
Czvittinger a finnugor nyelvrokonságról 
Kétszázötven évvel ezelőtt jelent meg első nagy irodalomtörténeti 

adattárunk, CZVITTINGER DÁVID latin nyelvű Specimenje.1 Kétszázötven éve 
annak, hogy a selmeci születésű szerző helyet adott munkájában a finnugor 
nyelvrokonság gondolatának: az OTROKOCSI FÓRist bíráló ECCARDUS (ECK-
HART) szavainak. 

Nemcsak a negyed évezredes forduló késztet a CzviTTiNGERről való 
emlékezésre, hanem az is, hogy ő az egyik első magyar ember, aki a finnugor 
nyelvhasonlítás gondolatát tudomásul veszi, sőt terjeszti is.2 PÁR A Y JÓZSEF 3 

és ZSIRAI4 nem említi őt, nagy nyelvészeti folyóirataink mutatói sem utalnak 
munkájára. 

Hadd idézzük szavait szorul szóra: [150. 1.:] Cenforia virgula F. Foris 
Ottrokocsium notavit Joh. Georg. Eccardus, Hiftoriarum in Academia Julia 
P P . in Difi. Inaugurali de Ufu cfc* Prœftantia Studii Etymologici, habita 
Helmfstadii A. 1706. in 4. 13. plagul. in eadem demonftrare fatagens: Fr . 
Foris Ottrokocsium in Originibus fuis Hungaricis Hunnos & Hungaros diverías 
plané olim Nationes confudiffe, easqve pro una eadem- [151. 1.:] qve natione 
falsô vendit äffe. Ejus verd Dif/ertationis fummaria comprehenfio, circa hanc 
qvidem matériám, eft feqvens : 

Hunnos & Hungaros diverías olim fuiffe nationes, & primos qvidem 
generis Sclavonici, adverfus Francifcum Foris Otrokocsium, qvi in Originibus 
fuis Hungaricis eas nuper confudit, demonítratur. Hungaros contra cum 
longe diffitis Finnis unam olim gentem fuifle afferitur, qvam cognationem 
jam agnoviffe dicitur Comenius & Stiernhelmius, qvi in Gothicorum Evan-
geliorum prsefatione miratur, qvod in Lexico Ungarico Molnári bene multa 
vocabula Ungarica invenerit Finnis communia. Noftro etiam sevo peregri-
nantes curiofi poft Siberiam in magna illa Tartaria, unde ortum trahunt 
Ungari, invenere, qui [ !] Finnicse cognatam lingvam adhuc loqverentur. 
Ex qvo concluditur, Finnicam lingvam olim longe lateqve vno tractu fe 
extendiffe per extimas & feptentrionales Europae Afiseqve partes, & a Slavi-

1 Davidis Czvittingeri Nob. Hvng. Specimen Hungáriáé Literatae.. . Francofvrti 
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cis [!] demum populis, feptenctrioni fe infundentibus, interruptam fuiffe 
disjunctamqve. 

EcKHAKTnak CzviTTiNGERtől idézett részletét az eredetivel összevetve, 
csak jelentéktelen eltéréseket találtam. 

A finn—magyar nyelvrokonságnak ez az említése aránylag korai, 
hiszen mai tudásunk szerint csak a XVII. században fedezték föl e két nyelv 
atyafiságát; talán mondanunk sem kell, hogy a finnel (tehát a magyarral is) 
rokon szibériai és nagytatárországi nyelvekre való utalás szintén modern 
gondolat volt. 
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