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Az első magyar utazók a cseremiszek és a finnek közötjt1 

A Magyar Televízióban 1973. nov. 7-én elhangzott Marij el (Mari föld) 
c. műsorban felsorolták azokat a kutatókat, akik a cseremiszek között jártak. 
A cseremisz területen megfordult első magyarnak Reguly Antalt mondták. 
Korábbi magyar utazót a nyelvészeti szakirodalom sem említ. 

Természetesen lehet, hogy magyar hittérítők, követek vagy a tatárok 
által elhurcolt foglyok előbb elkerültek arra a vidékre, erről azonban nincs 
adatunk.2 Biztos forrásokból tudjuk viszont, hogy nyelvrokonaink földjén 
már 1602-ben járt magyar ember: Zalánkeményi Kakas István erdélyi diplo
mata. Kakas 1558 körül született Kolozsváron, szülőháza ma is ott áll a város 
főterén, az udvarra nyíló ablak- meg ajtókereteken még látható kőbefaragott 
valószínű arcmása, névbetűje és koronás kakasfőt ábrázoló címere. A kiváló 
műveltségű és nagy tudású Kakas István a Báthoryak (Zsigmond és András) 
szolgálatában az Erdélyi fejedelemségben töltött be különböző magas tiszt
ségeket, többször járt sikerrel külföldi követségben is. Az Erdélyben uralkodó 
anarchia, a Báthoryak bukása és saját anyagi helyzetének romlása miatt 
Kakas később, 1601-ben felesége dél-tiroli, bozeni birtokán telepedett le. 
Innen hívta el Rudolf császár, és bízta rá egy fontos és veszélyes követség 
vezetését. 

Abbasz perzsa sah 1600-ban török ellenes szövetséget javasolt a császár
nak. Rudolf a szövetség megkötése ügyében, valamint a perzsa diplomaták 
látogatásának viszonzására indította útnak Kakas Istvánt, aki Georg Tectan-
dert, egy művelt szászországi ifjút vett maga mellé titkárnak. Útirányuk a 
következő volt : Prága — Wroclaw—Krakkó — Varsó — Vilnius — Szmolenszk — 
Moszkva — Vlagyimir — Murom—Kazany — Szaratov — Asztrahany—Káspi ten
ger — Langerud —Lahidzsan. Moszkvában Borisz Godunov cár szívesen fogadta 
őket, és kérésükre kíséretet és egy perzsa tolmácsot adott melléjük. Perzsiába 
érkezve az elégtelen táplálkozástól és a rossz ivóvíztől mindnyájan megbete
gedtek. Lahijanba Kakast már hordágyon vitték. Mint Tectander írja: „A bol
dogult követ úr itt még három napig élt, halála előtt utasítást adott arra 

1 Részlet a Magyar Nyelvtudományi Társaságban Budapesten 1974. március 5-én 
tar tot t Finnugor filológiai tanulmányok c. előadásból. 

2 Illetve egy számításba veendő tulajdonképpen van. 1473-ban egy velencei, Am-
brogio Contarini vezette követség tagjaként egy Zuanne Ungaretto (Magyarországi János) 
nevű minden bizonnyal magyar férfi Perzsiából tatár területen és Oroszországon keresztül, 
s a csak nagyjából jelzett útirányból ítélve, föltehetően a cseremiszek földjén szintén 
átmenve utazott vissza. Vélhetőleg arrafelé, amerre a később említendő Kakas és Tectan
der útja is vezetett (Vö. Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India et in Con-
stantinapoli. Vinetia 1543. 65 — 107 lev.; erre 1. TABDY LAJOS, Régi magyar követjárások 
keleten. Bp. 1971. 60, 179). 
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nézve hogy mit tegyünk ő császári felsége leveleivel, és megparancsolta, hogy 
azokat hűségesen, kellő helyre juttassam. Kakas István úr 1603. okt. 25-én 
mint jó keresztény halt meg Lahijanban, hol okt. 26-án, itteni szállásunk kert
jében egy fa alatt temettük el." (Régi magyar utazók Európában 1532—1770. 
Eredeti kútfőkből összeállította és magyarázatokkal ellátta SZAMOTA ISTVÁN. 
Nagybecskerek 1892. 37.) 

A sahhoz már csak Tectander jutott el, mert a kísérők is meghaltak. 
Tectander aztán visszatért hazájába, s Kakas jegyzetei, utasításai alapján, 
valamint azokat kiegészítve németül megírta a követjárás történetét, és 1607-
ben Lipcsében Iter Persicum . . . címmel kiadta. A könyv népszerűségére 
jellemző, hogy 1610-ben már a harmadik kiadása jelent meg, s 1877-ben 
franciára, 1896-ban oroszra is lefordították (az utóbbi nyelvre talán nem az 
egész művet).3 Magyarul az európai útról szóló részt adták ki (SZAMOTA: i. m. 
5 — 45). A könyv a korabeli Oroszország életéről is elsőrendű forrásmunka, a 
földrajzi, történelmi szakirodalom már régóta számon tartja. 

A finnugor tudományok művelőinek figyelmét azonban mindeddig elke
rülte, hogy Kakasék a cseremiszek földjén is átutaztak, s nyelvrokonainkról az 
Iter Persicum-ban rövid de érdekes híradást olvashatunk. Kakas és Tectan
der, noha számos nyelvben jártasak voltak, a magyar és a cseremisz közti 
rokonságot nem vették észre, igaz a cseremiszekkel — akiket egyfajta t a tá r 
népnek tar tha t tak — nem is nagyon érintkeztek. Az alábbiakban Kakas és 
Tectander leírásának azokat a részeit idézzük, amelyekben a cseremiszeket 
említik. 

(A Moszkva c. fejezetből:) ,,Muszkaország igen nagy kiterjedésű, ugyanis 
a cseremisz és nogaji tatárok országaival (melyeket a muszkák uralmuk alá 
hajtottak) együtt Káspitengerig és a Kaukázusig ötszázötven német mérföld 
hosszú, de nagyon néptelen, város kevés, de annál több vadon van. Ugyanis 
20 — 30, sőt Nogajban háromszáz mérföldnyire sem lehet várost vagy falut 
látni, kivévén a Nogajban levő határállomásokat, melyeket a muszkák a tatá
rok elleni védelemből a Volga mentén épitettek." (A Moszkvától a perzsa 
határig c. fejezetből:) „Miután már körülbelül négy hétig időztünk Moszkvá
ban és december 7-én ismét száz személy jelent meg mindenféle italokkal és 
ételekkel a nagyfejedelem részéről, végre valahára elindultunk Kazánba 
(Caslan) a cseremisz tatárok fővárosába, mely 200 német vagy 1000 olasz mér
földnyire, azaz ezer muszka versztnyire fekszik Moszkvától. . . . Muromból 
a cseremisz-tatár vidék határán fekvő meglehetős nagy Nizsnyj — Novgorod 
(Nisna) vagy Klein-Naugart városába [ma Gorkij — M. F.] jutottunk. Ezután 
beléptünk cseremiszek országába, mely igen barátságtalan, vad, bozótos és 

3 Az 1608-as lipcsein (leipzigin) kívül hivatkozást láttam még az 1609-es és 1610-es 
Altenburg in Meissenben és az 1889-es Reichenbergben megjelent kiadásra. A könyv 
teljes címének első része: Iter Persicvm, Kurtze, doch auszführliche vnd warhafftige 
beschreibung der Persianischen Reisz: Welche auff der Röm: Kay: May: aller gnedig. 
Befelch, im Jahr Christi 1602. Von dem Edlen und Gestrengen Herren Stephano Kakasch 
von Zalokemeny [ !], vornehmen Siebenbürgischen vom Adel, angefangen: Vnd als der-
selbig vnterwegen zu Lantzen in Medier Land todtes verschieden: von seinem Reiszbe-
feherten Georgio Tectandro von der Jabel vollends continuiret vnd verrichtet worden . . . 
A francia és az orosz kiadás adatai a következőek : Iter Persicum ou Description du voyage 
en Perse entrepris en 1602 par Etienne Kakasch de Zalonkemeny [ !]. Traduction publiée 
et annotée par Ch. Schefer. Paris 1877. Illetve: Kakas i Tektander: Putesesztvie v Per-
sziju cserez Moszkoviju 1602 — 1603 gg. Moszkva 1896. (Vö. Révai lexikon; SZABÓ KÁBOLY 
és HEIXEBBANT ÁBPÁD, Régi Magyar Könyvtár III-dik köt. Bp. 1896; TABDY: i. m. 203). 
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mocsaras vidék, hol sem szállás, sem élelem sem egyébb kellékek nem kapha
tók, hanem az utasnak mindent magával kell vinnie és útközben az erdőben 
kell felütni sátorfáját, ha éjjeli nyugalomra akar térni. 

I t t nem találhatni falut, hanem csak szórványos tatár kunyhókat. Ezek 
a tatárok [SZAMOTA lábjegyzete szerint itt már a kazanyi tatárokról van szó, 
szerintem azonban a cseremiszekről. — M. F.] nagyon kevés gabonát termel
nek és igen kevés szántóföldet művelnek, hanem leginkább az általuk nagyban 
tenyésztett lovakból és juhokból élnek, mindazáltal mégis többet termelnek 
és több szántóföldet művelnek, mint a nogaji tatárok, kik a kenyeret nem is 
ismerik, és akikről később még bővebben meg fogunk emlékezni. Ezen vidékbe 
lehetetlen volna bejutni, ha mindenfelől nem volna körülvéve a muszkák által, 
kik ezen tatárokat uralmuk alá vetették. Ha valamit dolgoztatni akarnak 
•ezen népek által, ütlegekkel kell őket munkára kényszeríteni, hiszen nem is 
nagyon különböznek a féktelen állatoktól. 

Miután meglehetős fáradság és nagy álmélkodás közepette átutaztunk 
ezen a vidéken, végre ismét egy muszka városba, Svijazsszkba (Schwiasko) 
jutot tunk és december 24-én, karácsony előestéjén Kazánba érkeztünk. . . . 
1603. május 11-én mintegy hetven muszka hajó kíséretében elindultunk 
Asztrachanba, a nogaji tatárok fővárosába, . . . A nogaji tatárok országa 
egészen róna, puszta és kopár, fa és ivóviz nagyon kevés, város és falu meg 
éppen nem található. A viz többnyire keserű és sós, miért is Asztrachanban 
igen sok sókút létezik, úgyhogy az egész muszka birodalmat innen látják el 
sóval; . . . Gabonát azonban édes keveset termelnek, pedig a talaj oly ter
mékeny és oly kitűnő, hogy Németországban sincs különb, ezenkívül minden
féle növény, mint levendula stb. is található itt. Éppen ez az oka annak, hogy 
a tatárok nem maradnak egy helyen, hanem mint a föntemlitett cseremiszek 
lovaikból és birkáikból élnek."4*5 

* 

4 BERECZKI GÁBOR figyelmeztet rá, RÓNA-TAS ANDRÁS pedig levélben részleteseb
ben kifejti, hogy a cseremisz megjelölés más népre is vonatkozhat. Mint RÓNA-TAS írja, 
ebben a kérdésben igen nehéz eligazodni, mert a cseremiszeket és csuvasokat a korabeli 
források és a későbbiek is lépten-nyomon összekeverik. Szerinte SzAMOTÁnak a kazanyi 
tatárokat említő lábjegyzete mindenképpen téves, itt a cseremiszekről vagy a csuvasokról 
lehet szó. Úgy gondolom, Kakasék a cseremiszekkel is találkoztak, s az illető helyek leg
alábbis egy része valóban nyelvrokonainkról szól. A követségnek ugyanis a mai cseremisz 
nyelvterület szélén bizonyára át kellett mennie vagy legalább érintenie azt, a mari nyelv
terület pedig azóta csak keletre tolódott. RÓNA-TAS szerint az sincs kizárva, hogy Kakasék 
a Volga balpartján is mentek, Svijazsszknál pedig átkeltek, mert a Volga jobbpartján 
Svijazsszk előtt levő Csebokszarit nem említik. 

Azt a véleményemet, hogy a követség a cseremiszek földjén szintén járt, megerő
síti NICOLAES WITSEN Noord en Oost Tartarye c. 1692-ben Amszterdamban megjelent 
munkája. Ennek az uráli népekről szóló részeit nemrég MIKOLA TIBOR német fordításban 
— és függelékként az eredeti szöveggel — újra kiadta (N. Witsens Berichte über die Ura
lischen Völker. Szeged 1975. Studia Uralo—Altaica VII.). WITSEN ugyan a tárgyalt uráli 
népekről általában megjegyzi, hogy különös, a tatároktól eltérő nyelven beszélnek, mégis 
művéből kitűnik, hogy egyes finnugor népeket ő vagy elődei a tatárokhoz sorolnak, illetve 
soroltak, vagy származási kapcsolatba hoznak velük. A cseremiszek elhelyezkedéséről 
WiTSENnél az alábbiak olvashatók (A Mikola-féle fordítást idézzük, az első lapszám erre, 
a pontosvessző utáni pedig az eredeti kiadványra, annak 1705-ös második kiadására 
vonatkozik.): ,,[Die Tscheremissen] wohnen um die Stadt NisiNovogorod, in den Wäldern, 
zu beiden Seiten des Flusses Volga, sie halten sich von der Wiatka und der Wolochda bis 
zum Fluss Kama auf. In der Nähe des Städtchens Vasiligorod, . . . bis zur Festung der 
Krimtataren an der Volga halten sich die tscheremissischen Tataren auf, deren Gebiet um 
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SZINNYEI JÓZSEF A finn —magyar nyelvrokonság c 'cikkében (In: Fin
nek Észtek. Bp. 1928. 56 — 66) említi, hogy tudomásunk szerint az első Finn
országban járt magyar Trefort Ágoston, a későbbi közoktatásügyi miniszter 
és akadémikus volt, aki 1836-ban fordult meg ott (i. m. 60). Szinnyei adatát a 
későbbi szakirodalom is átveszi. CSUPOR ZOLTÁN MIHÁLY azt írja, hogy Sajno-
vics János Vardö szigetéről visszatérve a finnországi Maursundban szintén 
időzött (CSIFU 1: 87). így az elsőség Sajnovicsot illetné. Maursund azonban 
Norvégiában van. Különben Sajnovics nem Vardőről visszatérve, hanem 
affelé utaztaban tartózkodott Maursundban (1. LAKÓ GYÖRGY, Sajnovics 
János. Bp. 1973. 37). 

Adataink szerint Finnországban 1791-ben járt először magyar ember, 
Orlay János. Orlay 1791-ben mint orvostanhallgató az orosz birodalomba 
vándorolt ki, ahol szép karriert futott be. A cár udvari orvosa és államtaná
csos lett, s vezető szerepe volt az ottani tudományos és udvari életben. Nem 
egy magyarországi tudóst ő hívott Oroszországba, többek között Balugyánszky 
Mihályt, Reguly későbbi támogatóját. Észt vonatkozása miatt említjük, 
hogy 1806-ban a dorpati (tartui) egyetem fogadta az orvostudomány és a 
sebészet doktorává. Orlay, orosz nevén HBÜH CeMëHOBH1! OpuaM, széles érdek
lődésű, sokoldalú ember volt, kapcsolatban állt pl. Goethével, élete végén a 
nyezsini gimnázium igazgatójaként pedig Gogolt is tanította, s hatását az 
íróra az orosz irodalomtudomány pozitívnak ítéli (L. TARDAY LAJOS, Dr. 
Orlay János 1770—1829. Klny. az Orsz. Orvostörténeti Könyvtár Közlemé
nyei 13. számából. Bp. 1959. 71 1., magyar és orosz szöveg. E tanulmányt 
némileg módosítva 1. még SCHULTEISZ E M I L — T A R D Y LAJOS, Fejezetek az 
orosz—magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Bp. 1960. 133 — 163). 

Orlayt Oroszországban állandóan foglalkoztatta a magyarok őshazájá
nak, nyelvrokonainak kérdése, mivel azonban nem volt képzett nyelvész, e 
téren csak a romantikus nyelvhasonlítók szintjéig vitte. Igaz a finekkel és 
lappokkal való rokonságot sem tagadta. Jól mutatja ezt az a levele, amelyet 
Tertina Mihály nagyváradi tanárhoz írt. Az 1803-ban a Zeitschrift von und 
für Ungern-ban (4: 134 — 135) megjelent latin nyelvű levélrészletből Tardy 
fordítását (i. m. 6 — 7) használva idézünk. 

,,. . . Bűn az, ha valaki nem igyekszik hazájának múltját feltárni, jól
lehet megtehetné . . . Én magam is, amikor 1891 (o: 1791)-ben a Balti tenge
ren át Pétervárott kötöttem ki, úgy találtam, hogy itt módom nyílik a magya
rokkal rokon népeket tanulmányozni. így jártam be a lappok földjét, Finn
országot, a Kaukázus és az Ural hegyvidékeit, és mindenütt a saját szememmel 

ein gutes Stück über Kasan sich hinaus erstreckt. . . . Sie wurden auch zu den Tataren 
gerechnet . . . Sie wohnen ringsum in der Nähe von Kasan. . . . Die Wohnplätze der Tsche-
remissen nehmen ihren Anfang bei Wasiligorod, . . . Sie bewohnen die Gegend an beiden 
Seiten des Flusses Volga bis zur Stadt Kasan; . . . Die Opferhandlungen müssen auf gewis
sen Plätzen geschehen, namentlich vierzig Werst (Vier Werst machen eine Meile aus) 
südwärts von Kasan, bei einem Morast am Fluss Nemda," (1—5; 619 — 621). A WITSEN 
közölte nyelvi mutatványból (8 — 9; 622) is látszik, hogy a fentiekben valóban a csere
miszekről van szó. Witsen leírását ismerteti még THOMAS A. SEBEOK Les Tschérémisses 
au XVIIe siècle témoignage de Witsen c. cikke (1. EFOu. 10: 61 — 75). 

6 A Kakas Istvánra és követségére vonatkozó legfontosabb irodalomra lásd még: 
SZINNYEI JÓZSEF, Magyar írók élete és munkái. 5. köt. Bp. 1897.; VERESS ENDRE, Zalán -
keményi Kakas István. Bp. 1905.; NYIREŐ ISTVÁN: Kakas István utazása Moszkván á t 
Perzsiába. Földrajzi Közlemények 1955: 67 —73; NÉMETH IMRE, Zsarnokok futára. 
Regény. Bp. 1966. 
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lá t tam a régi magyarság nyomait. Azon a vidéken, amely a Don, a Kaukázus
hegység és a Káspi tenger között terül el, megtekintettem a Magyar nevű város 
romjait, amelyet ma is ugyanígy neveznek; megszemléltem a Török nevű 
folyót és más helyeket, mint Mozdok-ot, Irtis-t és Kő-bányát, melyet az 
oroszok mai napság is Kubany-nak neveznek. Ebben az oroszoktól Kubany-
nak nevezett városban igen nevezetes bányák vannak, ezért méltán adták e 
helynek a magyar Kőbánya nevet. Ami az Ural hegyeket illeti, azok is a 
magyaroknak köszönhetik elnevezésüket. A körülöttük elterülő síkságnak 
ugyanis a folyóval egyetemben Urala, azaz Ur-Allya a neve, akárcsak Magyar
országon: Hegy-Allya. Maguk az oroszok ezeket a hegyeket Jahorszkija vagy 
Uhorszkija Hori-nak nevezik, vagyis Magyar Hegynek, amint ez térképeiken 
is világosan olvasható. A kárpátoroszok, akik Magyarországon a Kárpátokat 
lakják, a magyarokat Uhri-nak nevezik, ami megdönthetetlenül bizonyítja, 
hogy Ázsiának ezt a részét is magyarok lakták. Magának az Urai-hegység 
körül lakó népnek is Uritsi a neve és magyarhoz hasonló idiómán beszélnek." 

Orlay 179l-es finnországi és egyéb utazásairól ZICHY J E N Ő is szól (Zichy 
Jenő gróf harmadik ázsiai utazása VI. köt. Bp. —Leipzig 1905. 17 — 18, magyar 
és német szöveg). 

Orlay később anyagilag segítette Jaksics Gergely és mások őshazakutató 
útjait, sőt 1819-ben Jaksiccsal maga is hosszabb útra indult. Erről az utazás
ról legbővebben Jaksics meglehetősen fantasztikus elbeszéléséből értesülünk, 
amelyről PERECSÉNYI NAGY LÁSZLÓ írt Két nevezetes hazafiaknak napkeleti 
utazásokról c. cikkében (Felső Magyar Országi Minerva 1825. I I . Negyed 
203 — 206; 1. még TARDY: i. m. 37 — 38). Eszerint Jaksics és Orlay a Kaukázus
ban az ősmagyarok maradékaira bukkant, s egy Irrédi nevű oroszul és magya
rul egyaránt beszélő murzájukkal (hercegükkel) találkozott is. Jaksics közlé
seit és a murza beszédének illusztrálására bemutatott szöveget TOLDY FERENC 
(ZICHY: i. m. 20) és GOMBOCZ ZOLTÁN (NyK 40: 347 — 348) koholmánynak 
minősíti. PERECSÉNYI is megjegyzi: „Elvárjuk ezen tudósítások hitelességét 
Körösi Sándor haza jövetelével" (i. m. 206). ZICHY (i. m. 20) és B E N D E F Y 
LÁSZLÓ (A magyarság kaukázusi őshazája. Bp. 1942. 439) pedig arra gondol, 
hogy Jaksics magyarországi kivándorlók leszármazottjaival találkozhatott. 

Érdekesebb lenne Orlay részletes útifeljegyzéseit olvasni, ezek azonban 
nem maradtak ránk. Levelezéséből viszont kiderül, hogy a kaukázusi Magyar 
nevű város lakóit magyar eredetűeknek véli, noha csak oroszul beszélnek. 
Grúziában a magyarok és grúzok közös jellembeli tulajdonságai tűnnek fel 
neki, az osszétok nyelvéről pedig megállapítja, hogy főleg ez mutat közös 
vonásokat a magyarral (vö. TARD Y : i. m. 24 —25). A Magyar helynév — amely 
különben e s e t l e g valóban a honfoglalás előtt vagy később odakerült 
magyar néptöredékek emlékét őrizheti (vö. Msgőstört. Szerk. L IGETI LAJOS. 
176)6 — az őshaza bizonyítékaként Orlaynak egy Odesszában 1828-ban kelt 
levelében is előfordul: ,,Egy butellia Magyar bort küldök az Uraknak, melly 
magyar nevű, de már elpusztult város szomszédságában, de tsak ugyan 
M a g y a r nevezetű falú határában termett a felső Kaukázusi vidéken . . . 
kóstoltassák meg azt Bétsben lévő Nagyjainkkal, hogy tudhassák millyen az 
eredeti igaz magyar bor, melly az Orosz Birodalomban is magyar bornak 
neveztetik." (Hasznos Mulatságok 1828. I I , 274; Magyar Kurir 1828: 307 -308 ; 

6 Erre a kérdésre legújabban 1. VÁSÁRY ISTVÁN: Julianus magyarjai a mongol kor 
után (Somogyi Múzeumok Közleményei 2: 49 — 67). 
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1. még TABDY: i. m. 38 — 39.) Abor t azonban a címzettek nem ízlelhették meg, 
sajnálkozott is ezen a levél ismertetője: „Kár, hogy el felejtette már a küldő 
Hazánkfia, hogy a Magyar a bort kivált útra nem butelliában, se nem palaczk-
ban, hanem Kulatsban (Tsutorában) szokta vinni, melly el nem törik." (Hasz
nos Mulatságok 1828. I I , 275.) 

A. MOLNÁR F E R E N C 

The First Hungárián Travellers among the Cheremises and the Finns 

by FERENC A. MOLNÁR 

Up to now it has been known that the first Hungárián traveller among the Chere
mises was Antal Reguly in 1845. The author of this article points out that a Hungárián,, 
i. e. Transylvanian, traveller István Kakas of Zalánkemény had already gone through 
part of the Cheremis territory in 1602. Kakas was sent on a mission by Emperor Rudolf, 
the King of Hungary to Shah Abbas to forge an alliance against the Turks. Kakas and 
the other members of the légation reached Persia, where Kakas died 25. X. 1603, by way 
of Prague, Warsaw, Moscow, Murom, Kazan and Astrakhan. His companions also died, 
only his Saxon secretary Georg Tectander met the Shah. Then Tectander returned home 
and on the basis of Kakas' notes and directions he wrote in Germán the history of the 
légation and published it under the title Iter Persicum . . . (Leipzig, 1608). Geographers: 
had already taken notice of this book, it had further éditions and was translated into 
French, Russian and partly Hungárián. The légation went through the territory of the 
Cheremises (or as Kakas and Tectander usually call them Cheremis-Tatars). They had 
no contact with them and did not perceive that Cheremis is a related language to Hun
gárián. This article quotes every mention of the book relating to the Cheremises. E. g. 
Kakas and Tectander remark that the Cheremises scarcely cultivate land, they live chiefly 
from theif horses and sheep. 

Academian Ágoston Trefort was regarded as the first Hungárián who (in 1836) 
visited Finland. But a Hungárián, János Orlay had already travelled to Finland in 1791. 
Orlay, a médical student (later by his Russian name HßaH CeiweHOBHM Opjiaft), settled 
in Russia and made a splendid career there, becoming the court-physician of the tsar 
and a counciller of state. Orlay dealt with linguistics too as a dilettant and he searched 
for the origin and the relationship of the Hungarians. So he travelled to Finland, Lapland, 
the Caucasus and the Ural-region and as he wrote, he found «everywhere the marks of 
ancient Hungarians». 


