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a „Tiedot Suomen suwun muinaisuudesta” munkája alapján 
 

 

A nemzet fogalmának és történeti interpretációjának kérdése a finn történet-

írásban alapvetően a 19. század társadalmi és politikai folyamatainak értelme-

zéséhez kapcsolódik. Részben az ország területének, illetve lakóinak státuszának 

megváltozásával, részben a korszak kulturális életben kibontakozó „nemzeti” 

mozgalmának intellektuális légkörének jellemzőivel foglalkoztak. Ez utóbbi az 

eszmetörténet keretei között helyezte el a korabeli gondolkodókat, párhuzamokat 

és kapcsolódási pontokat keresve és adva más nemzeti ideológiákkal, eszme-

áramlatokkal. Újabban a nemzet fogalmi értelmezése, fogalomtörténeti vizsgá-

lata a cél.1 Egyrészt a nemzet fogalmi kereteinek változásán keresztül egyes 

korszakok gondolati határait tudjuk pontosan megrajzolni, másrészt a 

tudománytörténetben is érdekes adalékokat találhatunk a nemzettudat kialakulá-

sának tisztázására. Az értelmiség által képviselt eszmék a közéletbe, a nyilvá-

nosságba először egy szűrőn mentek át (ilyen volt a Finn Irodalmi Társaság), 

majd – nem minden esetben – eljutva a szélesebb nyilvánossághoz tudat- és 

gondolkodás-formáló elemmé váltak. A fogalomtörténeti kutatásokat kiegészít-

hetjük a nemzetről, illetve más fogalmi kategóriákról szóló tudományos viták, az 

értelmiségen belül megfogalmazódó elképzelések rekonstruálásával. Ezek az 

elképzelések értékes adalékokat szolgáltatnak egy-egy nemzeti jelzővel felruházott 

mozgalom, eszmetörténeti irányzat általános képének árnyaltabbá tételéhez. 

Tanulmányomban Yrjö-Koskinen2 (1830-1903) történetírói munkásságán 

                                                        
1 Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Szerk. Matti HYVÄRINEN, Jussi 
KURUNMÄKI, Kari PALONEN, Tuija PULKKINEN, Henrik STENIUS. Tampere. 2003.  
2 Georg Zacharias Forsman, nemesítése után: Yrjö, Sakari Yrjö-Koskinen. A továbbiakban az 
utóbbi változatot (Yrjö-Koskinen) használom. Yrjö-Koskinen, a fennomán mozgalom vezető 
személyisége, történetíró, publicista, politikus. A század második felében a fennomán mozgalom 
ideológiai és politikai vezetésében meghatározó szerepet játszott. 1863-ban a Helsinki Egyetem 
(Sándor Egyetem) történelem professzrának nevezik ki, 1874-82 között a Finn Irodalmi Társaság 
elnöke, 1881-től szenátor. Nevéhez fűződik több újság, tudományos szervezet megalapítása és 
irányítása. A finn történetírásban a század egyik legfontosabb alakja.  
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keresztül szeretném az őstörténet és a nemzeti identitás kapcsolatát megvilá-

gítani, és egyben arra a kérdésre választ kapni, hogy a 19. század közepére elért 

tudományos eredmények, elsősorban a történettudományban és a nyelvtu-

dományban megjelenő nézetek, mennyire befolyásolták a finn történetírásban az 

őstörténeti korszak megítélését. Ehhez két további szempontot kapcsolok: 

milyen szerepet játszott Koskinen történetírásában a nemzetiség fogalma? 

Mennyiben jellemezte Koskinen történetírását az „aranykor” megteremtése, a 

finn nép korai történetének hősi korként való ábrázolása, és milyen tudományos 

diszciplína köré szerveződött? E két utóbbi kérdéskör Anthony D. Smith 

nacionalizmus-elméletének a gyakorlati alkalmazását célozza meg. A nemzet és 

a nemzetiség kapcsolata, elsősorban a nemzeti identitás értelmezésében jelenthet 

új szempontot, amelyben Smith álláspontja segíthet a nacionalizmus finn 

megjelenésének értelmezésében.3 A vizsgálati szempontok kijelölése után a finn 

értelmiség és a korszak tudományos álláspontjainak rövid áttekintése követ-

kezik, majd Yrjö-Koskinen 1862-ben megjelent disszertációját mutatom be. 

Témánk vizsgálatakor a következő kérdésekre keresünk válaszokat: Milyen 

szerepet töltött be a történetírás a nemzeti identitás kialakulásában és 

meghatározásában? Milyen történeti elemekből alkották meg a nemzeti történet 

korai szakaszát? Hogyan jelent meg a történetíró tollából a nemzet, mint egy 

egységes közösség képzete? 

 

 

I. A történelem és a nemzeti identitás 

 

A finn történetírás jellegét vizsgálva azon kérdésekre kaphatunk választ, hogy a 

19. században a nemzeti múlt interpretációiban, az őstörténet iránti megélénkülő 

érdeklődés milyen mértékben befolyásolták a finnek önmagukról alkotott képét. 

Nemzeti identitást formáló tematikáról volt-e szó, amit az értelmiség keresett és 

közvetített a történetíráson keresztül, politikai és ideológiai jellemzővel; vagy a 

történetíró egy tudományos valóság keresését vállalta fel, ami elvezetett a 

nemzet korai történetének felfedezéséhez. A finn esetben ehhez kapcsolódik az a 

kérdés, hogy hogyan értelmezhetjük a Kalevala történeti forrásként való 

felhasználását, milyen tudományos, illetve hamis elméletekre épült fel a korai 

történelem váza. William A. Wilson munkája a finn nacionalizmus és a néprajz 

kapcsolatát hasonló gondolati szerkezetben vezeti vissza, jól szemléltetve a népi 

hagyományok és a kalevalai versek, események, szereplők, voltaképpen a 

                                                        
3 SMITH, Anthony D.: Az „aranykor” és a nemzeti újjáéledés In: Café Babel. 1995/7, 11-25.; 
SMITH, Anthony D.: National Identity. National Identity. Peguin, London. 1991. 
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nemzeti eposz és a hozzá kapcsolódó kulturális irányzat fokozatos térnyerését, 

majd visszaszorulását.4  

Anthony D. Smith a nemzeti identitás kérdésének vizsgálatakor az „aranykor” 

fogalmat használja,5amely a nemzeti múlt, mint a közösség összetartó kötelé-

keinek megerősítésére szolgáló kulturális elem volt. Nem kizárólag a 

nacionalizmusra jellemző, de a nacionalista gondolkodók kelléktárának fontos 

része. A nemzet ősi/hősi korszakának a megtalálása, „újrafelfedezése” 

valósulhat meg az „aranykor” jelenségeken keresztül. A múlt és a jelen 

kapcsolata a közösség jövőjének szempontjából értelmezhető, amelyben az 

„aranykor” motívumok egyrészt „alkalmas múltat” (autentikus identitást), 

eredet-mítoszt („honnan jöttünk?”, „kik vagyunk?” kérdésekre adható válaszo-

kat), földrajzi, térbeni meghatározottságot, és a generációk közötti folytonos-

ságot biztosítja, a nemzet tagjainak kollektív méltóságot kölcsönözve.6 Smith 

elmélete számunkra azért lehet érdekes, mivel a 19. századi nemzet-építés 

(nation-building) a történetírásból és a nemzeti hagyományok tudatos rendezé-

séből merített. A nemzet számára a múlt értékeinek közvetítése a közösség 

összetartó szálainak megerősítését, illetve a múltba való visszacsatolását 

tartalmazta. A romantikus történetírás a nemzetet, mint a múltban gyökerező 

eredendő kapcsolatot mutatta be. Ennek tisztázása nem jelent számunkra 

problémát, viszont sokkal érdekesebb, hogy a 19. század elméleti fejtegetéseiből 

kihámozhatjuk e múltnak a kellékeit, ezáltal közelebb kerülhetünk a korszak 

gondolkodóinak szellemi és tudományos világához.  

A nemzeti múlt értelmezésében a tudományos eredmények egyre nagyobb 

szerepet kaptak, amit a finn történetírás történetének újabb korszakának 

tekinthetünk. Ahogy Miloslav Hroch jellemzi a történetírásban végbemenő 

változásokat a tudományos igény felé való mozgás a finn esetben is megfi-

gyelhető.7 A tudományos történetírás is szolgálhatott azonban azonos érdekeket, 

amelyeket Hroch a következő pontokba foglal össze: 1) Amennyiben a 

történelmi tudatosságot az egyén tevékenységének alapjaként értelmezzük, 

akkor a történelem fontos eleme a nemzet-építésnek: megerősíti a nemzethez 

tartozás érzését. 2) A nemzeti történelem legitimálja a nemzet létezését, a 

történelem birtoklása a nemzet létének igényét erősítheti meg. 3) A történelem 

az egyén számára kínál keretet a halhatatlanság érzéséhez, amennyiben a 

történelem a múltat – a jelenből szemlélve – és a jövőt folyamatosnak tekinti a 

                                                        
4 WILSON, A. William: Folklore and Nationalism in Modern Finland. Indiana London. én. 26-62. 
5 SMITH, i. m. 12. 
6 UŐ. 18-21. 
7 HROCH, Miloslav (1999) Kansallinen historia ja sen vaihtoehdot modernissa eurooppalaisessa 
historiankirjoituksessa. In: Historiallinen Aikakauskirja 1999/2, 127-128. 
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nemzet létében. 4) A nemzeti történelem a nemzeti és a kollektív értékrend-

szereket határozta meg, ezek számára biztosított forrásokat.  

Ezeknek az elméleti alapoknak a megfogalmazása mellett a történetírás 

tárgya is eltérő volt az egyes nemzeteknél. Ebben a finn történetírás egy olyan 

formát képviselt, amelyben a politikai és az államiság legitimációja kevésbé 

játszott fontos szerepet, viszont a nemzeti identitás meghatározásában az etnikai 

elem határozottan jellemző volt. Ehhez kapcsolódik Hroch szerint a nemzeti 

történelem és a történeti hagyományok politikai életben való – viszonylag – 

gyenge jelenléte.8 Nem egy politikai legitimációnak adott alapot a nemzeti 

történelem, hanem magának a finn népnek. Természetesen ennek változó 

jelentéstartalmai voltak az egyes történetírói munkák esetében, magában a 

történelem kereteinek és tárgyának jellegében is.  

 

 

II. A történetírás és a nemzeti identitás 

 

A történetírás múltértelmezése a 19. század folyamán folyamatos változáson 

ment keresztül. A finn nép eredetét és történetének korszakait is eltérően 

értelmezték. A ”finn aranykor” a kalevalai hősök zárt világából egy szélesebb 

történeti perspektíva felé mozdult el. Ahogy Smith ezt jellemzi: a 

történettudomány, a régészet, a filológia és az antropológia az aranykorok 

számát és perspektíváit kitágították.9 Ebben a térbeli és időbeni kiszélesedésben 

a finn (finn-ugor) népek történeti, kulturális „jelenlévősége” és „történelmi 

fejlődése” is mind fontosabb szerepet kapott, sőt tudományos igazolást nyert. 

Szükség volt a történeti források intézményes feldolgozására, kiadására, ami már 

korán a történetírás tudományos jellege felé vezetett, viszont a nemzeti múlt 

értelmezésében új szempontot kellett figyelembe venni. A tudományos ismere-

tek mind szélesebb körű alkalmazása, és a tudományos közvélemény érdeklő-

dése új irányba terelte a finn történetírást is. Ennek legfontosabb állomása a Finn 

Irodalmi Társaságon belül megszülető Történeti Bizottság (1864), majd az önál-

ló intézményként működő Történelmi Társaság (1874). Mindkettőnél a finn 

történelem forrásainak összegyűjtése és kritikai közlése volt a cél, amihez a 

történetírás és a tudományos viták határozott koordinálása is kapcsolódott.10 Az 

1875-ben megjelenő „Suomalais-ugrilaisen muinaitutkinnon alkeita” című 

munka már egy új korszakot nyitott meg a finn múlt értelmezésében. A korábban 

                                                        
8 Uő. 124-127. 
9 SMITH, i. m. 13-14.  
10 BLOMSTEDT, Kaarlo: Historiallinen Osakunta. Historiallinen Arkisto. Helsinki, 1925. Yrjö-
Koskinen mindkét szervezet alapítója és vezetője volt. 
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csak részleges, nagyobb részt spekulatív ismeretekre alapozott „pogány kor” 

helyett a régészet és az antropológia eredményeire támaszkodva 

„tudományosabb” történetírás kezdett kibontakozni.11 Aspelin fent jelzett 

munkája nem a finn nép történetét magyarázta, hanem a nagyobb földrajzi és 

antropológiai vizsgálatok eredményeibe ágyazva a finn törzsek korai kultúráját 

mutatja be. Munkája fontos korszakhatárt jelez. 

A korszak történetírásának vizsgálatakor arra a kérdésre kell válaszolnunk, 

hogy milyen történeti valóságot rekonstruáltak az egyes történetírói munkák, 

amelyek adott politikai, kulturális és társadalmi kontextusba elhelyezhető 

szövegekként jelentek meg. Az egyes történeti értelmezések vizsgálatát tehát a 

tudományos, társadalmi és kulturális viszonyok függvényeként kell értelmez-

nünk, hozzákapcsolva a politika jelenvalóságához. Ha feltételezzük, hogy a 

történetírás tudományos igénnyel közelített a nemzeti múlthoz, még ha ez a 

tudományos szintet az utókor cáfolta is, számunkra annak a történeti- és 

tudományos valóságnak a feltárása lehet a célunk, amely részét képezte a 

formálódó finn nemzettudatnak.12 Ugyanakkor történetírás nem volt semleges 

terület a politikai és a társadalmi kérdésekben, mint ahogy a nemzeti múlt 

közvetítésében sem. Olyan értékek és ideológiák hordozójának tekinthetjük, 

amelyek az egyén és a közösség számára aktuális, időszerű jelentéstartalmakat 

közvetítettek, intellektuális szükségleteket elégítettek ki. Ez voltaképpen a 

múltról alkotott kép és annak kontextusának vizsgálatát jelenti számunkra.13 

Témánk megválasztásában ehhez két szempontot kapcsolhatunk. A finn nyelvű 

történetírás megjelenése és a finn nép őstörténeti/történeti fejlődésének megjele-

nítése, illetve aktualizálása. Előbbit a nemzeti eszme és a nacionalizmus finn 

megjelenéséhez és térnyeréséhez kapcsolhatjuk, amelyben Yrjö-Koskinen és az 

általa képviselt fennomán gondolat a század második felében meghatározta a 

finn kulturális viszonyokat; utóbbit szélesebb értelemben a tudományos intéz-

mények, a történelem- és nyelvtudomány eredményeinek felhasználása a finn 

múlt megteremtésében/rekonstruálásában, a nemzeti közösség számára dicső 

múlt létrehozásában/megírásában.  

Abban a folyamatban, amelyet „nemzeti ébredésként” szoktak aposztrofálni a 

                                                        
11 J. R. ASPELIN: „Suomalais-ugrilaisen muinaitutkinnon alkeita” Helsinki, 1875. 
12 A kultúrális nacionalizmus értelmezésében John Hutchinson elméleti megközelítését tekintem 

mérvadónak, ugyanakkor a finn nemzeti identitás vizsgálatakor a 19. század rendszerező és 
összefoglaló jellege alapvetően meghatározta a finn nemzettudatot. Részben az intézményes 
keretek felállításával, részben a tudományos eredmények népszerűsítésével. HUTCHINSON, John 
(1999) Re-Interpreting Cultural Nationalism. In: Australian Journal of Politics and History. vol. 45. 
392-407. 
13 MYLLY, Juhani: Kansallinen projekti. Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. 
Turku. 2002. 17-22. 



 
 
 

Nagy Vince Róbert 

 

 
 
 

32 

nemzeti múlt felfedezésének fontos szerepe volt. Nem csak a más népekkel való 

összehasonlításban, de a saját nemzeti karakter és jellem kialakításában is 

meghatározó volt. A finn nép történetében, amelynek sokáig a Svéd Királyság 

egy tartományának lakói történetét jelentette, a kutató tekintetek mind messzebb 

kalandoztak, egészen a történelem előtti korokig, olyan őstörténetet keresve, 

amelyben megtalálhatónak vélték az eredeti finn jellemet, a finnség 

(suomalaisuus) valódi természetét. Az őstörténet a népek korai hagyományait, 

szokásait és történelmi folytonosságát bizonyította. A 19. században egyes 

történeti munkák jellemzője volt, hogy a finnek történelmét nem választották el 

az anyaország (Svédország) történetétől, így a finn-ugor14, vagy a finn őstörténet 

alaposabb bemutatása is csak az 1840-es években került be a történeti 

munkákba. 

A népi versek „történeti forrásként” való kezelése a 19. században vált igazán 

jellemzővé. Elias Lönnrot (1802-1884) számos korábbi és az ő munkáit is kiegé-

szítő versgyűjtésre alapozva egyetlen epikusan szervezett gyűjteménybe állította 

össze ezeket a verseket, amiket olyan forrásként használták, amelyekben a finn 

őstörténet és a finn nép szerteágazó, színes világa jelent meg. Ez nem kifejezet-

ten a történelem tudományos fejlődésében játszott fontos szerepet, hanem a 

nemzeti hőskor megtalálásában, amit ekkor a Kalevala világa képviselt. E 

gyűjtemény tudományos „felhasználása” a század 40-es éveiben megjelent 

történeti munkákban figyelhető meg.15 A finn népet a kalevalai versekben 

megjelenő hősök leszármazottjaival azonosították, a Karjalában élő finneket az 

autentikus finnség megőrzőinek tekintették, egy olyan hősi kor maradványai 

továbbítóinak, amely alapján fel lehetett építeni a nép korai történelmét, és a 

jelen számára is mintaként szolgálhatott. Később nem csak a Kalevala törté-

netiségét, de a versek eredetét is kritika alá vették, s a történetírás fokozatosan a 

tudományos igényeket is kielégítő forrásokra alapozta elméleteit. A tudományos  

 

                                                        
14 A „finn-ugor” terminológia a 19. század első felében nem volt használatos, majd a század végén 
kezdik használni, amiben a finn-ugor nyelvtudomány tudományos idényű megalapozását vélem 
felfedezni. A korban jellemző terminológia a „turáni”, „urál-altaji”, „szkíta” „mongol” stb. 
kifejezések forogtak a tudományos nyelvhasználatban. A 19. század ötvenes éveiben a nyelvcsalád 
nyugati ágát finnnek, a keleti csoportját ugornak nevezték. A finn-ugor elnevezés a század 60-70-
es éveiben egyidejűleg több helyen is felbukkant. Vö. ZSIRAI Miklós: Finnugor rokonságunk. 

Budapest, 1994. 108-113.  
15 A történetírás jellege és célja szoros egyezést mutat a korszak kulturális életében meghatározó 
szerepet betöltő Finn Irodalmi Társaság és az azt irányító személyek céljaival. Természetesen nem 
tehetjük meg, hogy kizárólag ennek tudjuk be a finn történelem mitikus-kalevalai és keleti 
irányultságát, de a század 60-as éveiben a személycserék és a társaság tudományos 
tevékenységének kibővülése a történetírás jellegét is átalakította. Vö. SULKUNEN, Irma: 
Suomalainen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. SKS, Helsinki. 2004. 147-148. 



 
 
 

Az őstörténet megítélése Yrjö-Koskinen történetírásban 

 

 
 
 

33 

eredmények, a néprajzi, antropológiai kutatások a finn őstörténet és az eredet-

kutatás irányultságát mindinkább a finn-ugor elmélet felé vezették. 

 

 

II. 2. Az őstörténet-kutatás hatása 

 

Már a 17. századtól kezdve mind többször utaltak arra, hogy a finneknek valami 

köze lehet a szkítákhoz. A 18. század német nyelvésze, August Ludvig von 

Schlözer (1735-1809) a nyelv és a nyelvrokonság elméletére támaszkodva a 

finn-ugor népeket, s hozzájuk kapcsolódva a közép-ázsiai nomád népeket azono-

sította egymással. A szkítákkal való rokonság a turáni eredettel egészült ki, ami 

az emberiség etnikai tagolásában az egyik nagyobb alcsoportot képezte.  

A 19. század folyamán a népek faji, etnikai besorolására, illetve eredetére 

vonatkozó munkák is tárgyalták a finneket, így 1826-ban A. Desmoulins a 

finneket a szkíták családjába sorolta, jellemzőik között primitív életkörül-

ményeiket hangsúlyozva, külső vonásáaikat meghatározva. A turáni népeket 

Európa első lakosainak tekintették, akiket később az indo-európai népek leigáz-

tak, vagy kiszorítottak korábbi területeikről. E felfogásnak jellemzően a skandi-

náv országokban voltak támogatói. A turáni eredet is a skandináv kutatók között 

volt népszerű, a dán nyelvész, Rasmus Rask (1818) és a svéd antropológus 

Anders Retzius (1842) csontleletekre alapozva a finneket a svédek és a szlávok 

közötti „turáni jellegű” népnek (csúdok) írta le, de a mongoloktól megkülön-

böztette őket. Rask a finneket a tatárokkal rokonította és a szkítákhoz sorolta. 

Sven Nilsson, svéd történész Skandinávia őslakosságának antropológiai tulajdon-

ságait kutatta, szerinte a Skandinávia őslakosai a lappok voltak, amit össze-

hasonlító vizsgálatokkal bizonyított.16 Az antropológia mellett a nyelvészet és az 

összehasonlító nyelvtudomány jelenthetett kiindulási alapot a finn-ugor népek 

időbeni és térbeni elhelyezéséhez, de a korszakban a „régészeti feltárások” is 

lendítettek a történelem, az emberiség múltjának megismerésében. Az 1840-es 

években az ókori Mezopotámia területén folytatott „ásatások” eredményei 

tudományos körökben is elfogadottá tették azt a nézetet,17 miszerint a finn-ugor 

népek voltak e terület első lakói és fejlett írásbeliséggel rendelkeztek. Nem 

kevés mesebeli elemmel tarkított történet látott napvilágot a finnek sumer 

népekkel való rokonságáról. Számos tudományág hozzájárult tehát a finnek és a 

                                                        
16 KEMILÄINEN, Aira: Suomalaiset, outo Pohjolan kansa. Rotuteoriat ja kansallinen identiteetti. 
SHS, Helsinki. 1993. 68-75.  
17 Salminen, Jukka: Daniel Eurpaeus ja »Suomen suwun« juuret. In: Aira KEMILÄINEN (Szerk.) 
Mongoleja vai germaaneja – rotuteorioiden suomalaiset. Helsinki, 1985. 254. de Sanley, 
Rawlinson, Norris, Julius Oppert a Salminen által említettek.  
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finn-ugorok nagy családjának nemegyszer fantasztikus elemekkel kiegészülő 

elképzeléséhez, és tegyük hozzá, hogy a korabeli módszerek kezdetleges-

ségéhez képest a tudomány merész elképzelésekkel is gyakran előrukkolt, így a 

kevés forrásra alapozott elméletek és állítások nem voltak ritkák. 

A korszakban újra kibontakozó finn-ugor nyelvtudomány18 szerint a finn 

nyelv Ázsia nagy területein élő népeinek nyelvével közeli rokonságot mutatott. 

Az összehasonlító nyelvészet segítségével tudományos bizonyítást nyert, hogy a 

finn-ugor nyelvcsaládba tartozó finnek és számos ázsiai nép azonos nyelvi 

alapokkal rendelkezik, amire további rokonítási lehetőségeket is fel lehetett fűz-

ni. Ki kell emelni a század első felében D. E. D. Europaeust (1820-1884) és M. 

A. Castrént (1813-1852),19 utóbbi 1851-ben a Helsinkiben létrejött finn nyelvok-

tatás első professzora. A finn-ugor népek eredetét mindkettő Közép-Ázsia terü-

letére helyezte.20 Europaeus a helynevek összehasonlítására alapozta rokonság-

elméletét, Castrén pedig több ázsiai útja során nem csak nyelvi egyezést talált a 

finnek és az ott élő népek között, hanem kezdetleges „régészeti feltárások” során 

csontleleteket és használati tárgyakat is összehasonlított. Azáltal, hogy a finnek 

eredetét Ázsiába vezette vissza, és rokonságukat az ott élő népekkel igyekezett 

bizonyítani, kultúrális elszigeteltségük feloldását, nemzeti önbecsülésük felérté-

kelését célozta meg.21 Castrént később a finnugrisztika egyik úttörőjének tekin-

tették, szibériai utazásait és korai tanulmányait az elkövetkező kutatások is 

mértékadónak tartották. Munkásságuk a finnek és a finn-ugor népcsoport 

pontosabb meghatározását eredményezte, de ami talán fontosabb lehet, az 

összehasonlító nyelvészet mértékadóvá válását az őstörténeti kutatásokban.22 

                                                        
18 Vö. ZSIRAI, i. m. 506-513. 
19 Europaeus érdeklődése a versgyűjtésre is kiterjedt. Az Új Kalevala (1849) verseinek jelentős 
részét ő gyűjtötte Lönnrot számára. Nyelvrokonításai és tudományos kutatási viszont nem 

illeszkedtek a kor nemzeti tematikájába. Nem a finn nép egyediségét vallotta, hanem egy 
„kozmopolita” szemléletben az emberiség bölcsőjét békésen benépesítő nagy népcsaládról írt. E 
szemlélete is hozzájárult az értelmiség és a kortársak elzárkózásához, ami életének tragikus végét 
is okozta. Vö. SULKKUNEN, i. m. 109-118.; SALMINEN, i. m. 249-268.  
20 ITKONEN, Erkki: Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta. SKS. Helsinki, 
1961. 152-157. 
21 SULKKUNEN, i. m. 82-84.; KEMILÄINEN, i. m. 78-80. SALMINEN, i. m. 252-253. Castrén J. V. 
Snellmannak írt levelében a nemzeti eszme, a nemzeti fejlődés szorosan összekapcsolódott a finn 
nép „egyszerű mocsárlakó” népként való felfogásától az emberiség egyhatodát adó „finnugorok” 

családjába való besorolásáig: „Elhatároztam, hogy megmutatom a finn népnek, hogy mi nem a 
világtól és annak történetétől elszakított mocsárlakók vagyunk, hanem az emberiség egyhatodának 
rokonai.” Suomen Sana III. 1963. 295. 
22 Europaeus tanulmányai többek között a Suomi kiadványban, az Suometarban és a Kirjallinen 
Kuukauslehtiben jelentek meg. (Tietoja suomalais-ugrilaisten kansain muinaista olopaikoista. I-II. 
In: Suomi 1868, 1869; Suometar 1847/1, 2, 3, 4 és 8. „Tutkistelemuksia Suomalaisien esi-isistä ja 
niiden asumispaikoista”; Kirjallinen Kuukauslehti) Castrén szibériai utazásának leírását adta ki, 
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Eredményeiket akkor még sem egy őstörténeti, sem egy finn-ugrisztika 

tudományág nem dolgozta fel, mivel egyik sem létezett.  

Az 1860-as években kezdődött az őstörténet tudományos, immáron régészeti, 

antropológiai, nyelvészeti stb. eredményeinek „összehangolása”, amiből a finn 

tudósok is részt vállaltak. Aspelin 1871-ben kiadta a finnországi őstörténeti 

leletek jegyzékét, amiből további kutatásokat lehetett elindítani, elsősorban az 

orosz és a balti államok régészeti leleteivel összehasonlítva. Az őstörténettel 

foglalkozó konferenciák, tudományos folyóiratok a korszakban egyre nagyobb 

számban láttak napvilágot. Ezeknek a munkáknak, és a legújabb eredményeknek 

a figyelemmel kísérése Koskinen számára is fontosak voltak. Erről tanúskodnak 

a Kirjallinen Kuukauslehtiben megjelent recenziói, amelyekben a tudományos 

eredmények értékelése és a saját álláspont megfogalmazása egyaránt fontos elem 

volt.23  

 

 

II. 3. A Kalevalától a finn-ugor rokonságig 

 

Az őstörténet helye a finn történelemben az 1830-40-es években a megjelenő 

munkák meghatározó részévé kezdett vállni. Általában a „pogány kor” meghatá-

rozás volt jellemző, amelyben a finnek törzsi szervezezét és hitvilágát tárgyalták. 

Az egyes szerzők és munkáik jelentős átfedéseket mutatnak, sőt, bizonyos 

esetben közös munkáról is beszélhetünk.  

Az első finn nyelvű történeti munka a Turun Wiikko Sanomat lapban jelent 

meg 1820-21-ben. A szerző Reinhold von Becker (1816-52),24 a Turkui 

Akadémia történésze és nyelvésze. Von Becker a „Lyhyt kertomus Suomen 

Kansan eesmenneistä ajoista” (Rövid elbeszélés a finn nép korai történetéről) 

című cikksorozatában tárgyalta a finn történelmet a kezdetektől a XVIII. 

századig bezárólag. Von Becker a finn törzsek eredetét Àzsiába, a Kaszpi-tenger 

környékére helyezi, ahonnan a népvándorlás lendítette ki és sodorta őket a 

                                                                                                                                         
valamint a finn nyelvű sajtóban közölt tanulmányokat (Suometar 1848/17;). 
23 Kirjallinen Kuukauslehti 1968/3.; 1874/8,9.; 1877/1.; 1878/2, 3.; 1880/7. 
24 1820-21-ben a Turun Wiikko-Sanomat lapban adta ki a „Lyhyt kertomus Suomen Kansan 
eesmenneistä ajoista” (Rövid elbeszélés a finn nép korai történetéről) című sorozatát, amely a finn 

történelmet a kezdetektől a XVIII. századig bezárólag tárgyalta. 1820. 7. 1. Nr. 26: Muutamia 
lylykäistä tietoja Suomalaisten Esiwanhemmista ja heidän entisistä asunto-paikoista (Egynéhány 
rövidke ismeret a finnek elődeiről és azok lakóhelyéről). Reinhold von Becker egyébként Elias 
Lönnrot tanára és támogatója volt. Az ő személyes ösztönzésének és támogatásának köszönhetően 
fordult a fiatal Lönnrot a népi versek és a finn mitológia felé, majd utazott 1827-ben első 
gyűjtőútjára. Von Becker 1819-ben maga is hosszabb utazást tett Lappföldre, Észak-Savóba, 
Kainuuba. Gyűjtéseit Väinämöinen címmel adta ki. Vö. KARKAMA, i. m. 247. 



 
 
 

Nagy Vince Róbert 

 

 
 
 

36 

jelenlegi területükre, ahová feltehetőleg két irányból, keletről és délről érkeztek. 

Az őstörténeti rész nem tartalmaz fontosabb eseményeket, nyelvi vagy 

antopológiai eredményekre támaszkodó utalásokat. A finn-ugor, vagy a szkíta 

eredet sem jelenik meg a munkában, még utalás szintjén sem. 

A korai romantika képviselőja, Adolf Ivar Arwidsson (1791-1858) történet-

írásában jelent meg először a jellemzően patrióta szemléletű történetírás.25 

Arwidsson a nemzeti szellemben, a népi költészetben (ő is, az elsők között 

váltakozott versek gyűjtésére) és néphagyományokban kereste a történelem és a 

népek karakterének alapjait. Történetírását „patrióta” jelzővel jellemezhetjük, 

mivel sem politikai, sem ideológiai tartalma nem volt.26 Arwidsson munkáját a 

későbbi történeti munkák előképének tekinthetjük, nézőpontjában elsőként emel-

te a finn népet a történelem tárgyává.27 Arwidsson feltételezett valamilyen finn 

szervezettséget (az államiság korai formáját) a svéd hódítást megelőzően is, amit 

a skandináv sagák és az ősi Perma (Bjarmi) bizonyítottak.28 Ezzel együtt a finn 

történelmet kultúrtörténetnek tekintette, a politikai események a finnektől elvá-

lasztotta, így történetüket csak a svéd hatalom viszonylatában tartotta értelmez-

hetőnek.29 Munkája kapcsán vetődött fel először a finn történelem értelmezé-

sének és megírásának kérdése.  

1831-ben Gabriel Rein (1800-1867) könyve volt az első, amelyben az 

őstörténet, mint a finn történelem korai szakasza volt megírva.30 Rein munká-

jában történelmi szereplőként mutatja be a mitikus személyeket, mindenek előtt 

Väinämöinent, és elsőként beszél a finnek betelepüléséről, szétválasztva az 

egyes törzseket.31 Rein, bár az Arwidsson által képviselt romantikus-forradalmi 

eszmeiséget képviselte, kevésbé volt lázadó alkat, ami a tudományos, és kultu-

rális életben való megmaradását segítette.32 

                                                        
25 MYLLY, i. m. 116-119.; Pirinen, Kauko: Arwidsson historiantutkijana. In: Adolf Ivar 
ARWIDSSON. Näkijä ja tekijä. Jyväskylä. 1992. 65-92.  
26 Uo. 56-57.  
27 ARWIDSSON 1827-ban Friedrich Rüsh „Finland und seine Behowner” 1809-ben megjelent 
munkáját adja ki svéd fordításban, amit sokban – elsősorban éppen az őstörténeti részt – 
átdolgozott.  
28 MYLLY, i. m. 116.; Arwidsson történelemről és a finn néphagyományokról vallott nézeteit 
tárgyalja még PIRINEN, i. m. 65-92.; KARKAMA, Pertti: Kansakunnan asialla : Elias Lönnrot ja 
ajan aatteet. Helsinki. 2001. 249-251.  
29 PIRINEN, i. m. 74-79. 
30 REIN, Gabriel: Finlands Forntid i Cronologisk öfversing, åtföljd af de förnemsta händelser ur 
Rysslands och Sveriges Historia. Förra Häftet. Helsingfors. 1831. 
31 KARKAMA, i. m. 249. 
32 1834-ben kinevezték a Helsinki Egyetem történelem professzorává (1834-61), a Finn Irodalmi 
Társaság alapítóinak egyike volt, és kétszer is betöltötte annak elnöki posztját (1841-53, 1863-67). 
Vö. MYLLY, i. m. 120.; SULKUNEN, i. m. 35. 

http://jykdok.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20040928164654&PID=27911&SA=Kansakunnan+asialla+Elias+Lönnrot+ja+ajan+aatteet
http://jykdok.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20040928164654&PID=27911&SA=Kansakunnan+asialla+Elias+Lönnrot+ja+ajan+aatteet
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Von Becker tematikájához sokban hasonló szempontból közelít a finn 

őstörténethez Elias Lönnrot.33 Az emberiség bölcsőjét Àzsia keleti felére 

helyezi, ahonnan a népek Krisztus születése után néhány évszázaddal vándo-

roltak el, valami természeti átalakulás következményeként, amit Lönnrot a 

szárazföld tengerré válásával magyaráz. Ezt megelőzően minden népnek saját 

területe kellett, hogy legyen, tehát feltételezhető egy közös őshaza. Ez az elmélet 

nagyrészt bibliai hagyományokra épül.34A nyelvrokonságot Lönnrot az észtek és 

a lappok esetében emeli ki, ezeken kívül több „kisebb népről” tesz említést, de 

nem nevezi meg egyiket sem. A szkíta vagy turáni rokonság Lönnrotnál nem 

jelenik meg, ő kizárólag a finn törzsekkel foglalkozik. 

Lönnrot finn történetében az őstörténeti nagyrészt a Kalevalára épül, s így a 

finn népet, mint a finn területek első lakóit (a lappok nem sokkal a finnek előtt 

érkeztek Finnország területére) határozza meg. Történeti szempontból a finn 

törzsek történelme mai területükön kezdődik, de az is inkább mítikus elemekkel 

jellemezhető. Természetesen a Kalevala Lönnrot számára nem kizárólag eposz 

volt, hanem hagyományok, szokások és a népi kultúra megjelenítője. Messze-

menő következtetéseket Lönnrot azonban nem vont le. A kalevalai nép számára 

egy harcos és jólétben élő nép volt, akik olyan vallási és metális hagyományok 

birtokosai voltak, amelyekkel meg tudták szerezni a finn területeket.   

Johan Fredrik Kajaan 1846-ban megjelent Suomen Historia bevezetőjeben 

így kezdi sorait: „Suomen historian perustuksena ja pääainehna on Suomen 

kansa”35(Finnország történetének alapja és fő témája a finn nép története). Mivel 

a finn nép nem rendelkezett államisággal, hanem először a svéd, majd az orosz 

hatalmaknak volt alávetve, azért csak e két másik nép történetén keresztül lehet a 

finn történelmet megírni.36 Kajaan munkájában a finn népet nagyobb dimenzióba 

helyezi el. Az északi országok történetén nem az államok történetét érti, hanem 

az Észak-Európában élő skandinávok, szlávok és finnek történetét. Egymás 

mellett élésük bemutatása adja a fenti idézet értelmét. Kajaan történelem-

szemlélte olyan új elemet tartalmazott, amelyben az egyes nemzeteket herderi 

szempont szerint értelmezte.37 Finn nyelven elsőként ad alapos elemzést a finn 

őstörténetről, az ókori szerzőket is forrásként felhasználva. Az őstörténeti rész 

                                                        
33 Elias Lönnrot „Suomen maan historiasta” cikksorozata 1844-45-ben jelent meg a Maamiehen 
Ystävä lapban. In: LÖNNROT, Elias (1992) Valitut Teokset 4. 239-290. Lönnrot von Becker 

tanítványa volt. 
34 LÖNNROT, i. m. 239. 
35 KAJAAN, Johan Fredrik: Suomen historia. Helsinki. 1846. 
36 Uo. IV. 
37 Kajaan történeti munkája elsőnek tekinthető abban a sorban, amely a finn nép történetét célozza 
meg. Nem véletlen, hogy Snellman is üdvözölte a könyv megjelenését, de igazán nagy visszhangot 
nem váltott ki a megjelenése.  
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nagyrészt Lönnrot keze nyomát és hatását viseli magán. Munkájukban a finn 

törzsek ázsiai eredete és vándorlása, valamint a finn-ugor rokonság fontos részt 

képeztek. Elsőként mutatták be a finnek lehetséges származását, összekapcsolva 

a nyelvészeti kutatások eredményeit a történelemmel. A népi versekben megőr-

zött emlékek a nyelvi ismeretek mellé állítva a finnek civilizált, kulturálisan 

jelentős műveltségét mutatják be.38A területi elven való szervezettséget, a 

főhatalom szerkezetét, valamint szabad és jól szervezett társadalom képét 

vázolja fel a finn törzsekről.39 A társadalmi szervezettség mellé a kereskedelem 

és a vallás kerültek, amelyek legfontosabb bizonyítékait adják egy magasabb 

kultúrának. A kereskedők a korai népek kulturális követei, akiken keresztül az 

egyes kultúrák, szokások és ismeretek mozognak – állítja a szerző.40  

A pogány hitvilág felépítésében és tolmácsolásában Kajaan Jakob Grimm 

1845-ben megjelent könyvét használja fel, amelyből finn mitológiát felhasználva 

a természet és az emberek közötti kapcsolatot értékeli. Minden természeti 

jelenségnek, folyóknak erdőnek stb. saját istenséget feltételez. A finneket egy 

gazdálkodó, szervezett társadalomban élő, kulturális, vallási hierarchiával 

rendelkező, a természet és a metafizikai lét között isteneket tisztelő, illetve 

rítusokat használó népnek festi le. Ezt legnagyobbrészt a Kalevala és a 

Kanteletár verseire alapozza.41 E két gyűjtemény forrásként való felhasználása a 

finn értelmiség számára az 1840-es években, tehát közvetlenül a két munka 

megjelenése után, illetve nemsokkal a Kalevala második, teljesebb kiadása előtt, 

úgy tűnik, hogy az őstörténet kimerítő rekonstruálásának hátterét adta. A 

nyugati-finn népi versek, amelyekre Gottlund a század első évtizedeiben hívta 

fel a figyelmet, ekkor nem kerültek bele a vizsgálatok perspektívájába, sőt, 

elsősorban a savói és a karjalai gyűjtések lettek felhasználva.42 Lönnrot és 

Kajaan olyan őstörténeti-kort épített bele a finn múltba, amely a finn népet a 

szomszéd népekkel egyenrangúnak, kulturálisan és ismereteiben is azonos 

értékűnek mutatta be. Ez elsősorban a skandináv és a szláv népekre vonatkozott. 

Mivel a finn történelemből az önálló államiság megteremtése hiányzott, a 

rekonstruált őstörténet több volt a mítikus hősök legendáinál. Lönnrot és Kajaan 

is a mindennapok kultúráját, a társadalom és a vallás jellemzőit az őstörténet 

részének tekintette. A korabeli közvélemény elismerően nyilatkozott az első finn 

nyelvű történelmi könyvről, de talán a legfontosabb J. V. Snellman elismerése 

                                                        
38 KAJAAN 1846, 46.  
39 Uo. 48. 
40 Uo. 41.  
41 KARKAMA, i. m. 311. 
42 SULKUNEN, i. m. 66. 
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volt.43 Nem csak a mű stílusával, de szellemiségével és értelmezéseivel is 

elégedett volt.  

 

 

III. Yrjö-Koskinen, a történetírás nemzeti irányvonala 

 

A finn történetírásban a „nemzeti” történetírói felfogásnak a 19. század második felében 

Yrjö-Koskinen volt az egyik legfontosabb képviselője. Koskinen a történelmet a 

hegeli filozófia alapján a „nemzeti szellem”, a „néplélek” fejlődében kereste. A 

történelem szerepe a nemzeti kultúrában a nemzeti szellem megerősödését, 

felélesztését segítette, ami a nemzetté válás egyik feltétele volt.44 Yrjö Blomstedt 

1980-as tanulmányában így foglalja össze Koskinen történetírói tevékeny-

ségének legfontosabb jellemzőit: „Először is a finn nép történetét kell kutatni, 

másodszor azt finn nyelven kell megírni, és harmadszor jó és átütő történelmet 

kell írni. Ez a három cél vezet a negyedikhez: Finnország történetének kutatá-

sának célja a finn nép nemzeti öntudatosságának (kansallinen tietoisuus) feléb-

resztése.”45 A nemzeti öntudat felébresztése, a szunnyadó nemzeti szellem 

feltámasztása a nacionalizmus egyik sokat hangoztatott kelléke volt. Koskinen 

munkásságának és a finn történetírás vizsgálatának kapcsolata számos fontos 

kérdést vet fel, amelyek közül jelen tanulmányban csupán az egyik fontos 

problémát szeretném tisztázni. A korábban már tárgyalt őstörténeti kutatásokat a 

finn történetírásban is élénk figyelem követte. A finnek keleti eredete mindazon-

által, hogy nem volt újkeletű nézet, a korszak tudományos közvéleményében a 

nemzeti/nacionalista eszme egyik fontos elemévé vált. A politikai és a kulturális 

életben ez a korábbi svéd kapcsolatok elszakítását, a finnek önállóságát voltak 

hivatva támogatni. A történetírásban az őstörténet azért foglalt el kiemelkedő 

helyet, mert a svéd hódítást megelőző időszakra vezette vissza a történelmet, s 

így az önálló, még független finn kultúrát, társadalmat lehetett benne megtalálni. 

Így lett a Kalevalából és a népi énekek, versek, mondókák, ráolvasások soka-

ságából összeállítva a finnek nemzeti eposza és zárt népi kultúrája. Az értelmi-

ség és az ország új státuszának vonatkozásában ez a finn nemzetiség 

(suomalaisuus) történelmi rekonsrukcióját adta, amely a politika szempontjából 

is elfogadható irányt képviselt. A finn nemzettudat keleti elemeink hangsúlyo-

zása az orosz érdekekkel volt párhuzamos. A svéd-kor jellegének és tartalmának 

nemzeti szempontok alapján történő megírása Koskinen munkásságában döntő 

jelentőségű volt. Ugyanakkor a Kalevala és a mítikus elemek helyét a forrásokra 

                                                        
43 Snellman a Maamiehen Ystävä lapban írt a könyvről. Maamiehen Ystävä 1847/17. 
44 TOMMILA, Päiviö: Historiantutkijan muotokuva. Helsinki, 1998. 159. 
45 BLOMSTEDT, Yrjö: Yrjö-Koskinen historioitsijana. In: Historiallinen Aikakauskirja. 1980/4. 306. 
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alapo-zott kutatás vette át.46 Nem csupán a svéd hódítással és a kereszténység 

elterjedésével párhuzamosan kiépülő politikai szervezet, hanem a társadalom 

forrásokra építhető változásait vette a történetírás fókuszába. Erről tanuskodnak 

a fiatal kori munkái is, majd pedig egyre meghatározóbb formát ölt a finn törté-

nelem ilyen jellegű kutatása. Más vonatkozásban Koskinek a történetfilozófiá-

ban Hegel nyomdokait követte, így a munkáinak is ez adott alaphangot. 

Yrjö-Koskinen munkái közül az 1862-ben megjelent „Tiedot Suomen-suwun 

muinaisuudesta”47című doktori értekezését vizsgálom, amit a Helsinki Egyetem 

professzori kinevezésére készített. Történetírói munkásságának ezt a részét eled-

dig részletesen nem dolgozták fel.48 Alaposabban Gunnar Suolahti és Yrjö 

Blomstedt foglalkozott a Koskinen történetírói munkásságával,49de vizsgálatuk 

legjellemzőbb vonása, hogy a történész Koskinent nem történetírása alapján 

ítélték meg, hanem politikusi és fennomán gondolkodóként elfoglalt pozíciója 

alapján. Ez olyan félreértésekhez vezetett, amelyek így jelentek meg Koskinen 

értékelésében: „Nem volt minden munkája olyan jelentős, tartós vagy sikerült. A 

professzori értekezésében «Ismeretek a finnek őstörténetéről» a költői elemek túl 

nagy részt tesznek ki.”50 Blomstedt a koskineni életmű legfontosabb jellemzői-

nek a tudományosságot és a tudatosságot tekinti, s azt a koskineni gondolatot 

hangsúlyozza, hogy a finn népnek azért van története, mert azt önmaga számára 

fontosnak tartja megteremteni. Ez az egyik legjellemzőbb karaktere Koskinen 

egész munkásságának.51 Számára a történész maga is a történelem része, 

                                                        
46 Koskinen kultúrpolitikai irányultságáról: „… Az ő (Koskinen) nézőpontjából nemzeti ideológia 
felépítése, modern kutatások segítségével rekonstruált történelmi folytonosságra alapozva, nem 
sikerülhet, amíg a Finn Irodalmi Társaság eszmei irányzatát a kelevalai-mitológia uralja és a kuta-
tások célterületei a rokonnépek nyelvére, és kulturális egységére irányulnak.” SULKUNEN, i. m. 
145. Ehhez kapcsolódik a nemzeti identitás történelmi dokumentumokra való alapozása: „A nem-
zeti identitást persze minél távolabbi múltból kell létrehozni, de nem a mitikus, hanem a történelmi 

forrásokra alapozva. A nemzeti érzés születését és fejlődését a többé, vagy kevésbé fantasztikus 
valóság helyett a dokumentált történelmi fejlődésre kell áttenni, és konkrét forrásanyaggal kell 
ellenőrizni.” SULKUNEN, i. m. 148. 
47 YRJÖ-KOSKINEN: Tiedot Suomen suwun muinaisuudesta. Helsinki, 1862. 
48 Aira Kemiläinen a finnekkel foglalkozó fajelméleti teóriákat és a rasszizmust tárgyaló tanul -
mányában, ill. monográfiájában Koskinen erre a munkájára is kitér. Mindkét esetben értékes 
kapcsolódási pontokat fed fel a korszak európai és finn eszmetörténeti kapcsolatairól. Vö. 
KEMILÄINEN, i. m. 81-83. KEMILÄINEN, Aira: Finns in the shadow of the „Aryans”. Race Theories 
and Racism. SHS Helsinki, 1998. 59-63. illetve az egész könyv.  
49 SUOLAHTI (1974) Y.S. Yrjö-Koskisen elämä; BLOMSTEDT, Yrjö (1980) Yrjö-Koskinen 
historioitsaijana. In: Historiallinen Aikakauskirja. 1980/4. 299-307.  
50 BLOMSTEDT, i. m. 305. 
51 Zachari Topélius 1840-ben elhangzott előadása „Onko Suomen kansalla historiaa?”, a finn 
történelmet az államiság megszerzéséhez kötötte. Koskinen a Finn Történelmi Társaság elnöke-
ként 1875-ben hasonló címmel tartott előadást, amelyben Topélius gondolatait elevenítette fel, 
viszont a nemzeti történelmet az állam- és politikatörténettől elválasztotta. Álláspontját így fejtette 
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állásfoglalása, történetírói tevékenysége a korszak intellektuális légkörében 

értelmezendő. Jelen esetben az utólagos tudományos bírálat nem lehet felada-

tunk, ellenben rekonstruálni Koskinen és a kortársak történeti valóságra vonat-

kozó elképzeléseit igen. Ha éppen a „Tiedot” munkára gondolunk, akkor a 

kortársak reakcióját, Koskinen saját álláspontját és a korábbi történeti munkákat 

kell figyelembe vennünk. Utóbbit részben tisztáztuk, nézzük meg az első két 

elemet.  

Visszaemlékezéseiben52 Koskinen a történetírással kapcsolatban fontosnak 

tartja megemlíteni Thomas Babington Macaulayt.53 Az angol történész eszerint a 

nagyhercegségben is ismert és olvasott volt. Sőt, nem csak olvasták, de J. V. 

Snellman egy cikket szentelt a francia A. Thiers, a svéd Erik Gustaf Geijer és 

Macaulay összehasonlítására.54 Macaulay Snellman értékelése szerint a nemzet 

történetírója, munkáját olvasmányosnak és követendőnek is tekinti: „Macaulay 

munkájának olvasása tanulságos és nagyon érdekes minden művelt ember 

számára, és különösen azok, akik csak a svéd irodalmat ismerik, egészen új 

történetírással ismerkedhetnek meg (…). Ragyogó, történelmi eseményekből 

gazdag a kínálat a szegény Finnország történetírásához, aminek követése bizto-

san gyümölcsöző volna.”55 Ennek a szempontnak Koskinen eleget tett, amikor 

munkáiban a finn nemzet történetét írta meg. Az alapján értékeli a történelem 

eseményeit és szereplőit, ahogyan azok befolyásolták a finn nép emelkedését, 

vagy hanyatlását. Koskinen Snellman nemzeti programját, amelyben az értelmi-

ség finn nyelvűvé válását és a nemzeti kultúra, nemzeti öntudat határozott támo-

gatását tette az első helyekre, egyben saját életében és munkásságában is különö-

sen fontosnak tekintette. 

Hogyan épül fel Koskinen értelmezésében a finn őstörténet? Erre a kérdésre a 

választ Koskinen egész történelemről alkotott nézetén keresztül kaphatjuk meg. 

Koskinen számára a kiindulási pont a történelem ok-okozati felépítése. A 

történések magyarázatát az azt kiváltó eszmékben kell keresni, amelyek 

Koskinen számára két meghatározó irányt mutatnak: a nemzeti eszme és az 

egyetemes emberi eszme (humanitás) gondolata. E kettő váltakozása, egymással 

                                                                                                                                         
ki: „A finn népnek van történelme, mivel saját, a politikai törekvésekben is megjelenő 
nemzetiséggel (nemzeti törekvésekkel) bír, ami 1809-ben határozott formát kapott a Finn 

államiságban (..). A finn nép (...): akar magának történelmet, ergo: van történelme.” YRJÖ-
KOSKINEN, Yrjö, Sakari: Kansallisia ja yhteiskunnallisia kirjoituksia I. Helsinki 1904 – 1905. 366. 
52 Muisoonpanoja címmel írta 1881-ben. KOSKINEN, i. m. 1-13. 
53 KOSKINEN, i. m. 8. Vö. BLOMSTEDT, i. m. 303. 
54 Litteraturblad 1855/1. In: SNELLMAN, Johan Vilhelm: Kootut Teokset V. Tutkimuksia ja 
kirjoitelmia. Porvoo. 1929. 497-507. 
55 SNELLMAN, i. m. 507.  
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párhuzamos megjelenése, küzdelme adja a történelem mozgásának motorját.56 A 

nemzeti eszme a nemzeti államok kialakulását mozdította elő, míg a humanitás 

az emberiség fejlődését segítette. E gondolat herderi, valamint hegeli megalapo-

zottságát jelen dolgozatnak nem feladata igazolni, csak utalni szeretnék a pár-

huzamra.57  

A történelem, Koskinen számára az emberi nem fejlődésének történetét 

foglalja magába, így az őstörténet a népek korai történetének szakaszát jelenti. A 

nemzeti fejlődésben az őstörténet a népek gyermekkorát, fejlődésük korai 

szakaszát, első állomását takarta. Ekkor születtek a nyelvek, a nemzeti karakter, 

a sajátos nemzeti jelleg, amely minden népnek egyedi és megismételhetetlen 

jellemzője. A finn őstörténet nem csak a finn törzsek történetét jelentette, hanem 

egy tágabb értelemben megjelenő népcsoportot (Suomen suku), amelybe a finn 

nyelvet beszélők is beletartoztak. Koskinen a finneket az emberiség történetének 

olyan szereplőivel rokonította – nem egyedül – akik meghatározó módon 

befolyásolták az emberi nem történetét. Először is az eredet, aztán a „magas 

kultúra” volt a viszonyítási alap. Egyrészt a finnek egyenrangúságát, bizonyos 

esetekben kultúrateremtő szerepét, másrészt az egyediséget és az eredetiséget 

mutatta be. Munkáiban a finn-ugor „aranykor” és a finn-félsziget eredeti 

lakóinak finn benépesítését tárgyalja. A Suomi-sorozatban 1857-ben megjelent 

„Pohjanmaa benépesítése” (Pohjanmaan Asuttamisesta)58 nem csak a finn 

törzsek pontos vándorlásáról ad képet, hanem a Finn-félsziget folyamatos 

benépesítését is tárgyalja, amiben elsősorban svéd forrásokra támaszkodott. A 

tanulmány a svéd hódítást megelőző és követő korszakokat tárgyalja. A legfon-

tosabb momentum, amit a szerző hangsúlyozni kíván, az a finnországi svéd-

nyelvű területek eredetileg finn volta. A dél-nyugati és nyugati finn partvonal 

eredetileg finn törzsek (hämeiek) területe volt, amit később szereztek meg a 

svédek. Koskinen szerint a finnek svédeknél korábbi betelepülését számos forrás 

bizonyítja. Ezzel a dolgozatával Koskinen forráskritikával bizonyította be, hogy 

a korábban mesés, fantasztikus elemekkel tarkított őstörténetben is lehetséges 

konkrét történeti elemeket találni. Nagyrészt helytörténeti, helynév-elemzésekre  

                                                        
56 YRJÖ-KOSKINEN, Yrjö, Sakari: Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa. Helsinki, 1960. 

Harmadik kiadás. 3-6. 
57 Ezzel a kérdéssel a finn történetírás már korábban foglalkozott: JÄNTERE, Kaarlo: Piirteitä Yrjö-
Koskisen historiankäsityksestä. Historiallinen Arkisto nro. 52. Helsinki, 1945.; KANGAS, Eino: 
Yrjö-Koskisen aatteet Hegelin ja Snellmanin käsitysten valossa. Historiallinen Aikakauskirja 
1945/4. 285-326. GROTENFELT, Arvi: Yrjö Koskisen „Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa”. 
Historiallinen Aikakauskirja, 1930. 270-285. 
58 YRJÖ-KOSKINEN: Pohjanmaan Asuttamisesta. Suomi, 1857. 111-150.  
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épülő dolgozata a „Pirkkala-teóriát” alapozta meg.59 Koskinen tudományos 

tevékenységének megítélésében ez a munkája meghatározó volt.  

 

 

III. 2. A professzori disszertáció 1862-ben 

 

A professzori értekezését Koskinen Párizsban gyűjtött anyagokra alapozta. A 

munkáról és a rendelkezésére álló forrásokról leveleiben számol be, amelyekből 

kiderül, hogy nem volt teljesen elégedett. A munka lassan haladt, a források és a 

témával foglalkozó munkák nehezen voltak elérhetők, maga az értekezés is 

nehezen akart összeállni.60 Ennek ellenére, amikor 1862-ben a bírálók elolvasták 

a finn nyelvű értekezést61többségükben tudományos igénnyel elkészített, és 

korszerű munkának tartották. A legfontosabb, az egyetem akkori történelem 

professzorának, Gabriel Reinnek a szava volt.62 Az elismerést kifejezte, hogy 

Koskinen 1863-ban professzori megbízatást kapott Helsinkiben és éppen a nyug-

díjba vonuló Gabriel Reint követte. 

Koskinen a finnek korai történelmét elsőként tematizálja olyan értelemben, 

hogy az a finn nép (a finn nyelvet beszélő nép) története. Azokra az esemé-

nyekre építi fel a történelmet, amelyek befolyásolták, meghatározó módon 

átformálták a nemzet életformáját, szélesebb értelemben a társadalmat, kultúrát. 

Ennek egy része lehet a finnek, és az egész finn-ugor nemzetség korai története. 

Utóbbi kategória a korszakban nem csak egy nyelvi, hanem faji és kulturális 

értelemben is egységes, homogén közösséget takart. Koskinen vizsgálatában, a 

történelemben egymástól jól elkülöníthető népcsoportok kapcsolata jelenik meg, 

egymáshoz viszonyítva kell az egyes népeket megérteni. Úgy relativizálja az 

őstörténetet, hogy a népek – sajátos jellegüket megtartva és azzal az emberiséget 

szolgálva – azonos értéket képviselnek, vagy legalábbis azonossá válnak. Politi-

kai szempontból a finn nép és a finn-ugor népcsoport kulturális értékének 

bizonyítása a germán és a skandináv törzsek felsőbbrendűségének cáfolata volt. 

A „Tiedot” nyolc fejezete időrendben követi az egyetemes történetet, amely-

ben a finn-ugor népek (az emberiség bölcsőjében megszülető három népcsoport-

ból, a sémik, az árják és a turániak, utóbbinak képviselik az egyik ágát) történe-

tét tekinti át, minden korban feltételezve egy olyan civilizációs értéket, amelyet 
                                                        
59 BLOMSTEDT, i. m. 303., SUOLAHTI, Gunnar: Yrjö-Koskisen kirjailijauran alku. Historiallinen 
Aikakauskirja. 1934. 320-321. 
60 KOSKIMIES, Rafael: Yrjö-Koskisen elämä II. Nuijamieheksi luotu. Keruu 1974. 19.  
61 Sokan nem tudták elolvasni, mert nem tudtak finnül. Koskinen elkötelezett híve volt a finn 
nyelv emancipációjának. Ebben az elhatározásában természetesen többen is támogatták. A könyv 
tudományos értékét nem csökkentette, hogy nem svédül írta meg.  
62 KOSKIMIES, i. m. 41-42. 
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el kell érni és amelyet a finn-ugorok képviselnek. Koskinen a korszak 

meghatározó elméletét teszi magáévá, amikor a finneket a turáni népekhez63 

sorolja.  

A mezopotámiai folyamvölgyi kultúra, Európa őslakóinak eredete, a szkíták 

és az északi népek története számos feltáratlan és spekulációra alkalmat adó 

területei voltak a korabeli történettudománynak. Ezen kívül a görög és a római 

szerzők munkáit lehetett felhasználni írásos forrásként, amelyből Hérodotosz, 

Tacitus és Jordanesz munkái említették a szkítákat és a finneket. A hunok 

története már a Római-birodalom történetéhez kapcsolódik, de e népcsoport 

eredete, majd a történelemben betöltött szerepe a finn népcsoport történetének 

csúcspontját jelenti. Utódainak a bolgárokat és a magyarokat tekintették, előbbi 

egy Volga-menti, utóbbi a Kárpát-medencébe való bevonulásával a hun örök-

séget vitte tovább.64  

Koskinen összefoglaló jellegű munkája a korszak legújabb eredményeire 

épült. Munkája elején M. A. Castrén korábbi nyelvészeti kutatásaira hivatkozott, 

amelyek fontos előrelépést jelentettek a finn-ugor népek korai történetének 

tudományos megalapozásában, viszont hiányosságnak tekintette, hogy a történe-

lemben elfoglalt helyüket, az eredetüket és a fejlődésüket némiképp érintetlenül 

hagyta.65 Ezt hivatott a történész szemszögéből és a kutatások eredményeire 

támaszkodva kiegészíteni Koskinen értekezése. Julius Oppert mezopotámiai 

ásatásait és következtetéseit használja fel, amikor a folyamvölgyi kultúrák ékírá-

sos leleteire támaszkodva a finn népeket az első írásos magas-kultúra létrehozó-

inak nevezi, pontosabban a medo-szkíta formának, amit turáninak, vagy finn-

ugornak lehet tekinteni.66 Agyagtáblákon fennmaradt írások közül az egyiket a 

finn népnek tulajdonítja, akik az árja hódítás előtt fejlett kultúrát hoztak létre, 

amely a hódítás után tovább élt.67A finn rabszolga (orja) szó ennek a viszonynak 

a korai létezésére utal.68 Az iráni és a mezopotámiai korai civilizációk turáni-

                                                        
63 A Turáni népeket az Urál-Altaji népcsoport tagjának tekinti. KOSKINEN, i. m. 5. A turáni név 
természetesen nem egy konkrét népcsoport megnevezése. Koskinen a turániakat az iráni 
mitológiában Tuirja néven említett néppel azonosítja, akik az Airja (árja) népek ellenségei. E két 
népcsoport a történelemben többször is harcolt egymással (a disszertáció alapkoncepciója is e két 
csoport történelmi küzdelme köré épült fel – hozzáfűzés NVR.). KOSKINEN, i. m. 5. 
64 Uő. 187-209. 
65 „Világosan látszik, hogy Castrén szerint minden kutatás, ami távolabbi múltba vezethet vissza, 

nem fizeti meg a munka fáradalmait, ezért nem is volt más célja, csak hogy megtalálja azon (finn-
ugor) törzsek eredetének helyét, amely törzsek nyelvi rokonsága az ő korábbi kutatásaiból 
kiderült. Hogy ez a finn-ugor népesség mikor kezdte meg elvándorlását ebből a közös fészekből, 
azt meg sem próbálta kideríteni (...). ” In: i. m. 1-2. 
66 Uő. 10. 
67 Uő. 8-9. 
68 arj, űrj (szanszkrit) ‘dolgozni’ > orja (finn, észt) ‘rabszolga’ Uő, i. m. 9. 
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finn elemekre épültek – állítja Koskinen, de az árja hódítás után a finn-ugor 

népek észak felé vándoroltak, majd Európába vonultak.  

Az Európa őslakosságát bemutató fejezet hasonló spekulációkra épül, mint az 

előző. A korszak egyik jellemző problémája volt, hogy megpróbálják a konti-

nens első lakóinak kilétét megfejteni. Koskinen az etruszk, a baszk és a lapp 

népeket közös eredetre vezeti vissza, ami szintén a finn-ugorok családját bővíti. 

Ennek a megoldásnak részben a lapp finn-ugor nyelvcsaládhoz való biztos kap-

csolata és az etruszk bizonytalan eredete adhat támaszt, ami további speku-

lációkhoz vezethet. Habár Koskinen mindvégig jelzi, hogy maga is bizonytalan 

terepen mozog, mégis elfogadhatónak tartja a finn népeket Európa őslakosainak 

definiálni.69 

A finnek és finn-ugorok görög és római forrásokban való azonosítása további 

két fejezetet foglal magában, amit a hunok eredetét és nemzetiségét tárgyaló rész 

követ. Ezekben a fejezetekben a szkíták és a szarmaták eredetét tárgyalja, vala-

mint értékes nyelvi egyezéseket találva a görög, latin és finn szavak között.70 

Ezekre alapozva határozza meg Európa és Skandinávia őslakóinak a finn-ugor 

népeket. Nem kevés érzelemmel áthatva, Koskinen a hunokat, a finn-ugorok 

keleti csoportjait, a korábban barbár tudatlanságban élő népek feléledéseként 

mutatja be.71 Itt is, mint a korábbi fejezetekben általában, Koskinen a nyelvészet-

hez fordul segítségért. Habár a hun nyelv emlékei nem maradtak fenn, ennek 

ellenére több feltételezést erre épít. Legfontosabb bizonyíték a hun-magyar 

rokonság, amit a nyelvi kapcsolódásokkal vél igazolhatónak, illetve a hun-

magyar leszármazás elméletét teszi magáévá: „(...) a magyarok, akiket a leg-

újabb nyelvi kutatások a finn-ugorok közé sorol. Ha ezután a saját mondáikban 

megbízhatunk, akkor a magyarok és a hunok nem mások, mint két hajtás 

egyazon fából, Attila uralkodása pedig nam lehet más, mint a magyar nép 

történetének első korszaka, és a 9. századi magyarok Attila parancsára tértek 

vissza saját örökségüket megszerezni, amit az 5. században már uralt.”72 Mellet-

tük a kazárok és a bolgárok is a hunok rokonságába kerülnek, ami tovább bővíti 

a finn-ugorok családját: „Miként a fentiekben bemutattam, a hunok voltak a 

népvándorlás első hullámja (...) s majd őket követték a bolgárok, avarok és végül 

a magyarok, ezzel egyidőben találhatunk a Volga könyöknél két nagy biro-

dalmat: a bolgárokét és a kazárokét, amelyek váltakozva hatottak erre a vándor-

lásra. Így válik világossá, hogy e népek közül több biztosan finn-ugor volt, és a 

hunok ezeknek rokonaik voltak, akkor szerintünk a hunok is finn-ugorok 

                                                        
69 Uő. 31-41. 
70 Uő. 27-28. 
71 Uő. 134-135.  
72 Uő. 152. 
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voltak.”73 A magyarok és a hunok rokonsága a finn-ugor történelem egyik fontos 

rendező-elveként jelenik meg. Ebből vezet tovább a bolgárok és a hunok 

rokonsága, illetve finn-ugor családba való besorolásukhoz. Koskinen így összeg-

zi a fentieket: „Megpróbáltam eddig bebizonyítani, hogy kazárok (katsarit) finn-

ugorok voltak, hogy a Volgai bolgárok azok rokonai, hogy a dunai bolgárok 

névrokonaiktól erednek, és hogy Attila hunjai azonos nemzetség, mint a 

bolgárok, akik őket követték; ezekből végső következtetésem az, hogy a hunok 

finn-ugorok (Suomen-suku).” 74 A hunok történelmi szerepét tárgyaló fejezet arra 

utal, hogy a hunok a finn-ugorok európai helyét és esélyeit teremtették meg, 

azzal, hogy képesek volt a klasszikus latin műveltség mellé egy azonos értékű 

kultúrát megteremteni. A hunok veresége után a feledésbe merülés helyett az 

avarok, a magyarok őrizték tovább a korábbi értékeket, helyet találva az árja 

népek között Európában a finn-ugor népeknek is. Koskinen gondolatmenetében 

a finn és az árja népek egymás mellé állítása különösen fontos elem. Nemcsak a 

korszak faji és nemzet-karakterológiai tematikáját lehet benne felfedezni,75 

hanem két kultúra egymás mellé állítását is. A hunok örökségének továbbélése a 

magyarok történelmében jelent meg,76 amit Koskinen az egész finn-ugor 

családra kiterjeszthető büszkeségként ítélt meg. Attila és a hunok történelmi 

szerepét így foglalja össze: „A finn-ugor népeknek viszont joguk van valami 

mást is (nem csak az „Isten ostorát” – kiegészítés tőlem) látni benne. A magyar 

nép történetei alapján nem pusztán népünk legnagyobb hőse, hanem a finn-

ugorok első uralkodója is, Árpád és Szent István előde és őse is.”77 Végül a 

hunok után következő finn-ugor népek európai történetét vázolja fel, ami elvezet 

a népvándorlás koráig, amit a nemzeti eszme megszületésének korszakaként 

tárgyal.  

Koskinen disszertációjában a finn-ugor népek fiktív családjának történeti 

elhelyezésére tett kísérletet, nagyrészt nyelvészeti eredményekre támaszkodva, 

illetve a klasszikus szerzők műveinek interpretációjával. A munka nagy forrás-

bázisra épült, ennek ellenére mégis kétségeink lehetnek a hitelességével kapcso-
                                                        
73 Uő. 150-151.  
74 Uő. 158.; 152-153. 
75 KEMILÄINEN (1998), 59-63. 
76 KOSKINEN, i. m. 186. 
77 Koskinen és Hunfalvy Pál levelezésében is hasonló sorok olvashatóak (1867. január 18-ára 

keltezett levélben): „(...) mi finnek nagy vágyakozást érzünk más művelt nemzetekhez tudomány 
és általános éerdeklődések területén való felzárkózásban, így természetes, hogy tekintetünket 
szivesen fordítjuk Magyarország felé, ahol a nép a mi rokonunk, és ahol a politikai viszonyok a 
mienkhez hasonlóak. Látható, hogy nekünk és a magyaroknak legalább egy azonos felelősségünk 
van a történelemben, nevezetesen felelősség megmutatni, hogy a turáni embercsoport is 
rendelkezik erővel és képességgel létrehozni saját műveltséget és államot.” Yrjö-Koskisen ja Pál 
Hunfalvyn kirjeenvaihdot. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia. no. 234. 179-180.  
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latban. Mint korábban utaltam rá, elsősorban a nemzettudat tematizálásának, 

történetírói munkák általi formálásának szemszögéből kell e dolgozathoz közelí-

teni. Irányadása a jelen és a múlt történéseinek összekapcsolódásával válik vilá-

gossá az olvasó számára. Amikor Európa árja és szláv népcsoportjai mellé a 

finneket, tágabb értelemben a finn-ugorokat helyezi, és kötelességüknek, illetve 

felelősségüknek tekinti a műveltség egyetemes és nemzeti szintű szolgálatát, 

akkor saját korának üzen.  

 

 

Összegzés 

 

Az első finn nyelvű őstörténeti összefoglalás valószínűleg a korabeli politikai 

erővonalak mentén értelmezhető a legpontosabban. A fennomán politikai irány-

zat megjelenése és a finn értelmiség mind határozottabb (politikai) csoportokba 

szerveződése mellett a svékomán eszme finn területeken való megjelenésével 

függött össze. Alapvetően mégsem pusztán politikai kérdésekről volt szó. A kor-

szak történetírásának univerzális jellege az emberiség történetében általános-

ságokat keresett, amibe csak a „nagy” népek története fért bele. A történetírás 

mindamellett a múltból keresett mintákat a nemzeti identitás kialakításához, és 

legitimációt is biztosított az egyes politikai irányzatoknak. Koskinen politikai 

életben való 1862-es fellépése nagyjából egybeesett a történészi pályája kezde-

tével, ami kétségtelen a kettő összemosásához vezethetett. A finn „nép” kate-

gória politikai életben való használata a Koskinen által vezetett fennomán 

csoport legitimációjának alapját adta. A „nép akaratának” (kansan tahto) képvi-

selete a fennomán politikai csoport retorikájában az egyetlen érték volt, ami a 

politikát meghatározhatta. Ehhez viszonyítva csak „nemzeti” vagy „nemzeti-

etlen” értékek jelenhettek meg. Így a történetírásnak is a nemzeti értékek mentén 

kellett kibontakoznia, de a koskineni történetírás jellemzője a tudományosan 

alátámasztható, forrásokra épülő nemzeti múlt volt. Ezeket a forrásokat viszont 

továbbra is a finn nemzet-építés, illetve a nemzeti öntudat erősítésére használta 

fel.  

Hogyan közelítette meg Koskinen a finn őstörténetet? A történelem vizsgá-

latát az etnográfia, a néprajz (kansatiede), a népek életével foglalkozó ismeretek 

adják meg. Amikor Koskinen ezt a szempontot választja vizsgálata alapjául, 

akkor nem vállalkozik teljesen ismeretlenre. Lehetséges, hogy csak a hangsúlyok 

átértékeléséről volna szó Koskinen történetírásában? Mindenképpen! A finnek 

rokonságának kiterjesztése nyelvészeti kutatásokra épült, történetük az egyete-

mes történelembe való beillesztése a történeti források olyan értelmezésével, ami 

a történetíró fantáziáját és a nemzeti múlthoz kapcsolódó események tudatos 
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rendezését adta. Munkája utólag számos ponton hibásnak mutatkozott, a korszak 

tudományos kutatásainak koncepciózus összerendezése volt. Célja a finnek 

rokonainak elhelyezése a történelem folyamában, úgy, hogy azt minél ragyo-

góbb színben mutassa be. 

Ezt azzal lehetne kiegészíteni, hogy 1863-ban a Suometar mellékleteként 

jelent meg a Luonnotar füzetecske, amelyben „Kuwaelmia Suomen-suwun 

muinaisuudesta”78 címmel cikksorozat látott napvilágot. A szerkesztő, Johan 

Wiktor Calamnius, később is lelkes fennomán, munkája számos részében követi 

Koskinen disszertációjának gondolatmenetét. A lapnak 590 előfizetője volt,79ami 

nem kis szám a korszakban, és a téma iránti nagy érdeklődést is bizonyítja. A 

finnek múltjának megteremtése tehát a tudományos és a közéleti színtereken is 

folyamatban volt, ami nagyban hozzájárult a korszak gondolati kereteinek 

kijelöléséhez. 

 

 

Vince Róbert Nagy 

 

The thought of finnish ancient history in Yrjö-Koskinen’s thesis 

for doctor degree: „Tiedot suomen-suwun muinaisuudesta” 

 

The article deals with a special field of Finnish cultural history, namely the 

researches in ancient Finnish history. It touches upon two aspects of the 

historiography of the question. The first is that of a mere „sience history”, the 

second is the ideological aspect. The latter is demonstrated by the the example of 

the Turanian theory. The Turanians were thought to have a connection with the 

Tartars and the Huns. These people were close to Asians and Mongolians. The 

Finns as Scythians or Turanians – connected with the ancient Sumerian city-

states and the Sumerian language – could be understood as Europeans. An 

assyrologist, J. Oppert, for instance sketched out a relationship between the 

Sumerian and Finnish. This question was discussed in Finland and in Finnish 

historiography in the early 19th century, and afterwards, in the middle of the 

century, in 1862 in Yrjö-Koskinen’s doctoral thesis „Tiedot Suomen-suwun 

muinaisuusesta”. In the 19th century Yrjö-Koskinen (1830-1903) was one of the 

leaders of the Fennoman movement and had a great authority. He was the first 

Finnish historian to use modern methods of historical scholarship. In his thesis 

he assumed that the Turanians gave the emites the cuneiform script, the 

                                                        
78 „Leírás a finn népek őstörténetéről” 
79 KEMILÄINEN (1993), 77. 
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remnants of which were still to be found in the ruins of Niniva and Babel. He 

maintained the idea that the Huns, the Avars and the Magyars were relatives of 

the Finns. He did even consider that the Bulgarians were Finno-Ugrians. 

Koskinen made a remark that a relationship with Sumerians, Huns and Magyars 

would improve the self-confidence of the Finns. Perhaps they were a really old 

people and maybe they had participated in the construction of the tower of 

Babel. At present they were only a small autonomous part of the powerful 

Russian empire. Many Finns probably felt obliged to believe in his conception of 

the roots of their people. 



 

 


