról.' Az elsőt 1863-ban 
ismertetem meg; Raskról csak annyit tudván, a mennyit Müller 
belőle felhozott;2) a másikat magyar fordításban bírja már a ma
gyar olvasó közönség. Föltetsző, hogy Müller a Rask által úgyne
vezett skyth nyelvfajból csak az éjszak-ázsiai, éjszak-amerikai, 
tatár és mongol-tunguz nyelveket említi meg, elhallgatván a mit 
Rask a dekhán, vagyis Dél-India nyelveiről mondott volt; pedig 
Müllerről hasonlóképen nem szabad föltennünk, hogy Rask iratait 
nem ismerte volna, ő, ki annyi mást idéz, mi sokkal kisebb fon
tosságú a nyelvtudomány történeteiben, mint a híres Easknak 
iratai. 

Legújabban még két nagy jelenség járult az úgynevezett 

1) Eask, mint láttuk, 1787-ben, Eückert pedig 1788-ban született. Kask 
1823-tól fogva dolgozók Kopenhágában : Bückert 1826-ban lőn a keleti nyel
vek tanárává Erlangenben. Lehetetlen tehát képzelnünk, hogy Rückert Rask
ról mitsem tudott volna. 

2) Nyelvtudom. Közi. I I . 381—460. 1. Rask egybegyűjtött iratait, a 
melyeket oda fel idézek, 1869 óta Lönnrot Illyés ajándékából bírom. 
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skyth vagy túrán elmélethez, úgy mint a dravida nyelvek egybe
hasonlító tudományos előadása, s az ékiratok megfejtéséből kivi
lágosodó régi skyth nyelvek az ó-perzsa s a babyloniai és régi 
káldeai emlékeken. A dravida nyelvek egybehasonlító tárgyalása 
Caldwell Eoberttől először 1856-ban jött ki Londonban, másod
szor, bővebben 1875-ben ugyanott.1) A derék Caldwell, a ki azt 
vallja magáról, hogy (1875-ben) immár 37 éve, mióta a dravida 
nyelveknek legjelesebbikét, a tamult, kezdé tanulni, így nyilatko
zik : Még mielőtt tudomásom vala, hogy a kopenhágai Eask elő
ször kifejtette azt a véleményt, mely szerint a dravida nyelvek a 
skyth fajhoz tartoznak, hasonló úton hasonló, de nem azonos, 
eredményre jutottam volt. Nem bátorkodom igenesen a skyth faj
hoz vetni a dravida nyelveket, hanem felfogásom szerint, saját 
helyök van az ind-európai nyelvcsalád és a túrán nyelvcsoport 
között, mely hely nem a kellő középre, hanem jóval közelebb esik 
az utóbbihoz mintsem az előbbihez. A skyth szót azon értelem
ben fogadván el, a melyben Rask alkalmazá, tehát a skyth nyel
vek mind ragozok, mert a grammatikai viszonyokat a szókhoz 
ragasztott segédszók vagy partikulák által fejezik ki: holott a 
sémi nyelvek ama viszonyokat a szó-gyökök belső változásai, a 
sinai és más különködő vagy egy szótagú nyelvek pedig csak a 
szóknak mondatbeli rendje által fejezik ki. Az ind-európai nyelvek 

x) A Comparative ü rammat . of the Dravidian or South-Indián family 
of languages, by líobert Caldwell. London, 1856. és 1875. Az első kiadást a 
Magy. Nyelvt. Közlemények X. kötetében ismertetem. — A dravida nyelvű 
népek Kelet-Indiának Dekhari nevű részében laknak, s számok az előtt és az 
1871-ki népszámlálás szerint következő volt; 

1856-ban Caldwell szerint: 1871 a népszámlálás szerint : 
a t a m u l nép 10.000,000 14.500,000 
atelugu » 14000,000 15.500,000 
a kanaratak (kanares) » 5.000,000 9.250.000 
a malajálam, malijálam » 2.500,000 3.750,000 
a tulu vagy tudu » 150,000 300,000 
a többi kisebb népek 500,000 1.784,578 

összesen: "32TÍ5Ö,Ő0Ö"összesen: 45.084,578. 
A négy első népnek régi időtől fogva virágzó gazdag külön saját irodalmaik 
vannak, melyek korára nézve a most élő európai népek irodalmait felülmúlják. 
Kr. után nem sok idővel Madurában, a Pandja országban egy tamul akadémia 
állott fen! Nevezetesek tehát a dravida népek Kelet-Indiában, de nevezete
sek az emberiség ethnographiájában is. 
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is, úgy látszik, eredetileg ragozok valának, mint a skythek, de 
időjártával hajtogatókká (inflexiv) lettek az által, hogy a ragasz
tott segédszókat az inflexiónak értelmetlen jelelöjivé hagyták 
megkopni. — Caldwell az általános elfogadott nyelvtudományi 
nézetet fejezi ki, midőn úgy jellemzi, a mint látjuk, a sinai, a 
skyth vagy túrán, a sémi ós az ind-európai vagy árja nyelveket. 
A sinai vagy egy szótagú nyelveket mellőzvén, az elfogadott nézet 
szerint, a túrán nyelvek ragozok, mert a declinatiót és conjugatiót 
tevő szócskákat hátúi ragasztják a tőszókhoz ; ámde az árja vagy 
ind-európai nyelvek is a declinatiót és conjugatiót tevő szócská
kat hátúi ragasztják a tőszókhoz (p. o. homin (homo), homin is, 
homin-es, homin-um, homin-ibus ; ama (amo), ama-s, ama-t, ama-
mus stb. ama-bam, ama-vi, ama-veram, ama-bo). De úgymond 
Caldwell, időjártával az oda ragasztott szócskákat az árja nyelvek 
az inflexiónak értelmetlen kifejezőjivé hagyták megkopni. — Csu
dálatos emez elmélet. Ha egymás ellenébe állítjuk a magyart és a 
latint, azt találjuk majd, hogy a 

homo ember amo • szeret-ek 
homin-is ember-nek ama-s szeret-sz 
homin-em ember-t ama-t szeret 
homin-e ( ember-tői ama-mus szeret-mük (ünk) 

ember-ről ama-tis szeret-tek 
ember-bői ama-nt szeret-nek 
ama-bam szeretek vala 
ama-vi í szeret-ék 

I szeret-tem 
ama-ve-ram szeret-tem-volt 
ama-bo szeret-ek (majd) stb. stb. 

hogy tehát a magyarnak némely ragasztott szavai mai napig ért
hetők, mások tudományos úton értelmezhetők, meg mások már 
így sem értelmezhetők. Például a nek, tői, ről, bői ezek által érthe
tők : nekem stb. tőlem stb. rólam stb. belőlem stb. De már a t (em
ber-t), vé (ember-ré), n (ember-e-n), k (ember-e-k) stb. oly kevéssé 
érthetők és értelmezhetők mint a latin is, em, e, es (homin-es), az 
igeragozásban ellenkező viszony is mutatkozik, ebben a latin 
ragok érthetőbbek a magyar ragoknál. Az ama-km, ama-fro, 
ama-vi, sana-ve-ram vagy inkább ama-v-era?« ak> vagy/?* és eram 
létígének gyenge, de nagyon felismerhető változásait tüntetik elő; 
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ámde a magyar szeret-ék áll e és /c-ből, szeret-tem áll t- és m-ből, 
azaz a prateritum historicumnak képzője e sokkal homályosabb, 
mint a latin képző vi; hasonlóképen a perfectumnak képzője t is 
homályosabb mint a latin vi. A személyragok (k, sz, mük, tek, 
nek, s a latin a-f m = o , s, t, mus, tis, nt) közt pedig akkora ha
sonlatosság van, hogy Müller Miksa szerint a két nyelvet egy 
családba kellene vetni. Végre a magyar nyelv praeteritum histori-
cumot és perfectumot birt kifejleszteni, mire a latin nem, valamint 
egy sem volt képes a sok germán és szláv nyelvek közt. Az árja 
nyelvek tehát a declinatiót és conjugatiót tevő szócskák hozzára-
gasztása miatt és által sehogy sem válnak inflexivekké. Hanem 
hát a dolichokephal és inflexiv prejudicium meg van, s kétkedés 
nélkül fogadják el a természetvizsgálók, mint Virchow, a ki «die 
Urbevölkerung Europas» czímű munkácskájában, szintén azt írja : 
Az agglutinaitiv nyelvek az igét nem hajtogatják, mert az időket 
és más viszonyításokat oda ragasztott szók vagy szótagok által 
(durch zusátzliche Worte oder angehángte Sylben) fejezik ki. 
A dravida nyelvekről azt vallja Caldwell, hogy a declinatió és con-
jungatió segédszavai mind nem divatoznak már önálló szók gya
nánt, s azért, úgy mond, némileg hajtogatókká lévén, az ind-euró-
pai nyelvekhez közelítenek. Hozzá is teszi, hogy a tekintetben a 
török, finn, magyar nyelvek még a dravidáknál is inkább haj
togatok. 

Caldwell szerint, hogy folytassuk előadását, «a dravida nyel
vek nem tartoznak se az ugor, se a török, se a mongol, se a tunguz 
törzshöz, melyek egyenkint a szókincsre nézve (materially) külön
böznek egyik a másiktól, hanem azon fajhoz tartoznak, mely 
mind azokat a nyelvtörzsöket magában foglalja. Mégis legközelebb 
állanak a finn vagy ugor nyelvekhez, némely különösséggel, mely
nél fogva meg jobban az osztjákhoz szítanak. «Ezen fölvételt, úgy 
mond, az ékirati, különösen a behistuni nyelv l) is támogatja, mely 

*) A Dárius behistuni három nyelvű emlékének egyik nyelve skyth 
volna Bawlinson szerint, s azt Norris fejté meg 1852-ben (Journal of the 
Royal Asiatic Society 1852, Art. I.). Caldwell erre hivatkozik. Norris azt a 
nyelvet szorosan hasonlónak találá a mai finn nyelvvel (it points to a close 
analogy with the language now spoken in Finland). Már hét évvel előbb, 
Norris-t megelőzve, a dán Westergaard fejtette volt meg az ékirati felíratok 
második sorát (lásd: Société des Antiquaires du Nord. Le premier janvier, 
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azt bizonyítja, hogy az a régi skyth népség, a mely Közép-Ázsiá
nak nagyobb részét a méd-perzsák betörése előtt lakta volt, nem a 
török, se nem a mongol, hanem az ugor törzshöz vethető. Ha ezt 
bizonyosnak fogadhatnék el, az egyike volna a legnevezetesebb 
eredményeknek, melyekre az egybehasonlító nyelvészet jutott. 
Mennyire nevezetes, hogy Ázsiában a déli fordulók közt lakó dra
vidák nyelvében világos rokonság mutatkozik éjszaki Európának 
finn és Szibériának osztják és más nyelveivel; hogy ennélfogva, 
mit a történelem elhallgat s a mit semmi szokott hihetőség nem 
támogat, az a nyelvek bizonyításával lesz kétségtelenné, hogy a 
Dekhannak (Déli Indiának) árja előtti lakossága kapcsolatban volt 
azon törzsekkel, a melyek a teutonok, hellének, sőt még a keltek 
odaérkezése előtt el vala terjedve Európában» ! 

Caldwell a grammatikai hasonlatosságon kívül, mely azon
ban a nyelvalkotmányból foly, s bizony sok eltérést is mutat, 
mintegy 85 szóhasonlatot hoz fel a munkája végén; a számneve
ket és névmásokat nem említve. Betűrendben-sorolja elő, s min
den úgynevezett skyth nyelvben, a baszktól kezdve a sináig, keresi 
hasonlataikat. Ha kategóriákba osztva, p. o. a természeti dolgokat, 
az emberi test részeit, a természeti és erkölcsi élet tüneményeit 
kifejező szók mutatnának egyezést : úgy bizonyíthatnának vala
mit ; de olyképen összekapkodva nincsen emberi nyelv, a melyben 
némi hasonlatokat nem lehetne találni. Az efféle hasonlítgatást 
Müller Miksa ajánlotta; ő találta ki, hogy a túrán nyelvek nomád, 
ellenben az árják és sérniek állami nyelvek — mintha kész nyelv 
nem lett volna az árjaság is, mikor az azt beszéllők még nomádok 
valának, s mintha ugyan ez nem állana a sómiségről is ; — ő 
találta ki azt a paradoxont, hogy a túrán nyelvek azért rokonai 
egymásnak, mert nem hasonlók egymáshoz ! — Müller Miksa 

1845, a 271—439. lap). Westergaard így nevezi munkájá t : On the deciphering 
of the second Achaemenian or Medián species of arrowheaded Writing. W. volt 
az első, a ki a második nyelvű feliratókat fejtegetni merte s azokban skyth, 
vagy túrán nyelvet talált. De már ő mondja, hogy Babyloniában, Ninivében 
és egyebütt is vannak felíratok, melyek az Achaemenidák (Cyrus, Xerxes, 
Dárius stb.) felirataitól alakra nézve különböznek. Westergaard után Oppert 
és mások, legiijabban az angol Smith, a franczia Lenormant fejtegetek azokat 
a feliratokat, a melyek túrán vagy skytli nyelvűek, s melyekből az tikkad 
vagy szumir nyelv tárul ki. 

NYELVTUD. KÖZT/EMKNYKK. XIV O 
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találta ki, hogy a turán nyelvek a teljes megalakulások előtt osz
lottak el: ellenben az árják és sémiek a teljes megalakulás után 
mentek széllyel. Azért folytaták amazok az oszlás után is az alaku
lást vagy növekvést: ezek pedig csak kophattak ezentúl. Caldwell 
is idézi szavait, melyek szerint ragozó nyelvekben, melyek régóta 
el vannak egymástól szakadva, más egyezéseket nem várhatunk, 
mint olyanokat, melyek a nyelvnek eredeti anyagához tartoznak, 
vagy a beszédnek azon részeihez, a melyeket legbájosabb újra 
megalkotni, milyenek a névmások, a számnevek és a praepositiók. 
Inkább az csudálatos, hogy találkozik némi szóegyezés közös bir
tokul a turán nyelvekben, mintsem az, hogy mindegyiknek saját 
szavai és saját alakjai vannak ! 

Azt mondja Müller és utána Caldwell, hogy a számnevek, a 
névmások, a praepositiók vagy portpositiók a nyelvnek eredeti 
anyagához tartoznak, a melyet legbájosabb újra megalkotni. 
Azonban ebben nagyot csalatkoznak. A névmások igazán eredeti 
közös szó-kincsnek látszanak nemcsak az árjaságban és sémiség-
ben, hanem a széles úgynevezett turánságban is, a dravida és 
ékirati nyelveket is hozzá tudva. Ezek a névmások ennélfogva 
igazán egy régibb nyelvkorból valók lehetnek, vagy azt kell elfo
gadnunk, hogy az emberi elme azokat mindenütt hasonlóképen 
teremtette. De már a számnevekés prae- postpositiók véghetetle
nül különbözők, mit a finn és magyar, a török és jakut, meg a 
tamul és telugu számnevek mutatnak. 

Finn-magyar. Török-jakut. Tanxul-Telugu. 
1. yht egy bir bir or, ondru oka 
2. kaht két iki ikki ir, irandru rendű 
3. kolm harm ücs üsz mundru mundu 
4. neljá négy dört tuört nálu nálagu 
5. viit öt bes biász eindu eidu 
6. kuut hat alti alta áru áru 
7. seitse(-mán) hét jedi száttá éru édu 
8. kahde-ksan nyol-tz szekiz aghisz ettu enmidi 
9. yhde-ksán kilen-tz tokuz toghusz ombadu tommidi 

10. kümme-nen tíz on uon pattu páti 
00. sata száz jüz szusz nuru nuru. 

Első tekintetre világos, hogy egyeznek a finn-magyar, a török-
jakut, a tamul-telugu számnevek : de a három pár közt bajos ilyen 
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általános egyezést fölfedezni. Azonban közelebb valók a török-
jakut számnevek a finn-magyarokhoz, mintsem a tamul-teluguak; 
legalább az 5. 6. 7. továbbá a 100. hasonlíthatók; a török-jakut 
10. meg összevág a magyar van, ven-nel, ezekben : hat-van, het
ven stb. A tamul-teluguban csak 4. nálu, nálagu látszik hasonlí
tani a finn-magyar neljá négyhez ; de már a tamul-telugu 5. ein-
du-t eidu-t, azért bajos a finn-magyar viit öt-höz hasonlítani, 
mert a 8. ettu, edu szint avval lehetne egyező. Látszatos tehát, 
nem származási okból való a véletlen találkozás. De a milyen 
különbözők egymás között a három párok : olyan egyezők magok 
a kettősök; lehetetlen tehát tagadni, hogy 1—7. és 100 egy ere
detűek a finn-magyarban, a török-jakutban, a tamul-teluguban. 
A 8. 9. különbözők az anyagra nézve, de megegyezők az idomra 
nézve, a minek okát nem akarom itt újra előadni.x) 

Ugyanezt a belső egyezést és külső különbséget mutatják a 
postpositiók is, a melyekből csak a finn-magyar és török-jakut 
nyelvekből hozok elő néhányat, mert Caldwellnél (ki egyetlen for
rásom a tamul-telugura nézve) nincsen azokról szó. 

Finn-magyar. Török-jakut. 
alt alin (alsó) 
ileri elin (első) 
tasra taszara 

orta orto 
jari ? 
üz, üszt uszá (magasság). 

Itt is, mint a számneveknél, valami közeledést látunk, jelesen 
a finn-magyar al el szókra nézve a török-jakutban is : de már a 
többi négy postpositió nagyon különböző a finn-magyarban és a 
török-jakutban. 

Mit mondjunk hát Müller Miksa -állításához, mely szerint a 
széles turánságban épen a számnevek és postpositiók volnának 
egyezők, minthogy ezeket úgy, mint a névmásokat, nem igen 
bírná újra megalkotni az emberi elme ? Látjuk, emez állítást nem 
támogatja a valóság. 

ali al 
ete el 
ul-k kül 
ulos künn 
kesk köz 
puole fél 
páállá fel 

x) Megtalálhatja az olvasó Magyar Ethnographiám 233—235. lap
ján is. 

3* 
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Müller M. kitalálván, hogy a túrán nyelvek nomád nyelvek 
az árja és sémi állami nyelvek irányában, ebből azt az elvet (theo-
remát) sütötte ki, hogy tehát a túrán nyelvekben nincsen traditio, 
nincsen örökség; minden túrán nemzedék újra megteremti magá
nak a nyelvet. A valóság evvel az állítással is homlok-egyenest 
ellenkezik. Jakutsk város a Léna folyó mellett és Konstantinápoly 
között majdnem akkora a távolság, mint Kalkutta és London kö
zött ; Jakutsktól fogva Konstantinápolyig terjednek a számos 
török nyelvjárások, s ezek oly szoros egységet tesznek, mint akár 
a germán nyelvek, tehát sokkal szorosabbat, mint az árja nyelvek 
együtt véve. Hány száz éve lehet, hogy az oszmanli török elvált 
a jakut töröktől, azt meg nem mondhatom, de Müller sem mond
hatja meg: mégis a szoros nyelvi egység megvan, mit csakis a 
traditio vagy öröklés tartott fenn. A magyar és finn nyelvek egye
zése is hosszacska időből való, ezt az egyezést is a traditiónak, 
az öröklésnek kell tulajdonítani. Annak ellenére állítja Müller, s 
utána zengi még a tudomány, hogy a túrán nyelvekben nem hat 
a traditio, az öröklés. A szemet hunyó theoria nem látja a szemet 
szúró valóságot! 

Eask, Eückert Fridrik, Müller Miksa, Caldwell csak a mor-
phologiai egyezésnél fogva számítják egy fajhoz a finn-ugor, török
tatár, szamojéd, mongol-mandsu ós dravida nyelveket, s minthogy 
a morphologia, vagy külső nyelvalak, igen tág fogalom, Müller 
ezeken kivül még más nyelveket vet oda egy rakásra, a miben szin
tén Eask előzte meg. A nyelvalak egyezése leginkább következő 
háromban áll: 1. a szó-képzőkés ragok hátúi való hozzájárulásában 
— minél fogva az árja nyelvek is mind túrán nyelvek volnának; — 
2. abban, hogy a képzők és ragok önhangzói a szótő szerint vál
toznak el (vocal-harmonia), minél fogva lesz: ember, ember-nek 
stb. alma, almá-nak stb. Ez az önhangzó-egyezés uralkodik a finn
ben, magyarban, törökben, mongolban, de nem uralkodik már vagy 
nem még a vogulban, osztjákban, a permi nyelvekben stb., nem 
uralkodik a dravida nyelvekben; egészen idegen az árja nyel
vektől; — 3. abban, hogy a névszók is a személyes ragokat birto
kos ragokúi veszik fel mint: ember, emberem, embered, embere stb. 
Azt a dravida nyelvek nem teszik, mint nem tehetik az árja nyel
vek: viszontag a sémi nyelvek oly általánosén teszik, mint a finn, 
magyar, török, szamojéd, stb. nyelvek. A túrán nyelvek tehát, 
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valamint a dravidák s valamint az árják és sémiek is, világos nyo
mait viselik magokon egy előző nyelvállapotnak, a melyből in
dulva új új. kezdetek vagyis új nyelv- és nemzet-alakulások támad
tak ; ezek az új alakulások pedig ágakra oszoltak, mint az árja nyel
vekben, s lettek a finn-ugor, török-tatár, szamojéd, mongol-man-
dsu nyelvcsaládok, a melyekben a traditio és öröklés csakúgy fen-
tartják a közös nyelvidomot és szókincset, mint az árjákban és a 
sémiekben. Azon első nyelvállapotnak lehet tulajdonítani azt a tü
neményt, hogy a túrán nyelvekben, mint a baszkban és dravidák
ban a nyolczas és kilenczes számnevek compositumok, mi fölteszi, 
hogy ezen számnevek divatozása előtt csak hétig szoktak volt az 
illetők számlálni, alkalmasint a hold idő-mutatásai szerint. Tagad
hatatlanul világos, hogy azon nyelvekben később alakultak meg a 
nyolczas és kilenczes számnevek. S van nem kevesbbé világos 
nyoma annak is, hogy emez előzött közös nyelvállapot a finn-ugor, 
török-tatár és szamojéd nyelvekre meg népekre nézve tovább állott 
fenn, mint a többiekre nézve, azaz hogy a nevezett nyelvek és népek 
másoknál később vették kezdetüket, miután a közős alapon még 
hosszabb ideig folytatták volt a külömbözetlen létet, amelyben se 
finn-magyar, se török-tatár egyedség nem vala még. A külömbözet
len közös lét folytában némi fogalmak, eszmék uralkodtak, milyen 
a megemlített hetes számrendszer, melynek alapja az idő-mutató 
hold-változások lehetnek csak az oka és alapja. Egy másik ilyen fo
galom és eszme abban mutatkozik, hogy az úgynevezett gyűrűs 
ujjat nevetlen-nek nevezik, így: 
a magyarban nev-etlen (ujj) vogulban nám-tál (tulje) 

finnben nime-tön (sormi) mordvinben lem-ftema — 
észtben nime-tse (sörm) szamojédban nim-djeda — 
szirjénben nim-tám — tatárban at-sziz=név-telen 
votjákban nim-tem — jakutban atata-szuoch.— 

Sőt a szanszkritban is nevetlennek híjják ! l) 

1) Az orientalisták gyűlésén Londonban 1874-ben «On the study of the 
Turanian languages» értekezvén s a negyedik ujjnak emez elnevezését fel
hozván, azt mondám, hogy nem tudom, mint híjják a dravida nyelvekben, 
mert nem találtam meg Caldwell-ben, ki egyetlen forrásom ezekre nézve. 
Ehhez megjegyzi a kiadó Douglas Róbert K., hogy «a szanszkritben is nevet
len az az íijj, s ezt a szanszkritból a dravidák is elfogadták. «It is called the 
nameless finger alsó in Sanskrit, and the Sanskrit word has been adopted by 
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A negyedik újjnak emez elnevezése, mint látjuk, nagyon 
messzire van elterjedve, az tehát valami hitbeli fogalomból vagy 
eszméből származik, mely igen hatalmas lehetett amaz megelőzött 
közös állapotban. Végre kétségtelen világos nyomai vannak annak, 
hogy a finn-ugor nyelvek és népek elszakadván egymástól, a tulaj
donképi finnek (finnek, esztek, lívek, karjalaiak, vótok, ingerek vagy 
isorok [ingermanlandiak Sz.-Pétervár környékén!) jobban együtt 
maradtak, mint az ugorok (a szirjén, permi, votják, vogul, osztják, 
magyar népek); azért azoknál a 8-as és 9-es számnevek egy és azon 
szókból eredő összetételek, holott az ugor népeknél azok külómböző 
szókból támadtak, mert tizeseik külömbözők. Továbbá, a mint a 
finn népek nyugatfelé nyomultak, a lett és gót, azaz germán, népek 
hatását erezik vala; holott az ugor népek a Káma, Volga, Irtis fo
lyók mellékein a török népek hatását érezték; innen van, hogy az 
ugor népek számneveiben némi közösség van a török nyelvű szám
nevekkel, mely közösség nincsen meg a finn nyelvekben. P. o. a 
török on, uon, von — tíz, visszatükröződik a magyar ven van-ban 
(negy-ven, öt-ven, hat-van stb.) s a vogul men, pen-ben (neli-men 
40, át-pen 50, kat-pen 60); a török mis, mel (tör. alt-mis 60, csuvas 
ot-mel; tör. jet-mis 70, csuvas szit-mel) visszatükröződik a szir
jén és votják 8-as, 9-es-ben, így szirjén 8 kökjaa-mis, 9 ök-mis; vot
ják 8 tya-mis, 9 uk-mis. A csalhatatlan nyelvtanúság szerint tehát 
a túrán nyelvcsaládok valami közös nyelvalapból keltek ki, s lát
ható kapcsolat maradt még azután is a török-tatár, szamojéd és 
finn-ugor családtövek között. Jobban eltávozván egymástul s min
denik sajátsága még inkább egyedségre alakúiván, az ugorok 
mintegy közepett maradtak a nyugatra vonuló finnek és a keleten 
terjedő török-tatárok között. S ezen kapcsolatban a finnek és ugo
rok utolsó jövevények Európában, kik csak a germánok és szlávok 
megett foglalhattak helyet éjszak és kelet felől. De vájjon ezen a 
téren első emberek voltak-e, úgy hogy más népség ott meg nem 

tlie Dravidian languages.» Transactions of the seeond Sessionofthe interna-
tional Congress of Orientalista. Held in London in September, 1874. London, 
1876. A 91. lapon.— A magyar Nagy Szótárban VI. köt. 575. hasábján, Foga-
rasi azt irja, hogy Böhtling szerint a szanszkrit nyelven anaman—SLTCLonymiis 
1. névtelen, 2. Ringfinger. Böhtling már 1851-ben az «Uber Sprache der 
Jakuten», Wörterbuch, 3. lapján mondta volt, hogy a tibetiek és mongolok 
«nach indischem Vorgangeo nevezték a «Ringfinger»-t nevetlennek. 
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előzte őket: az bizonytalan ugyan, de nem valószínű. Legalább a 
mondák, mennyire tudomásunkra jutottak, más előző népekről 
regélnek. A vogul mondák istenfiakról, erdei népről, óriásokról 
tudnak, melyek az északi Urálon a közönséges emberfajt (tehát a 
vogulokat és osztjákokat) megelőzték volna. A régi csúdok, a kik
nek bányászati nyomai megvannak az Uraiban, s a kik emlékezete 
a szibériai népek közt élt volt, midőn az oroszok hódításai terjedni 
kezdenek, semmi látható kapcsolatban nincsenek az ottani ugo
rokkal. Nem kevés körülmény mutat tehát arra, hogy a mostani 
finn és ugor nyelvű népek előtt más népek is lehettek már ott. 

Mennyi valóságon alapul már az a fölvétel, hogy nemcsak 
Skandináviának, hanem Közép-Európa legnagyobb részének finnek 
voltak első lakosai? Semmifélén, csupán azon a tényen, hogy az 
árja népek (keltek, germánok, szlávok) Közép- és Északi Európában 
nem lévén autochthonok, azokat ott más népség előzte meg. Tehát 
azt következteté Leibnitz és Eudbeck ólta a szűkebb, azután a 
Eask által először kifejezett szélesebb nyelvtudományi nézet, hogy 
azon népség finn volt, s eme nyelvtudományi nézetet legalább 
némi morphologiai hasonlatosság támogatja vala, melyet a baszk 
és a finn, azután meg azok és a dravida nyelvek közt találtak. Az 
anthropologia elfogadván a nyelvtudománytól a finnt, tovább ment 
s kiszínezvén azt állítá, hogy az a finn faj barna volt, s azért mon
gol. De hol-vette barna színét, nem tudom; én legalább sehol sem 
olvastam, hogy az emberi csontokon, kivált az agyakon, a volt haj
nak, bőrnek színét is láthatni. A hány emberi csontot én láttam 
— az ugyan nagyon kevés — mind fehér; úgy gondolom, az an-
thropologok sem láttak még egyéb színt a csontokon annál, melyet 
az idő barnított azokra. De megvan a barnaszínű előítélet, mint a 
dolichokephal s mint a flexiv előítéletek: mert jóllehet az újabb 
természettudomány a hitet nagyon megveti, mégis ott, a hol leg
kisebb helye sem volna, igen könnyen hisz, s ragaszkodik hitéhez. 
«Régen kifejlődött az a felfogás, hogy a barna emberek a mongo
loktól, a szőkék a germánoktól származnak», úgymond Virchow 
1876-ban a német anthropologok gyűlésén Jénában; — «előttem 
tehát szinte bizonyos vala, hogy ott találjuk meg a legtisztább 
germán typust, az ős germánokat, a hol a lakosság leginkább szőke
hajú, kék szemű és fehér bőrű: ellenben ott kell hogy üljön a mon
goloid, vagy, ha úgy tetszik, a túrán avagy sarmat-szláv lakosság, 
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a liol legtöbb barna hajú, barna szemű és barnabőrű embereket 
találunk)). S Virchow elment a lappokhoz, finnekhez, hogy igazolja 
felfogását, a melyet az anthropologok hite után képezett volt ma
gának, s mit talált ott? «Azt tapasztalam, úgy mond, hogy egy 
nagy népség, melyet barnának hittünk, általában szőke, kék szemű 
és fehér bőrű. Ha valaki, Tacitus Germaniáját zsebében tartva, 
Finnországba utazik, azt fogja hinni, hogy ime ott találja meg az 
ős germánságot)). Igaz, a finn szőke lakosság brachykephal, s agya 
külömbőzik a lapp agytól, valamint az észttől, ámde az észt agy 
általában a dolichokephalság felé hajlik, sőt egyes példányok való
ságos dolichokephalok». x) Virchow tehát kénytelen lerontani a 
szőke előítéletet, mint rombolja a dolichokephal és brachykephal 
előítéletet is. A baszkok és finnek vélt rokonságát is az anthropo-
logiai valóság czáfolja meg; mert a baszkok barnák és hosszú* 
fejűek, a finnek pedig szőkék és rövidfejüek Virchow tanúsága 
szerint (Die Urbevölkerung Europa's. Berlin, 1874. a 38. lapon). 
De az előítéletek a hiúság Lernajában teremnek, azért hydra-
fejüek. 

A nyelvek tanúsága, mely nem változó, mint a test színe, 
nem is néma, mint a csontok, az a tanúság egyenesen annak lehe
tetlenségét bizonyítja, hogy a mostani finn-ugor népek elődjei 
valaha Közép-Európának első, vagyis autochthon lakosai lettek 
volna. Mert a nyelvtanúság világosan azt mutatja, hogy a finn
ugor nyelvek és népek csirája meg első ifjúsága nem Közép-Euró
pában indult meg, s hogy ifjúságok ott fejlődött, a hol ma is talál
juk őket; a finn és észt epos, mely a Kaleva fiainak tetteit énekli, 
ott és abban az ifjúságban tenyészett; a mely mythologiai képzetek 
ós szók a magyar nyelvben megvannak, azok is oda mutatnak, 
mert ott találjuk meg hasonmásaikat. — Még azt kérdezhetjük, 
vájjon a történelmi tanúság megegyezik vagy ellenkezik-e a nyel
vek tanúságával ? 

IV. 
A skandináv földről a massiliai Pytheas adja az első tudósí

tást, ki mintegy Kr. e. 330 tőn nagy északi utat Thulé-ig, mi 

*) Die siebenste allgemeine Versanxmkmg der deutschen Gesellschaft 
für Anthropologie, Etlmologie u. Urgeschichte zii Jena am 9. bis 12. August 
1876. Miííichen, 1870. Pag. 93. 94. 
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Nilsson 2) szerint egy norvég parti sziget lehet a Lofodok közelé
ben. Ott a sz. iváni éj csak 2—3 óráig [tart, sőt a barbárok azt a 
helyet is megmiitaták Pytheasnak, a hol a nap alszik. Dunö vagy 
Donna sziget a helgelandi kerületben (in der Vogtei Helgeland), 
a sarki körtől délre négy n. földnyire, az a hely, a melynek egyik 
hegyéről a nap egész iváni éjen át meglátszik, holott az alacsony 
partokon két óráig van a láthatár alatt, úgymond Nilsson. Ennyire 
juthatott Pytheas, de a lakosoktól hallá, hogy távolabb két s több 
hónapos nap is van. Pytheas az ottani emberek életmódját is leírja. 
Ott a hideg földöv közelében, úgymond, ehető termés és szelíd állat 
vagy nincsen, vagy kevés, a mi van. Kenchros s egyéb ültetett növe-
vényből, bogyóból és gyökérből élnek. — A kenchros köles volna, de 
az nem terem ott, nyilván tehát evvel a szóval is Pytheas ültetett 
növevényt ért. Nilsson angelikát gyanít, mit az ottani norvég nép 
qvanne-nek hí, s felhozza a régi törvényt, mely a quanne gardh-ot 
lauka gardh-ot (angelika-kert, pázsitos hajma kert) s egyéb kerített 
ültetvényeket nagyon oltalmaz. Déliebb részeken, a hol gabona 
terem és méz van — Norvégiában csak Hedemarkig vannak mé
hek, azontúl feljebb már nincsen, úgymond Nilsson — ott abból 
készítenek italt; a gabonát pedig, minthogy kevés a derült nap, 
téres házakba gyűjtik össze s ott csépelik ki, mert a napfény hija 
ós az esők miatt nem használhatják a szérűket. — A meddig Py
theas a norvég partokon felhatott, s a mennyi tudósítást az ottani 
lakosoktól vehetett, odáig és azokból még semmi nyom sem látszik 
meg a finnekről vagy lappokról. 

Pytheas a Balttengert is bejárta egész a Dunáig, mit szinte 
megkétlettek már a régiek is. Strabonál olvassuk (Casaubonus-
kiadás 71. lapján), hogy Pytheas az éjszaki utazásán kivül még 
Európa parti országait is körülhajózta, Gadeira (Cadix)-től fogva a 
Tanais-ig, ujtewfav éizéXdoi ryv Jtapcaxsavttev r/jg Eopcoir/jq árco 
fadelpcov íojq Tavaid'og.» Ezt is Polybius, úgymond Strabo, hihe
tetlennek tartja, mert magán és azonkívül szegény ember hogyan 
tehetett volna ilyen nagy utazást. Ezen csudálkozás, úgy látszik 

l) Nilsson «die Ureinwohner des skandinavischen Nordens» aus dem 
Schwedi seben übersetzt, Hamburg, 1863. I. 106—128» legjobban értelmezi 
Pytheast s a tengeri tüdőt, a mely miatt hitelességét Polybius, Strabo stb. 
kétségbe vonták volt. 
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nekem, világosan bizonyítja, hogy se Polybius se Strabo nem a 
Földközi tengeren való utazást érthették Cadixtől a Donig, hisz 
azt, kivált Strabo, azaz Augusztus császár idejében, akárhány hajós 
legény tehette meg kereskedő hajókon. De ha Cadixtól fogva a 
Kategatig, s onnan a Balttengerbe haladva, a Dunáig való körűi
hajózást veszszük, az igazán oly csudálatosnak látszhatott Polybius 
és Strabo előtt, mint az éjszaki utazás. S hogy Pytheas Tanais-nak 
nevezte a Dunát, azt a nevet csak az ottani lakosoktól hallotta 
volna, kik már azért sem lehettek akár finnek, akár lappok, hanem 
olyan nyelvűek, a kiknél a Don, Duna folyó-nevek támadtak. 

Az első határozott tudósítást róluk Tacitusnál találjuk a K. 
utáni első századból. Germania népeit leírván (43.) «a lygius-okon, 
túl, úgymond, a gótonok uralkodnak, szelídebbek ugyan már a 
többi germán népeknél, de megtartják még a személyes független
séget. A Svéviai (Balt) tenger mellékein ott vannak a rugius-ok és 
lemovius-ok. (44.) Azontúl a svion-ok (svédek) községei hatalma
sok a tengeren, nemcsak emberek és fegyverek, hanem hajók által 
is . . . . A svionoknál már becse van a pénznek, azért nálok egy az 
úr, ki folyvást, nem felváltva, parancsol. (45.) A svionokon túl 

~^rest, szinte mozdulatlan a tenger, a melyről azt hiszik, hogy kö
rülfogja s bérekeszti a föld kerekségét, mert a leáldozó napnak 
végsugara oly fényes a nap-támadásig, hogy elbágyasztja a csilla
gokat . . .1. A Svéviai tengertől jobb felé az aestyus-ok birják a par
tot ; szokásaik és viseletjük szerint a svionokhoz, nyelvüknél fogva 
a britekhez szítanak. Nálok kevés a vasnak használata, többnyire 
fa eszközeik vannak. Gabonát s más termést nagyobb kitartással 
mívelnek, mind a szokott germán restség teszi; azonkívül a ten
gert is kutatják, mert ők szedik a sekélyeken és partokon a gyanta
követ, melyet glesum-nak neveznek. — A svionok megett a siton-ok 
népei következnek, hozzájok egyébben hasonlók, de abban külöm-
bözők, hogy asszony uralkodik rajtok. Ennyiben tehát nemcsak a 
szabadságra, de a szolgaságra nézve is elfajultak. (46.) Itt vége van 
Sveviának. A peucin-ek, vened-ek és fenn-ek népeit a germánok
hoz számítsam-e vagy a sarmatákhoz, nem tudom A fen
nek vadsága feltetsző, szegénységük undorító. $e fegyverük, se 
lovuk, se állandó házuk nincsen; élelmök a fű, ruhájok a vadak 
bőre, ágyok a puszta föld. Egyedül a nyilakba bíznak, melyeket 
vas híjából csontokkal élesítenek. A vadászat táplál egyaránt férfit 
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és asszonyt, mert ez is vadászni jár amazzal, s megköveteli részét 
a zsákmányból. Gyermekeiknek más oltalmuk nincsen a vadaktól 
és időjárástól, mint az, hogy összecsomózott gallyakkal fedik be ; 
ide fordul az ifjú is, ide húzódik meg az öreg. De nagyobb boldog
ságnak vélik azt, mintsem rajta izzadni a földmívelésen, belé fá
radozni a házépítésbe, s magok és mások értékeit reménynek és 
aggodalomnak tenni ki. Tehát biztosak az emberektől, biztosak az 
istenektől, a legnehezebbet érik el, azt, hogy még kívánni valójok 
sincsen.» 

Tacitus, a Csehországtól fogva Felső-Magyarországig terjedő 
markománok és kvadok megetti lygiusokon kezdi, a kik a mai Szi
léziában laktak. Ezektől éjszakra menvén, gótokat (goton-okat) 
talál, s a Balttenger partján rugi-akat és lemovi-akat. A svion-ok, 
svédek, a tengeren hatalmasok, kik Svédországban laktak. Túl raj
tok, tehát az ország északiabb részein, a siton-ok következnek, a 
kiken asszony uralkodik. Éjszak-kelet felé a Balttenger keleti part
ján esztek (aestyusok) vannak, azután peucin-ek, vened-ek vagy 
vend-ek, végre fennek. Itt halljuk először a fenn vagy finn nevet, a 
melyet Tacitus a germánoktól hallott. Fen mocsárt jelent, a fen
nek, finnek tehát mocsárok, tavak közt lakó nép. A mint azt szinte 
költőileg leirja Tacitus, hogy boldog a legnagyobb szűkölködésben, 
abban a lapp népet ismerjük fel, mert látni fogjuk, hogy a nór-
manok a következő századokban is a lappot nevezik fmn-nek. 

Kr. születése tájon, vagy nem sokkal később érkezek tehát a 
lapp nép a Balttenger vidékei felé, elválván az ugor népektől, a 
melyekhez közelebb áll, mint a tulajdonképi finn nép. A tizes 
számneve logh, mi a vogul lau-hoz (=10) tartozik; 8-asa és 9-ese 
gak-cze, gqf-cze és of-cze, ov-cze, a melyekben a magyar ez (tz, tiz) 
látszik meg a nyol-ez, kilen-cz szókban; a lappnak többes képzője 
k (de h, t is), mint a magyarban, tehát gietta kéz, gieda-k kezek ; 
giettam, giettadékezem, kezed, giettamek, giettadek = kezemük 
(most kezünk), kezetek stb. A comparativus b, bb-je is közvetet-
len járul a tőhöz, mint a magyarban, p. o. diette tudó, diette-h 
tudó-b; vuolla al, vu'óleb alább; holott a finnben n rag vettetik 
közbe, p. o. ali al, alen-pa alább. 

De Svédország belsejében és túl a svion-okon siton-ok van
nak Tacitus szerint, a kiken asszony uralkodik. Azt a nevet is az 
író a germán svion-októl hallotta, kiknél sida annyi volt, mint 
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bűvölni; siton tehát, Tacitus irása szerint, bűbájos, boszorkányos 
nép. Odin híres vala boszorkányságáról, melynek seid-r a neve.x) 
Ez a boszorkányos nép finn, mit leginkább abból gyaníthatunk, 
mert azt mondja róla Tacitus, hogy uralkodója asszony. Ebből 
a kven népről való monda csillámlik ki, mely asszonyi uralkodás 
alatt élt volna, mert a kven szó asszonyt jelent a germánoknál, s _ 
mint látni fogjuk, a normannok kven-nek nevezik általában a finn 
népet, ámbár a kainu — ebből lett a kven — csak egyik része a 
finnségnek2). A finnek, lappok pedig a régi korban is híres bűbá
josok valának. A sida, seid szó a lappoknál fa- és kőbálványt jelent 
(seite, seiteh); azt ők is a skandináv germánoktól vették, s boszor
kány-eszközre alkalmazták. A kainu-ak, kven-ek tehát, kiket a 
svionok a magok kifejezésével siton-ok, azaz boszorkányosoknak, 
nevezik vala, Tacitus idejében már a Balttenger nyugati tartomá
nyába, vagyis Skandináviába, érkeztek volt. 

Nevezetes, hogy a római író a svion-októl a siton-ok asz-
szony-uralkodásáról is hallott valamit. Bizonyos tehát, hogy a 
siton népnek saját kainu neve már ismeretes vala a svionoknál, a 
kik azt kven-re értvén, mi asszonyt jelent — az angoloknál queen 
(kvin = asszony), mai napig a királynét teszi — azért vélik vala, 
hogy a boszorkányos népen asszony uralkodik. S ez a mese vagy 
vélemény, mely a középkori íróknál, teszem Alfréd angol király
nál, mint látni fogjuk, s az előbbi jegyzetben felhozott brémai 
Ádámnál3) az amazonok földjét (terra foeminarum) a finnek közt 
találtatja meg, a finn Kalevalában is visszatükröződik, mely szerint 

*) Az Ynglinga Saga-ban ezt olvassuk: Odinn Kunni tlia ithrótt . . . 
er seidr lieitir —- Odin érti vala azt a bűbájosságot, melyet Seidr-nek nevez
nek. Heimskringla. Kiadva Unger által, Christiania, 1868. A 8. lapon. 

a) Adamus Bremensis az Amazonokról, vagy «de terra Feminarum* 
beszélt Skandináviában, mire a Tacitusnál levő hír is alkalmat szolgáltatha
tott (ha ezt ismerte Ádám), de Sitonum gentibus, quibus feminam dominari.— 
De antiqua gente Quenorum. Értekezés, 1788-ból Porthan munkáinak IV. 
része, 168. lapján. — Zeuss is (die Deutschen, a 157. lapon) mondja: Durch 
die Sage von der Weiberherrschaft in diesem Volke schimmern schon die 
spaetern finnischen Cvenas in Cvenland (feminarum terra) nicht undeutlich 
hindurcb. 

3) Brémai Ádám (Adamus Bremensis 1067—1076 közt írta meg Gesta 
Hammaburgensis ecclesiae pontificuru, azaz a hamburgi érsekek történeteit 
788-tól 1072. 
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a Kalevahösök Louhi-val Pohja (éjszak) asszonyával hadakoznak 
vagy inkáhb bübájosságban versengenek. 

A Balttenger népei közt, a melyek nem tartoznak a germá
nokhoz, Tacitus az észteket (aestyus-ok) is említi. Ezek a később 
úgy nevezett lettek, litvánok és poroszok. Az aestyus, észt, név a 
germán est, ostz= kelet, szótól való : így hittak a germán népek 
a nekik keletre lakó letteket és litvánokat. Azután egy finn népre 
ment át a név, mely az előbbi észteket déliebbre szorítá, s mely
nek utódjai a most kihaló lívek s az eléggé virágzó esztek. 

Tacitus kora kevesebbet tud vala a keletiebb ugorokról, kik 
az Ural hegység mindkét lejtőjén, s a Káma, Volga, Irtis, Jajk 
folyók mentiben a Kásp tengerig lenyúlva laktak. A Herodotusnál 
meglevő nép-neveket a későbbi írók is emlegetik, de határozottabb 
földrajzi és történeti tudás nélkül. A Riphaeus hegy-név, mely 
régóta ismeretes vala, s a Tacitus ideje után feltűnő Rha folyó-
név l) némi biztos nyomai az ugor népeknek, mert rep, rip hegyet 
jelent az osztjákoknál, és rav, rau a Volgának neve a mordvineknél 
mai napig. De a gótok Tacitus (f 117 tájon) után a Balttengertől 
a Kárpátokat megkerülve a Neszter, Deneper folyók mentiben dél 
felé a Fekete Tengerig huzódának, s innen kezdek a római biro
dalmat nyugtalanítani. Már 251-ben Decius császár Moesiában 
veszté el életét a gótok elleni csatában. Hatalmuk Hermanarik 
{Ermanrich) alatt érte el tetőpontját: de 375-ben romba dönték a 
hunok, a kiknek neve azután egy századig rémítgeté Európát. Kik 
voltak a hunok, ugorok-e, törökök-e ? nem tudhatni; lehet, hogy 
mind a két nyelvcsalád népei egyesültek Attila keze alatt, mikor 
germán népek is, gótok, gepidek stb. tisztelik vala őt. Bizonyosabb 
az, hogy a hunok nyitották ki Európa felé a kaput, melyen azután 
az ugor népek, a bolgárok, avarok, magyarok, besenyők bé-ki járá-
nak, követve a törökös kunok által. 

Míg a gótok uralkodása a Balt és Fekete tengerek közt 
tartott, addig a mai Oroszország beljében tanyázó finnek nagy 
része germán hatás alatt él vala, minek eredménye a finn nyelvbe 
jutott germán szók. De Hermanarik uralkodása nemcsak finn, ha
nem lett-litván és szláv népekre is kitérjedett. Jordanis ugyan, ki 

l) rtolernaeus említi meg először 150 tájon. 
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azt az uralkodást ismerteti, 550 tájon, tehát mintegy 200 évvel 
Hermanarik halála s 100 évvel az Attiláé után írt, azért a korának 
néprajzából tehetett által egyet-mást az előbbi korba : mind a mel
lett nagyban eltalálja a valót, midőn azt mondja, hogy Hermana
rik uralkodott gótokon, skythákon stb., mérieken, mordvineken 
(Merens, Mordemsimis), szlávokon (Veneti, Antes, Sclaveni) és 
észteken, a kik a germán tengernek igen Jiosszú partján élnek (qui 
longissimam ripam oceaní Germanici insident). Kiket ért Jordanis 
a skythákon és sok más nevű, itt fel sem hozott, népeken, bajos 
kisütni; másutt, mint látni fogjuk, az esztek mellett az akaczirokat 
említi meg: de a merens és mordemsimnis nevek alatt a régi mé-
riek, a kikhez a cseremiszek is tartozhattak, mert magokat mari-
aknak nevezik máig, s a mordvinek érthetők. 

Jordanis Scandza népeiről is — így nevezi Skandináviát — 
többet tud, mint Tacitus. «Scandza szigetén, úgy mond, sok nép 
lakik, de Ptolemaeus hetet említ meg közölök. Ott a nagy hideg 
miatt méh sehol nincsen. Éjszaki részén, hol a hír szerint nyár
ban negyven nap és éjszaka nem áldozik le a napvilág, s télen 
ugyanannyi ideig nem támad fel, az Adogit nép lakik. Más nem
zet ugyan ott a Eerefenn-ek, a kik nem gabonából, hanem vadak 
húsaiból és madarak tojásaiból élnek; a tavakban ugyanis annyi 
a tojás, hogy elélhet belőle a nép, s elég marad még a madár
költésre. » Azután előszámlálja a suehan-okat (a Tacitus Suion-
jait) s másokat, finaitha-kat, gautigót-okat stb. a kikről mondja, 
hogy kivágott kősziklákban laknak; továbbá említi az ostrogóto-
kat, s végre legszelídebb lakosait Skandináviának, a finneket 
(Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores). A sok 
nép-név közt az Adogit nép a helyezeténél, a Rerefennek szinte 
annál meg az élelemnél fogva nyilván lappok; a szelíd finnek tehát 
a Tacitus siton-jai, s a későbbi kvének lehetnek. Bajos eligazodni 
a határozatlan tudósításban : annyi kétségtelen, hogy Jordanis a 
germán eredetű népeken kívül nem-germán eredetüeket ismer, 
még pedig többeket, mint Tacitus; földrajzi sejtelmei is magasabb 
éjszakra mutatnak, mint a mennyire a római írónak tudása 
ért volt. 

Egyebütt Jordanis megemlíti az észteket, a kiket hasonló
képen csendes népnek mond (Aesti, pacatum hominum genus 
omnino). Az észtektől délre teszi az akatzirokat, egy erős vitéz 
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népet, mely nem földmívelő, hanem nomád és vadász. Az akatzi-
rokon túl a Fekete tengerig ott van a bolgárok fészke, a kiket, 
úgymond, bűneink miatt nagyon is jól ismerünk; azután követ
kezik a legvitézebb hun népek két ága, a ultziagir és savir, a me
lyek a legelő után költözködnek nyájaikkal, télre a Fekete tenger 
partjaira húzódván. «A hunugurok pedig, úgy mond, a kiktől sok 
bátor nép félt már, a nyest bőrök kereskedése által is ismeretesek ; 
azok első lakása Scythiában a Maeotis mellett, második lakások 
Moesiában, Thraciában, Daciában, harmadik pedig ismét Scythiá
ban volt, a mint olvassuk, a Fekete tenger felett.» 

Jordanis földrajzi tudása szerint, 550 tájon, Skandináviában 
a sok nevű germán népen kívül az adogit, rerefennek, meg az igen 
szelíd finnek laktak; a Balt és Fekete tengerek között pedig az 
esztek csendes népe, az akatzirok, bolgárok, a hun ultziagirok és 
szavirok, végre a hunugurok. Az esztek nyilván még a lettek és 
litvánok, a kik Nagy Theodorikhez is (meghalt Eavennában 
525-ben) követséget küldenek Olaszországba, gyantakő ajándék
kal újítván meg vagy folytatván a régi ismeretséget. x) Meg kell 
jegyezni, hogy Jordanis a Balt-tengertől keletre nem ismeri azo
kat a finneket (lappokat), a kiket Tacitus költőileg leírt volt, azok 
tehát nyilván már éjszakiabbra valának eltolva. Az akatzirok, 
bolgárok, hunok nem régen tűntek volt elő a történelemben. 
A hunugurok nevében először találjuk meg az ugor nevet, a mely
ből mintegy 350 év múlva az uger, unger név fog keletkezni a 
nyugati latin íróknál. Egyébiránt a mit Jordanis a hunugurok 
háromféle lakhelyéről mond, az nyilván a hunokra illik, mert azok 
jöttek ki a Meotis mellől, azután nem ugyan Thraciában és Moe
siában laktak, hanem Daciában, s Attila alatt rövid ideig a Duna-
Tisza közben, Attila halála után pedig megint visszaszoríttatá-
nak a Fekete tenger éjszaki vidékeire. 

Jordanis kortársa, a görög Procopius elbeszélvén, hogy a 
herulok a mai Magyarországból egész Skandináviáig költöztek, a 
melyet Thule-nek nevez és szigetnek tart , még pedig tízszerte 

1) Az érdekes tényt Cassiodorus beszéli el, Varia V, epist. II . Lásd 
Koskinen «Tiedot Suomen-Suvun nruinaisuudessa» Helsingissá 1862. a 105. 
lapján. 
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nagyobbnak mint Brettaniát," így folytatja nép- és földrajzi leírá 
sát: Á sziget legnagyobb része puszta, de lakott részén tizenhá
rom nép van külön-külön király alatt. Ott évenkint valami csudá
latos történik. A nyári forduló tájban a napvilág szinte negyven 
napig nem áldozik le, hanem azon egész időben a föld felett süt ; 
hat hó múlva a téli fordulóban ellenkezőleg annyi ideig nem lát
ják a napvilágot. Ekkor bú fogja el a lakosokat, mert nincs mód-
jok egymással közlekedni. Nekem ugyan oda elmennem s azt saját 
szememmel látnom, nem vala alkalmam, bár igen óhajtottam 
volna: de megkérdem azoktól, a kik onnan ide járnak, hogy mi-
képen mérik meg az időt olyankor. S ők megmondák a valóságot. 
A napvilág t. i. negyven napig nem áldozván le, sugarai hol kelet 
hol nyugat felől sütnek. Midőn tehát a napvilág a láthatáron 
körülhaladván oda jut vissza, honnan először felkelni látták, azt 
egy napnak és egy éjnek veszik. A mikor pedig az éjszakák ideje 
van, a holdnak keringései után becsülik meg a napok számát. 
Miután így harminczöt napnak ideje elmúlt, szokás szerint a he
gyek csúcsára küldenek fel nézőket, a kik, mihelyt valamit a 
fénylő sugárból megpillantanak, rögtön leizenik az alant várako
zóknak, hogy öt nap múlva ki fog sütni a napvilág. Az örvendetes 
hírt legott nyilvános ünneppel megülik; s ez a Thule lakosainak 
legnagyobb ünnepje. . . . A Thulében lakó barbárok közt csak az 
úgynevezett Skrithi-finnek vad életű nép. Az se szőtt ruhába nem 
öltözik, se felkötő saruban nem jár, se bort nem iszik, se földter
mést nem eszik; mert az nem szánt-vet, az asszonyok nem fon-
nak-szőnek. Mindnyájan, férfi nő, csak vadászgatnak. Az igen 
terjedelmes erdők és hegyek bőviben vannak mindenféle vadnak. 
Tehát a vadak húsaiból élnek, a melyeket folyvást vadásznak, 
azok bőreibe öltözködnek, melyeket, varró lenök nem lóvén, a 
vadak idegeivel öltenek össze, s úgy húzzák fel az egész töstre. 
Még a gyermekeket sem szoptatják úgy, mint más emberek, nem 
táplálják asszonyi tejjel, se az anyák csecseit nem nyújtják nekik, 
hanem vadak velőjével tartják. Mihelyt a nő elszülte a gyermeket, 
azt bőrbe takarja, egy faágra fügeszti fel, velőt dug a szájába, s 
mindjárt vadászni megyén, mi neki úgy foglalatossága mint a 
férjnek. Ilyen a Skrithi-finnek életmódja.)) 

Timiének többi lakosai nem nagyon különböznek más né
pektől, így folytatja Procopius, s leírván hogy mint tisztelik szá-
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\ 
mos isteneiket még kegyetlen ember-áldozatokkal is, avval végzi, 
hogy a gaut-ok a legszámosabb nép köztök. J) 

Procopius tudósításában egyik érdekes adat az, hogy a mit 
a skrith-finnekről, és Skandinávia legéjszakiabb részén való igen 
hosszú nyári napról és ugyanilyen hosszú téli éjszakáról beszéli, 
azt onnan Konstantinápolyba járó emberektől tudta meg. Kr. u. 
550 tájon tehát a kereskedés egész Nordkap-ig ér vala, mint lát
juk, nyilván a tenger és az orosz folyók, útján. Jordanisnak hasonló 
tudomása volt: a mi különség van ennek és amannak tudósítása 
közt, különösen a népek számára és neveire nézve, azt bizonyosan 
a különböző útnak lehet tulajdonítani, a melyen egyik is másik is 
tudomását vette. Jordanis svédektől és gótoktól tudta meg, a mit 
írt, azért nevez meg sokkal több népet: Procopius ellenben nor
végektől kapta meg a hírt, kik tengeren jártak Norvégiából Kon
stantinápolyba, ezért nevezi meg csak a skrith-ímneket, a kik 
legéjszakiabb partjain és a gautokat (gótokat), kik legdóliebb part
jain laktak Skandináviának. Másik érdekes adata Procopiusnak 
maga a skrith-finn szó. Ez is skandináv; mai napig Svédben 
skrid-sko (Schreit-schuh, azaz Schlittschuh) korcsolya. A skrith-
finnek tehát korcsolyán vagy hó-talpon szaladó lappok, vagy hegyi 
lappok; Jordanisnál a rerefennek név fordul elő. Ez, mint látni 
fogjuk, tere-fenn, tere-finn, azaz tre-finn, vagyis erdei lapp, mert 
trá fa, erdő. A hegyi lappok, a skrith-finnek, a norvégiek, az erdei 
lappok pedig, vagy tere-finnek a svédek útján lettek ismeretesek. 

Jordanis meg Procopius után a Eavennai Névtelen (Kaven-
nas Anonymus) és Guido adnak idevágó némi tudósítást. Jordanis 
(a 46. lapon) az észtektől délre az akatzirokat teszi, kik a bolgárok
hoz érnek. A ravennai névtelen az akatzirokat kozároknak nevezi, 
s azt mondja, hogy a kozárság igen nagy ország (spatiosissima 
Chazaria). A Fekete tengernél még Onogoriát tudja (juxta maré 
Ponticum ponitur patria, quae dicitur Onogoria). De a bolgárok 
akkor már túl vannak a Dunán (inter Traciam vei Macedóniám et 
Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex supra scripta 
majoré Scythia egressi sünt). Daciáról meg azt mondja, hogy első 
és második, melyet Gepidiának is neveznek, a hol most az avar 
nevű hunok laknak (quae et Gepidia appellatur, ubi modo Uni qui 

1) Procopius, de bello Gotlűco. I I , 15. 

NYELVTÜD. KÖZLEMKNYEK. XIV. 
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et Avari habitant. *) Daciának folyóit így számlálja elő : Tisia 
(Tisza), Tibisia (Temes), Dricca (Priscusnál Drecon), Marisia 
(Maros), Arine (Aranyos-e? a miben egy avar szót lehetne sejteni, 
mely ha való lenne, igazán aranyos volna), —• Gilpit (?), Gresia 
(Keres vagy Körös). 

A ravennai névtelen korát Schafarik (Slaw. Alterth. II, 667.) 
886 tájára teszi: de a tudósítás, mely szerint az avarok Daciában 
ültek akkor, Nagy Károlyt megelőző időbe illik. * A hunok által 
kinyitott Európába sűrűen tódulának be bolgárok, avarok, magya
rok, besenyők. Alfréd angol király 871—901 uralkodók. Tőle igen 
becses tudósítás jutott reánk, melyet alkalmasint 880 tájban írt 
le, tehát még mielőtt a magyarok mostani földjöket efoglalták. 

Alfréd igy ismeri Európának legnagyobb részét: A Don 
folyótól nyugat felé a Rajnáig, mely az Alpokról éjszak felé a ten
gernek azon ágába folyik, mely Britanniát öleli, délfelé a Dunáig, 
melynek eredete közel van a Eajna eredetéhez, s mely kelet felé 
Görögország éjszaki határán folyik a Közép (Fekete) tengerbe, s 
éjszak felé azon tengerig, melyet Kven (Finn) tengernek nevez
nek — sokféle nép lakik. — A Duna eredetétől éjszakra s a Raj
nától keletre a keleti frankok laknak ; a Dunának másik oldalán 
svábok. Ugyan e folyónak mellékén bajorok vannak, mint azon a 
részen is, a melynek neve Regensburg. A bajorokhoz keletre lak
nak a csehek (bemé), kelet-éjszakra a turingiak, s ezeken túl 
éjszak felé az ó-szászok, mint éjszak-nyugat felé a frizek. Az 
ó-szászokhoz nyugatra az Elba folyó torkolatja meg Frizia van ; 
éjszak-nyugatra pedig az az ország fekszik, melynek neve Angelen 
és Sillend (Seeland) s Dániának egy része A morvaiaktól 
nyugat felé vannak a turingiak, csehek és bajorok egy része ; dél 

*) Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica. Mül-
ler M. Pincler et G. Partliey, Berolini 1866. Az idézett hely a 203. lapon áll. 
Nálunk nevezetességre jutott ez által, hogy Kurz Antal ebből a székelyek IX. 
századbeli létét igyekezett bebizonyítani, mer t «Unqui et Avari». L á s d : 
Magazin für Geschichte, Literatur Siebenbürgens. Herausgegeben von 
AntonKurz. I, 158—119. 

2) Tudósítását lásd : H. G. Porthans Skrifter V. Helsingtors, 1873. 
«Försök at uplysa Konung Alfreds geographiska beskrifning öfver den euro-
peiska Nordens 43—99. lapon; Portban ezt 1770 tájban írta. Újra fordítá 
1815-ben Pask, lásd a már idézett Samlede Afhandlinger, I. 297—382. lapon. 
E két fordítást és magyarázatot használom itt. 
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felé pedig a Dunának másik oldalán — a karintiak laknak egész 
az Alpokig, — a melyekhez a bajorok és svábok vidékei is elnyúl
nak. Karintiától keletre a pusztaság megett Bulgária van, s ettől 
keletre Görögország. Ugyancsak a morvaiakhoz keletre Viszlaor-
szág, s ehhez keletre Dacia van, a melyben egy időben a gótok 
laktak volt. Megint a morvaiaktól éjszak-keletre vannak a dala-
mins-ek, ezektől keletre a horit-ek, ezektől meg éjszakra a sorbok. 
A lioritekhez éjszakra van Maegthaland — Magd-land, vagyis az 
asszonyok földje, s azontúl Sarmatia egész a Eif hegységig. 
Azután a dánok és sveon-ok (svédek) határos népeiket számlálván 
elő, így folytatja : A svédektől délre a Keleti tenger van, s azontúl 
Sarmatia, s még déliebbre a sorbok vannak. Viszontag a svédek
től éjszakra, a pusztának másik oldalán Kven-ország (Cvenland) 
van, ehhez éjszak-nyugatra a skride finnek vannak, s ezekhez 
nyugatra a normannok. — Ez az Alfréd angol király által leírt 
Európának képe 880 tájból. Egészben véve a kép világos, mert a 
népek földrajzi viszonya megfelel a valóságnak; de van homályos 
értelmű név is, p. o. a horit nép-név, mely talán a horvátra emlé
keztet. Országunk régi földrajzára nézve nagyon nevezetes, hogy 
Karintiától keletre pusztaságot tud Alfréd, a melyen túl Bulgária 
és azután Görögország vannak ; továbbá hogy a norvaiakhoz ke
letre Viszlaország s ezentúl Dacia van, a melyben egyszer a gótok 
is laktak. Pusztaság-nak nevezi tehát Alfréd a volt Avarországot, 
megegyezvén Beginoval, a prumi apáttal, ki 889-re azt í rá : Az 
ismeretlen és hihetetlenül vad unger nép kijött Scythiából, szo
rítva a besenyők által, előbb a pannoniak és avarok pusztaságain 
barangolván, s vadászattal, halászattal tengetvén életét, azután 
pedig a karantánok, morvaiak és bolgárok határaiba be-becsapván.1) 
Alfréd és Begino tehát nem tudnak vala semmit a Szála folyó 
melléki Privina és Koczel herczegségéről, mely valóban 840—874 
tartott, annál kevesebbé tudhattak valamit egy bolgár hatalomról 
a Tisza mellékein és Daciában, melyről sokan képzelődtek. —- Az 
is nevezetes, hogy Alfréd a Balt-tenger keleti partjain nem tud 
ugyan semmit a finnekről, de megemlíti a horitektől éjszakra az 
asszonyok földjét vagy országát, a maegtha-landot (magd-land), a 
melyen túl Sarmatia van egész a Bif hegységig. Többet tud Skan-

2) Reginortis Chronicon, ad an. 889. Pertznél, Script. I. 
4* 
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dinávia népeiről. A sveon-okat, svédeket, pusztaság választja el 
Kvenországtól, mely nyilván a tengerig ér vala, mert Alfréd Kven-
nek nevezi a Balt-tengert és a Botniai öblöt; Kvenországtól pedig 
éjszak-nyugatra vannak a skride-finnek, azaz a korcsolyázva 
vadászó hegyi lappok, s ezektől nyugatra a normannok, azaz nor-
végiek. 

De Alfréd sokkal részletesebben ismeri Skandináviát Other 
tudósításából. Ez, úgy mond* maga, legéjszakiabbra lakik a nor
mannok közt, Halgolandban, tehát a mai Helgeland kerületben, a 
hová Pytheas már Kr. e. 330 tájban eljutott volt: Midőn Other a 
királyt meglátogatá, otthon 20 tehene, 20 juha, 20 disznaja, 600 
rénszarvasa (hrana) vala, közte 6 hivó vagy csalogató rén, mely 
nagy becsű a finneknél, mert azzal fogják a vad réneket. Kevés 
szántani valóját lóval teszi vala meg. Azonban legnagyobb vagyona 
a finn adó, mely vadak bőreiből, tollakból, halhéjból, alattságokból 
áll. Minden finn a tehetségéhez képest adózik; van, ki 50 nyest, 
5 rén, 1 medve bőrt, 10 súly (?) tollat, 1 bőr inget fizet s 60 rőfnyi 
két alattságot, egyikét rozmár, másikát fóka bőrből valót. Other 
monda, hogy a normannok területe hosszú, de keskeny; a hasz
nálható föld a tenger partján van, de az is hegyes. Egy hegyhát 
nyúlik végig keleten a mívelhető föld hosszában ; ezen a hegysé
gen tartózkodnak a finnek. A mívelhető föld dél felé mind széle
sebb. A széles részen túl a hegyháton Sveo-land (Svédország) van, 
s ettől éjszakra Kven-ország (Cvenaland). A kvenek néha átcsap
nak a hegyen a normannokra, néha meg ezek a kvenekre. Sok 
lévén ott a tó, a kvenek a könnyű, sajkákat egyik tóról a másikra 
viszik, s úgy támadják meg az ellenséget. Other elbeszélé utazá
sait is. Az egyiket éjszak felé tett volt a végett, hogy megtudja, 
meddig ér a föld. A partok hosszában vitorlázván felfelé, úgy hogy 
a száraz mindig jobbra, a nyilt tenger pedig balra maradt neki, 
odáig jutott, a hol a föld (a Nordkap) kelet felé hajlik; keletre 
folytatván az utat, nagy sokára oda juta el, a hol a tenger dél felé 
fordul be (a Fejér tenger) s ennek partjait is követvén, egy nagy 
folyó (a Dvina) torkolatjába ért. Hazulról idáig mindenütt puszta 
a part, csak tere-finnek (erdei finnek) vannak itt-ott, a kik vadász
nak, halásznak és madarásznak. A folyón is befelé haladván, an
nak partjait igen népeseknek találá, ott a beorma-k (biarm-ok, 
permi-ek) laknak. Azoktól sokat hallott részint saját országukról, 
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részint másokról, melyek körülveszik, de mi abban igaz, nem 
tudja, maga nem látván azokat, mert nem mert a földre kiszállani. 
De azt gondolja Other, hogy a finnek és beormák majdnem egy 
nyelven beszéllenek. 

Más utat is tön Other dél felé, a melyen Haethum kikötőig 
ért, mely a vendek, szászok és angelek közt van s a dánokhoz 
tartozik. 

Egy másik utazó, Wulfstan, elbeszéllé Alfrédnek, hogy 
Haethumból kiindulván, jobb felé a vendek földje, bal felé Lange-
land, Laaland, Falster, Skone s más földek vannak, melyek Dá
niához tartoznak. Azután Bornholm, melynek saját királya van, 
Blekingen, Oland és Gotland következnek bal felé, melyek Svéd
országhoz tartoznak; de jobb felé a vendek vannak egészen a 
Viszla folyóig. Ez nagy folyó Vitlandban és Vendlandban, s az 
Est tengerbe beszakad, mint az Ilfing (Elbing) folyó is. Azután 
következik Estland, mely messzire elnyúlik, s melyben sok város, 
s mindenikben külön-külön király van. Wulfstan avval rekeszti 
be tudósítását, hogy leírja az esztek szokását, mint bánnak a ha
lottnak vagyonával s mint égetik el a testet. 

Other a lappokat finneknek nevezi, mint máig a norvégiek; 
a finnek neki kvenek, úgy híjják máig a norvégiek is azokat. A lap
pok Other szerint skride-finnek, azaz korcsolyán vadászó hegyi 
lappok, s tere-finnek, azaz erdei lappok. Továbbá neki a kvenek a 
Skandináv hegyháton túl s a svédektől éjszakra laknak, tehát a 
mai svéd Nordlandban. Meddig érnek a kvenek kelet felé a mai 
Finnországban, azt nem tudja Other: de hír szerint a Botniai 
öbölnek mind nyugati és éjszaki, mind keleti partjain lakhattak, 
mert Alfréd Kven-tengernek nevezi azt. Other az egész parton, 
hazájától fogva a Fej ér-tengerig, csak lappokat láta; ott vannak 
máig is. Ellenben a Dvina mellékein beormákat talála, a kiknek 
földje nagyon mívelt; azok a biarmiak, a mai szírjének, permiek, 
votjákok elődjei, már ugorok. Természetes dolog, hogy Other, ki 
a lapp nyelvet sokszor hallotta, talán beszéllette is, mert adózó 
lappjai valának, a beormák nyelvét majdnem egynek találá a fin
nek, azaz lappok, nyelvével; tehát 880 előtt ugyanazt tapasztala, 
mit Sajnovics ezer év múlva vőn észre a lapp és magyar nyelvek 
tekintetében. 

Wulfstan egy sehleswigi kikötőtől fogva a Viszla torkolatjáig 
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s azon túlra jutott el, az úgynevezett Frische Haf-ig. Ott és tovább 
is Észtország nyúlik el, sok városával és királyával, azaz főnöké
vel, a kik nem valának egy hatalom alatt egyesítve, megtartván 
függetlenségüket, mely azután mindnyáj ok vesztére szolgált. Ezek 
az esztek még a régi poroszok, lettek, litvaiak. Wulfstan mit sem 
hallott azon népekről és történeteikről, a melyek a mai Finn öböl 
mellékein laknak vala, pedig valamint a normannok vagy norvé-
giek, úgy a svédek vagy ruots-ok is meg-meglátogaták a közel és 
távol partokat. Tudjuk, hogy 862 tájban Eurik és társai csúd (azaz 
finn) és szláv népek közt új birodalmat kezdenek alapítani; hogy 
már azelőtt a ruots-ok Novietunát, azaz Novgorodot (Újvárost) 
építették volt, a mely most Eurik székhelye lön. Wulfstan talán 
még Eurik életében, a ki 879-ben halt meg, tévé utazását: de Eurik 
tettei s az új birodalom kezdete nem okozának nagy hatást, mely
nek habjai a mai Königberg-ig megmozgatták volna a népek szo
kott állapotját. Eurik halála után Olav vagy Oleg már 882-ben 
Kievbe tévé át a kezdő birodalom székét. Akkor tehát nyilván a 
finn népek már a Finn öböl déli s a Balt-tenger keleti partjáig 
értek volt egész a Dunáig. A Dunán innen az érkezők a régi esztek 
egy ágával, a melynek neve lett, letton, útközének össze, s azt 
déliebbre szoríták. A mint azután a dánok a vendeken uralkodván, 
mind jobban-jobban megismerek a partokat a Viszlától a Dunáig : 
az előbbi észt név elköltözék a lettekről s a finnekre ragada, kik a 
Dunától a Finn öbölig terjedtek volt. Az új esztek, vagyis finnek 
legdéliebb ága, a liveké vala az, mely leginkább kiszorította a let
teket. A Balt-tenger finnéinek mondai vagy hősi korát tehát 862 
előtti időbe kell tenni; a Kalev fijaix) bizonyosan a korra nézve 
Eurikot megelőzték. 

Hová helyezzük a Tacitus fmn-jeit, azaz lappjait, a Duna 
mellékeire-e, vagy déliebbre, azt lehetetlen mondanunk. De Taci-
tustól fogva Eurik koráig (Kr. u. 100—850-ig) nagyon változott a 
Balt-tenger keleti országaiban az ethnographia. Az úgynevezett 
siton-ok, mely név alatt finn népet, még pedig az asszonyi uralko
dás megemlítésénél fogva, kvene-ket szabad gondolnunk, már Taci
tus idejében ott valának, a hol Other tudá őket Alfréd király ide-

*) Mind a finn, mind az észt epos Kaleva, Kalev fiairól beszéllenek, mint 
már láttuk. 
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jében, mintegy 850—860 tájon, t. i. a mai svéd Norrlandban. 
A kvenek bizonyosan a Botniai öböl mind nyugati, mind éjszaki, 
mind keleti partvidékeit bírták ekkor, mert Alfréd róluk nevezi 
Kven-nék a Balt-tenger mindkét öblét, sőt még déliebb részeit is. 
A Tacitus lappjai lassankint más finn népek által éjszakiabbra 
tolattak, mert Jordanis és Procopius idejében 550 tájon mint a 
skrid-finnek (hegyi lappok), mind a tere-finnek (erdei lappok) 
ismeretesek valának túl a kveneken s más finn népségeken. 850 
tájon, mint láttuk, Other tökéletes topograpiai ismerettel írja le 
Skandináviát, abban a normannok, svédek, lappok és finnek (Other 
és a mai norvégiek elnevezése szerint, s lappok ós kvenek) laká
sait. Other körülhajózván Skandináviának éjszaki partjait a Fejér
tengerig, s ebből a Dvinába hatván fel, alkalmat nyere a hazájában 
lévő hegyi lappokon kivül az erdei lappokat is megismerni, a kik 
halászatból és vadászatból élnek vala. Ezen lappok viszonya a 
normannokhoz 550—850 tájig határozódott meg. Mert a Proco
pius regényes leírásában semmi nyoma nem látszik annak, hogy 
a skride-finnek a normannok adózói lettek volna; még békés, nem 
hódító a kereskedelmi közlekedés. Other idejében a normann már 
uralkodik, s a lapp erősen adózik ; 550—850 tehát a normannok 
nemcsak dél felé, hanem éjszak felé is elhatalmosodának ; Other 
által megismerködnek a Dvina mellékein lakó, s már földmívelést 
üző biarmiakkal (a mai szírjének, permiek, votjákok éjszaki előd
jeivel), a kikhez folynak azután a rabló biarmi járások. Ekkor a 
mai Finnország déli részei és Észtország bizonyosan már a mos
tani lakosok elődjei által el valának foglalva. Ezek közt a svédek 
tőnek olyan járásokat, mint később Eurik utódjai a Deneperen 
lefelé a Fekete tengerbe és Konstantinápolyig száguldanak, hol 
kereskedve, hol rabolva, jóllehet a folyó déli s a tenger éjszaki 
mellékein a besenyők és kozarok ülnek vala. A tulajdonképi finnek 
és esztek tehát már 850 táj előtt ismerték a ruots-ok&t, — mert 
így hittak a svédeket, s e névből lőn azután a rósz (rusz) híres 
név; — már Jordanis idejében megvolt a Novietuna, azaz Újvá
ros, Novgorod. A Finntenger öblön behatván a Ladoga és Ihnen 
tavakig, s ezektől a Deneperig, a ruots-ok magokra hagyák a Finn
es észtországi finneket. Az előbbieket csak 1150 tájon kezdek a 
svédek, az utóbbiakat pedig csak 1200 tájon a dánok és éjszaki 
németek hódítgatni. A mikor Other a Dvina mellékeit fölfedezvén 
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ott mívelt országot talált, akkor a magyarok már déliebb tarto
mányok felé költöztek volt, a hol török népekkel érintkezének; 
egy csapatjok 830 tájon már a Dunáig is ért, lásd Magyarország 
Ethnographiájába a 171. 172. lapot. 

Szóval, a mit a nyelvek tanúsága hirdet, azt a történelem is 
erősiti, hogy a finn-ugor népek a germánok és szlávok után és 
megett tűntek elő. Azok tehát nem legrégiebb, de legújabb jöve
vények Európában. Akármilyenek is a magyarok, s akármire ké
pesek vagy nem képesek, annak bizony nem az öregség, hanem 
talán épen a még ki nem forrott ifjúság az oka. 

T O L D A L É K . 

1. Pytheas és a Diina. A mit itt (a 41. 42. lapon) mondtam, 
hogy Pytheas a Tanáig néven a mai Dunát fejezte ki, s hogy e név
nek felhozása bizonyítaná leginkább azt, hogy Pytheas már Kr. e. 
3*30 tájban hajózta körül Cadixtól fogva a nyugat-európai és a Balt
tenger német partjait a Dunáig, azt először a Magyarország 
Etimographiája 100. lapján levő jegyzetben adtam elő. Sokan 
hihetetlennek találják: de most egy tanúságot hozhatok elő, mely 
igazolja felfogásomat. Chalcocondylas, byzantinus író, Hunyadi 
János és Mátyás királyunk idejéből, többi közt Oroszországot, me
lyet Sarmatiának nevez, így írja le (Bonni kiadás 130—132. 
lapján): 

«Sarmatia a nomád skytháktól (a déli Oroszország akkori 
tatár népe) egyfelé a dákokig (Moldova), másfelé a litvánokig terjed. 
A sarmaták egy nép, melynek nyelve leginkább az illyrek (balkáni 
szlávok) nyelvéhez hasonlít. Életmódjában és szokásaiban Jézus 
törvényeit követi, de a görög egyház szertartásaihoz szíts nem haj
lik a római pápához, hanem a görög pátriárkához; ennek engedelmes 
az isteni tiszteletre s az életre nézve» — Chalcocondylas más helyütt 
elbeszélli, hogy a moskvai főpap Isidorus Florenczben 1439-ben 
jelen volt az egyházi Unió kötésénél, a mit azért említek meg, 
mert abból is kitetszik, hogy Chalcocondylas ismeri vala Oroszor
szágot.— «A Fekete tengerre néző sarmataság sok fejedelemségre 
oszlik; van moskvai (Mooxoftlou), van kievi (Kisjog), van fari 
{(Papi ?), van choroviai (Xmpófiiov ?); mind fejedelmek alatti váró-
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sok az úgynevezett Fekete Sarmatiában. De az oceanus (Balt
tenger és a Német-tenger) felé s éjszakra lakó sarmataságot Fejér 
Sarmatiának nevezik. Ott van Ugrad {Ouyxpát^) nevű város, 
melynek igazgatása aristokratiai, egy gazdag és leghatalmasabb 
város mind a Fekete, mind a Fejér Sarmatiában. Az úgynevezett 
Inflasti (Livland 'htpXáatrj) tartomány a tengerig ér. Ott kötnek 
ki a Dakia és Germania hajóji, melyek a britanniai és kelt (angol 
es franczia) árúkat viszik oda. A Tanais-tól fogva a Bretanniai ten
gerig és a Keltországig a lakott földnek legnagyobb hossza mint
egy harminczöt nap járásnyi, annak legnagyobb szélessége pedig 
a Tanais mellékén túli Sarmatiától Assyriáig terjed; azt skythák 
lakják. Nekem úgy látszik, hogy a Tanaison túli föld legnagyobb 
mind hosszára mind szélességire nézve egész Európában. A per
miek a sarmatákon túl éjszak felé laknak; határosak a sarmaták-
kal, s velők ugyanazon nyelvűek is. Azt mondják a permiekről, 
hogy leginkább vadászatból élő nép.» 

Ebben a leirásban több földrajzi név homályos, de némelye 
fölismerhető. Az Ugrad (Ouyxpázyq) név alatt bizonyosan Novgorod 
rejlik, a mely akkor csakugyan aristokratiai, azaz a Hansza-váro-
sok módja szerint igazgatott város volt, leghatalmasabb vala
mennyi orosz városok közt, s önálló köztársaság, melyet 1478-ban 
Vasziljevics Iván hódíta meg. Chalcocondylas a g-t már gj^akran 
az új-görög írás szerint p#«val fejezi ki, minélfogva yxpárys csak
ugyan = gr ad = górod; az oy-ban pedig vso, vagy ilyesmi rejlik 
(tehát v£o-yxpár/}<s, ouypáryq). így az Inflasti szó talán betű-átve-
tés által Isflant-bő\ lett de nyilván Livland-ot teszen. Dakia pedig 
Dánia ;} ezt gyakran Daciá-nak írták és ejtették a középsorban. 
A Dániából és Germániából érkező hajók, melyek az angol és fran
czia árukat vitték Livlandba, a Dunában Eiga mellett kötének ki. 
Ezt a várost nem nevezi meg ugyan Chalcocondylas; de «Tanais» 
folyója nem lehet más, mint a Duna, melyet a rigai németek 
Donaunak is neveznek, a mit ott magam hallottam.. Lehet, hogy 
Chalcocondylas azt a folyót az Azovi tengerbe szakadó Tanais-
szal (Don) gondolta lenni valami összeköttetésben, — ámbár az 
orosz kereskedés, mind a IX. és X. században, mind azután is 
Chalcocondylas idejéig a Balt-tengertől a Deneperen folyt Kon
stantinápoly felé: — de midőn a Tanaistól való távolságot a Brit
tengerig és Francziaországig határozza meg, lehetetlen más folyó-
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nak torkolatját venni, mint a mai Duna folyóét, melyet e szerint 
Chalcocondylas is Tanaisnak nevezett. Azért állítom, hogy & Duna, 
Don, Duna egyet jelentő folyó nevek, s egy azon néptől származ
nak; hogy a Duna név úgy hangzott vala, hogy a görög azt már 
Pytheas idejében Tanais-nak írhatta, mint majdnem kilencz száz 
évvel azután még Chalcocondylas is írta. De már a Eavennai Név
telenben (lásd a 49. lapot) Dina-nak találjuk nevezve, a ki dáno
kat is tud ott (Dani qui juxta Dina fiuvium stant). 

2. Jordanis és Novietuna azaz Novgorod. Az 55. lapon mon
dám, hogy 862 tájban Eurik és társai csúd (azaz finn) és szláv 
népek közt új birodalmat kezdenek alapítani; hogy már azelőtt a 
ruots-ok, azaz svédek, Novietunát vagyis Novgorodot (Újváros) 
építették volt, a mely most Eurik székhelyévé lön. — Ezt is, hogy 
Jordanis Novietuna-ja, Novgorod volna, Magyarország Ethnogra-
phiája 119. lapján merem állítani. Jordanis (Closs kiadás, 26, 27, 
28. lapjain) ezt írja a szlávok fészkeiről: 

«Dakia (mai Erdélyország) mint egy koszorúval úgy van kö
rülfoglalva magas havasokkal, a melyeknek éjszakon elnyúló bal
oldalán túl, a Viszla folyó eredetétől fogva, a venedek (vendek, 
szlávok) népes nemzete ül határtalan tereken. A venedek, habár 
külömbözö törzseik és helyeik szerint külömbféle nevűek, mégis 
leginkább szlavénok és ant-ok (sclaveni et antes). A szlavénok a 
Novietuna várostól és a Mursianus tótól fogra a Neszterig és éjsza
kon a Viszláig terjednek. Városaik nekik a mocsárok és erdők. Az 
antok pedig, a kik vitézebbek, a Pontus (Fekete) tenger felé, a 
Neszter folyótól a Deneperig laknak, mely folyók messzire vannak 
egymástól.» 

Az éjszaki Kárpátokon túl, a Viszla folyó eredeténél kezdve, 
a vendek terjeszkednek határtalan tereken, úgy mond Jordanis. 
A sok vend törzs közöl kettőt említ meg, a szlavónokat és anto-
kat. Azok nyugat-éjszakra, ezek kelet-délre esnek. A vendek nyu-
gat-éjszaki téréi, a melyeken a szlavénok tanyáznak, egyfelől 
Novietuna várostól és a Mursianus tótól a Neszterig, másfelől a 
Viszláig terjednek. E helyrajzot lehetetlen másképen érteni, mint 
így, hogy Novietuna város és a Mursianus tó éjszak-keleti, a Nesz
ter meg dél-keleti, a Viszla folyó pedig nyugat-éjszaki és nyugat
déli határai a szlavónoknak. A Nesztertől fogva a Deneperig az 
antok ülnek a Fekete tenger felé fordulva. Jordanis előadása sze-
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rint Novietuna nem szlavén város, hiszen a szlavónok, világosan 
mondja, az erdőket és mocsárokat nézik városoknak, azaz nem 
laknak vala kerített városokban, hanem még erdőkben és mocsá
rok között találták meg a biztosságot. Továbbá Jordánia helyrajza 
szerint azt a «civitas Novietunensis»-t nem lehet a Dunánál ke
resni, s a Noviodunum dák várossal azonosítani, mely a mai Izak-
csa helyén volt, valamint nem lehet a Mursianus tavat avval 
azonosítani, melyet a 25. lapon Morsianus-nak nevez, de a me
lyet a Duna mellé helyez, mikor ezt mondja : Scythia Germaniá-
val határos, «ubi Hister oritur amnis, vei stagnns dilatatur Mor
sianus», azaz ott, a hol a Duna az Ister nevet veszi föl — a Vaska
pun alul — s a hol a Morsianus tó van, azaz valamely tó az alsó 
Duna mellett. Ezt a déli Noviodunumot, s a Duna torkolatjainál 
keresendő Morsianus tavat azért sem lehet amaz éjszaki Novietuna -
val és Mursianus tóval egynek tartani, mert Jordanis a szlavónok 
lakásait nem a déli vagy alsó Dunánál tudja, a hol az ő idejében 
hunok és bolgárok tanyáztak, hanem az éjszaki Viszlától keletre 
és éjszakra. Úgyde ha a szlavónok, Jordanis szerint, Novietuna 
városig értek; ez a város nem lehetvén szláv, csak finn vagy 
skandináv, szorosabban véve ruots, azaz svéd város volt. Finn-nek 
nem tarthatni, mert a név «Novietuna» ó-svéd, s jelent Újvárost. 
A tuna — város, megvan a Sig-tuna-h&n és más svéd város nevek
ben, angolul town; a szóban lévő város neve Ny-tuna lehetett. 
A ruots-ok, már évszázadokkal Eurikék előtt jártak a Finn öböl 
déli partjaira, s ha ott várost építettek, az természet szerint Ny-
tuna lett. Novgorod a szónak szláv fordítása, melyet a magyarok 
Nógrádnak ejtenének. 

Mondják, hogy Novgorodot Rurik alapította volna; de ha 
Jordanisnak idézett helyrajzából az éjszaki Novietuna-t kitörölni 
nem lehet: akkor Novietuna (Ny-tuna) meg volt már Jordanis 
idejében, s az más nem is lehet, mint Novgorod, mely szláv név 
csak Eurikék elszlávosodásával kapott fel. Már Constantinus Por-
phyrogenitus 950 tájban Nema-Grad-nak nevezi, mely szóban a 
neo, vagy ny (új) el van torzítva, mint a sokkal későbbi Chalco-
condylasnál is, kinél, mint látjuk, U-grad-ot találunk. 

HUNFALVY P Á L . 


