
AZ EURÓPAI ŐSMIYELTSÉG KÉPÉ 
főtekintettel Skandináviára és Oroszországra. 

(Ruslands og det Skandínaviske Nordens Behyggelse og aeldate Kul-
turforhold. Bidrag til sammenlignende forhistorisk Archaeologie af 
J. J. A. Worsaae. Kjöberihavn, 1872. (Oroszországnak és az éjszaki 
Skandináviának népesedése s legrégibb miveltségi viszonya. Ada
lék az egybehasonlító történelem-előtti régiséghez. Worsaae J. J . 

A-tól. Kopenhága, 1872.) 

A nyelvtudomány és a történelem-előtti régiségek tudománya 
eddigelé nem nagyon értik egymást, talán azért, mert általában ta
pasztaljuk, hogy a szomszédok közt szoktak lenni félreértések, sőt 
haragtartások is, mivel igen közelről érintkeznek. De valamint a 
szomszédok, akarva nem akarva, legjobban segíthetik egymást; 
úgy a nyelvtudomány is azokba a korokba nyúlván fel, a melyek
ről írott történelem nincs, nem utasíthatja el magától a régiségek 
tanúságát; valamint viszontag ezek elutasítván a nyelvtudományt, 
a legbeszédesebb kalauztól fosztanák meg magokat. Külön-külön 
mozogván mindenik tudomány a nagyobb bizonyosságot magának 
igényli; s erre nézve a régiségi tudomány inkább tart az anthropolo-
giával, mely hasonlóképen a nyelvtudomány nélkül határoz és osztá
lyoz. Mert, úgymond az anthropologia, a természeti alakulások 
(jelesen a kaponyák alakjai) állandóbbak, bizonyosabbak; a nyel
vek ellenben változók, sőt fajról fajra is költöznek. Néger gyermek 
angolok közt az angol nyelvet teheti anyanyelvévé; azonképen 
egész nemzet is más, idegen nyelvet fogadhat el, mi számos tudva 
lévő esetben valóban meg is történt. Az anthropologiának igaza 
van, ha a természeti alakulások szilárdabb állandóságára támasz
kodik, — fejlődést, tehát változást, ő is enged meg: de alig ha any-
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nyira igaza van a régiségek tudományának is, mert a miveltség, a 
mely az eszközökből látszik ki, hasonlóképen; sőt még könnyebben 
is, fajról fajra költözik, mihelyt közlekedés áll elő a különböző 
népek közt. A mint ma p. o. a magastetejü kalapról és a farkas 
ruháról, melyet frakknak nevezünk, a kalapos és frakkos ember
nek nemzetiségére nem lehet következtetni: úgy bizonyára semmi 
kornak az eszközei, szokásai stb. nem lehetnek egyedül biztos ta
núságai a népek nemzetiségéről, ha csak valamely népnek tökéle
tes elszigeteltségét nem mutathatjuk ki. A mit a tapasztalás jelen
ben mutat, hogy a nyelvek állandóbbak mindennél, akár mivelt-
ségnél, akár divatnál: az bizonyosan a régi, sőt az úgynevezett 
történelem-előtti korok tapasztalása is mutatná, ha ismeretes volna 
élőttünk. Az elszigeteltség, vagy legalább a kevesbbé sürü és köny-
nyü közlekedés, bizonyosan nagyobb állandóságot teszen föl az 
eszközökben, szerszámokban is: de ugyan az szól még inkább a 
nyelvek állandósága mellett; hisz azok a legnagyobb közlekedés 
ellenére is fen tudnak maradni. 

A történelem-előtti régiségek tudománya tehát valamint nem 
lehet el az anthropologia segítsége nélkül, úgy bizonyára azon vi
lágosság nélkül sem boldogulhat, a melyet a nyelvtudomány nyújt, 
mihelyt a régi leleteket valamely népnek akar tulajdonítani. A 
nyelvtudomány legnagyobb készséggel fogad el minden felvilágo
sítást, eredjen az bár az anthropologiától vagy a történelem-előtti 
régiségektől. 

Ezen régiségek tudományában a Worsaae név a leghangza-
tosabbak egyike; Oroszország és Skandinávia pedig azon orszá
gok, a melyek régiségei leginkább érdekelik a finn-ugor nyelvtu
dományt, mert csak általok reménylhetjük felvilágosíthatni a finn
ugor népek regi mivoltukat, mely még »az éji homályban késik.« 

Moszkvában 1869. marczius—áprilisában tartaték az első 
orosz régészeti gyűlés, a melyen a meghívott Worsaae egy tekin
tetet közlött az orosz régiségekre, s azok viszonyára a többi euró
pai, de különösen a Skandináv régiségekhez. Annak következtében 
a dán tudós sok oldalról vőn sürgetős felszólítást, hogy a tárgyat 
bővebben fejtse ki, jeles felvilágosítást nyújtván evvel Oroszország 
régi mivelődési történeteire. A közóhajtásnak megfelelvén adá 
ki Worsaae a czimben nevezett munkát, melyet bővebben aka
rok megismertetni, részint azért, mert a régészeti tudománynak 
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keletkeztet és feladatát igen helyesen adja elő, részint azért is, mert 
egyéb tartalma mindenképen megérdemli a figyelmet, a mely a 
nyomós tárgygyal foglalatos. 

Az utolsó idő, mint tudva van, — úgymond Worsaae — egy 
azelőtt nem is sejtett haladásnak vala íanúja a történelem-előtti 
régiség-tudományban. Miután századokon keresztül nagy szorga
lommal kinyomozták volt a legrégibb írott mind történelmi mind 
mondai hagyományokat a végett, hogy visszafelé meg lehessen kö
zelíteni a népek eredetét és elterjedését a földön: az lőn utoljára 
bizonyossá, hogy azon az úton felvilágosítható ugyan az első törté
nelmi kor, de nem ám az emberiségnek ezer meg ezer évet által
foglaló rengeteg idökora, a mely az írott történelem előtt folyt le. 
Hisz még a déli és keleti országokban, a hol, mint Egyiptomban, 
négy ezer évvel Kr. előtt kezdődik a történelem, még ott sem lehet 
hozzávetve is tudni, mi nagy népmozgalmak és miveltségi változá
sok estek meg addig, míg az írás és história keletkezhettek. Az 
egybehasonlító nyelvtudomány, mely a nyelvek fejlődésének és 
egymásközti viszonyainak felderítésével annyi világosságot hozott 
már a népek rokonságára és költözésére, sem bír ama rég elmúlt 
időbe felhatni, a mikor a szűz föld először kezdé dicsőségét az em
beriség csudálkozó szeme előtt kitárni, mert semmi nyelvemlék nem 
jelenti a számtalan néptörzsököket, a melyek nyilván a betű- vagy 
képirás feltünte előtt következtek egymásután. 

S ha ez így van Ázsiában, Egyiptomban és déli Európában, 
tehát ott, a hol a történelem napja legkorábban kezdett sütni: meny
nyivel kevésbbé lehet a nyugati és éjszaki Európában a sokkal ké
sőbbi írott történelmi hagyomány elegendő arra, hogy felderítse az 
ottani népek előtünését és terjedését. Franczia- és Angolországban 
a történelem alig ér visszafelé két ezer évig; éjszaki Németorság-
ban, Skandináviában és Oroszországban a biztos történelem szinte 
csak ezer éves. De éjszakon is, úgy mint délen, a történelem kezde
tével annyi elterülő népség és oly előrehaladt miveltség mutatko
zik, hogy már ebből következtethetni, hogy ott is nagy történelem
előtti időszak folyt le. 

Éjszaki Európában tehát, a hol a kényszer, más úton keresni 
világosságot, annál erősebb vala, természetes helye lőn a történelem
előtti régészet bölcsőjének. A mit a Középtenger országai a görög
római régiségekre nézve tettek, azt, habár kisebb mértékben is, a 
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Kategat és a Balt-tenger vidékei a történelem-előtti régiségekre 
nézve tették. A számtalan sírok, kőhalmok, rún-kövek és más em
lékek egyszerre tárgyaivá lőnek a leggondosabb nyomozások
nak; tudományosan rendezett gyűjteményei támadának azon em
lékeknek, a melyeket addig a görög-római régiségek mellett, mint 
barbár dolgokat, alig méltattak volt figyelemre. A természet-vizs
gálat- hozzácsatlódott a régiség-vizsgálathoz, s így ez nemsokára 
képessé vált, körvonalozni a léptenkinti fejlődést, a melyen az éj
szaki népek a történelem-előtti időben általértek. 

Lassankint más országokban is ébredé a figyelem hasonló ré
giségek után, a hol azelőtt nagy költségekkel gyűjtötték volt idegen 
földeken is a görög-római maradványokat, mellőzvén otthon a tör
ténelem-előtti, vagy az első történeti korba eső emlékek gyűjtését. 
Nem várt felfedezések mutaták, hogy a nyugati és déli Európának 
első lakosai ugyan azokon a fejlődési korokon, t. i. a kő-, bronz- és 
vas-korokon haladtak által, a melyeken az éjszaknak előbbi lako
sai, sőt hogy nyugaton és délen egészen más ég alatt, akkor is lak
tak már emberek, mikor ott rén szarvasok, vagy még előbb is, mi
kor ott barlangi medvék, mammutok, orrszarvúak s más nagy 
emlős állatok éltek vala, a melyek immár a mi világrészünkről 
eltűntek. 

Azonközben hozzajárulának az ethnographiai nyomozások is, 
a melyekből kitetszik, hogy a kezdetleges vagy első emberiség az 
egész földkerekségén mindenütt pályafutását egy kő-korral kez
dette meg, a melyben máig is találjuk, ha külömlöző hatások ki 
nem segítették abból. Ennek az vala a következése, hogy a törté
nelem-előtti régiségek tudománya nem szorítkozhaték többé csak 
egy földrészre, hanem hogy kénytelenült, mint a nyelvtudomány, 
összehasonlító módszert fogadni el, s népközi jellemet venni ma
gára. Feladata a szerint önállóbb ugyan, mint a történeti archaeo-
logiáé, mely az írott emlékekből valamely népnek történelmi álla
potját világosítja meg; de másfelől az is bizonyos, hogy lehetetlen 
szoros határt vonni a történelem-előtti és történeti régészet között, 
vagy általában a történelem és a régiségek tudománya között, ha
nem hogy mindnyájan együtt az emberiség előtünését és fokon
kinti fejlődését tárgyalják. 

A párisi nagy kiállításon 1867-ben, a melyre Európának úgy
szólva minden országa régészeti tárgyakat is küldött volt, a törté-
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nelem előtti archaeologia először mint nemzetközi ügy mutatkozék. 
A legerősebb kételkedő sem tagadhatá többé, hogy Olasz és Görög 
országokban, sőt egyebütt is, vannak történelem-előtti régiségek. 
Ennélfogva jónak láták nemzetközi gyűléseket más-más országok
ban rendezni, hogy így jobban lehessen a külömböző helyeken ta
láltató régiségeket megvizsgálni, s egybehasonlítani. A következő 
1868-ki évben tehát Angliában Norvich-ben, 1869-ben Kopenhágá-
ban, 1871 ben (a háború miatt elmaradt az 1870-ki találkozás) Bo
lognában, 1872-ben Brüszelben valának ilyen gyűlések, (s 1874-ben 
Stockholmban lesz). 

A történelem-előtti archaeologia ez által mindenütt buzgó 
nyomozókat és régiségi gyűjteményeket szólíta elő: de e nagy 
mozgalom közepett folyvást Oroszország felé néz vala a kérdő te
kintet. A tudományban el van fogadva, hogy Európának minden 
aépe Ázsiából költözött be, hogy tehát a beköltözőknek legalább 
igen nagy része Oroszországon keresztül juthatott a nyugati tarto
mányokba. Minden fő kérdésnél, ha vájjon Európának első lakosai 
a régibb kő-korban lappok vagy finnek voltak-e? vájjon az újabb 
kő-korban más népek jöttek-e be fejlettebb miveltséggel ? vájjon 
azután új nép hozta-e magával Ázsiából az első fémeket, a bronzot 
és aranyat ? s vájjon megint más nép hozta-e be a vasat stb. ? egyre 
Oroszországtól várták a feleletet, annál inkább, miután vegytani 
vizsgálatok azt hozták ki, hogy az éjszakeurópai bronzokbeli arany 
világosabban az Ural régi bányáira, mintegy kiindulási pontra, mu
tat. Azomban Oroszország történelem-előtti régiségei nagyobb ré
szint ismeretlenek valának még, s az ott megtörtént kutatások sem 
jutottak azok tudomására, a kik előtt az orosz nyelv ismeretlen. 
De a Parisban kitett orosz régiségi tárgyak mégis minden figyel
mes nézőben azt a gondolatot támaszták, hogy ama nagy ország 
történelem-előtti emlékei egészem más fajuak, mintsem valaki kép
zelhette volna. Újra belátá tehát Worsaae annak szükségét, hogy 
azon emlékek megvizsgálása végett oda utazzék, s azért annál szi
vesebben fogadta el a meghívást a moszkvai gyűlésre. 
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I. 

o - k o r . 
• 

a) Mammut-idöszak. 1. Régibb Jco~kor. 

Éjszak országbeli utazó, ki előtt a Norvég és Svéd tél nem 
új, Oroszország hó mezein és fenyves erdőiben minduntalan hason
latosságot talál a Skandináv félszigettel. Másfelől a hó mezők és 
síkságok végetlenségei, s az egyházak ragyogó kupolái arra emlé
keztetik, hogy mégis egészen más országban, hogy Kelet-Európa 
legnagyobb síkságán, Európa és Ázsia határában utazik. Ha vélet
len ez az utazó régiség-kutató is, ha feladata kinyomozni a népek 
első beköltözését Európába, akkor a téli utazás mind Oroszor
szágban mind Norvég- és Svédországban igen könnyen arra a né
zetre fogja hozni, hogy a magas éjszak térségei, különösén közép 
és éjszaki Oroszországban, a magok hosszú és kemény teleivel, alig 
lehetének azok, a melyeket az első népek Európa ősidejében lak
helyéül kiválasztottak; hogy azok legfeljebb is átvezető útjaik vol
tak. Pedig a mostanitól mennyire külömböző lehete eme területek 
arczke'pe vagy személye akkor, midőn semmi fém szerszám nem 
segít vala utat vágni a rengeteg erdőkön és mocsárokon keresztül. 
Minden esetre sokkal terhesebb és lassúbb lehete itt a népnek moz
gása, mint a nyíltabb és eleséggel gazdagabb tengerpartokon. Már 
ezért is valószinübb, hogy déli Oroszország, a tengernek közelvolta 
és az égaljnak szelidebb levegője miatt, sokkal előbb volt benépe
sedve, mint közép vagy éjszaki részei. De az ország első népesedése 
iránti kérdés világosabbá lesz, ha részint kapcsolatban a többi Eu
rópának ősnépeivel tekintjük, részint az Oroszországban talált ré
giségeket tartjuk szemeink előtt. 

Az eddig fölfedezett legrégibb nyoma Európa lakosainak dél 
és nyugat felől látszik meg, kivált a Közép- és az Atlant-tengerek 
partjain, s az időben hátrafelé odáig ér, a midőn Európának egé
szen más ege és szine vala, mintsem most. Megismerhetőleg az úgy
nevezett Jegeskorig ér fel, a melyben Európa nagy területei mind 
délen mind éjszakon megmérhetetlen jéggel valának befedve, a 
melynek maradványai az Alpok c's a norvég fjeldek (hegyek) je
gesei. Több ezer lábnyi vastag jégtakaró borult akkor Európára, 
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mint napjainkban Grönland belsejére. Csak lassan olvada el a nagy 
jégtömeg, s a legmagasabb hegyekről lecsúszván nagy változást 
okoza a lapályokon, kőmorzsákkal és földdel töltvén meg a völgye
ket és tavakat. Legkorábban és legmesszibbre délen és nyugaton 
történt az olvadás, a hol a föld tehát leghamarább is alkalmassá 
lön emberi lakásra. Innen valószinű, hogy a Közép- és Atlant-ten-
gerek parti országaiban száz meg száz, söt ezer meg ezer év ólta 
lakhattak már emberek, a mikor a Skandináv félsziget és Finn-
landia még jéggel be vala borítva, mely nemcsak az Éjszaki ten
gerrel egybekötött Balt tengert, hanem a Fejértengert és ama nagy 
belföldi tavakat is betölti vala, melyek helyét azután a nagy síkság 
foglalá el éjszaki Oroszországban. Sőt a jégnek elolvadása után is 
sokáig tárta, míg ott a föld a mostani alakját megnyerte. Mert az 
úgynevezett Ujjas csatorna (öanal de Manche) már elválaszthatta 
Angliát Francziaországtól, s a Balt-tengernek egybekötése az Ej-
szakival elszakadhatott, mi előtt a Dán és a Balti tenger földjeinek 
tulajdon alakjai előállottak. 

Korán volna még az eddig megtalált régiségekből bizonyosat 
következtetni az európai ősnép terjedésének irányára. De minthogy 
a Balt-tenger vidékei (különösen Dánia és Svédország) a történe
lem előtti régészetnek szülőföldje, s minthogy itt legteljesebben 
össze vannak gyűjtve a kő-kor emlékei: nagy figyelemre méltó az 
a körülmény, hogy az éjszaki Európában (belétudva közép és éj
szaki Oroszországot is) talált kő-kori emlékek közt egy sem kerül 
elő, a mely, mint Angliában és Francziaországban, az embernek 
együttlétét a mammuttal és a többi nagy emlős állatokkal bizonyí
taná. Ebből az foly, hogy a mammut-idöszakban ember nem élt még 
az európai éjszakon. Pedig ez állatnak nyomai nem hiányzanak itt, 
sőt Sibériában találkoznak a legteljesebb mammut maradványok. 

b) Rénszarvas és konyha-hulladékok időszaka. II. Régibb kÖkor. 

Az első nép számtalan nemzedéken keresztül folytatá déli 
Európában ügyes-bajos életét, védelmezve magát nemcsak ellensé
ges néptörzsökök, hanem a nagy emlős állatok (mammut, szarvas
orrú, barlangi medve, barlangi tigris, barlangi hiéna, ősbelény stb.) 
ellen is, küzködve az égalj sanyarúságaival, az őserdők és mocsá
rok gőzeivel. Kőszerszámai lehető durvák, kezdetlegesek valának. 
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Lassankint enyhűle a levegő, a jegesek fogyának, s Európának 
mind nagyobb-nagyobb részei felszabadulának a jégtakaró alól. A 
nagy emlősök is ritkulnak, vagy az emberek által pusztítva, vagy 
éjszak felé húzódván. Egyébiránt a levegő még elég hideg vala 
Délen és Nyugaton is, hogy a rénszarvas, a mely a mammut-idő-
szakban is élt volt, most lett fő eledele az embernek, s hogy ez bar
lang-lakásai közelében az étel-maradványokat, az úgynevezett 
konyha-hulladékokat egész hegyekre halmazhatta fel, a nélkül, 
hogy a bűz lakhatlanná tette a helyet, mi természet szerint csak 
hideg égaljban lehetséges. A hulladékok között található madár
csontok is olyan madarakéi, a melyek csak hideg égaljban élnek. 
A mint a nagy emlősök pusztulnak, azon arányban tünedeznek elő 
a most élő állatfajok, a kisebb belény, jávor és közönséges szarvas, 
vaddisznó stb. a melyeket könnyebb vadászni, A nagyvizü folyók 
hallal is bővelkednek vala. 

A mammut-időszakban durvák a kő szerszámok; ezek most 
mind ékesebbé és ügyesebbé lesznek. Az emberben némi művészi 
érzék támad; a csont-szerszámokra rajzokat kezd csinálni a me
lyek az ős eszkimók csinálmányaihoz hasonlítanak. 

Minden tapasztalás szerint a nép már jobban el vala terjedve 
a belsőbb országokban is, mint a mammut-időszakban. S miután 
Európában a déli és nyugati vidékek lakossága már némileg elsza
porodott volt, a partok mentiben éjszak felé is vonulának emberek, 
mert addig a Balt-tenger földjei is lakhatókká lettek. Hihető, hogy 
a legdéliebb Oroszországban is akkor valának már emberek, a mi
kor a Középtenger partjain; de arról nincs még bizonyos tanúság. 

. Emez ifjabb ága az európai lakosságnak a régibb kő-korban 
úgy látszik, a földnek természetes viszonyainál fogva, némileg más
képen élt, mint déliebb testvére, s hogy aránylag szűkebb térre is 
szorult itt éjszakon. Azt lehetne t. i. gondolni, hogy neki a rénszar
vas volt fő eledele, s ime azt találjuk, hogy Ejszakeurópában a rén
szarvas korántsem volt oly nevezetes, mint a déli és nyugati tarto
mányokban. Réncsontokat ásnak ugyan ki nagyobb mennyiségben, 
mint mammut-maradványokat Dániában, Skónéban (Schonen), az 
orosz Balt-tartományokban: de nagy ritkán lehet emberi kéz nyo" 
mával találni rén szarvat vagy csontot, hogy t. i. azon emberi kéz 
dolgozott volna; lerágott vagy kettéhasított csontot pedig, mi azt 
mutatná, hogy az emberek rént ettek, épenséggel nem fedeztünk 
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még fel. A rén tehát itt éjszakon nem volt nevezetes eledel. Ahhoz 
járul, hogy a régibb kő-kornak rénszarvas faja vagy fajai csak az 
európai alföldekig, szóval a Skandináv félsziget déli részéig hagy
tak nyomokat s nem tovább éjszakfelé; s itt sem lehet a maradvá
nyok közt azon rénfajnak nyomaira találni, a melyet most a leg
magasabb éjszakon a lappok és finnek tenyésztenek. Továbbá a 
Skóné és Finnmarkia közti térségen, mely hajdan sűrű erdősség 
vala, nem is találni nyomait a rémiek.*) S miután a Skandináv fél
sziget éjszaki részei, mint azt számos körülmény mutatja, sokkal 
később nyert emberi lakosokat: azért kell külömbséget tennünk a 
mostani idő réntartóji s a régibb kő-kornak eltűnt déliebb tartomá
ny okheli vadászó és halászó réntartóji közt. 

Hogy az éjszakra előrenyomuló nép, milyennek találta a mos
tani Dánországot, szóval a Balttenger vidékeit, azt nem tudjuk. 
Hihető, több sziget volt akkor mint most; s a kis szigetek alkalma
sint kedvesebb lakást nyújtanak, mint a nagyobb szigetek vagy a 
száraz föld ős erdőji. Azután a fenyvesek is (mert az első erdő feny
ves vala Dániában, utóbb lett a tölgy- és bükk-erdő) bő vadászat
tal kinálák az embert; hal, csiga valának fő étele; házi állatja csak 
a kutya; a tüzet az élet szükségeire alkalmazá. Kő- és csont-szer
számai egyszerűek, durvák, melyek azonban időfolytával finomod
nak. Miveltségre nézve tehát a mostani Tűzi föld népéhez lehetne 
hasonlítani. Minthogy azomban a Kategat és a Balttenger vidékein 
a régibb kő-kor igen sokáig egyidejű lehetett a déli tartományok 
újabb kő-korával; s minthogy végre itt is némi haladást tőn az 
ember: azért a régibb és újabb konyha-hulladékok közt haladást 
jelentő külömbséget vehetni észre, névszerint az újabb korbeliek-
ben simított kő-szerszámok és szelidített háziállatok maradványai 
is fordulnak elő. De nincsen nyoma se ilyen se olyan maradványok
nak Norvégiában meg Svédországban Skónén túl ; keletfelé is a 
Bornholm és Rügen szigetein már nincsenek; a porosz partokon, az 
orosz balti tartományokban, Finnországban, valamint Közép- és 
Éjszak-Oroszországban sem találhatni. Fel kell tehát tenni, hogy 
eme tartományok még akkor is emberi lakosok nélkül valának. 

*) Worsaae'az 1867-ki párisi gyűlés jegyzökönyvéből ezt idézi: Mr. Nils-
son repéte qu'il y a iea dífferences entre le reiine fossile de la Scanie ot le renne 
sauvage vivant aujourd'hui dans le nord. II ajoute qu'entre ces deux régions oo, 
ne roncontre aucun vostige de cet animál. 
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c) A nagy kö-sírok időszaka. (Az újabb kö-kor), 
-

Csak a kö-kor legutolsó időszakában tűnnek fel világos nyo
mai annak, hogy Európának legéjszakiabb részeit: a Skandináv 
hegyes vidékeket, Finnországot, Éjszaki és Közép-Oroszországot 
kezdek lakni. Déli Oroszország a Fekete- és a Kasp-tenger part
jain azomban régen lakos volt már, a mit a tények magok bizonyí
tanak. Mert 4;öbb éve már, hogy a Feketetenger partjain, a Krim 
félszigeten, a Deneper és Neszter folyók mellékein Odessától éjszak 
felé, nagy kő-sírokat fedeztek föl, melyeket többnyire földdel van
nak behányva, melyeket a külömbözö helyeken óriások házainak 
(játtestuben), dolmeneknek, cromlech-eknek, kurganoknak nevez
nek. Újabb tudósítások szerint Podoliában is találtak ilyet a Nesz-
ter mellékén, a melyben öt csontváz vala ülőhelyzetben, mindenik 
baljában kőbalta lévén. Ejszakiabban is, Rjasan és Kiev kormány
zóságokban, találtak simított kő szerszámokat, s Kievben egy sírt, 
melyben égetetlen holttetemek és ló csontok valának. Déli Oroszor
szágban tehát úgymint Palaestinában, a Középtenger déli és éjszaki 
országain, Francziországban, a Brit szigeteken és Dániában talál
koznak ilyen kő-sírok, simított, ékes kő-szerszámokkal, égetetlen 
halottakkal, s azelőtt ismeretlön házi állatok, ökrök, lovak, juhok, 
disznók maradványaival, melyek mind haladottabb miveltségre, 
sőt a földmivelés kezdetére mutatnak, mert ezen kő-sírok állandóan 
Jetelepedett lakosoktól szirmazhatnak csak. Ezen emlékek marad
ványai közt bronz is fordul elő, szóval az újabb kő-korban vagyunk, 
a melyből a bronz-korba lépett az emberiség. Ausztriában, Cseh
országban, Posznaniában és nyugati Poroszországban fogynak eb
beli emlékek, Lengyelországban, Közép- és Éjszaki Oroszország
ban egészen hiányoznak; Svédországban is csak a Venern es Vet
tem tavakig terjednek, de nincsenek Norvégiában, a közép és éj" 
szaki Svédországban, Finnországban. A kő-sírok lelhelyeiröl tehát 
következtetni lehet azon népnek és miveltségének terjedésére, a 
melytől azok származnak. 

Dániában és Skónéban, úgy látszik, legtovább tartott az új 
kő-kor, ott tehát legnagyobb fejlődését is elérte. Innen terjedt némi 
hatása Norvégián és éjszaki Svédországon keresztül Finnmarkia 
és Finnország vidékeire is; mert ott is találnak simított kő-szerszá-
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mokat. Ilyen hatás indult ki Meklenburg, Brandenburg és Pomera-
nia felöl kelet felé, a keleti Poroszországba és a Balttenger keleti 
partjaira. De az előkerült szerszámok nem találkoznak kő-eírökban, 
milyeneket pedig itt könnyebb lett volna a meglévő alkalmas anyag
ból összerakni, mint a Dán Iföldeken, hanem széjjel szórva, a me
zőkön, mocsárokon kerülnek elő. 

Úgy látszik tehát, hogy Norvégia, Közép és Éjszaki Svéd
ország, Finnország, Éjszaki és Közép Oroszország stb. csak az újabb 
kő-kornak végefelé kapták meg az első lakosokat. Ezek bizonyo
san nagyon széjjel szórva laktak. De a szerszámok, különösen Finn
országban és Éjszaki Oroszországban nemcsak anyagra nézve (mi
lyet a helybeli viszonyok szolgáltattak), de idomra nézve is nagyon 
külömböznek a déliebb tartományok szépidomu szerszámoktól, s 
inkább hasonlítanak a Szibériában találtakhoz. 

A mostani európai Oroszország tehát, az újabb kő-korban két 
felől folyó népesedést és mivelődést kapott: 

Délkelet vagy dél felől, a mely folyam fokonkénti terjedésé-
sével a Közép- és Atlanti tengerek, azután az Éjszaki- és Keleti
vagy Balt tengerek országaiban és déli Oroszországban lehető ma
gas mivelődésre jutott, s a mely állandó lakásokkal, házi állattar
tással, talán némi földmiveléssel, s nagy kő-sírokat építő ügyesség
gel bír vala; - - s éjszak-kelet vagy kelet felől,mely folyam éjszak 
és közép Ázsiában részint vadászó és halászó, részint rénszarvasok
tól élő, bizonyosan finn törzsököket hozott be éjszaki Oroszország
ba, Finn- és Lappországba, a hol azomban nagy területeket, p. o. az 
egész belső és éjszak-keleti Finnországot, üre3en, lakos nélkül, 
hagyott. 

Ezen két népesedési folyamot eleinte Oroszországban messzire 
terjedő erdők és sivatagok választák el. A mint azomban az ország 
lakosai elszaporodtak, azonképen érintkezni is kezde a két folyam, 
jelesen a Skandináv félszigeten a lappok vagy finnek a déli és ke
leti Skandináviának fejlettebb kő-koru népével találkozék, a mely
től hasonlóképen előbb erdő, hegy és tenger által volt elválasztva. 

Nem valószinütlen, hogy nyugatról egy harmadik, de kisebb, 
népesedési folyam is Európán keresztül Lengyelországba és tovább 
kelet felé Oroszország belsejébe hatott; de annak jelentése nem 
vala nagy, mert azt a következő, magasabb miveltségi fokra való 
átmeneten találjuk. 
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II. 

B r o n z - k o r . 

Annak régibb és újabb időszaka. 

Már a történelem-előtti kő-korban tehát elég sürü lakossággal 
bírt Európa. Az ezred éveken keresztül, a melyekben bizonyosan 
tartott a kő-kor, a tengerpartoktól induló előrehaladás mind inkább 
az országok belsejében folya, a melyekbe a kő-fejsze és tüz lassan
kint vigályosítja vala az erdőket. A kő-kor vége felé meglévő mi-
veltség pedig sokkal nagyobb, mint a milyet a vad ember fogalmá
val össze szoktunk kapcsolni, de a mely a fémek használatát nem 
ismerte. 

Még a történelem-előtti időben azomban történek az emberi
ség miveltségében a nagy lépés, hogy a fém, de nem mindjárt a 
vas, hanem bronz, azaz ónnal vegyített réz, lett közönségessé, a 
mely nemcsak a kő- és csont-szerszámok helyébe lépett, hanem a 
mely az emberek egész életmódját is megváltoztatta. S ez új mi-
veltség sokkal gyorsabban is terjede mint a kő-korbeli. A földmi-
velés a hasonlíthatatlanul jobb szerszámoknál fogva, addig nem is
mert fejlődésnek indúla. 

A bronz leletek, legalább éjszaki Németországban, Angliában 
és a Skandináv országokban, mind inkább szükségessé teszik, hogy 
a bronz-kornak két időszakát külömböztessük meg: 

egy régiebbet, melyben a halottakat égettetlenül s olyan módon 
temetek el, mint az előző kő-korban, s a melyben a fegyverek, szer
számok és ékszerek a legszebb és legtisztább sztilben mutatkoznak; 

egy újabbat, melyben a halottakat legtöbbnyire égetve s kü-
lömböző módon temetek, s a melyben a sztil sokat veszített eredeti 
szépségéből. 

A homerosi költemények s a legrégibb irott maradványok 
megtartották emlékét a bronz-kor kimúlásának Európa külömbözö 
tartományaiban, a melyekben az nem egy időben végződött, a mint 
nem is kezdődött volt egyszerre. De annak eredetét és terjedését 
csak a leletekből tudhatni meg. Míg az ebbeli tapasztalás hiányos, 
lehetetlen az emlékek tanúságát teljesen felfogni; most is sok két
ség lebeg még rajtok; csak is egy-egy végét sikerül még a fedő 
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fátyolnak fölemelni. S erre nézve legnagyobb érdekű az, mit Orosz
ország mutat. Mert minden tudós vitatkozásban a bronz-miveltség-
nek eredete iránt, ha vájjon csak egy néptől, p. o. a görögöktől 
rómaiaktól, keltektől, phoenicziaiaktól terjedt-e el ? az emeltetett 
ki, hogy Oroszországot kivéve, Európában több csoportra oszlanak 
a bronz-emlékek. A legszámosabb és legkifejlettebb csoport az 
éjszaki, melyhez éjszaki Németország, Dánia, Norvégiának kis része 
— mely ország még a bronz-korban is kevés lakossággal bir vala 
— és déli Svédország tartoznak — mert ennek éjszaki részei is 
kevésbbé vala mivelt, mint Dánia. Az ezen csoportbeli bronz-emlé
kek közös jelleme az, hogy egyszerre, minden közvetítés, minden a 
kő-korból átvezető kapocs nélkül, tűnik elő azoknak legszebb, leg-
müvésziesébb alakja. A második igen hasonló csoport a déli, mely 
magában foglalja déli Németországot, Csehországot, Ausztriát, Ma
gyar- és Görögországot, Itáliát. Végre a harmadik s legkevésbbé 
kifejlett csoport a nyugati, a melyhez a Spanyol félsziget, Franczia-
ország és a Brit szigetek tartoznak. Minthogy egész Európában ta . 
lálni öntő mintákat, a mi nyilván azt mutatja, hogy ott helyben 
készültek a bronz szerszámok, fegyverek stb. s minthogy az egyes 
csoportokhoz tartozó országok bronzai világosan némi közös saját
ságot tüntetnek elő, mihez még a bronz-fémnek más-más alkatré
szei is járulnak p. o. a nyugati csoportbeli bronzban ólom is van, 
mi másutt nincs meg: az a gondolat ötlik fel, hogy a bronz-mivelt-
ség nem egy népnek sajátja, hanem hogy az egy mindnyájával kö
zös fejlődési fok, melyet talán minden nép magával hozott ki Ázsiá
ból, a miveltség közös bölcsőjéből, s azután a magával elhozott csi
rát itt, az európai új lakásában, külön-külön fejtette ki. De ha 
ez így volt: nem jött-e hát Oroszországon keresztül a bronz-mivelt-
ség ? mit találunk ott ? 

Minthogy Finnország tengeri szélein egyes bronz-kardokat s 
más szerszámokat találtak, a melyek igen szépek, s nagyon hason
lók az éjszaki csoport bronzaihoz : mint mások úgy maga Worsaae 
is azt gondola eleinte, hogy ez ujj mutatás a bronznak keletről s 
Oroszországon keresztül való jövetelére. De már 1867-ben a Paris
ban előmutatott orosz bronz-régiségek azt gyaníttaták Worsaae-val, 
miről azután orosz utazásában teljesen meggyőződött; hogy tulaj
donképen csak kivételesen lehet szó oroszországi bronz-korról; 
hogy tehát Oroszorság sem kiinduló pontja nem volt a bronz-mi-
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veltségnek, sem azon által nem jutott az Ázsiából a többi Európába. 
Az orosz bronz-régiségek egy élesen elváló, külön csoportot tesznek, 
mely szemlátomást későbbi korú, durvább, s nyilván inkább éjszaki 
és közép Ázsiálioz csatlakozik, hogysem Európához. 

Világossá lön most, hogy a Finnországban talált bronz tár
gyak a nyugatról odaterjedő hatásnak tulajdonítandók, melynek 
eredményei a simított kő-szerszámok is valának; világossá lön az 
is, hogy a Balti orosz tartományok, Litva-, Fehér-oroszország és 
Lengyelország kivételével — a melyekbe szinte nyugatról került a 
bronz — a többi éjszaki Oroszországban egész az Uraiig és Szibé
riáig semmi nyoma a bronz korbeli sajátságos emlékeknek. S még 
az Ural vidékein is, a Viatkai, Permi és Kaszani kormányzóságok
ban, igen gyéren találkoznak bronzok, s azok is vas tárgyakkal 
együtt kerülnek elő, mi annak jele,hogy sokkal későbbiek; azután 
olyan alakot tüntetnek fel, a mely ismeretlen a többi Európában, de 
a mely nyilván a nyugati Ázsia és Szibéria bronzaiéhoz hasonlít. 
Majdnem ugyanazt lehet közép és déli Oroszországról mondani, azon 
külömbséggel, hogy itt-ott fordulnak elő bronz-tárgyak, egyes sírok 
is mutatkoznak a bronz-korból, melyekben, mint a legrégibb éjszaki 
bronz-korban, az égettetlen halott fa- vagy kőládákban fekszik, 
mint a kő-korbeli sírokban, s a melyekben igen egyszerű bronz
fegyverek és durva agyag-edények vannak. Ukrajnában, Podoliá-
ban, Volhyniában bronz-korbeli sírok épen nincsenek, s az előke
rülő ritka bronz-tárgyak szinte vassal vannak együtt; tehát itt sem 
lehet szó bronz korról, mely a kő- és vas kor között folyt le. Vilá
gos tehát, hogy az éjszak- és dél-európai bronz-csoportok egy széles 
földöv által el vannak választva a kelet-orosz csoporttól, a mely a 
Kaukaz hegységtől és a Feketetenger partjaitól fogva a keleti 
Oroszországon terül el az Ural felé és Szibériában. Ennek a fél 
orosz és fél ázsiai csoportnak sajátságai tehát különös figyelemre 
méltók. 

Jóllehet a bizonyító leletek eddigelé nem nagy számmal van
nak meg, mindazonáltal nem lehet kétség az iránt, hogy Ázsiában 
is, a hol a kő-kor igen hamar előállott, réz- vagy bronz kor előzte 
meg a vaskort. Kovácsolt réznek, mely Ej szak-Amerika némely 
tájainak sajátsága, B ott legtöbbnyire kő-kori tárgyakkal fordul 
elő, eddig elé semmi nyoma Ázsiában. A legrégibb felfedezett bronz
dolgok réz- és ónból való öntvények, mint a mejikoi vagy perui 
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tárgyak. Az orosz öntvényekben nincs ólom, mi a brit szigetbeli 
bronzokban találtatik, de arany van bennök. A keleti orosz bronz 
tárgyak tebát nyilván egy keleti folyamból származnak, mely éj
szaki Ázsián jött keresztül, s mely a régi csúdok beköltözésével 
állhat kapcsolatban, a kik a tatár nomád nép által az Uraira és 
ennek nyugati lejtőire szoríttattak.. Lehet, hogy déli Oroszországban 
még teljesebben előtűnik majd a bronz-kor: de ennek sajátsága is 
Ázsia felé mutat. Érdekes tudnunk, hogy Herodotus a Kaspi tenger 
keleti tartományain lakó Massagetákat úgy írja le, mint a kiknél 
más fémek nem voltak, csak réz és arany. *) 

Oroszország és a többi Európa bronzai egybehasonlításának 
eme nemleges eredménye sokat tesz a sikeres vizsgálódás előmoz
dítására ; mert ezentúl szabad minden tévesztő föltételtől, mely ép 
annyit árt, mint az eddig sok helyütt még szokásos összehányása 
minden korbeli és országbeli bronz régiségeknek. Csak a világosabb 
átnézet irányozhatja helyesen a vizsgálódást. 

Az összes történelmi tanúságból pedig az tetszik ki, hogy a 
világtörténeti miveltségnek lépcsőnkinti haladásában Ázsiából Egyip
tomon által Görögországba és Italiába, s innen tovább nyugat és 
éjszak felé, egy nép sem lépett föl cselekvőleg előbb, mint a mikor 
a vassal s az evvel járó fejlődéssel megismerkedett, s mielőtt a 
bronz-kornak elhaló miveltségét elhagyta. A bonzkornak virágzása 
csak addig tarthatott, míg a népek a kőszerszámokat elhagyván a 
bronzszerszámok által a talajt mintegy előkészítették a vaskor mi-
veltségénnk befogadására. Nem lehetetlen ugyan, hogy itt-ott a kő 
szerszámok mellett bronzot vagy rezet is használtak az emberek, 
mint az Amerika némely tartományaiban valósággal meg is tör
tént: de az még nem volt volna igazi kezdete a bronz-kornak Eu
rópában, a hol semmi sem mutat egy idevaló és önállóan a kő-kor
ból kihaladó fejlődésre, hanem ellenkezőleg minden azt gyaníttatja, 
hogy külföldi hatásból következett be a bronz-kor. Mert az vilá
gos, hogy Európában igen-igen sokáig uralkodott még a kő-kor, 
mikor a bronznak ismerete és használata már el vala terjedve Ázsiá
ban és Afrikában, a hol az első miveltségi nép rég fellépett volt a 

*) Ide teszem, a mit Herodotus mond : A massageták mindenre alkalmaz
zák az aranyat és rezet; fegyvereik (nyílhegy, kétélű balta), páuczéljaik rézből 
valók, ékesítéseik aranyból valók Vassal és ezüsttel nem élnek, mert 
a z nincs is országukban, ellenben arany és réz nagy mennyiségben van ott. 
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világtörténelem színpadjára. Kis-Ázsiában és Egyiptomban az ása
tások igazolták a történelem tanúságát, mely szerint ott feltetsző 
magas vas-miveltség több ezredévvel Kr. születése előtt virágzott 
már. De ugyan azok azt is bizonyították, hogy ott is a vas-kor mi-
veltségét a bronz-kor, s ezt viszontag a kő-kor előzte meg. Felette 
tanúságos az is, hogy az Assyriában és Egyiptomban talált bronzok 
külömböznek az Indiában találtaktól, melyek azonképen nem ha
sonlítanak se az éjszak-ázsiaiakhoz, se az oroszokhoz, se a görögök
höz vagy bármely európaihoz. Már ez is Ázsiára és Afrikára nézve 
azt mutatja, mit majdan Európára nézve is látni fogunk, hogy a 
bronztárgyak nem egy néptől valók, hanem hogy a fém vagy bronz 
mint áru külömböző népekhez jutott el, s az abból készített szer
számok stb. a népek tulajdonságaihoz képest más-más idomot nyer
tek. Hisz még a kőszerszámok is azokhoz képest idomultak kü-
lömbözően. 

S valamint se az assyriai, se az egyiptomi vagy phoenicziai 
miveltség nem emelkedett volna fel, ha egy alacsonyabb, a bronz-
miveltség nem előzi meg: úgy a görög, itáliai vagy etruszk classi-
cus miveltség sem következett mindjárt a kő-kor után, hanem azt 
is a bronz-miveltség megelőzte. 

Ha a bronz-kor miveltsége Kis-Ázsiában és Egyiptomban ki 
volt fejlődve: bizonyára onnan a Bosporuson által Macedóniába, 
innen pedig a Középtengernek közel való tartományaiba is Görög
országba és Italiába elhatott, mely országok először ismerték meg 
a bronzot Európában. Ha mindjárt a fémmel együtt minták is ke
rültek ide — mit legalább a leletek nem bizonyítanak még — Gö
rögország szintúgy mint Itália hamar saját idomokat talált ki, me
lyek külömböznek mind az ázsiai mind az egyiptomi alakoktól. 
Vájjon a nagy jelentőségű újítással nép-mozgalom is járt-e ; s váj
jon a bronz-kor kezdetével új népek is költöztek-e be a Duna vidé
keire, Görög- és más országokba mind nyugat mind éjszak felé ? 
az még nem bizonyos, bár többféle körülmény gyaníttatja. Annyi 
világos, hogy p. o. Görögországnak kő-kori népe, melyet a netaláni 
új jövevények hirtelen nem semmisíthettek meg, magától is felcse
rélhette kőszerszámait a jobb bronzszerszámokért. Erre nézve ne
vezetes, hogy az európai legegyszerűbb bronzszerszámok, a melyek 
a kőszerszámokhoz leginkább hasonlítanak, épen Görögországban 
kerülnek elő. 
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Miután a bronz-miveltség Görögországban és Itáliában meg-
gyÖkeresedett, az természet szerint akár békeséges, akár hadakozó 
közlekedés útján mind tovább-tovább terjeszkedett nyugat és éj
szak felé a közép-európai népek közzé. Ha valóban új népek be
költöztek Európában a bronzzal együtt: az új miveltség annál se
besebben terjeszkedhetett volna. A fém segítségével Európa leg-
belseje tökéletesen megnyilt az állandó lakosok előtt. S ezek a 
marhatartás, földmivelés, kereskedés haladásával mind erősebben 
szaporodhattak. 

Az is természetes, hogy a mai Magyarország stb. beleurópai 
tartományok emberei nem mindig érték be az idegen kész szerszá
mokkal, vagy azoknak szolgai utánozásával, kivált midőn hegyeik
ben elég rezet találtak, mi tehát kétszeresen ösztönözhette, hogy 
saját jellemet adjanak új szerszámaiknak. Evvel nagyon megegyez 
az a tény, hogy Magyarország és a többi beleurópai tartományok 
legrégiebb bronzai legjobban hasonlítanak Görögország és Itália 
bronzaihoz; ezen hasonlóság mind jobban vész, mennél inkább tá_ 
vozunk éjszak felé. Magyarország, veszítvén a déliebb mintákat 
már sok saját alakokat hozott elő, mint Csehország is stb. Ez or
szágokban tehát egy közlő bronz-idom keletkezik a déli és éjszaki 
Európa közt. 

Tudni kell, hogy az eddig Assyriában és Egyiptomban talált 
bronzok közt csak gyilok fordul elő, de nincs ott tulajdonképi 
bronzkard, mi Oroszországban sem találtatik. Görögországban és 
Italiában kezdődnek a kurta bronzkardok, sokszor bronztokkal, 
de rendesen bronzmarkolat nélkül, melyet fa vagy csont pótol. 
Csak Macedóniában került elő egy rendkivül széles kurta kard, 
egy igen kis bronzmarkolattal, mely ki van cziírázva. Legelőször 
Magyarországban, Ausztriában, Helvetiában tűnik elő a nagyobb 
és igazi kard; s a mint a bronztok vész, úgy áll elő a bronzmar
kolat. De mennél tovább haladunk éjszak felé, annál változatosabb 
lesz a kardnak idoma, mígnem éjszakon, t. i. éjszaki Németország
ban és Skandináviában, legjobban kifejlik, a hol a régiebb bronz
kard oly nagyságú, a milyen déli Európában ismeretlen vala. 

Hasonló fejlődő haladás délről éjszak felé, meghatározott kü-
lömbséggel ugyan, látszik a gyilkokon, baltákon, fej-ékszereken, 
kapcsokon, paizsokon stb. S minthogy mindenütt Öntőmintákat is 
találunk, mi annak jele, hogy ott helyben is készítek a bronztár* 

29* 
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gyakat: nem lehet megkétleni, hogy a bronz-miveltség az éjszaki 
tartományokban nem egyedül külső behatásnak tulajdonítható. In
kább az világlik ki, hogy az a miveltség keletről és déli Európából 
haladásában éjszak felé, a fémdús közép Európában mintegy meg
pihent, s ott bizonyos önálló sajátságot és dússágot fejtvén ki, onnan 
sugárza éjszak felé; kicsi részben kelet felé is az orosz határokig. 
A bronz-kor tehát később és teljes virágzásában érkezek a skandi
náv tartományokba. 

Hogy a bronzmiveltség valóban így és ezen az úton jutott 
Skandináviába, hogy ennélfogva nem juthatott oda nyugatról, azaz 
Francziaországon és a Brit szigeteken által, valamint nem is kelet
ről Oroszországon által, azt a nyugati Európa bronzainak egybe-
hasonlítása is bizonyítja. Igaz ugyan, itt, a nyugati Európában, a 
régiebb és újabb bronztárgyak nincsenek még helyesen elválasztva 
egymástól: de egész általánosan tekintvén azokat, szembeötlik az 
éjszaki bronzoktól egészen külömböző, szegényes és nagyon egy
szerű idomuk. Jelesen bronzmarkolatu kard vagy gyilok, milyen 
oly sok van közép és éjszaki Európában, legnagyobb ritkaság Fran-
ezia-, Angol-, ír- és Skótországokban, s ha egy-egy találkozik is, 
az inkább itáliaihoz, hogysem skandinávhoz hasonlít, azonkívül 
gyakran előkerül a bronztok is, mint Itáliában. Irlandiában is, a 
hová, a szigetnek távolsága miatt, a bronz-miveltség később elju
tott, s a hol igen sokáig fentartotta magát, s aránylag magasra fej
lődött ki, még ott is, a határozottan jelentkező sajátság mellett, igen 
egyszerű és egyforma, úgy hogy szó sem lehet arról, mintha a leg
fejlettebb, gazdag éjszaki bronzok Anglia vagy Francziaország 
felől jutottak volna Skandináviába. Hozzájárul, hogy az a bronz-
miveltségi folyam, mely Görögországból és Itáliából tartott éjszak 
felé, nyugatra csak a Rajnáig terjed, s hogy a nyugatiabb tartomá
nyokat egész Irlandiáig más folyam érte, mely közvetlenül Olasz
országból déli Francziaországon által jutott oda. S ha ez így tör
tént, a nyugati bronz-miveltség nem részesült abban a haladásban, 
melyet az közép Európában tett volt; holott az éjszaki tartományok 
folytonos Összeköttetésben maradtak közép-európai mestereivel, 

S ezek az éjszaki tartományok (legéjszakiabb Norvégia, Své-
czia és éjszaki Oroszország kivitelével, a hol még az időben kő-kor 
divatozik vala) a bronz-miveltséget sokáig, bizonyosan századokig, 
tartbaták meg és fejthetek ki, mikor déli Európában az új vas-
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miveltség elől rég elenyészett volt. Mert Görögországban és Itáliá
ban, a hova Phoenicziából, Egyiptomból új folyamok új miveltségi 
csirákat vittek be, a melyekből később a görög, római és etruszk 
miveltség fejlődött ki, az ezt megelőző ifjabb bronz-kor álla be, 
melyet sokan régiebb vas-kornak is neveznek. Ez a bronz-kornak 
hanyatlása. De ennek hanyatlott idomai is el jutának közép Euró
pába, a honnan éjszak felé, a bronz-miveltség utolsó székébe is tér
iedének. Eme hanyatlás is itt tartotta fenn magát legtovább, míg 
déli Európában a vas már közönségessé lett. 

A bronz-kornak elenyészésével a történelemnek első gyenge 
világa kezd megcsillámlani déli Európában, mely lassan-lassan az 
éjszaki barbár vidékekre is egy-egy kis sugarat eresztett. Krisztus 
születése idejében már legalább hét- vagy nyolczszáz éve uralko
dott volt a déli elassicus népeknél a vas-miveltség, s kezdé a szom
széd népekre is kihatni, a keltekre és germánokra, valamint déli 
Oroszország népeire. Akkor a Balttenger tartományaiban, valamint 
Svédországban a Maelar mellékein lakó gótoknál (Tacitus Grutone-
seinél) bizonyosan uralkodik vala még a bronz. De a skandináv 
félsziget éjszakiabb részeiben, Finnlandiában, közép és éjszaki 
Oroszországban a gyenge fémtudomány bizonyosan nem szoritá 
még ki a kő-kort. Az a leirás, melyet Tacitus a finnekről ád, szem-
beszökőleg mutatja a volt külömbséget a hideg éjszak és a nap sü
tötte dél között. 

III. 
_ 

.A. r é g i b b v a s - k o i ' . 
(Krisztus születésétől fogva 450-ig Kr. után.) 

A sok tekintetben nagyon nevezetes bronz-kornak fejlődése 
alatt Oroszország igen csekély hatást gyakorla a többi Európához 
képest, ámbár délen közel éri azon kornak első, éjszakon pedig an
nak utolsó hazáját. Mert Krímnek és a Fekete tengernek legköze
lebb partjait kivéve, melyek már a kő-korban el valának különítve 
a többi részeitől, Oroszország a bronz-korban is mintegy kizárólag 
közép és éjszaki Azisához volt kapcsolva. 

Annál előbb érte azt a következő vas-kor, még pedig nem
csak Ázsia felől, a hol a vasnak ismerete egész Szibériáig elhatott 
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volt,-hanem Görögország felől is. Most a régi külömbség a déli és 
éjszaki Oroszország között még kirivóbbá lett. 

Legalább nyolczszáz, sőt talán ezer évvel előbb, hogysem 
Kr. születése tájban az éjszaki Európában a bronz-kornak utolsó 
maradéka eltűnt, törte volt meg azt Görögországban az ázsiai és 
egyiptomi hatás, mi által a görög nép a világ-történelmi miveltség-
nek hordozója és terjesztője lőn, nemcsak nyugat felé Olaszország
ban és Francziaországban, hanem kelet-éjszakfelé is a Fekete ten
ger szélein, hol Olbia, Pantikapaeum és más görög gyarmatok vi-
vágoztak. Számtalan leletek déli Oroszországból, melyek részben a 
görög művészet legszebb napjaiból valók, diszesítik az orosz mu
zeumokat. A skytha sírdombok kikutatásai a Cherson; Jekateri-
noslav, Poltava és Kiev kormányzóságokban, de kivált a nagy ki
rályi sírdomb Alexandropol mellett, mutatják, mennyire hatott fel 
a görög vas-miveltség, s mennyire alkalmazta és használta azt a 
skytha nép. De a kurganokban (így hijják ott a régi sírdombokat) 
a görög müvek mellett és között bronzfegyvereket és szerszámo
kat is találnak, a melyek azt bizonyítják, hogy ott a görög vas-
miveltség egy lehetős durva, mint már említve van, ázsiai jellemű 
bronz-miveltségre talált. Ez továbbá azt is bizonyítja, hogy a sky-
thák régóta ismervén a fémet, annál könnyebben fogadták el a va
sat is, s az ebből készült müveikre reányomták saját izlésöket, a 
mint a leleteken látható. 

Mind a mellett egy tulaj donképi vas-miveltség nem birt éj
szak felé meggyökeresedni. Még a déli tartományokban sem lehet 
a görög vagy római pénzek utánozásait találni, milyenek Itáliában 
és Francziaországban (Massilia) tanúsítják az elevenebb összeköt
tetést Görögországgal s utóbb a rómaiakkal. Már a Kiev és Poltava 
kormányzóságban szűnnek meg a görög és félgörög emlékek; s a 
görög pénzek is; a melyek a görög miveltségnek határán túl is a 
kereskedés útján terjeszködhettek, ritkán kerülnek elő közép Orosz
országban, még ritkábban az éjszak-nyugati részekben, a Viszló és 
Yiadra meg a Balttenger mellékein, ámbár a Deneper folyó közve
títésével már koránt folyt arra a kereskedés, legalább a borostyán
kő végett. A svéd partokon talált egyetlen egyet kivéve, görög 
pénz vagy régiség nem fedeztetett fel a skandináv tartományokban, 
melyek nyilván akkor nem érintkeznek vala a görög miveltseggel, 
sem annak gyarmataival a Fekete tenger szélein, sem az anyaor-
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szagban. Hogy is lehetne külömben megérteni, hogy a skandináv 
tartományokban majdnem ezer évvel utóbb szűnt meg csak a bronz
kor, kivált miután a classicus kort közvetetlenül megelőző görög 
bronz-kor szakadatlan közlekedésbén állott volt a déli és éjszaki 
Európával. De épen az új classicus miveltség oly nagy határt emelt 
fel a déli magasabb fejlettségű nép és az éjszaki barbárok közt, a 
milyen az előtt a lassan terjedő kő- és bronz-korokban nem volt 
soha, s a melyen azután sok századok véres háborúji birtak csak 
keresztül törni. S mig a kő-kori és bronz-bori miveltség lassú hala
dásában éjszakon és éjszak-nyugaton mintegy utolsó határán, érte 
el legmagasabb fejlettségét: úgy ellenkezőleg a vas-kori miveltség 
annál inkább megbarbárosodott, mennél éjszakiabbra jutott. 

Még kisebb vala a római hatás a Fekete tenger felől közép 
Oroszországra, jóllehet erősbité a fejlődést, mely a déliebben lakó 
szláv népeket előkészítette arra, hogy közép és éjszaki Európának 
belsejébe előrenyomuljanak. Azt a római hatást részben a népek 
költözése Ázsiában és Oroszországban, részben a rengeteg és lakos 
nélküli erdők gátolák, a melyekről már Herodotus irt. Éjszaki 
Oroszországban tehát alig van nyoma egy saját vas-kori miveltség-
nek, mert a mi abból előkerül, az inkább Ázsiára, mintsem Euró
pára mutat. Legalább Worsaaé nem birt az orosz, muzeumokban 
őrzött, vagy a moszkvai gyűlésen kiállított régiségeken a jellemző 
előképet kitalálni, milyen oly nyilván mutatkozik a római barbár 
vas-korban, melykor Kr. születése táján teljes fejlődségre jutott 
közép Európában, éjszaki Németországban és a skandináv tartomá
nyokban, s mely a nyugati római birodalom végéig tartott (450-ig 
körülbelöl). Azonban azt is megjegyzi Worsaae, hogy az orosz 
gyűjteményekben nincsenek helyesen elosztályozva a vas-kori 
leletek, se idő se tartomány szerint: csak annyi bizonyos, hogy ha
tározottan más jellemüek, mint az európaiak; azok ázsiai jellemüek-
Azt is megjegyzi, hogy természet szerint a nagy birodalomban a 
külömböző tartományok külömböznek egymástol; más jellem mu
tatkozik a Fekete, más a Balt tenger mellékein, hol a nyugati hatás 
látható. De a nem-római, hanem a barbár saját ornamentikát, mely 
a skandináv régibb vas-kort oly annyira jellemzi, hiába keresi az 
ember a Balttenger orosz tartományaiban is; annál kevesbbé talál 
ilyet az éjszaki és belső Oroszországban. 

Eme tényekből világossá lesz, hogy a skandináv régibb vas-
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kori miveltség nem fejlődhetett ki Oroszországban, nem is onnan 
gzármazhatik, hanem másunnan eredett az. Valamint az előbbi 
bronzkori maradványok legkevesbbé sem támogathatják azt a vé
leményt, hogy ama távol időkben a Fekete tenger felől valami be
költözés történt volna Skandináviába: azonképen a vaskori marad
ványok sem támogatják azt. Az is bizonyos, hogy a régibb és tiszta 
bronzkori miveltség hanyatlását nyugati és éjszaki Európában, 
egy régi még a elassicus miveltséget megelőző mozgalom idézte elő 
közép Európában, mely hasonlóképen délről származott be. De a 
mely mértékben a görög és később a római elassicus miveltség a 
környékező^népekre hatott, abban avas ismerete is eljutott azokhoz 
s a közép európai népekhez, a melyeknél, mint az a bronz-korban 
is történt volt, egy saját vas-miveltség fejlődött ki, mint azt p. o. a 
rómaiak által nagyra bécsült barbár kardok Noricumból és Spa
nyolországból mutatják, mely miveltség a Kr. születése utáni időből 
vegyes, elassicus és barbár, eredetét tanúsítja. Ezt az úgynevezett 
régibb vas-kort számos leletek bizonyítják, a melyek az ezüstön, 
üvegen, czinkvegyitékü rézen kívül a legrégibb rúnirást is mutat
ják. Kitetszik tehát a leletekből, hogy Dániában a Kr. utáni máso
dik vagy már első században teljesen megszűnt a bronz-kor. Dá
niából azután a régibb vas-kori miveltség Norvégiába és Svédor
szágba ment által, a hol akkor sürüdik vala a lakosság. Különösen 
nagy vala eme miveltségi folyam egész éjszaki Németországban, s 
innen háta Oland és G-otland szigeteire meg a svéd tenger-szélekre, 
a melyek közt Grotland a miveltségnek kiváló fészke lön, a mely
ből azután nagy hatás sugárzék ki a Balttenger keleti széleire. 

Azt gyanítják, hogy nagyobb népköltözések is, milyenek már 
a déli országokat háborgatják vala, mozdíták elő a vas-kori mi
veltségnek bejutását és teljes győzelmét az éjszaki tartományok
ban. Azt rendesen egész népek beköltözésének szokták tulajdoní
tani, s azt a beköltözést kapcsolatba hozák azon mondával is, mely 
Odint és társait Oroszországból költözteti be. Ám de ha valóban 
beköltözés történt is a vas-kor elején, az, mint a régiségek egybe-
hasonlításából kitetszik, nem jöhetett Oroszországon keresztül Skan
dináviába. A törtéaelem különben elég bizonyságot nyújt arra, 
hogy nép-beköltözések nélkül is alakúinak vagy miveltségi válto
zások. A khaldaiak és egyiptomiak, a görögök és rómaiak, végre 
a keltek is lassankint a bronz-korból a vas-korba léptek által: mi-
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e*rt nem történhetett volna ugyan az Európának nyugati és éjszaki 
országaiban is ? Azonban számba kell venni a következő archaeolo-
giai és históriai viszonyokat is. 

Először nem kell a bronz-korból a vas-korba való átmene
tet az éjszakon oly hirtelennek gondolni, mint előbb szokás volt, 
midőn abból indultak ki, hogy a két kor között rögtön megválto
zott a temetés-mód. Ellenben ha egy újabb bronz-kort és egy ré
gibb vas-kort fogadunk el, világossá lesz, hogy a halott-égetés, a 
mely a bronz-kor vége felé uralkodott, a vas-kor első kezdetében 
is divatozhatott Dániában és éjszaki Németországban, és hogy az 
még tovább tarthatott Norvégiában és Svédországban. Az elégetett 
halott mellé törött fegyvereket, szerszámokat is temetének. De a 
régibb vas-kornak vége felé a negyedik és ötödik században más
másképen történt a temetés Dániában, kivált Sjaellandban és 
Fyen-ben; t. i. az égettetlen halottat nagy kőládákba vagy nagy 
sírokba rakták, s a beletett fegyvereket, szerszámokat sem törték 
el. E nagy temető helyek a föld alatt vannak, s azokban ékes ró
mai és félrómai bronzokat, agyag edényeket, ezüst és üveg po
harakat, becses kapcsokat és más ékszereket hol római-, hol rún 
írással, találni a legrégibb gót fajból. Ilyen sírokat nem találtak 
még a skónéntúli Svédországban, de találhatni Német-, Franczia-
és Angolországokban. 

Ugyan azon időből, a melybe valók a nevezett nagy sírok, 
származnak a lápokbeli leletek is a Jutiai félszigeten, Slezvigben 
stb. a melyek számos és véres csatáknak tanúságai, s melyekben 
nagy rakás összetört, behorpasztott fegyver és szerszám van, nyil
ván áldozatul a nyert győzelemért. Az ilyen helyeken római pén
zek (az 218-ig Kr. u.) és feliratok is fordulnak elő, hol római, hol 
legrégibb rún betűkkel. Ilyen leletek nem fordulnak elő Norvégiá
ban és Svédországban, azaz nem a régi Dánia kerületén kívül. 

Nevezetes azután, hogy mintegy 300 tájban Kr. u. félbesza
kad a római pénz folyása éjszakfelé. A 250—350 közti évekből 
alig lehet találni egy-egy római pénzt, s a mely kevés a 350—450 
évekből találtatik is, az nyilván nem igenesen dél felöl, hanem ke
rületben nyugat felől juthatott oda. Ezen félbeszakadása a római 
pénz folyásának éjszakfelé alkalmasint a nép-mozgalomnak tulaj
donítható, a mely a negyedik és ötödik században Európa közepé
ben forong vala. Ekkor a szláv törzsök is Oroszország felől nyu-
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gátra nyomulnak. De a mikor azok a Balt tenger déli partjáig és 
a nyugati Elbáig terjeszkedének, ama vidéken nemcsak a bronz
kornak, hanem a régibb vas-kornak ideje is elmúlt volt: azért a 
közép és éjszaki Európában a bronz- és legrégibb vas-emlékek 
rendesen nem a szlávoktól, hanem az azokat előző népektől valók. *) 

Ha most, úgymond Worsaae, megemlékezünk arra, hogy az 
éjszak-európai alföldön a bronz-emlékek oly nagyon hasonlítanak 
a skandináv bronzokhoz, minélfogva egy csoportba kell azokat 
tenni; ha továbbá látjuk, hogy a régibb vas-kornak emlékei a Balt 
tengernek mind éjszaki mind déli partországain szintúgy hasonlí
tanak egymáshoz, s ha ezt kapcsolatba hozzuk Tacitus tudósítá
saival a gót nép lakosairól: nagyon ajánlkozik az a nézet, hogy 
mind a bronz- mind a vas-emlékek a több törzsökre oszló gót nép
nek tulajdoníthatók, a mely ott a szlávok előtt tanyázott volt. A 
rún irást is Worsaae e népnek tulajdonítja, mely délen legközelebb 
ért a görög miveltséghez. A vaskornak előtüntével éjszaki Német
ország és a Skandináv tartományok bizonyosan közép és déli Euró
pából vevének hatáslökéseket, mint az előtt a bronz-korban; ez ál
tal külömböznek amaz emlékekre nézve a Brit szigetektől, a me
lyek meg a dél-nyugati folyásnak, Francziaország és Belgium fe
lül, valának kitéve. Csak miután az angolszászok Britanniát, a 
Frankok Galliát elfoglalták volt, kezd nagyobb egyezés előtüne
dezni a nyugati és éjszaki emlékek közt. 

A gót népek a régibb vas-kor vége felé az éjszaki tartomá
nyokba (Dániában) törekedvén — talán szorítva a szlávok által 
— s innen a régibb lakosokat Norvégiába és a belső Svédországba 
hajtván, (s ezen összecsapásnak tulajdonítják alápokbeli leleteket), 
természetes következése az lőn többi közt, hogy a dán szigeteken 
és Jutiában más temetésmód kapott fel, mely nem égeti vala a ha
lottakat, ellemben Norvégiában és Svédországban még azután is 
a halottat égető temetés maradt fen. 

Ez teljes ellenkezésben van az eddigi nézettel, mely szerint 

*) Worsaae idézi itt Wocel-t: »Die Bedeutung der Stein- und Bronzé-A 1-
terthümer für die Urgeschichte der Slaven,« Prag 1869, a hol is ezt olvassuk: 
»Als berechtigt erscheint daher auch die Ansicht, zu welcher wir durch die Un-
tersuchung der daselbst gefundenen archacologischen Objecte gelangteu, dass die 
Ürstümme der Slaven in der Bronzeperiode noch nicht in ikre nachmalige Heimath 

vorgedfungen waren und sich daselbst noch nicht niedergelassen hatten,« 
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néhány századdal Kr. e. a norvég népnek beköltezése Oroszor
szág felől Finnországon által jutott volna Svédországba, s innen 
Norvégiába és Dániába, holott a Kr. e. időből egyetlen egy vas
emléket sem lehet találni se Norvégiában se Svédországban, annál 
kevesbbé Finn- vagy Oroszországban, 

IV. 

A . z T x j a , D t > v a s - k o r . 

a) Első időszaka vagy a közép vas-kor 450—700. 

A meddig a görögök, etruszkok és rómaiak hatalma tartott 
& a világtörténelmi miveltség fő magjai egyedül délen valának: a 
miveltség fejlődése nagyban egyforma maradt a barbár népeknél 
az éjszakon és nyugaton, éjszaki és közép Oroszország kivételével. 
Egy lassú, de szakadatlan miveltségi folyam jára dél felől a barbár 
éjszak és nyugat felé, a mely különböző időben érte ugyan az 
egyes népeket, némi külömbséggel is hatott itt meg ott: de álta
lában mindenütt azonos miveltségi fokokat szólita elő. 

Emez a delet és éjszakot egybekapcsoló viszony, a mely egész 
Európán keresztül a régiségeken tükröződik vissza, legelőször a né
pek költözése által szakadt meg, melynek kezdete a Kr. után első
századba esik, s a nyugati római birodalomnak elenyésztével vég
ződik. Számos szláv törzsök, mint hatalmas ék, úgy nyomul Orosz
ország felől közép Európába, elválasztván így az éjszakot a déltől. 
Az éjszaki gótok Skandináviában szorulnak össze ; az angol-szászok 
Angliát, a frankok Galliát foglalják el, az elköltözőitek helyeibe 
más német népek szállanak meg a Rajna és Elba vidékein. A mi
veltség magja Italiából által száll az Alpokon az addiglan megve
tett barbár népekhez. A régi világból csak a keleti római biroda
lom maradt meg, Konstantinápoly fővárosával, s hat a közelebbi 
és távolabbi népekre. Abban tehát, hogy a Kr. u. ötödik században 
egészen megváltoztak Európának lakossági és miveltségi viszonyai, 
kell annak okát keresni, hogy az emlékek és régiségek, melyek 
akkor mind nyugaton mind éjszakon előtűnnek, oly annyira külön
bözők. A germánok, frankok, angol-szászok, a kik a római biroda
lom romjain az új európai miveltséget kezdik meg, az ifjabb vas
kor első időszakában az úgynevezett közép vas-kort fejték ki, egy 
különös barbár izlést, mely nyilván a déli Németországon, a Rajna 
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mellékein, Frankországban és Angliában igen hasonló, s nagyon 
jellemző temető helyek által mutatkozik, s a mely az akkori skan
dináv sírokban és régiségeken is meglátszik, noha némi változattal. 
Mert Dániában az eddigi leletek szerint nagyobb az egyezés a nyu
gati és déliebb Európával, mint Norvégiában, a melyekben azért a 
közép vas-kor összefoglalható a régibb vas-korral. 

Az új európai miveltség a közép vas-korban mindenütt nagy 
pompát és gazdagságot tár ki, mely nyilván abból a nagy kincshői 
való, a melyet a germán népek a római birodalom kipusztitásáb ól 
harácsoltak össze. Azért találhatni a sírokban fegyvereket; melyek 
ezüsttel, aranynyal, színes üveggel és tarka becses kövekkel van
nak kirakva; továbbá ékszereket, különösen jellemző kapcsokat. 
De sehol sem mutatkozik nagyobb mértékben eme gazdagság, 
mint a Skandináv éjszakon; az a belső értékre nézve, felülhaladja 
a későbbit, a vikingek idejéből valót. Közte nem ritkán kerülnek 
elő konstantinápolyi pénzek az ötödik és hetedik századból, a me~ 
lyek nyilván mintájivá lettek az éjszakon készült brakteáknak 
(pénzforma arany ékességek) különös mythikus és heroikus raj
zaikkal. Azok a konstantinápolyi pénzek eddigelé leginkább Born-
holm, Oland és Gotland szigetein, valamint a Viadra és Viszló mel
lékein találtattak. Ebből kitetszik, hogy a nyugati római biroda
lom elenyészte után is megmaradt az éjszaknak viszonya a keleti bi
rodalommal, alkalmasint a régi közlekedés útján, mely a szlávok és 
más népek mozgalmai miatt közép Európában egy-két századig 
félbe volt szakadva. Annak nincs még elég nyoma az Oroszországban 
talált pénzek közt, hogy folyt-e keletiebb utón is hasonló közleke
dés Oroszország belsején által éjszak felé. A Balti tartományokban 
sem találhatni konstantinápolyi pénzeket az ötödik és hatodik század
ból; az első itt talált pénz a kilenczedik század végéből való. Ne
vezetes az is, hogy a pénzleleteket szerint a hetedik századdal fél
beszakad az a keleti összeköttetés, alkalmasint a kazárok miatt, a 
kik a hetedik és nyolczadik századok folytában a déli és nyugati 
Oroszországban terjeszkednek vala. 

Mind a mellett nagy vala mégis a közlekedés az európai nyu
gat és éjszak meg a dél közt, annyira hogy a nagyobb mennyiségű 
arany a nyugati és délnyugati Európában egy sajátságos divatot 
hozott elő. De közép európai új lakosokra, a szlávokra nem hatott. 
Ezek, úgymond Worsaae, ázsiai vagy félázsiai miveltséggel jővén 
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Oroszország felöl, nem valának képesek mindjárt csatlakozni azon 
miveltség-fejlődéshez, a mely akkor uralkodik vala Európában, ha
nem arra szoritkozának, hogy az új hazájokban előtalált régibb 
vas-kori miveltséget folytassák a magok módja szerint. Jóllehet azt 
is mondani kell, hogy a szláv régiségek e tekintetben nincsenek 
még eléggé kikutatva. Feltetsző azonban, hogy a pompás váll-kap-
csok (fibulák), melyek Svédországban, a Bornholm és dán szige
teken, a jutiai félszigeten nagy mennyiséggel előfordulnak, az által 
ellemben levő Meklenburgban és éjszaki Németországban, a hol 
akkor szlávok tanyáznak vala, nem találkoznak. Az itt ott előke
rülő arany brakteák vagy lemezek az onnan elköltözött germán 
népek maradványai lehetnek. 

Az is nagyon nevezetes, hogy mind emez arany brakteák, 
mind a többi jellemző nyomai az éjszaki és germán közép vas-kor
nak egészen megszűnnek, a mint az orosz határokhoz közeledünk; 
egyes kivételek a Balti tengerszélein nyugatról, Svédországból, 
származnak. Az eddigi leletekből tehát lehetetlen olyasmit követ
keztetni éjszaki és közép Oroszországban, valamint nyugatiabban 
a szlávok által elfoglalt tartományokban, a mi a nyugati európai 
és Skandináv közép vas-korhoz hasonlítana. 

Annál élesebbnek mutatkozik most a déli és éjszaki Oroszor
szágnak külömbsége. A Krimben, a Deneper mellékein, a Char-
kov kormányzóságban kerüFelő néhány válkapocs, a melyek megle-
tőleg hasonlítanak az európai közép vas-korbeli régiségekhez. 
Ezek a byzanti hatásnak tulajdoníthatók. 

b) Második időszaka 700—1030-ig. 
(Az ifjabb vas-kor.) 

Az eddigi előadás által az lett világossá, hogy a kő- és bronz* 
korban, valamint a vaskornak első időszakában is az egyenletes 
miveltségi folyamok sokkal később értek a Skandináv tartomá
nyokba, mint déli és nyugati Európába, de hogy még később, egy
szersmind gyengébben is illették közép és éjszaki Oroszországot, 
a melyben úgy is a miveltség más úton, a Fekete tenger felől, még 
inkább Ázsia felől terjeszkedett. 

De valamint a vas-kor megérkeztének elfogadott ideje a Kr. 
születése utáni első századokban nem alkalmazható a magasabb éj-
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szakra, mert oda később jutott el: azonke'pen nem illik reá az 700 
tája, a melylyel az ifjabb vas-kornak másik és utolsó időszaka áll 
be. Mert avval csak Európának nyugatiabb és déliebb tartományai
ban fejeződik be a vas-kornak első része (vagy éjszaki Európára 
nézve annak közép kora); mert ott az ötödik, hatodik, hetedik 
század folytában a keresztyénség győz, a mely az új vas-kort meg
kezdi. De akkor a skandinávoknál, finneknél és szlávoknál még 
uralkodik vala az ifjabb vas-kornak másik része, mert azok csak több 
századdal utóbb tértek a keresztyénségre. Azért most (700—1030) 
nagyobb közbevetés is tátong a nyugati és déli keresztyén meg 
az éjszaki és keleti pogány népek közt. Keresztyén és pogán ki
rívó ellentétben állanak egymással szemközt; miveltségök nem 
származik többé ugyanazon kiindulásból, s különböző utakon is 
foly mind itt mind ott. A pogánság a régi vas-kor utolsó marad
ványait tovább fejlesztheté maga módján, ellemben a keresztyén
ség fokonként elnyomá azokat. A keresztyénség győzelmével be
fejeződik a nyugati és déliebb Európában a történelem előtti kor, 
mely éjszaki és keleti Európában még továbbtart. Legelőbb a skan
dináv népnél kezd, földrajzi helyzeténél fogva, szürkülni a történelmi 
kor, mely azután innen a finnekre és szlávokra is löveli sugarait, a 
kiket azomban Konstantinápoly felől is ér a keresztyénség, mig az 
idő el nem dönti, hogy a finnek, esztek a közép európai szlávokkal 
együtt a nyugati vagy római egyháznak, az orosz szlávok pedig a 
keleti egyháznak lesznek hívei. A keresztyénség győzedelme vei 
azután ezeknél is megszűnik a történelem-előtti kor s kezdődik a 
történelmi archaeologia. 

Az első századok folytában a keresztyén szellemnek elég 
dolga vala otthon a délnyugati tartományokban a pogánság szel
lemével, mely nem könnyen adá meg magát. Apró uralkodások 
véres csatákat vínak egymással, míg lassankint nagyobb politikai 
testületek alakúinak, a melyek azután éjszak és kelet felé is ter
jesztik a keresztyénséget. A skandináv pogán nép tehát a nyol-
czadik századon túl is folytathatá önálló életét. Déli határán a szá
szokkal küzködék ugyan, kivált miután a keresztyénség ez oldal
ról fenyegette, hasonlóképen sok pere vala a szlávokkal is: mind 
a mellett idegen nép vagy miveltség nem háborgatá. A skandináv 
főnökök vagy kiskirályok örökölt gazdagságukat mind háború 
mind földmivelés mind kereskedés által szaporíták; a tenger és an-
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nak mély szakadékai (fjord) előmozdíták a hajózást, a baj6-építésre 
pedig a közel erdők szolgáltaták a szálfákat. A fegyverek, szer
számok új-új alakot és becses kikészítést nyerének; a skandináv 
közép vas-kor elhagyja tehát az idegen mintákat, s ha veszít is a 
szépségből és tisztaságból, de nyer sajátságában. Fényes fegyver, 
szerszám és ruha uralkodik, s illő hogy az urat hajójával vagy lo
vával s minden készületeivel együtt temessék el, mert úgy magá
hoz méltóan fog a másik világban, Valhallában, megjelenni. A sír
dombon emlékkő is emeltetik, a mely rúnirással a hősnek tetteit 
jelenti. 

A nyolczadik század után nem férnek meg többé otthon a 
kis királyok s kifelé járnak kereskedni, hadakozni va<?y rabolni. 
Ezek a hires Vikingjáratok, a melyek által a normán rettegett név 
lőn Európában. A dánok nemcsak a Balttenger tartományai, ha
nem tovább is nyugat és délfelé irányozák járataikat, a svédek leg
inkább az átellenben levő partokra és belső Oroszországra, a mely
nek régiségei azt hangosan tanúsítják. De arra a föltevésre, hogy 
valamikor Oroszországból költöztek volna be a skandinávok, az 
orosz régiségek legkisebb okot sem szolgáltatnak. Jelesen ott 
nem került elő még semmi nyoma a rúnirásnak, a mely az újabb 
skandináv rún betűknek alapja lehetne. Oroszországban teljesen 
hiányoznak a kigyó és sárkány czifrázatok is, melyek korán mu
tatkoznak az európai nyugaton, s melyek a skandináv fegyvere
ken oly annyira kitűnnek, mint a skandináv mythologiában a 
sárkányok. Ha itt-ott valami hasonlót lehet Oroszországban is ta
lálni, az későbbi korból való, s skandináv főnök sírjából került ki. 

Norvégiában, de még inkább a Balttenger szélein, kiváltké
pen Bornholm, Öland és Gotland szigetein nagy rakással vannak 
arab pénzek a bagdadi és khorazani fejedelmektől. A pénzleletek 
azt mutatják, hogy az arab kereskedelmi viszony a skandináv fél
sziget keleti részeivel 850, Dániával pedig csak 900 tájban kezdő-
dék. Ez által ezüst bőség gyűlt a skandináv tartományokban, mi ott 
előbb az arany bősége mellett szokatlan vala. 

Byzanti pénzek megint a tizedik és tizenegyedik századból 
sűrű közlekedésről tanúsítanak Konstantinápolyi/ál is, a honnan 
becses kelmék, jelesen a sagákban sokat emlegetett Pavolak kelme 
is hozattak be. De nyugati, német és angol-szász pénzek is fordul
nak elő nagy számmal, kivált Gotland szigetén. A főbb kereskedő 
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helyek a Balttenger vidékein: Hedeby Slesvigben, Borriholm szigete, 
Jom vagy Jumna a Wollin szigeten a vend partnál, Oland és Qot-
land szigetei, s ez utóbbin Visby város, melynek nagyszerű, romjai 
a régi gazdagságot hirdetik; a Maelarnál JSigtuna vagy Birka 
(Björk-ö = nyírsziget). 

Skandináviából két közlekedési irány ment keletfelé, az egyik 
Konstantinápolyba, a másik a keletiebb tartományokba, az arab 
uralkodás alatt levő országokba. Amaz részint Magyarországon 
által a Dunán, s innen a Viszlón és Viadrán a Balttengerre, részint 
pedig a Deneperen és Dunán által ugyan oda. Ezen a vonalon Kiev 
és Novgorod valának a szálló helyek. Az arab tartományokkal 
való közlekedést a Kasptenger széleitől a Volga eszközlé (Bolgár-
országon által) a később alapított Moszkva vidékei és a Ladoga 
felé, a hol Aldegiaborg skandináv fokhely vala. Novgorod neve 
skandinávul Holmgaard] Oroszország eleinte a nagy vagy hideg 
Svithiod. A konstantinápolyi császár udvarában a testőrök nemcsak 
Svédországból, hanem Norvégiából, sőt Iszlandiából valók, az úgy
nevezett vaeringek vagy varaegek. Ismeretes a Hurik, Sineus és Tru-
vor, az Oskold és Dir skandináv főnökök mondai története. Helge 
vagy Oleg egyesíti 900 tájban a kis fejedelemségeket s alapítja meg 
az orosz birodalmat, a skandinávok által úgynevezett Gardarike~t, 
Oleg utódja Igor, skandinávul Ingvar, 941-ben Svédországból gyűj
tött hősökkel teszi meg a szerencsétlen hadjáratot Konstantinápoly 
felé. Svédországban ma is sok rún-kőnek felirata hirdeti, hogy az 
ott temetett ember ^keleten vala Ingvarral*, vagy hogy »Ingvar 
seregében egy hajót kormányzat stb. 

Előadván imigyen az európai ősmiveltség haladását és irá
nyait Worsaae, evvel fejezi be munkáját : »Bizonyosan fel kell 
hagyni az eddig a tudományban uralkodott nézettel, hogy a finnek 
és lappok utolsó maradványai a régi skandináv, sőt az egész euró
pai ős lakosságnak, mely lassankint mindinkább éjszakfelé tolatott 
volna; fel kell hagyni avval az általörökölt nézettel is, mely a mai 
Oroszországot úgy veszi mint a skandináv népnek legközelebbi 
hazáját, a melyből azután egy vagy több törzsök már teljesen ki
fejlett sajátságával költözött volna be Svédországba, innen Norvé
giába és Dániába.« 

* « * 
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Mennél inkább sikerül megközelíteni a valóságot, annál vilá
gosabban tetszenek ki némely részei s viszontag más részei annál 
sürtibb árnyékban maradnak j s a mik annak előtte egyenlő távol
ban látszottak volt mi hozzánk, azok közt most külömböző távolsá
gokat veszünk észre. Worsaae könyvének bizonyosan meg van azon 
kettős érdeme, hogy a történelem-előtti nagy vidékek némelyeit 
világosságra hozza, s ép ez által más vidékeket árnyékba tol, úgy
hogy kivánatossá lesz, ezekre is, ha lehetne, világosságot deríteni. 

A legújabb ethnographia azt a nagy történelem-előtti tüne
ményt emeli ki, hogy az ember-fajok nem válnak el egymástól 
nyelveiknél fogva is, hogy tehát a fajok külömbségei nem járnak 
egyenlő lépéssel a nyelvek külömbségeivel. A Középtenger melléki 
emberfaj, az úgynevezett kaukázusi faj, három nyelvcsaládot, az 
árját, a sémit és a turánt foglalja magában; a mongol faj, — ha 
ugyan határozott faját képez az — sinai és túrán nyelvű népekre 
terjeszkedik; s a kik az afrikai nyelveket kutatják, azt állítják, 
hogy a néger faj is gyökerestül külömböző nyelvű népekre oszlik. 
Ezen szembetűnő körülmény csak úgy fejthető meg, hogy az em
berfajok előbb képződtek, mint nyelveik. Föl lehet, sőt föl is kell 
tenni, hogy az emberi nem már nagyon el volt terjedve, mielőtt 
az árja, sémi nyelv-családok s a túrán külömböző nyelv-csoportok 
kezdetei megalakultak; fölkeli tehát tenni, hogy volt egy kor, a 
melyben se árja, se sémi, se túrán nyelvek nem valának még, de a 
melyben az emberfajok okvetetlenül már léteztek. Minthogy az 
emberfaj béli jellem most is az égalji és miveltségi megváltozott vi
szonyok ellenére, oly állandónak mutatkozik: lehetetlen rövidnek 
képzelni azt a kort, a melynek folytában az emberfajok képződ
tek. A támadó ember alkalmasint, sőt bizonyosan, eleinte alalus, 
azaz emberi nyelv nélkül volt, de soha sem lehetett szótalan. A faj-
képező korban is tehát szós vala, — mert külömben nem is jutha
tott volna nyelvre — s ilyen lévén, valamiféle nyelvet is képezett 
lassankint magának, de az még nem volt se árja, se sémi, se túrán. 
Ezek kezdetei sokkal később, az emberfajok tökéletes kifejlődése, 
tehát az emberi nemnek igen nagy elterjedése után képződhettek. 
Mert ez világos, hogy az emberfajok csak külömböző földrajzi tá
volságokban és külömböző természeti viszonyok között alakúihat
tak ; a néger-faj p. o. semmiképen nem támadhatott a fejér fajjal 
egy vidéken s egyenlő természeti viszonyok alatt. De meglévén 

NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK, XI, 3 0 
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p. o. a fehér vagy kaukázusi faj, annak területén ismét nem egymás 
tö szomszédságában, hanem távol egymástól keletkezhettek csak az 
árja nyelvek, a sémi nyelvek vagy bármely túrán nyelv-csoportnak 
a tőjei, tehát mindegyiknek a képződésére nemcsak elegendő idő
folyam, hanem elegendő földrajzi különlét is kijutott. Az emberiség 
életében azért bizonyosan igen-igen hosszú kort foglal el az az idő, 
a melynek folytában először a fajok képződtek, másodszor ezeknek 
alakulta után a fajok területén ismét a mostan is élő nyelvek kez
detei alakultak. 

Az első miveltségi kor mindenütt a kő-kor. Itt áll elő a nagy 
kérdés: Az ázsiai kő-kor, mely Worsaae szerint az európai kő-kort 
hosszú idővel előzte meg, az árja és sémi nyelvek alakulását is meg
előzte-e ? Erre talán lehetetlen is felelni. De azt kérdezzük: hát 
Európában a kő-kor megelőzte-e az árja nyelvű népeket? S erre 
határozottan igennel szeretnek felelni, mert az árja nyelvek tanú
sága szerint, a fémek ismerete meg volt bennök már Ázsiában, te
hát mielőtt Európában megjelentek. A kő-kor emberei Európában 
nem voltak e szerint árja nyelvűek. De Worsaae állítja, hogy finn-
nyelvüek se voltak, mert, úgymond, a finnek a kő-kor végén tola* 
kodván Ázsiából nyugat felé éjszaki Oroszországban, nem lehettek 
déli és közép Európának ős lakosai. Én már 1871-ben a bolognai 
régészeti gyűlésen állítám, hogy a finnek nem lehetnek Európának 
ős lakosai, sőt hogy azok, jelesen a finn-ugor népek, utolsó jövevé
nyek. S emez utolsó európai jövevények jóval az éjszak-oroszor
szági kő-kor után kerültek ide, a mit nyelveik is tanúsítanak. Le
hetetlen a finn csoportbeli nyelveket az ugor csoportbeliektől mint
egy geológiai korral elválasztani; keletkeztöket egy időbe kell he
lyezni. Úgyde az ugor csoportbeli nyelvek nemcsak a török-tatár 
nyelvekkel vannak szomszédi viszonyban, hanem a perzsa nyelvnek 
is némi hatását erezik magokon (p. o. száz, ezer, arany stb. szók, ha 
nem eredeti ugorok, a perzsa nyelvbül kerültek ki), mi világosan 
bizonyítja, hogy az ugor-nyelvü népek utoljára érték el az európai 
határt, legalább a még most is élő nemzetek között legkeletiebbek 
valának Európában. A nyelvekbeli tanúságon kívül mondai hagyo
mányok is hirdetik, hogy a finn-ugor népek még Európának és 
Ázsiának éjszaki vidékein sem első emberi lakosok. A szorosan vett 
finn népek mythologiai és másféle emlékezései világosan tudnak oly 
népekről, melyek ott megelőzték őket; hasonlóképen az ugor népek 
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is magokat megelőző régiebb népekről tudnak. A kő-kornak embe
rei tehát nem voltak se árják, se finnek, hanem olyanok, melyek 
tökéletesen eltűntek. 

Hát Tacitus, kérdheti valaki, nem finneket rajzolt-e Kr. u. 99 
tájban? azt irván: »Fennis mira feritas,foedapaupertas: non arma, 
non equi, non penates; victui herba, vestitui pelles, cubile humus; in 
sagittis spes, quas inopia ferri ossibus asperant; idemque venatus vi-
ros pariter ac feminas alit, passim enim comitantur partemque prae-
dae petunt; nec aliud infantibus ferarum imbriumque suffugium, quam 
ut in aliquo ramorum nexu contegantur. Huc redeunt juvenes hoc 
senum receptaculum.« *) Ez a leirás tökéletesen reá illik kő-kori 
vadász népre, azomban kérdés, igazán finn-e ez a vadász nép ? A 
fenn név bizonyosun a germánok útján jutott a rómaiak tudomá
sára; azt is szinte bizonyossággal állíthatni, hogy fenn névvel híjják 
vala azt a népet, vagy azokat a népeket, a melyeket a germánok a 
Balttenger éjszaki környékén előtaláltak, a mélyek tehát őket ott 
megelőzték. Úgyde a finn-ugorok (a kiket soha nem szabad egymás
tól elválasztani, ha a rég elmúlt időkről van szó, a mikor egyek 
valának még okvetetlenül) a szlávok után is érkezvén Európába, 
még a magas éjszakon sem előzhették meg a germánokat. Ezek 
közt a norvég normanok legéjszakiabbra terjednek; ők tehát leg
előbb találkoztak a finnekkel, ámde ők nem is így, hanem kvaen^ 
kven-eknek (kvaenir, kaenir) nevezik azokat, mi az ismeretes kven, 
kvaen név, finnül kainu. A finn kajnuak előbb válnak ismeretesekké, 
mint a keleti hiarmidk. 

Ezeknek legelső és határozott nyoma az Iszter melléki Aethicus-
nál fordul elő, a ki a Kr. u. harmadik század vége felé tett nagy uta
zásaiban éjszaki Európát is meglátogatá, hat száz év múlva Pytheas 
(Kr. e. 320) után első lévén, a ki onnan szemmel látott dolgokat is 
ír le; mert Strabo, Tacitus, Plinius, Ptolemaeus mind csak híreket 
jegyeznek föl. Könyvéből **) sz. Jeromos kivonatot készíte, sokat 
elhagyván, mi előtte hihetetlen vala, s ez a kivonat maradt meg. 
Aethicus Hiberniát és a Brit szigeteket, Thulét, az Orkad és Beto-
ritit szigeteket leírván, azután »Munitiam insolam septemtrionalem 

*) Tacit. Germania, 46. 
**) Die Kosmographie des Istrier Aíthicos. lm lateinischen Auszuge des 

Hieronymus. Aus einer Leipziger Handschrift zum erstenmale besonders heraus* 
gégében von Heinrich Wuttko. Leipzig, 1853, 

30* 
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describit, így folytatja Jeromos. Homines cenofalos (cynophalos) 
nimis famosa indagatione scrutans capite canino habere simüitudi-
nem, reliqua membra humana specie, manus et pedes sicut reliquum 
hominum genus, procera statura, truculenta specie, monstra quoque 
inaudita inter eos. Quos vicinae gentes circa eos Cananeos appellant 
. . . . Grens scelerata, quam nulla história narrat, nisi hic philosophus. 
Et gentes Germaniae maximé qui veetigalia exereent et negotiato-
res hoc affirmant, quod in ea insula crebrius navale commercio 
provehunt, et gentem illám Cananeos vocitant. Idem gentiles nuda-
tis cruribus incedunt. Crines nutriunt oleo inlítos aut adipe fetorem 
nimiam reddentes . . . . Aedificia nulla condigna travis cum tento. 
riis filteratis ulentes, silvestria lóca et devia, paludes et arundinosa 
inhabitant. Pecora nimium et avium copia oviumque plurimarum 
abundant. Ignorantes deum, daemonia et auguria colentes, regem 
non habent Stagno magis uiuntur quam argento, molliorem et cla-
riorem argento dicunt stagnum. Nam in illarum partium locis non 
invenitur, nisi illinc fuerit delatum aliunde. Aurum invenitur in lito-
ribus eorum, fruges non gignit, nec olera; lactis copiam habét mul
tam, mel parum. Haec omnia idem philosophus profana mentioné 
seribit.« 

Ez igazán históriai kép. A cananeus név a hajún névtől lett, 
mire a bőr öltözet, melynek állat-fej ét sapka gyanánt viselték, még 
alkalmat is szolgáltat vala. *) A germánok adót hajtanak be a kaj-
nuaktól (veetigalia exereent), és kereskedést űznek köztök. Nincs 
királyok; de marhatartások v. n, a fémet is ösmerik. — Ötszáz év-
Vei utóbb királyok is van már, mert STó—874 béli télen a norvég 
Torolf a kajnuak királyával. Faravid-del, szövetséget köt, s együtt 
tesznek rabló hadjáratot a karjaiaiak ellen (kirjalaland), a mint az 
Egils Saga beszélli. A kajnu nevet e szerint Kr. u. 2(J0 ólta ismeri a 
történelem. 

Ugyan ez az Aethicus »Gadarontes seribit insulas, ultraque 
illas nullás autumat, et ibidem frigoris et stridoris valde, ubi bar
báráé gentes inhabitant, arte musica cum tibiis aeneis vei oricalco 

*) A nevek gyakran okot szolgáltatnak történetek költésére. A kain, Jcvaen, 
fcvén név hasonlít a görög xuv-, a latin can~is-hoz, tehát a kainu nép cananeus = 
kutyafejű ; de hasonlít a norvég kone, svéd kvinna szóhoz is, mely asszonyt jelent* 
Ezért a későbbi krónikások a kainuak földjét »terram feminarum«-nak nevezik' 
s íme a keleti mesés amazonok Skandinávia éjszaki részén támadnak fel, 
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ornatis viribus prolatis incognita carmina ultra alias gentes profe-
rentes, ita ut serenarum multitudinem suorum carminum immensi-
tate promoveant. Et illae maximé de negotiis degent. Hordeum et 
far tantomodo. Labores eorum sünt satis exigui. (Kevés a földmive-
lésök). Ferri metallo fertiles et maximé nautica arte imbuti. Byrro-
nes eorum linqua vocitant parvolas naves in altum veluti pyramides 
porrectas et in angusto finitas, quasi dromones cursu velocissimo in 
maris unda, ferentes ventorum vehementiam« stb. Nincs kétség 
benne, az énekes és kereskedő finneket írja le a Balttenger kelet-
éjszaki végén, talán az Aaland szigetein. Még finn szót is közöl a 
leíró, mert a byrro szó a finn purret-nek (jpursi, rren = cymba ve-
lifera et remiganda) utánozása. — Ez is históriai kép : ellemben a mit 
Tacitus a finnekről Kr. u. 98 tájban ír, az képzelet, mert egy nem
zet sem bir 200 év alatt a Tacitus által képzelt állapotból az Aethicus 
által leirt állapotba felvergődni. 

Még egy helyet közlök Aethicusból. »Griphas gentes proxi-
mam oceani partém (az éjszaki tengert érti), unde ait vetus fáma 
processisse Saxonum sobolem et ad Germaniam proeliorum feritate 
peraccessisse — gentes stultissimas, velut ferarum et struthionum 
vei crocodillorum et scorpionum genera sünt. Inter alias gentes ad 
aquilonem juxta hyperboreis montibus habitant, ubi Tanais amnis 
exoritur. Nimio frigore undique circum vallata inter oceanum et 
Tanaim gens inquieta. Praedones aliarum gentium. Si captivorum 
caterva in eorum manibus incucurrit aut nunquam aut vix revertere 
quis valet. De ea generatione nullus fidelis aliquando quis narratur 
fuisse. Ea regio nullám frugem utilem gignit, bestiarum multitudinem 
et pecorum, quorum multitudine eminentiores et utiliores, quam in 
alias gentes simias et pantheras. Gignit plurimum cristallum et suc-
cinum lucidissimum et obdurantem velut lapides et pulcherrimum. 
Gnaros gentiles artifices diversos, in tubarum strepitu et bestiarura 
captura. Habét et aurum optimum in aliquibus locis. Fabricam in-
dustriorum hominum in armis bellicis loricarum galearumque et 
ocrearum; et dives valde est fertő. Habét aves hircanias et fibras, 
quarum pinnae nocte mirae magnitudlnis lucent. Inhabitant enim 
oceanum borreum. Quorum finitima barbarica inaudita et abdita, 
in qua Durchi inhabitant. Turchos enim alia scriptura omittit.« De 
Aethicus ezeket is ösmeri és leirja; a chugni (hún) nevet is megem
líti. — íme az Uralnak népe, a csúdok vagy ugorok, a kinek szóm-
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szedjai a töröknyelvü népek. A finnek és ugorok már a Kr. utáni 
harmadik században nemcsak általában fémet, hanem különösen a 
vasat ismerik és vasból kiszítenek fegyvereket és szerszámokat. E 
hely azért is nevezetes, hogy a germánoknak Ázsiából, tehát Orosz
országból való kiköltözésének hirét azonképen közli, mint a maga 
ideiében Herberstein a magyarokét közlötte. Aethicus e szerint a 
legrégibb forrás, a melyből határozott tudósítást meríthetünk a 
finn-ugor népekről. De a finn-nevet nem hozza fel, mert azt bizo
nyosan nem is hallá ott helyben, az csak könyvekben él vala, em
lékezete egy rég eltűnt népnek. 

Azomban a lappok lehetnének a Tacitus finnjei, mert azok mi-
veltségi állapotjokat igen hasonlónak találjuk, még Procopius ide
jében is (a hatodik század közepe táján), a ki hallomásból írja le a 
skridefínneket (axQidíyivvoi), azaz szántalpokon futó finneket. A Ra-
vennai Greographus, Procopius kortársa, mintha evvel egy forrásból 
merítene, azonképen így ír: »Item juxta Scythiam litus Oceanum, 
ponitur patria, quae dicitur Berefennorum et Scridifennorum. Cujus 
patriae homines, ut ait Aithanarit, gothorum philosophus, rupes 
montium habitant, et per venationes tam viri quam mulieres vivere, 
cibo vei vino ignari existentes in omnibus.« Végre a norvégiek mai 
napig csak a lappokat nevezik finneknek, a tulajdonképi szuomo-
kat pedig kvéneknek híjják. Ámde ezen föltevés ellen is a lappok 
nyelve szól, a mely arrúl tanúskodik, hogy a lappok nem váltak el 
előbb az ugor népektől, mint a déliebb finnek; így p. o. csak a lapp 
nyelvben van meg a h végzetü plurális, nemcsak a név-szóban, 
hanem az ige-szóban ?s, mint a magyarban, mely plurális a többi 
finn-ugor nyelvekben t. De a csúdok, a kiknek régi bányáit az 
Uraiban találhatni, bizonyosan a finn-ugor népek elődjei. S ha ez 
áll , a finnek is a fém ismerettel költöztek be Európába, mit 
egyébiránt nemcsak a finn mondai énekek, hanem az is támogat, 
hogy a régi skandinávok ördöngös erőt tulajdonítanak a finn 
fegyvereknek, s hogy a finn kovácsok mindenkor híresek valának 
azok előtt. 

Azomban mélyen begyökerezett az elővélemény, hogy az 
úrópai kő-kornak embere finn nemzetségü vala, s az nem égy ha -

mar fog elszáradni. 1871-ben Dömitz mellett az Elbában, a hol vas
úti híd-oszlop számára a földet kiássák vala, a mélységben (20 láb 
a legalacsonyabb vízállás alatt) egy nevezetes emberkoponyát ta-
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lálának, melyet Lisch és Vircbov leírtak *). Igen vad jellemű, kis 
prognathismussal és lehetős brachycephalussággal (»ein mássiger 
Brachycepbalus, der sich der als trochocephalisch bezeichneten 
Varietát anschliesst«). Es ist von besonderm Interessé, den eben 
geschilderten braehycephalen Schádel von Dömitz zu sehen, der 
ein in jeder Beziehung merkwürdiges Specimen darstellt. Man 
könnte gerade von einem solchen Schádel, welcher in so grosser 
Tiefe gefunden wurde und der den ganzen Habitus des eigentlichen 
Torfschadels oder, wenn man will, Braunkohlenschadels an sich 
tragt;, glauben, er stelle den Typus der eigentlichen Urbewohner 
der norddeutschen Ebene dar, und er möchte einem altén Tschuden 
der Jinnischen oder estnüchen Bace angekört haben.« így ír Virchov, 
mind a mellett, hogy erősen kardoskodik Quatrefages-nak finnesítő 
elmélete ellen. — A legrégibb bányákat az Uraiban a csúdoknak tu
lajdonítja a hagyomány; a csúdok ennélfogva sem tartozhatnak a 
kő-kori ős emberiséghez. A kő-kor bizonyosan megelőzi a mostani 
népek ős elődjeit, a kiknél az árja, sémi és finn-ugor nyelvek tőjei 
megalakultak. 

Az emberiség terjedésének iránya, úgy látszik, nem azonos a 
míveltség terjedésének irányával. Worsaaenak tökéletesen igaza 
lehet, hogy Európának kő-kori népei délnyugatról terjeszkedének 
Európának közepe és éjszakja felé: ámde az árja népek egyáltalá
ban keletről, Ázsiából, költöztek be Európába, s itt a Balkanon és 
Alpokon túli félszigetekbe, legalább Görögországba és Itáliába éj
szakról mentek dél felé. A történelem világos tanúsága szerint nem 
az árjanyelvű népeknél kezdődött a história, hanem sémi népeknél 
és Egyiptomban, sőt a Kisázsiában tett legújabb fölfedezések után 
is némi-némi rész az Őshistóriából még turánnyelvü népnek is kijut. 
Erre azomban itt semmi súlyt nem helyezvén, annyi bizonyos, hogy 
az Euphrates és Tigris mellékein egymást követő sémi birodalmak 
és a Nilus birodalma első székei a világ-történelmi mívsltségnek. 
Már ennélfogva is az árja népek nem jöhettek dél-keletről Európá
ba, hanem kénytelenek voltak a Kaukázust kerülve kelet-éjszak 
felől a Volga és Duna mellékére jutni, s ezek mentiben terjeszkedni 
Európában. S valóban mind a hellének mind az itáliai népek éjszak-

*) Jahrbiicher und Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Ge-
schiehte u. Alterthumskunde. XXXVII. Jahrgang. 1872.. (A 253—263 lapokon.) 
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ról költöztek délfele; a keltek, germánok, szlávok ezek után a Duna 
mentiben terjeszkedének nyugatra, úgy hogy a germánok a kelte
ket, a germánokat meg a szlávok követik. Ellemben a világtörté
nelmi míveltség a se'mi és egyiptomi népektől délfelől, vagy dél-
keletfelől költözött Görögországba és Itáliába, s innen lassankint az 
éjszak felé lakó keltekhez, germánokhoz, szlávokhoz. 

Worsaae az Oroszországban eddigelé napvilágra jött régisé
gekből azt hozza ki, hogy a germánok nem Oroszországon keresz
tül jöhettek Európába, jelesen Skandináviába, hanem csak a szlá
vok. Felhozza az e'galji zordonságot is, a mely nehezen engedte 
volna meg a népköltözéseket. — Ez utóbdi körülmény talán keve
set jelenthet ott; a hol az emberek terjedése a jeges korban bizo-
nyíttatik. Pedig a nyári hosszú napok a legmagasabb éjszakon is 
nem kevés meleget hoznak a földnek. Nagyobb jelentőségű, hogy 
mikor képzeljük a germánok beköltözését Európába. Kekem úgy 
látszik, hogy bejövetelüket sokkal korábbra kell tenni, abba az 
időbe, a mely mind a skyth mind az Oroszországban talált egyéb 
emlékek idejét megelőzte. Nagyon fejlett miveltségök nyomait nem 
szabad abban az időben keresnünk. A hellének, az italok bizonyo
san nem valának nyersebbek a germánoknál, mikor Görög- Olasz
ország felé kezdenek folyni: találhatunk-e nyomaikra tett utazá
sukban ? mondhatjuk-e, honnan kerültek elő ? Nékem legalább úgy 
látszik, hogy lehetetlen a germán költözésnek nyomait Oroszország
ban megtalálni, bár nem lehet kétséges, hogy Oroszországon ke
resztül jöttek Európába, mert más úton nem is jöhettek ide. 

Azután nem olyan az ős embernek a költözése, mint a már 
nemzetté alakult embereké; másképen bujdosának lassankint nyu
gatfelé a keltek, germánok, szlávok, finnek ősei stb. másképen hul-
lámzának, nem tudhatni, hány század múlva a keltek, a germánok, 
különösen a gótok, longobárdok népei stb. visszafelé délre és keletre. 

Worsaae ismételve állítgatja, hogy a szlávok Oroszország bel
sejéből nyomultak Európa közepébe. Bizonyosan, mert ők se jöhet
tek más úton ide, hanem azon következének a germánok után. So
kan a skythákat és sarmatákat a szlávok elődjeinek tartják, habár 
Safarik ellenzi is, a ki a szlávokat a déli Duna mellékeinek ősné-
peivé teszi. De ha Cuno-val *) a Feketetenger sky tháit a letto-szláv 

*) Forsclmng-en im Gebiete der alteu Völkerk. I. Th. Die Skytlien. Berlin, 1871 
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népcsaláddal azonosítjuk, mire több győző érv szolgál, az európai 
etbnographiából sok ellenmondás, legalább sok zavar kienyészik. 
S akkor a déli Oroszországban megtalált skytba régiségek is a szláv 
ösrégiségekbez tartoznának, s úgy meg volna fejtve, miért van 
»ázsai« jellem egyiken is; másikon is, mint Worsaae állítja. A 
skytha-szlávok részint a Kr. u. második század vége felé a gótok 
elől a Feketetenger mellékeitől el és nyugatra a Kárpátok megetti 
vidékekbe vonulának, mert a gótok már 213-ban a Dunánál van
nak, részint pedig ezeknek uralmát ismerték el. A bunok feltünte 
375-ben egészen megváltoztatja déli Oroszország akkori ethnogra-
pbiai viszonyait, a mennyiben a finn-ugor népek mind a szlávokat, 
mind a germánokat előbbre nyomják. Azontúl nem lebet szó arról, 
bogy a szlávok Oroszország belsejéből nyomultak volna nyugat 
felé: sőt megfordítva, ők a hetedik, nyolczadik században nyugat 
felől kelet-éjszakra kezdenek terjedni, Novgorodot, Kievet alapít
ván, a mely utóbbi hamar a kazárok adózójává lett. A hunok ára
dása után déli és közép Oroszországban a kazárok és bolgárok 
uralkodnak; éjszaki Oroszországban pedig a finn népek ülnek, a 
melyek keleti szomszédjai a híres biarmok és a bolgárok. 

Magyarország bronzait nagyra becsülik a régészek, s azokat 
a dák nemzetnek tulajdonítják. Mindnyájan érezzük, hogy régisé
geinktől sok kérdésre várunk még határozott feleletet. A hunoktól 
semmiféle fegyver vagy egyéb szerszám sem maradt volna meg ? 
az avaroktól sem, a kik két századig hatalmaskodának itt ? Hogy 
mind a hunok, mind az avarok igen könnyen a keleti és nyugati 
népek szerszámait, fegyvereit, ékszereit eltulajdonították, abban nem 
lehet kétség: de hogy nékiek semmi sajátjok sem lett volna, mit 
barbárnak neveznek vala, épen hihetetlen. A régészeti tudomány 
és gyűjtögetés nálunk is megindult már: óhajtjuk, hogy a mesterek 
és tanítványaik mendből hamarább fejtegethessék azokat a felele
teket, a melyeket a magyarországi régiségektől várunk. 

U t ó i r a t . 
Előadván ez ismertetést az akadémia osztály ülésében (decz. 

1-sőjén), az elnök Pulszky Ferencz úr szükségesnek találá kifa^ 
kadni, hogy ha én nem külföldi könyvekből tanulnám a régisége-
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ket, hanem a magyar nemzeti muzeumot látogatnám szorgalmato
san — (a melybe, úgymond, csak gatyás emberek járnak, de nem a 
mivelt osztály, nem az akadémikusok, pedig abban mennyi csiszolt 
kő, bronz stb. sőt kengyel-vas is van, a melyről azt hiszi, hogy az 
hódította meg Európát stb. stb.) tehát alkalmasint nem tenném azt, 
a mit ma tettem. — Uraim, nem kell szeleskedni, hanem nézzük, 
mi van a dologban. 

Én egy külföldi munkát megismertettem, még pedig Wor-
saae-nak egyik újabb munkáját ismertettem meg, hozzá csatolván 
némely észrevételt: ez a tény és semmi, de semmi egyéb nincs 
benne. Magának a ténynek három része van: az, hogy külföldi 
munkát, második, hogy Worsaae munkáját ismertettem meg, s 
harmadik, hogy észrevételeket csatoltam hozzá. Mi ellen lehet már 
joga nemcsak az osztály elnökének, hanem akárkinek is az aka
démián kivül és bévül kifakadnia? 

Külföldi irodalmi munkákat ismertetni nemcsak jogom, de 
kötelességem is az akadémia szabályainál fogva. Annyira nem ju
tott még nálunk a boeotiusság, hogy az ellen valaki is fel merne 
szólalni: sőt ellenkezőleg köszönettel fogadták eddig elé legalább, 
ha olyan külföldi munkát megismertettem, mely nálunk kevesbbé 
ismeretes nyelven van írva. Most dán nyelvű munkát ismertettem, 
mert közöttünk a dán nyelvet kevesen tudják. Az ellen tehát, hogy 
külföldi munkát ismertetek, senkinek sincs joga felszólalni. 

De Worsaae munkáját ismertettem meg: lehet-e az ellen va
lakinek kifogása ? Worsaae-ról azt mondám ismertetésemben, hogy 
neve a leghangzatosabbak egyike a régiségek tudományában. Hogy 
mit ér Worsaae s mit tett a régészetben, azt Pulszky, mint maga 
is nagy régész, nálamnál jobban tudhatja, tudja is bizonyosan; de 
azt seni tagadhatja, hogy Worsaae neve csakugyan ismeretes, és 
nagyon ismeretes Európában. Legalább az orosz akadémia már 
1861-ben lefordíttatá »Nordiske 01dsager« munkáját, s adá ki a 
képeivel együtt, avval a régiségek iránti érdeklődést akarván éb
reszteni a nagy Oroszországban. Lehet, hogy nálunk szükségtelen 
volt azt 1861-ben tenni; lehet, hogy 1873-ban már Pulszkyra és a 
többi magyar régészekre nézve szükségtelen annak a munkájának 
ismertetése is, a melyről értekeztem : de úgy hiszem, nem szük
ségtelen ám az ethnographiára, nem a nyelvtudományra nézve, a 
mint észrevételeimben meg is mutattam. Azután bármennyire ki 
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volna is már nálunk fejlődve a régészeti tudomány, bár a magyar 
múzeum igazán annyira összegyűjtötte és rendszerezte volna már 
a magyar földben talált régiségeket, mint akár a stockholmi akár 
a kopenhágai muzeumok: nem kellene azontúl nekünk semmi kül
földi munkának ismertetése, mely ide vág ? Abból ítélve, a mit 
nagy Németországban a történelem előtti dologban tesznek, írnak, 
kiadnak, azt vagyok bátor hinni, ha Pulszkynak más meggyőző
dése volna is, hogy a német régészeti tudomány nem kisebb a ma
gyar régészeti tudománynál: s lám most adják ki németül »Die vor-
geschichtliche Zeit, erláutert durch die Überreste des Altherthuras 
von Sir John Lubbock,« s Virchow nem hogy meg nem haragszik 
érte, mint Pulszky, saját vallomása szerint, nagyon megharagudt 
ismertetésemen, hanem bevezető előszót írt hozzá. Azért hozom fel 
ezt, mert Pulszky a kifakadásában Lubbockot is megemlítette, úgy 
hiszem azért, mert miután Lubbock hasonlóképen a kő-korról és 
bronz-korról irt, tehát nem kell már Worsaae-nak nézeteit tudnunk. 

r 

En ellenkezőleg vagyok meggyőződve; én szükségesnek tartom, 
nemcsak Lubbock, Worsaae ; hanem mások nézeteit is ösmernünk. 
A tudomány nem hízik az egyoldalúságtól, neki az összefoglalás és 
egybehasonlítás mindennapi életrendjéhez tartozik. Egy szóval te
hát, az ellen sem lehet senkinek is kifogása, hogy Worsaae mun
káját megismertettem. Más felől joga van mindenkinek az ő néze
teit, ma*gyarázatait megczáfolni, hézagait kimutatni, szóval hozzá 
járulni, hogy felderíttessék a történelmi valóság. Ezt várom Pulszky 
Ferencztől is; evvel fogna oly helyest tenni, a milyen helytelent a 
kifakadásával cselekedett. 

Ismertetésemhez bátor voltam észrevételeket is csatolni: le
het-e valakinek joga az ellen felszólalni ? Úgy hiszem, nincs joga 
senkinek rósz néven venni, hogy bármilyen irodalmi munkáról 
Ítélni merek. De már észrevételeim helyességét vagy helytelen
ségét megbirálni mindenkinek joga van, sőt kötelessége is, ha nem 
tartja a tudományt játékos mulatságnak, a melyben mindegy, akár 
jobbról balra, akár balról jobbra forgunk, s akár fehérrel akár fe
ketével kezdjük vagy folytatjuk. Tehát az észrevételeimre teendő 
birálatját mind Pulszkynak mind bárkinek is szivesen elfogadom, 
mert abból mindenesetre okulni fognék. Úgyde Pulszky épen ész
revételeim helyeslésével akarta gyengíteni kifakadását. Ezt tehát 
mivel lehet indokolnia ? 
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Talán avval, hogy észrevételeimet ezen óhajtással fejeztem 
be: bár mendtől előbb fejtegetnék nálunk is a mesterek és tanít
ványaik azokat a határozott feleleteket, a melyeket a magyar föld
ben talált régiségektől várunk. Ebbeli óhajtásom felesleges lehet, 
mert az mind régen és bőven elő van már adva, mit hazai régisé
geinkben való tudatlanságom miatt még ezentúl reménylek. De ak
kor a kifakadás helyett egy, bár durva, odaigazítást vártam volna 
azon munkákra, a melyekben vagy ő, vagy mások a magyar régi
ségek öszves számát leírták, a korok szerint osztályozták, s az euró
pai tudományba belé illesztették már, s a melyekből igen hamar 
meggyőződhettem volna, hogy a magyar múzeumban őrzött ken
gyel-vas nemcsak az európai földet, hanem az európai tudományt 
is meghódította, Ezt legnagyobb hálával fogadtam, s mindjárt siet
tem volna a külfölddel is tudatni, nem féléén a szidástól sem; hogy 
minek tárok ki előtte olyasmit, a mit vagy már tud, vagy tudni 
sem kivan. Ilyen magyar munkákra való igazítást nem kaptam 
Pulszkytól, tehát nem is birok tudatlanságomon segíteni: mert ma
gam nem lévén régész, az illetőktől várom a kalauzolást a múzeumi 
régiségek megértéséhez. Én, az archaeologia és anthropologia ered
ményeit keresem, hogy azokat a nyelvtudomány tájékozására fel
használhassam. Viszontag a nyelvtudomány eredményeivel meg én 
vagyok kész — a mennyiben tőlem telik — a magyar régészeknek 
szolgálni; ha nem kell nekik, ám lássák ők. 

Hunfalvy Pál. 


