
KÖNYVISMERTETÉS. 
A népek , k ü l ö n ö s e n a Turánok: köl tözése . 

(Les migrations des peuples, particuliérement celle des Touraniens. 
Par Ch. E. de Ujfalvy de Mező-Kövesd, docteur en philosophie, 
agrégé de V Université, professeur au Lycée Henri IV. Paris 1873.) 

Ujfalvy de Mezőkövesd már több munkát tett közzé, a melyek
kel a magyar dolgokat a franczia irodalomban ismerteti. A »Poe-
sies Magyares«-t, Desbordes Valmore-vel együtt, szinte ez évben 
(1873-ban) adá ki. A magyar nyelv eredetéről szóló könyvet is 
az első idézett munkában emlegeti. Czime: La langue Magyaré, son 
origine, ses rapports stb. Paris, 1871. Mulasztás volna részünkről, 
ka semmi figyelemre sem méltatnók hazánk fiijának buzgó szorgal
mát, a melylyel ügyünknek a nagy franczia olvasóközönség előtt 
szolgál. En a Turánok költözését tárgyaló munkát épen most aka
rom legalább megemlíteni, midőn Worsaae »ősmivelődési képét« 
állítottam a magyar olvasó elé, mert rokontartalmú emevvel. 
Csakhogy Worsaae a miveltségi eszközökből, tehát új forrásból, 
meríti előadásának anyagát : Ujfalvy pedig a szokott irodalmi 
forrásokat keresi föl, azokat néhány új névvel szaporítván, te
szem a finn Castrén, Koskinen stb. munkáira hivatkozván, a me
lyek a franczia olvasó előtt még kevesbbé lehetnek ismeretesek. 
Sokszor idézi Kruse-t, az észt ős történetek Íróját, 1826. kit Lönnrot 
Észtország a volt rabszolgasága után másik nagy szerencsétlen
ségének tart — mit Ujfalvy nem tudhat. Könyvét Hauslab, osz
trák tábori társzermesternek és a felső ház tagjának ajánlja, ki
nek sokat köszön munkája szerkesztésében. Ez pedig lehet j fényes 
kiállítású s valami 30—40 térképpel világosítja meg a népek köl
tözését. A szerző, mint az előszóban mondja, könyvének első ré
szében a Turánok költözését két fejezetben adja elő; az elsőben a 
forrásokat hozza fel, a melyekből a Turánok eredetét, s az éjszak-
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nak geograpbiáját megtudhatni; a másikban pedig a Turánok köl
tözéseit azok a nevezett források szerint tárgyalja. Könyvének má
sik része a Noachidák, különösen pedig az Árják költözéseit fejte
geti, hozzá adván a bibliai ethnographiai kép körül tett nyomozáso
kat. »Nem fejezhetjük be ezen előszót, úgymond, a nélkül, hogy fen-
szóval ne hirdessük mindazt, a mit Hauslab tudós beszélgetéseinek 
köszönjük; kötelességünk is megvallani, hogy a munka főbb térké
peit ő maga rajzolta. Összehordjuk, és csak ismételjük, a mit Cas-
trén, Kruse, Müller, és Hunfalvy már az előtt nagy tekintélylyel 
előadtak.« — Minden iró, a ki mások után ír, a nélkül, hogy ké
pes volna megitélni, s helyre is igazítani elődjeit^ egészen ezeknek 
a nyomán kénytelen járni, s velük együtt botlik vagy téved. Ez 
Ujfalvyn is megesik, s abból nem i» származhatik reá nézve nagy 
gáncs. Ellenben érdem van az összerakásban is, mert az ilyetén 
összehordó munka (Compilation-nak nevezi a szerző) nem akarva 
is kimutatja az eddigi vizsgálatok hézagjait, a menynyiben a nagy 
irodalomban ismeretesek azok. Mert híjába, bármi sajnosán esik 
is nekünk, van jelenben nagy irodalom és kis irodalom. A nagy 
irodalmat az angol, német, franczia, olasz teszik, ezekhez emelke
dik a skandináv és az orosz: a mienk, sok mással együtt, a kis 
irodalomba esik. Mi magunk volnánk hát kötelesek a nagy iroda
lom embereivel megismertetni, mik vagyunk; mink van, s mit te
szünk : s minthogy azt akár büszkeségből, akár restségből elmu
lasztjuk, valóban hálával tartozunk azoknak, a kik a mi köteles
ségünket magokra vállalják. Nem is szabad azért nagyon Anyás
kodnunk, ha látjuk, hogy egyben-másban tévednek, mert vagy nem 
eléggé ismerik tudományunkat, vagy ez maga nem elégséges, nem 
kimerítő, hanem egyoldalú. 

Ujfalvy a »La Langue Magyare« czímü munkácskáját evvel 
kezdi: »Mí tudjuk most, hogy az egymásután következő négy be
költözésnek népei, a thrak-pelasgok, a keltek, a germánok és szlá
vok mind egy közös tőrül szakadt nyelveken beszéllettek. A mi az 
őseredeti (autochthon) európai nyelvet illeti, nem tudjuk még hatá
rozottan, ha a baszk és a finn hozzája tartoznak-e? Egy nagy tu
dós (Bonaparte Lucián) némi hasonlatosságot vett észre a baszk és 
a finn között, tehát a baszk és a magyar között is. Ezen föltevés, 
hogy a baszk, finn és magyar közös eredetűek, napról napra erő
sebbé válik. A baszkok és finnek úgy tűnnek elő, mint Európának 
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ó'snépei, legalább mint olyanok, a melyek a thrak-pelasg beköltö
zést is megelőzték. Bizonyossá lett immár, hogy a finn nép hajdan 
Európának közepét foglalta volt el, s azt alkalmasint az Ázsiából 
érkező népek tolták éjszak felé. — ím ez még az újabb időig a nagy 
irodalomnak felfogása, ezt Ujfalvy nem bírja helyteleníteni, s mi 
nem gáncsolhatjuk. Az ellenkezőt most kezdik csak észrevenni, 
mint Worsaae munkájából is láttuk; azt nekünk kell majd ezentúl 
kifejteni, megalapítani. — A finn-magyar viszonyt Ujfalvy már a 
mi tudományunk szerint fogja fel; de sajnálni lehet, hogy a magyar 
tudományos irodalmat nem eléggé ismeri, pedig az nem is nagy. 
Arról az előítéletről beszéllvén, a mely a finn-magyar rokonságot 
restellette, azt mondja: »Il est á regretter que cepréjvgé national 
ait merne aveuglé le plus grand jphűologue hongrois Révai qui ne 
vonlait pas merne admettre la possibilité d' une parenté entre les lan-
gues jinnoises et son idiome natal.« Ezt mi kétszeresen sajnáljuk, 
sajnáljuk a történelmi valóság miatt, minthogy Révai nemcsak nem 
tagadta a finn rokonságot, sőt azt ő fejtegeté először oly tudomány
nyal, milyennel senki sem addig; sajnáljuk Ujfalvy Ítélete miatt is, 
mert hogyan lehetne külömben Révai »le plus grand philologue 
hongrois« tagadván a finn rokonságot, hisz még is meg kellett volna 
tekintenie, a mit tagadott; még inkább sajnáljuk azért, mert vilá
gos, hogy a szerző soha sem olvasta Révai munkáját, s még is itél 
felőle, evvel pedig irói tekintélyének árt. 

Jóval kevesebb bizodalommal fordulunk tehát a nagyobb 
munkájához, a »Migration des Touraniens«-hez, mert a régi iroda
lom maradványait, a melyek a turánokra vonatkoznak, igen nagy, 
és sok készültséget föltételező munka összekeresni, értelmezni, illó 
helyre tenni, szóval azokból valami bizonyost kihozni, a mi azután 
igazán tudományos nyereség legyen. Erre, mindenek előtt nagy 
nyelvtudomány és philologiai tudósság kell, a mennyivel, úgy lát
szik, szerzőnk nem bír, pedig a nélkül bajos a külömbféle irók ér
telmét kitalálni. Azután kritikai élesség is kivántatik a végett, hogy 
mások tévedéseit észrevehessük, s legalább bekötött szemmel ne 
keressünk jobb utat az ezerfelé elágazó ösvények közt. 

Szerző a 35-dik lapon Vivien de Saint-Martin után a Herodo-
tus a agathyrse-'ü a kazárok elődjeinek tartja (les Agathyrses qui 
habitaient la Transylvanie etaient les peres des Khazars). A 70-dik 
lapon azt hiszi, hogy az agathyrsek, vegyülvén a pelasgokkal, a 
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mai oláhoknak elődjei (nous pensons que les restes des ces Agathyr-
ses de race slave, les restes des Agathyrses d' Hérodote se sönt 
confondus avec les Pelasges et sönt les peres des Roumains d' au-
jour d' hui). A 84-dik lapon megint olvassuk: A bulgárok és kazá
rok, a kiket utóbb azon tartományokban találunk, a melyekben 
azelőtt a hunok laktak volt, kétségen kivül a finn fajhoz tartoznak, 
a mely erősen hunokkal vegyült (les Bulgares et les Khazares que 
nous trouvons plustard dans les contrées habitées jadis parles Huns, 
étaient sans doute de race finnoise, fortement mélangée de Huns). 

A szerző, Hauslabbal együtt, a turan népekhez a finneket, 
ugorokat, törököket és szamojédeket számítja, kirekesztvén a man-
dsukat és mongolokat, ki a dravidákat is. Ezeknek közös ős nyel
vét az ékirati szumir vagy akkád nyelvben gyanítja, a melyet 
Oppert és Lenormant*) igyekeztek megfejteni. — Azon traditioról 
pedig, a mely a magyarokat a hunokkal azonosíy'a, helyesen azt 
jegyzi meg: »mais ces traditions datent-elles du temps ou les Ma-
gyares étaient encore éloignés de leur séjour actuel, ou sönt elles 
nées des légendes que les Magyares ont du trouver dans la Panno
nié ? La premiere hypothése n'est pas inadmissible, mais il n'existe 
aucune preuve qui puisse la confirmer; la seconde aú contraire est 
probable et plus naturelíe.« Látjuk ezekből is, hogy sokféle van a 
szép könyvben, de hogy az se Safarik szláv régiségeivel, se Zeus-
nek »die Deutschen« czímü munkájával nem mérközhetik. Mind a 
mellett köszönet neki azért is. A tapasztalás már is megmutatta 
nekünk, hogy nem egészen helyes irodalmi müvek is, a melyek 
bennünket a külföld előtt jó akarattal ismertetnek, sok jót eredmé
nyeztek, mert annak figyelmét reánk fordították. A nem egészen 
helyes munkákat mind helyesebbek követik majd, s a »terra inco-
gnita« enyészik lasankint. 

*) Lenormant munkája (Etudes Accadiennes par Francois Lenormant, Pa
ris 1873.) eddigelé ismeretlen nálunk. 

Hunfalvy Pál. 
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