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Toimitus — Toimetus — Szerkesztosšg: Matti Pesonen 
päätoimittajana — päätoimetaja — foszerkesztö; Rafael Engelberg 
toimitussihteerinä — toimetuse sekretäär — helyettes szerkeszto; 
T. L Itkonen, Alfred Jotuni, Yrjö Loimaranta, Alpo Sailo, 
A. O. Väisänen, W. GriinthaURidala, Jõzsef Faragö, IgohMõs* 
sheg; vakituisia avustajia Suomessa, Virossa ja Unkarissa — hulk 
alalisi kaastöölisi Soomes, Eestis ja Ungaris — ällandõ munkatärsak 
Magyarorszägon, Finn- 6s Esztorszägban. 

Toimituksen ja konttorin osoite — Toimetuse ja talituse 
aadress — A szerkesztoseg es kiadöhivatal cime: Suomi, 
Helsinki, Aurorankatu 7, tel. 42 824. 

Asioimisto Virossa — Talitus Eestis — Bizomänyos Esztor
szägban: Kooliosakonna j uh.G.Ollik, Tallinn, Hariduseministeerium. 

Asioimisto Unkarissa — Talitus Ungaris — Bizomänyos 
Magyarorszägon: Bän Aladär dr. igazgatõ. Budapest. Turani 
Tärsasag, Orszäghäza, VII. kapu. 

Ilmestyminen — Ilmub — Megjelenik: Neljännesvuosittain, 
ainakin 32«sivuisena numero, asianhaarain mukaan kuvitettuna. 
— Neli korda aastas, vähemalt 32 lehekülge number, asjaolusid mööda 
piltidega. — Evenkint negyszer, szämonkint legaläbb 32 oldalnyi 
terjedelemben, a körülm£nyekhez k£pest illuszträlva. 

Tilaushinta — Tellimise hind — Elofizetesi dfj: Suomessa — 
Soomes — Finnorszägban Vi Smk. 25: —, yksityisnumerot — üksik 
number — egyes szäm Smk. 10: —; Virossa — Eestis — Esztorszäg
ban Vi Emk. 235: —, yksityisnumerot — üksik number — egyes 
szäm Emk. 95: —; Unkarissa — Ungaris — Magyarorszägon Vi kruu* 
nüa — kroon — korona 55,000: —, yksityisnumerot — üksik number 
— egyes szäm kr. — kr. — kor. 18,200. 

Ilmoitukset — Kuulutused — Hirdetesek: Vi siv. — lehekülg 
— oldal Smk. 1,000: —, Emk. 9,320: —, kr. — kr. — kor. 1,820,000:—; 
Va siv. — lehekülge — oldal Smk. 500:—, Emk. 4,660: —, kr. — 
kr. — kor. 910,000: —; 1U siv. — lehekülge — oldal Smk. 250: —, 
Emk. 2,330: —, Jir. — kr. — kor. 455,000:»—; V8 siv. — lehekülge — 
oldal Smk. 125:—, Emk. 1,165:,— ,"Jcr. — kr. — kor. 227,500:—. 
Koko vuodelta 10 % alennus. — Terve aasta kohta 10 % hinnaalandust. 
— Egesz6vre.l0% «rengedmeny. — Pyydettäessä käännetään kaikille 
kolmelle sukukielelle. — Soovi mööda tõlgitakse kõiki kolme keele. 
— Kfvänatra mindhärom rQkonnyelvre valõ fordftäsrõl gondoskodunk. 

»FennooUgriasta» tietoja ja uutisia lainattaessa pyydetään lähde 
mainitsemaan. — »Fenno-Ugriast» teateid ja uudiseid laenates palu
takse allikas nimetada. — A »Fenno-Ugria» adatainak 6s hfreinek 
kölcsönz£se eset^ben a forräs megemlites^t kdrjük. 
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FE NN O. UGRI A 
Suomalais*ugrilainen kulttuurilehti — Soome-Ugri kjyjjj^yrleht — 

Finn-ugor kultürälis folyöirat. 

A tallinni kultürälis kongresszus a felszinre vetödött ro«» 
konsägi eszme megszilärditäsa vegett finn# ugor nepek közötti 
kultürälis folyöirat alapitäsät lätta szüksegesnek es a terv 
megvalositäsät a finnekre bizta. A Finnseg Szövetsege Rokon» 
nepek Osztälya (Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosasto), 
amelynek föladatävä lett többek között az is, hogy a kultu# 
rälis kongresszusok letärgyalta ügyek gondozäsät ellässa Finn# 
orszägban, a terv megvalositäsähoz hozzälätva Fenno*Ugria 
cimmel finn, eszt es magyar nyelven megjelenö illusztrält 
folyõirata 1925.*i, elsö evfolyamänak terjesztese erdek6ben 
toborzõ kör utra indul es annak inegrendelesere buzditja a 
jövo tävlatait megsejto közönseget. Remeljük, hogy e belätha# 
tatlan jelentösegü kezdemenyezes elofizetesekkel valo tämogatä* 
säban a rokonsägi eszmet legelsfinek megpenditß magyar nem» 
zet lesz legfürgebb es leglelkesebb zäszlõtartõnk! 

A  Fenno*Ugr ia  szerkesz t f t sege  es  k iadoh ivata la .  
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FELTfiTELEK i 

A  F  E  N  N  O  « •  U  G  R I A  
elöfizetesi gyüjtSi szämära 

az 1925. evre. 

A  g y u j t ö  d i j a z a s a .  

Minden egyes elöfizetesi gyüjtönk szämära a következö jutale* 
kokat biztositjuk: 3—10 elöfizetö utän 15% es 10#nel több 
elöfizetö utän 20 % az elöfizetesi dijak egyesitett összegeböl. 

H o g y  l e h e t  e l ö f i z e t n i ?  

Az elöfizetök nevenek es dmenek, toväbbä az elöfizetesi 
idötartamnak a megrendelesi ivbe valõ följegyzese es a gyüjtö 
nevenek aläiräsa utän a megrendelesi Iv ätadhatö a legköze# 
lebbi könyvkereskedesnek vagy utbaindlthato a Fenno?Ugria 
Magyarorszägi Bizomänyi Hivatalähoz (dm: Bän Aladär dr. 
igazgatõ. Budapest, Turäni Tärsasäg, Orszäghäza, VII. kapu). 

A  m e g r e n d e l e s i  d i j a k  k i f i z e t e s e .  

A megrendelesi iv utbainditäsäval egyidejüleg az elöfizetesi 
dijak is megkiildendök. Az elöfizetesi dijak összegeböl a 
gyßj tö  proviz iõ ja  mindamel le t  e löre  l evonandõ.  
Ha az elöfizetesi dijakat nem lebetne azonnal megkiildeni, 
megküldendök azok legkesöbb märcius vegeig bezäro# 
lag, hogy a folyöirat szällitäsäban fennakadäsok ne törtenje» 
nek. Az elöfizetesi dij akat ne közönseges levelben, hanem 
postautalvänyon vagy ajänlva küldjük. A közönseges levelek 
megerkezese ugyanis bizonytalan. 

A l a p s z e t k i i l d e s e .  

A megrendelesi iv megerkezese utän a folyöirat elsö szämät 
az elöfizetök dmere azonnal postära tessziik es gondoskodunk 
röla, hogy az elöfizetök a lapot a megrendelesi idö egesz 
tartama alatt pontosan megkaphassäk. 

A FennojsUgria Magyarorszägi Bizomänyi Hivatala 
(Bän Aladär dr. igazgatö. Budapest, Turäni Tärsasäg, Orszäghäza, 

VII. kapu). 



A  F E N  N O < U G R I A  M E G R E N D E L E S I  I V E  
AZ 1925, fiVRE. 

Elöfizetesi dlj: egesz evre 55,000 kor., egyes szäm 18,200 kor. 

Az elöfizetö^neve Cime 
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A (gyüjtöi jutalekom levonäsa 
utän fönnmaradt) m e g r e n» 
d  e  1  e  s  i  ö s s z e g e t  

Kor — 

mellekelve kiildom 
postautalvänyon küldöm 
utänvettel küldöm 

(Fölösleges szavak törlendök). 
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1 e ttno 5» o V f o 

Suomalaisugrilainen kulttuuri* 
lehti o SoomesUgri kultuurileht <s> 

Finn»ugor kultüräl is folyöirat 

I v. 1925r- N:o 1 

Lukijalle <$> <3> Äz olyasohoz. 

Senjaikeen kun Suomi ja Viro maailmansodan luomissa 
olosuhteissa saavuttivat itsenäisyytensä ja Unkari näissä 

olosuhteissa, Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian jakautuessa, 
joutui erilleen Itävallasta ja siten sekin täysin omaa elä
määnsä elämään, on kaikissa näissä suomalais-ugrilaisissa 
maissa virinnyt voimakasta sukulaisuustunnetta ja sukulai-
suusharrastusfca toisiansa sekä kaikkia muita suomalais-ugri-
laisia kansoja kohtaan. Näin senkin johdosta, että kukin 
omalla tavallansa omissa vaikeuksissaan jä vaaroissaan on 
tuntenut tarvitsevansa ystäviä ja silloin johtunut kysymään 
myöskin omaa sukuansa. Mutta näin siitäkin syystä, 
että omaa elämäänsä eläen on luonnollinen veren veto 
päässyt ikäänkuin paremmin oikeuksiinsa ja mahdollisuuk
siinsa. Vieläpä edelleen senkin seikan aiheuttamana, että 
niinhyvin Suomi ja Viro kuin Unkarikin tuntevat omaa
vansa samantapaisen aseman ja tehtävän yleismaailmallisessa 
kulttuuritoiminnassa. Suomalais-ugrilaista sukumieltä ei nos
tata ainoastaan keskinäisyyden etuus ja ilo, vaan sitä kannus
taa myöskin vakaa ja velvoittava tietoisulis siitä, että suoma-
lais-ugrilaisessa tutkimuksessa ja kaikessa kulttuurityössä on 
erinomaisen paljon semmoista tehtävää, mikä olisi avuksi ja 
rikastukseksi koko maailman yhteiselle kulttuuripyrkimykselle. 

Suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteyttä rakennettaessa ja 
suomalais-ugrilaisia kansoja toisiinsa lähennettäessä on yhä 



2 Toimitus — Toimetus — Szerkesžtöseg. 

kipeämmin tunnettu tarvetta aikaansaada yhdyssiteeksi ja 
välineeksi suomalais-ugrilaisten kansain keskeinen yhteinen 
kulttuurilehti. Lukuunottamatta tieteellisiä julkaisuja ja 
aikakausikirjoja, jotka tieteellisten laitosten kesken ovat yllä
pitäneet yhteyttä ja kehittäneet yhteistoimintaakin, ei laa
jemmalla kulttuuritoiminnalla ole ollut juuri sanottaviakaan 
viestinviejiä — huomioonottaen, että kielet ovat toisistaan 
siinä määrin erilaistuneet, ettei ainakaan etäisimmissä ta
pauksissa toista toisen keskuudessa juuri ollenkaan ymmär
retä. Ja kuitenkin suuremman käytännöllisen tuloksen saa
vuttamiseksi olisi luonnollisesti välttämätöntä, ettei yhteys 
rajoittuisi pelkästään tieteeseen, vaan ulottuisi mahdollisim
man laajalle kaikkeen kulttuuritoimintaan. Näin ollen yhtyi 
viimekesäinen Tallinnan kulttuurikokouskin lausumaan toivo
muksen yhteisen aikakausilehden perustamisesta, »joka olisi 
suomalais-ugrilaisten heimojen lähenemispyrkimysten kes
kuksena ja ilmituojana ja jota kaikki sukukansat mahdolli^ 
suuden mukaan avustaisivat»; pyytäen samalla Suomen edus
tajia, mikäli mahdollisuuksia on olemassa, huolehtimaan 
tämän toivomuksen toteuttamisesta. 

Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosasto, joka parisen 
vuotta toimineena oli jo omastakin puolestaan suuntautunut 
sukukansaharrastuksiin ja jonka tehtäväksi nyttemmin on 
tullut myös kulttuurikokousten käsittelemäin sukukansa-
asiain huolehtiminen Snomessa, on piiriinsä lukien Tallinnan 
kulttuurikokoukseen osaaottaneet Suomen edustajat ryhty
nyt voimiensa mukaan suomalais-ugrilaisen kujttuurilehden 
hanketta toteuttamaan, suunnitellen lehden, jotta se parem
min yhteiseltä tuntuisi, osittain suomen?, viron- ja unkarin
kieliseksi. Sukukansaosaston asettama toimituskunta, joka 
on välittömässä yhteydessä Tallinnan kulttuurikokouksen 
asettaman sukukansatoimikunnan virolaisten ja unkarilaisten 
jäsenten ja heidän muodostamiensa sukukansajärjestojen tai 
asioimistojen kanssa ja joka on saanut lupaan edustavia ja 
asiantuntevia avustajia kaikista kolmesta sukumaasta, roh
kenee täten laskea lehden ensimmäisen numeron julkisuuteen. 

»Fenno-Ugria»* näkee edessään suuren, mutta samalla vai-, 
kean tehtävän koettaa ulottaa suomalais-ugrilaisten kansain 
katsantopiiri yli kaiken niin kummasti hajautuneen suoma
lais-ugrilaisen suvun ja koettaa kohottaa suomalais-ugrilaiset 
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kansat tämän yhteisen näkemyksen avartamina kulttuuri
tekijöiksi niillä etutintapaikoilla, mihin historia on ne osoit
tanut. Mieli on olla mukana, vaikkapa vähältäkin osalta. 

Pärast seda kui Soome ja Eesti maailmasõja loodud oludes 
iseseisvuse saavutasid ja Ungari, Austria-Ungari kak-

sikmonarhia lagunedes, ise seisvaks sai ja nii täiesti oma elu 
elama hakkas, on kõigis neis Soome-Ugri mais vägev su
guluse tunne ja suguluse harrastus teineteise ja kõigi muude 
Soome-Ugri rahvaste vasta ärganud'. Seda on osalt selle' 
pärast sündinud, et igaüks omis raskustes ja hädaohtudes' 
olles on tunnud oma viisi sõpru tarvitsevat, ja siis ori 
kõige päält küsimus omast sugurahvast tekkinud. Pääle selle 
selle pärast, et oma elu elades loomulik vere ligitõmbus justkui 
paremini omi õigusi ja võimalusi on nõudnud. Lõpuks 
selle pärast, et nii Soome ja Eesti kui Ungari tunnevad sama
sugust seisukohta ja ülesannet üleüldises maailma kultuuri-
tegevuses omavat. Soome-Ugri sugulusemeelsust ei ärata 
ainult vastastikkune huvi ja rõõm, vaid seda kannustab 
samuti see tõsine ja kohustav teadvus, et Soome-Ugri uuri
mises ja kõiges kultuuritöös õieti palju sarnast on, mis 
kogu maailma ühistele kultuuri püüetele abiks ja rikastamiseks, 
oleks. 

Soome-Ugri kultuuriühtlust ehitades ja Soome-Ugri rah
vaid teineteisele lähendades on järjest valusamini tarvet 
tuntud ühissidemeks ja vahendiks Soome-Ugri rahvaste vahe
line, ühine kultuurileht asutada. Teaduslikka väljandeid ja 
ajakirju arvesse võtmata, mis teaduslikkude asutuste vahel 
ühendust on üleval pidanud" ja ühistegevust arendanud, ei 
ole ometi laiemal kultuuritegevusel just nimetatavaid teata
jaid olnud; sest kõik sugukeeled on teineteisest selle võrra erine
vaks kujunenud, et vähemast kõige kaugemad'hõimud teine
teisest isekeskes aru ei saa. Ja selle pärast oleks suurema 
praktilise resultaadi saavutamiseks loomulikult tarvilik, et 
ühendus mitte ainult teadusega piiratud ei oleks, vaid võimali
kult laialt kõige kultuuritegevuseni ulataks. Selle pärast ühines 
minevasuvine kultuurikoosolek Tallinnas ühise ajakirja asuta
mise otsuses, ajakirja, mis oleks Soome-Ugri hõimude lähe
nemise püüete keskkohaks ja avaldajaks, ja mida kõik sugu
rahvad võimalikkust mööda toetaksid. Ühtlasi paluti Soome, 
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edustajat, nii palju kui võimalik, selle soovi teostamise eest 
hoolitseda. 

Soomluse Liidu Sugurahvaste Osakond, mis paariaastase 
tegevuse ajal omast kohast Sugurahva harrastustele tähelepane
mist on pühendanud ja mille ülesandeks nüüd samuti kultuuri-
koosolekute käsiteldud sugurahvaste asjade eest hoolitsemine 
on saanud, on ta ringkonda kuuluvate, Tallinna kultuurikoos-
olekust osa võtnud, Soome edustajate kaudu jõudu mööda 
Soome-Ugri kultuurilehe mõtte teostamisele asunud. On 
leht kavatsetud, mis, seks et ta paremini ühine tunduks, 
osalt Soome, Eesti ja Ungari keeli on. Sugurahvaste osa
konna nimetatud toimkond, mis ühendust peab Tallinna 
kultuurikoosoleku sugurahva toimkonna Eesti ja Ungari 
liigete vahel ja nende moodustatud sugurahva ühisuste ehk tali
tuste vahel, ja mis on kaastöö lubamisi edustavate ja asjatund-
vate isikute poolt kõigis kolmes sugumaas saanud, usaldab 
nii esimese numbri avaldada. 

»Fenno-Ugria» näeb enese ees suure,, kuid ühtlasi raske 
ülesande kõigi Soome-Ugri rahvaste vaatepiiri kõige nii 
imelikult laiali läinud Soome-Ugri soo üle ulatada ja Soome-
Ugri rahvaid, selle ühise nägemuse avardatuna, kultuuriteguri
teks tõsta neil eesrinna kohtadel, kuhu ajalugu nad on määra
nud. Soovime ses töös ühes olla, olgu ka väikese osaga. 

Miutan az eröviszonyok vilaghaborü okozta eltolodäsa 
következteben Finn- es ISsztorszäg fölszabadult es az oszt-

rak-magyar monarchia fölbomlasa reven Magyarorszag — 
tragikus földarabolasatõl eltekintve — zavarõ hatasoktöl 
mentes allami eletet megkezdette, a rokonsagi eszme mind 
egymas, mind mäs finn-ugor nepek irant hatalmas erövel lob-
bant a szivekbõl elö mindhärom független finn-ugor orszag 
területen. fgy törtent akkor is, amidön e nepek mindegyike 
sülyos nehezsegei es fenyegetö ellensegei közepette jobaratok 
szerzesenek szüksegesseget es kilatasait fontolgatva sajät 
rokonsagät is szöba hozta. De lgy törtent azert is, mert önällõ 
eletet elve a versegi kötelekek termeszetes jogaikhoz es lehetö-
segeikhez az utat könnyebben megtalaltak. E jelenseg elõide-
zesehez toväbbä azon körülmeny is hozzajarult, hogy Finn-, 
Eszt- es Magyarorszagkülönleges helyzetea kultüralis tevekeny-
seg porondjän mindhärom nepet hasonlõ teendök ele alK-
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totta. A finn-ugor rokonsägi eszme ugyanis nem csupän a 
kilätäsban levö kölcsönös elõnyök eredmenye, • hanem azt 
együttal azon komoly munkära kötelezõ tudat is sarkan-
tyüzza, hogy a finn-ugor nepekre vonatkozö kutatäsban es 
altalaban e nepeket erintõ mindennemü kultüralis tevekeny-
segben sok-sok olyan teendö rejlik, amely fölötte alkalmas 
arra, hogy az eg^sz viläg közös kultüralis törekveseit tetemes 
mertekben segitse es gazdagitsa. 

A finn-ugor kultüralis egyseg megalapitasät es a finn-ugor 
nepek egymashoz valo közeledeset celzö kiserletek alkalmaval 
egyre egetöbben jelentkezett azon tapasztalati teny, hog\r e 
nepek között az összekötõ kapocs szerepet betöltõ, ältalänos 
iränyü finn-ugor kultüralis folyöirat nelkül e teendök megva-
lõsitäsat nem lehet elkepzelni. Figyelmen klvül hagyva azorx" 
ban a tudomanyos kiadvanyokat es folyöiratokat, amelyek 
tudomänyos intezetek között az egyseget fönntartottak es az 
együttmüködest fejlesztettek, nem volt eddig szambavehetõ 
hiradõ a tagabb ertelemben vett kultüralis tevekenyseg 
területen:— el nem fjelejtve, hogy e nepek nyelvei annyira elval-
toztak, hogy közvetlen erintkezesek alkalmaval tavolabbi 
esetekben egymas anyanyelvenek megertese teljesen lehetet-
len. Ezzel szemben nagyobb gyakorlati eredmenyek eler-
hetese vegett termeszetszerüleg föltetlemül szükseges voina, 
hogy az egyseg es együttmüködes ne csupan a tudomänyra, 
hanem a lehetö legtagabb ertelemben vett kultüralis mun
kära is kiterjedjen. Ilyen körülmenyek között a legutöbbi 
tallinni kultüralis kongresszus kifejezesre juttatta azon vele-
menyet, hogy ältalänos kultüralis folyöirat alapitäsa kivä-
natos —azon kikötessel, hogy az »a finn-ugor nepek közeledesi 
törekveseinek központja legyen es azt lehetõseg szerint az 
összes rokonnepek tämogassäk». E velemeny nyilvänitasaval 
egyidejüleg a kongresszus fölkerte Finnorszäg kepviselõit arra, 
hogy — amennyiben az ältalänos öhaj kielegithetesere lehetö-
segek mutatkoznak — a terv megvalösitäsäröl gondoskodjanak. 

A Finnseg Szövetsege Rokonnepek Osztälya (Suomalai
suuden Liiton Sukukansaosašto), amely nehäny evi müködese 
utän a rokonsägi eszme äpoläsähoz saj at kezdemenyezesebõl 
mär regebben hozzälätott es amelynek föladatai köze kapcsolö-
dott legüjabban a kultüralis kongresszusok letärgyalta rokon
sägi ügyek gondozäsa Finnorszägban, a tallinni kultüralis 
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kongresszus finnorszägi kepviselöit tagjai között latva legjobb 
tehets^ge szerint hozzälätott, bogy a finn-ugor kultüralis 
kongresszus kezdemenyezte es az egyseg sikeresebb elerhetese 
vegett finn, eszt es magyar nyelven szerkesztendö folyöirat 
megvalösitäsät a saj at hatäsköreben biztositsa. A Rokonnepek 
Osztälya valasztotta szerkesztö bizottsäg a tallinni kultüralis 
kongresszus kirendelte testvernemzetközi bizottsäg eszt es 
magyar tagjaival s az õket tagjai, ilietöleg vezetõi közeszämitö 
rokonsägi szervezetekkel es bizomänyi hivatalokkal valõ köz-
vetlen összekötteteseitöl tämogatva, mindhärom orszäg szak-
ertö es reprezentäns ferfiai reszerõl valö közremüködes igere-
tenek birtokäban bätorkodik a folyöirat elsö szämät ütjära 
bocsätani. 

A »Fenno-Ugria» lätja nagy es fölötte neh^z teendõit es 
hivatäsa szerint megldserli, hogy a finn-ugor nepek szellemi 
horizontjät sajnälatosan szštszörödott egesz finn-ugor fajunkra 
kiterjessze, lelküket közös tävlatok befogadäsära kepesitse es 
fölemelje öket kultürälis tenyezõkke a harcvonal legelere, 
ahovä a törtenelem vezenyszava rendelte öket. Erre törek-
szünk: amit megtebetünk, meg fogjuk tenni. 

Toimitus — Toimetus — Szerkesztöseg. 

fenno=ügria. 

kirjoittanut— kirjutcmub — ntaga fejeböl pallšrojä 9tafaet @ngel= 
"berg; roiroffi  f  ään täne t  —  ( S e s t i  f e e l e  t õ l f i n u b  —  e § ^ t  n t i e l r o r e  f o r b i t ä  S B .  9 t i b a l a ;  
unfariffi fääntänqt — Uttaari feele tõltinub — febroe f§erent ntagtjarofitä $ o r a g o 
Sö j fe f .  

CXt oigan—®amati forroešta äärettömältä 
'^^^anfojo (iinn^t ott tummia täätä: 
@ieltä ort fuomet ja tarjalat f orjat, 
(Sentit ja inherit nopfat ja norjat, 
permien muinainen faiufa§ fanta, 
Mogulit, oStjafit D&joeitrranta, 
S^feremi^fit, tootjafit, morbtoatCin fieltä, 
9ftagtyarit mainiot famalta tiettä -
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Suonta on läf)tentyt emofullan lašta, 
Sttyönnettty turmahan fotifunnaf)aSta, 
painettu portaiffi polfetoan mieron, 
ŠBiSfattu meljiätft festeren mieron, 

39£aailma IjeiStä ja f)eibän toljtatoiSta 
S£ietäntyt paljoa ei ole noilta. 
Ur^omie^et $reifan jo ftylliffi faitoat, 
©äimiin fun ^Bosporin uimat fyeibän ratnrat; 
2lrgot tofin laatimat ®olffi3=maaf)an a^ti, 
Suutta jo fftftnttyimät futafummemmaSti. 
koomalla ftyll' oli alueenfa laajat, 
Stonatoanfin rannoilla maltanfa maajat, 
SDlutta toa in StacituS taitama rniefi 
genneiStä joi3tatin fjiuttafen tiefi. 
SBtyfantti ^allitji urfjeat fftytytit, 
®uuli Ijeibän tummut ja oppi fjetbän mtytytit, 
SBieläpft urljea §ermanarif nätytti, * 
Eliten pllä joufoišfa mietfaanfa täytti 
aOtaja ja mepfii ja morbma ja moiiet, 
Suutta fen Ijaifjbutti mty£fe(jet toifet. 
®aupatl' oli felfonfa kamalle faatfa, 
ä^istä tuli permaintin turtitfia taatfa, 
Sftutta ten pienoilla turfitfilla mafaS, 
©iöe oli fanfojen=tieto mäftän rafa§. 
SBtyödjipci jältift goottien tylsäin 
Saumoja itfenfä hunnien jtylfjäin, 
$tyt$fimät šftoomaafin pustien laineet, 
aJlutta main tarufS' jäi Ettilanfin maineet, 
hirtto tuo rauniot kooman fun peri 
©efä langat muoSfatain f olmi ja f eri 
Dnnä niin faSmoi ja laajeni typ, 
8in' oli munffi ja apostoli ptyP, 
aö^ai^in mi uufifytn fauaSfin lätit, 
®anfoja luojaanfa fäänS' läfjemmaffi, 
aÕ^ut tuli jäljeSfä fei^ä^ ja falpa, 
^ßtytytefjet mallan ja fortomieli fjalpa. 
S&lagtyarit roijfeat noufitoat toti 
^uštilla, mišfä on £onaman jo!i, 
äftainefjet niittitüöt taistelemastaan 
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(guroopan pönffänä £urffia maStaan, 
tuti näibenfin loiStoSfa tälleen 

£>äipp toifit)in tuonnemmas tätleen. 
$oljjotan ääriltä ptyrfimät fuomet 
®uffapn niin funi Eoimut ja tuomet, 
©uuntia fulfimat fuurien miittain, 
kirnen faimat uijahan pffapeliittain, 
2^ut oli pubata pnfi ja pila 
paarien, maltif an petollifen alla. 
(geStien piffuifet, terpfat tähteet 
(gtjmältä faimoimat moimainfa lähteet, 
aftut oli pibätfin, pntoifet meljet, 
turtaa ja rnurSfata tfaarien teljet. 
©umuSta fuureSta rnisfä on toifet, 
3Dteja ja mepfä ja morbma ja moifet— 
aO^ont on nuori ja uljfea fanfa 
$fiajafS' fuistettu pomeneSfanfa, 
Supttu tuljfapn, painettu mereen, 
Upotettu flaamien uljfupn, mereen. 

aiftut tuli onneffi toinenfin päimä, 
28alfeni aamu ja Räimeni pimä. 
Vierellä fa!fojen magtyarit to^ti 
$täfuota lähteä tnpiSta foljti; 
$ajofi pifeat flaamien laumat, 
föenäljien longaljti maltafunnan faumat. 
aO^agtyarit pono£ti Eurooppa maffoi, 
herran min fuojata furmalta jaffoi, 
akutta mei murtuma tfaarien mallan 
©ufua ftynfiStä fuolon ja pilan — 
0iinä on lohtua jalomielen rintaan, 
Söaiffafin fe ostettu fomapn on pintaan; 
a^agtyari filmottu, färfiMit ftyllä, 
akutta on fuitenün maltanfa tyllä. 
©ufu tuo, fuomet ja eeStitfit prmat, 
Sforofi ja maltafi mapauben armat. 

^lamusfa fyttymi armaifet malot, 
Starttumi rintoihin riemuifet palot; 
Olemuffen uumeniSt' on funi foifi 
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Sauluct tpanljaa ja laulu f e oifi 
äitimme Ijellän, mi puolista IjeräS 
@efä meibät lapfenfa Ijelmaanfa feräS; 
luistoja menneitä, fauan (jäiptyneitä, 
Suutta ne liittäroät tyfjtefyen meitä, 
aO^uiÖtoja menneitä, jotfa fofytaloiSfa 
©urfeljimmiSfafin feurafi noiSfa. 
äkeitä on täällä ja teitä on fiellä, 
S£oifia forpien tuolla rotelä tiedä. 
On funi laaffoiSta fuunnattomiSta 
Sftoujifi uSroiSta lainehtimista 
©ieliä täällä männifföfumpuja, joita 
©itomaSf on fannaffet feSfeflä foita; 
S£at funi aaltojen l^öftytSten alta 
$oljoaift fuurelta meren ulapalta 
©aaria, luoioja, joita liittämä Sf ä 
Söebenala^arjuja marmaan on täSfä. 
Söaiffa ei maailman fartoilla oisfaan 
SFlätyt nämä fonfafjan, ei niitä poiSfaan 
(Sieluista fiSfota fuurformen fufuin: 
§eille ne totta on luojanfa lufuin. 

Qflftolga ja ®ama ääreta formest 
'^^äJhtiSte on figinub Ijõimf on ba mõn ba: 
©äält on foomlafeb, karjala mefjeb, 
Söälebab eeStlafeb, ingerib mafjroab, 
permlaste muiStine nimefaS raljroaS, 
SöoguUb, oStjafib, Dfcjõe põimub, 
Sftarib ja motjafib, ergab ja rnofšab, 
äRagtyarib fuulfab — nab fäält on tulnub. 
®õi£ nemab on ema iiljife lapfeb, 
^peibetub laiali muiStifeSt fobuSt, 
kallaja toaenlafe purbepuufS panbub, 
SöõõraSte feSfele, roenbabeSt laljuS. 

^ßalju maailm neist ei ole teabnub, 
0Mst ega ennegi faatufeSt nenbe. 
£>ellafe fõburib füllalt ju faiwab 
Saemabel purjeteS SBoSpori mäina; 
$lrgogi ebenes $o(cf)ife maani, 
$uib fäält pöbriS ta fobuSfe jälle. 
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Goottia fee matlutaS määratu riigi, 
UtateS SDonau falbani mõimu: 
Üffinba StacituS teramameelne 
jutusta natufe fennibeSt teabiS. 
©fiiiita 23%antion tuaLitfee pufju, 
kuulis maa fombeb ja miiütufeb eppiS; 
2tjuti tüägetü £ermanarif näitas, 
®uiba ta mägebeS tarwitaS mõõfa 
SRerja ja Söepfa ja äftorbma ja muubfi: 
2lga ta tüõimufe mafenbaS fangem. 
kaubatee IjaruneS labtuuni $ama,, 
ŠhtS olib permlafeb, nafjfabeSt fuulfab. 
©ette, feS tollistel nafyfabel lamaS, 
Qši ole rafymaSte tunbmine armas. 
äftuiStiSte gootibe järele meerfib 
SBdigaSte fyunnibe roägettmb Ijulgab. 
^ßüljftfib roomtafi puStabe laineb; 
Muinaslooks jäib taaS Attila fuurteob. 
ŠHrtf fee Roomagi maremeb päris, 
$eriS ja fõlmitfeS aegabe tõngab. 
Üftii tema faSmiS \a laienes iffa, 
Pilati muu! ja püfja apostel, 
kaugele uuteSje maabeSfe tungis, 
9ftaf)tt>aib lä^enba Soojale püiibeS, 
kannul tal fäiS aga mõõf ja oba, 
SBõtmule püübeb ja rõljumisfjimu. 
Söatjtoab magtyarib iilenib fiiSfi 
^ßuStabet, fuS on SDonau jõgi, 
ŠBõitlefib fuulfufe tapluste feSteS, 
^aitfefs (Euroopale türflaSte maSta. 
Mb faib nemabfi, l)iilgeSfe tõuSteS, 
Söaibuba mõõraSte jaluSfe jälle. 
^õljjala tagamaal foomlafeb piiübfib 
$ääfeba õitSma fui fafeb ja toomeb, 
©ammufib fuulfufe rabafib, teefib, 
^äriftb ^õifufe ^affapelitta; 
Shtib tuti matta Raugeb ja tjallab, 
Stfaaribe petlifu mõimufe tuÖeS. 
^eStlaSte mäfjeb, fuib filbifab põimub 
©ilgamatt faeroafib roõimube lätteb, 
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ŠMb pibib miimati tfaaribe ljulgab 
hõljuma mõimuSfe testimaa metyeb. 
$uS fest fuguSt nii fuureSt on mitrneb: 
SD^erja ja 28epfa ja Jäftorbma ja muubfi? 
SOlõtiba on noort ja torebat raljmaSt 
ggameSt maibunub Ijommifu foibuS, 
^ömitub tuljfa ja tapetub merre, 
Uputub ftaamibe uljfu ja merre. 

$uib tulib õnnefS meel teifebfi ajab: 
SöalgeneS Ijommtf ja felgeneS f)ämu. 
SöapraSti fammuftb magtjarib maljmab 
gbaSte foobe mõitnule masra; 
Sagufib tormamab flaamlaste falgab, 
$atfefib Venemaa or ju j e fütfeb. 
^palmaSti Ungrile tafuS (Euroopa, 
2ftiS f orb ljuffufe füüfiSt ta päästis. 
Šhtib mtis fyufatuS tfaaribe mõimu, 
SBabaStaS furmaSt fugulaSraljmaib; 
©eSt on trööStigi Sttagtyarimaale, 
(£l)f füll fee mababuS oStetub faililt, 
Ungari löljutub, fannatanb palju, 
$uib on fiiSfi ta riifluS meel alleS. 
SOhtub taaS, foomlafeb, eeStlaSte fjõimub, 
Stõufib ja mõitfima mababuSpörjab. 

^pommifuS lõfataS ilutfem maigus, 
©üttifib rinbabeS lootufe leegib. 
£>n, fui olemuSfiigamaSt foStafS 
Saul nagu mana, ja fee nagu olefS 
^äöl ema Ijella, feS fyoolteSt on cirganb, 
Otfefui lapfi meib fjõlma ta futfufS, 
äftöleStuS fauge, fui ammugi fuStunb, 
Äga fee liibab nüüb fõifi meib üljte, 
SÖŽöleStuS fauge, mis faatufiS raSfeiS 
$aaSföiS fõigtga ljöbabe feSteS. 
Sfteib on fitn ja meib on fa teifal, 
Steifigi faugete ferbebe taga, 
Dn nagu orgubeSt mööratatumateSt 
ülenefS ububeSt lainetamateSt 
©ööl tööl metfafeib finfufib, miba 
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©eotoab maaxtbab xababe feSfei, -
(SIjf nagu fäiwate laenete pöueSt 
ülenefš laiuttml merebe feljat 
Öäibufib, faaxi, mis tiitmaS on il^te 
28ee att feljanbif, finbel ja tugetn. 
Q£fjf füll maatlmabe faaxbit ei ealgi 
Sftetb olefS nähtub, ei neib fiiSfi 
$ifuta fõrtoemaa Ijõimfonna pingest, 
sfteeb on tõfi ta Sooja gi järge. 

gggolga haitta' menten - bai baEja banäban — 
guxtfa n6pef 6lnef ttmla Ijajbanäban: 

Sis gimteS karjala nagty folltyöf' ött^ben, 
SI5 £f$t £S ^nfexi roab erböf' tihüöben, 
^exnti eS 3^xi6n föw6r pästof' täjän, 
Šöogul 6S D^tjäf tör^S Qg 0b:folltyõ' läjän, 
£feremis$ £S SBotjäf fyatoaS, $oxb gõnäfon, 
S^orbmin 6S SDfagtyax faj atoaS, morb xönäfon — 
Äm äf^fufxa SÖ^nfü tnexeS ®afaSt ßita, 
šfttyäjufxa gexgeteg ßäg gaxfaSt ufjita 
'© lett>6nef *ßipogt)äf' faltörõ $ofä*Dä, 
šftuSntyäf' 6S Sfäntpäfof' petises toänfofätnä. 

D^eäjuf mäS n^pef toäüat tnontyitänaf 
'© föxntyüUäüäfuf^og attig fontyitänaf. 
(£5 allignaf §ellaS tubä fSä^oxofät 
äRext gälltyäi jäxäf SBoSpoxuS' ^oxofät, 
33är mtbõn 05 5lxgof texefet.tolbänaf, 
^olffiSxa buffantnän fexefet olbänaf. 
3ftöma' fjatäxai tneS^e texjebSnef, 
Söoxai a§ $Stex' maxtjän exjeb^nef, 
^äxtaS Žfcältofai xeg6fenef fofröl, 
fl%tüf tt>6n StacituS a$ finn ftofäfofxol. 
tõigani' n^t bätox uxaläf a$ ©gitttyäf: 

$intfeS 3)äxiuSt Ijinäxba taftittjäf. 
©õt böS§ ^exmanaxif, a$ ©õt fyõföf 2ltttya 
äfteg iS mutatä, fyogty mif^pen foxgattja 
$axbjät SRexja, Söepfä, 9ftoxbtt>in £S f of mäfof — 
$a patoani f£tlen£f ^itetlen Stamäfof. 
äg fufäxof' fyaba a$ ®amäig jäxa, 
$ogty ßext te^eSfen a§ ^exmef btmbäjäxa, 
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Am % n6p=tubä£bot mala fen>6$ r^e, 
% nnaf, 'fi a$ finötn bunbän fieroerefte, 
'9Dfag rän^ba nem feebsf Qd &M°i Sfamrof, 
'^ifnef ntyomän jätttaf bofroS §ür§att>arof, 
šftoma a latt 'mifor ag £unn fyab tfatoaxog, 
Gstel' Ijirc bätor % füStbe famarog. 
5l§tän 'fyogty a§ (Sgtyfyag fapä Sftõma' xomät, 
^ereS^t bi^ite a$ |>6t=t}atom' oromät 

boro^bänaf raete efet 63 boronät, 
'®i ^ter' fej^rõl ntyere 05 foronat: 
%% (§>§ent=2öäro3ban a§ torrnof fonbulänaf, 
^ßapof täritenef fyalmatn £)ulänaf, 
$)e ntyotnufba i^ubar ^enfef inbulänaf, 
"$tf 05 'fenge SBeteS' me'fg^tn bülänaf. 
Am 05 jö aftagijarof leg^ntyeE a$ gaton: 
Drfeägot feer-^ueE £ij3a=;£)una=f)äton, 
(S^ent §it' arnty6fäban f of Stfatät ätlänaf, 
$onttjo3 ^ßogänt) etten Stäborba gattänaf, 
Sftintfen annini ftäma a$ Ijajab' feälänaf, 
$ßint a'tnenntyi S8ab6rt gabärt fafealänaf. 
^iunef fagtyoS gölbntyelra' tt^gire feafabnaf, 
$i5f6ntybofrof gtyanänt toträgba fafabnaf 
@ ^artgof' meiern, 'f)ol täboxtil^ef 6gnef, 
,,S£faf a§ fejit!"-nettJet fapjäf öröff^gnef, 
SBär tfontjaif örle 05 Örbbgöf' malma, 
'SO^ibön öregbeb^f a§ St^äxof' fjatalma. 
(SeStt1 tfalitjän, '(joi gölbelnef a§ lornbof, 

fölbbe ereftte gtyöfera a§ 'fornbof, 
^õttefjet öfet t£ % Ž^ärdf lafatja 
$en%S SBörtönben rabfoftton lafatja. 
Am f)ol äfterja, 2öepfä, E^orbwin tš fof mäfof: 
^erbegtf gtjaforta £itetlen S£am4fof — 
'Sttifor bültföben — 'mint illif — l)eroer6uef, 
^talufba SBtlltf m&cget fercerenef, 
£etemiifet ^oSfeaf perntyebe gatuardf, 
prüfet ©aUm tenger1 fjabjäba famardf. 

2öegre*tt>alaljara £ömlöt5 faput tära, 
ipaxfona Ijarfana ^ajnat' Ijafabtära: 
®elettel, ^oi $üg a$ @garmat=jiffag' feele, 
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£engeltyt afafttani Magtyar merefeele. 
(§>5läroof' päncerjänaf etcet oftlänaf, 
Sftufefäf' Drfeägänaf fercei fofelänaf, 
^jolott 'fit öti^e a$ SDaliäf fjaba: 
^Rtyugat Ö§ äftagtyarnaf galäb bijat abö. 
Ätn a$ ^ßorfoläbot £>3ten megttmfrtä: 
pirtit eS Efet län^ait potfeffä feafitä 

föntyereS sßajtäfof' IjangoS igagfäga 
%% jo Stäimboränaf rangoS mtgaSfäga, 
Hftert bätor a§ üRagtyart istentfapäs mere, 
«JpaläloS febeit most ig fifjetoere, 
d>öt ginnet öS Efettel pällt)ab6r6t marja: 
«<piSg fyet Orfeäg' täjän nintS' fogljatö pärja! 

^ittymaUif. Atmufböl ifjaf, tuenef felnef, 
%% ©gentef ©gentj^ben mägtyäf ^nefelnef, 
%% figbolt' far^jät fäftyäf apolgatjäf, 

Sft6gmolt' tar^jät tfäfltyäf tfapolgatjäf, 
£beS 5lntya fjajol fiai fölebe, 
©tjermefeit gtyüjti feeretõ ötebe, 

•2B6n emfefef firnaf längjäböt a§ Stü^nef, 1 

2Tmelltyef benniinfet egt? 5£faläbbä fügnef: 
2ß6n emfefef, 'mif a§ SftomläS' forfeafäban 
333e§ettef benniinfet a§ morb Ejfeafäban, 
'§ol eltet egtyiinf itt, mäfunf ott tengete, 
^armabtfunf fobgät SBabonban pengete. 
9fc%b! %% futafon büS lornbof lombofobnaf. 
Sfejb! ^ futüfon büS bombof bombofobnaf. 
Sfte fyibb ärtüäfnaf e$ ö§tt>egt) 53utgfa-fofet: 
21$ täp alatt roStof fbtif öSfee öfet! 

fijfeaf' ällän ftigetef btmbö^naf, 
9fe$b! f)ab' feafädän feirtef feäHingögnaf. 

Ijibb, fjogty eg Stfubäf egtymagufban=ringof: 
ÖSfeefonjäf öfet ttti^i ®atffaringöf. 
33ätor inbäjufnaf Žengerfjäti päCtyän 
$iilt hellat tatälob a$ Söiläg' mappäjän: 
$ü feü 6rgi=õrgi e$ feent 6fe3f6get — 
Sbjon $Sten 33ügät, SBort 6S SB^feSf^get! 
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A iinn-ugor nepek kultüralis egysege 
<s> Soome-Ugri rahvaste kultuuriühtlus 

o Suomalais-ugrilaisten kansojen 
kulttuuriyhteys. 

Az 1924 jünius 19—21.-en Tallinnban tartott mäsodik finn-ugor kultü
rälis kongresszuson elõadta — Kõne teisel Soome-Ugri kultuurikong
ressil Tallinnas 19—21 juunil 1924, pidanud — Esitelmä toisessa 
suom.-ugr. kulttuurikok. Tallinnassa kesäk. 19—21 p. 1924, pitänyt 

MATTI PESONEN. 

Nekünk, finn-ugor nepeknek, ket közös tulajdonunk van: 
az egyik aggodalmakkal tölt el,amäsik remenyekre jogosit 

bennünket a jövendõt illetöleg. Az egyik az egetõ közös 
veszely, a mäsik a finn-ugor ösök magasztos lelkülete. Az 
elõbbi jelentõsege elsösorban a politikai, az utöbbie viszont 
a kultüralis allasfoglalasban kell, hogy ervenyre emelkedjek. 
Az ällami es kultüralis orientälõdäs egymässal valõ szoros 
összefüggese azonban nyilvanvalõ jelen esetben mar csak 
azert is, mert a finn-ugor nepek egyesitese vegett föltetlenül 
szükseges a közös kultüralis kötelekek megszilarditasa, hogy 
megkovacsolhassuk azon acelpatkõt, amelybe õsi ellensegün-
ket be kell szoritanunk, ha fajunk elni akar. 

Ezen teendö megvalõsitäsänak munkäjaban a finn-ugor 
nepeken kivül mas nemzeteknek is — jelesül a törököknek, 
lataroknak es japanoknak — helyet kell biztositanunk. 
A turäni eszme magyarorszägi ebredeset ilyen körülmenyek 
között nem nehez megertenünk. Az összes turäni nepek közötti 
kultürälis erintkezes ugyanis a politikai együttmüködes meg-
valõsitäsähoz nyitnä meg az utat. A turäni kerdes azonban 
nälunk !ßszakon egyelõre meg idegen es väratlan vendeg. 
E körülmeny tekintetbe vetelevel csupän a finn-ugor nepek 
kultürälis egysegeröl szeretnõk gondolatainkat az aläbbiakban 
elõadni. 

Mi, finnek, esztek es magyarok örömest elismerjük, hogy 
nyugati szomszedainktõl ertekes kultürälis kincseket kaptunk. 
Mi, finnek, peldäul valläsunkat, müveltsegünket, igazsägszol-
gältatäsunkat es tärsadalmi rendszerünket a nyugati nepeknek 
köszönhetjük. A nyugati nepek kultürälis teren meg a legu-
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tõbbi idökben is sok becses hatässal gazdagttottäk nemzetün-
ket. Többek között szivesen elismerjük, hogy nep-föiskoläink-
hoz Daniäbõl kaptuk az eszmet es mintät, hogy BJÖRNSON, 
IBSEN es mäs norveg irõk melyseges hatast tettek szellemi 
eletünkre, hogy Svedorszäg peldäja iparunk es földmüvelesünk 
emelesehez tetemes mertekben hozzäjärult; nem emlitve Ne-
metorszägot, amellyel Finnorszäg a lehetö leghathatõsabb 
kultürälis közössegben ällott a multban es kivän toväbb is 
ällni. Az elet bonyolult követelmenyeit ismerve a szakkep-
zettseg fejleszteset minden müvelt nep legfontosabb teendöi 
köze keli szämitanunk. Nyugati szomszedaink ebben a tekin-
tetben is tanulsägos peldakepül szolgältak szämunkra ösregi 
idöktöl bezdve, sõt e pillanatban is van mit tanulnunk tölük. 
Csak azon hatäsokra akarok rämutatni, amelyeket a közok-
tatäsügy färadsäg'os orszägütjän kaptunk a nyugati nemze-
tektöl peldäul az liszaki-Orszägok tanügyi gyülesei reven, 
amelyeken Skandinävia es Finnorszäg tanügyi pälyän müködö 
szemelyei szäzäval, söt ezrevel jöttek össze. 

Aligha tevedek akkor, amidön föltetelezem, hogy eszt es 
magyar hallgatõim hasonlo keszseggel ismerik el a nyugati 
kultu ra jelentöseget sajät nemzetük eleteben. De amidön 
ezt elismerjük, elvärjuk, hogy a nyugati kultu ra reszeröl ha
sonlo elismeresben reszesüljünk azon elöörsi szolgälatainkert, 
amelyeket e härom nemzet mindegyike derekasan teljesitett 
a kelet felöl fenyegetö kulturellenseg tämadäsai ellen. Vala-
mint a lõföszekely, akit a magyar kirälyok Erdely szorosaihoz 
küldtek, hogy a birodalom keleti hatärait erös karjäval vedel-
mezze, teendöje fontossägänak tudatäban nemesnek tartotta 
magät, eppügy a magyar, eszt es finn nemzetnek j oga van 
hozzä, hogy az eurõpai kultüra lovagjänak tekintse magät. 

A nyugati kultüräbõl reszt kapott es annak elöörsei gya-
nänt müködö nepeink az europai kultürät ätformältäk atyäik-
tõl örökölt sajät mintäik utän es beleöntöttek abba nemzeti 
szellemüket. Nepeink mindegyikenek megvan tehät a maga 
önällõ es sa jätös müveltsege. 

ösr'egi idöktöl kezdve fönnällt es fönnäll jelenleg is bizonyos 
kultürälis egyseg rokonnepeink között: kultürälis egyseg, 
amelynek letezeset jelen kultürälis kongresszus is bizo-
nyitja. E nepek nyelvenek rokonsäga magäban is közös 
kultürälis öröksegekre mutat. £s amidön e nepek idö järtäval 
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elvetödtek egymästõl messze foldre, a finn-ugör nyelvtudo-
mäny alkalmas voit arra, hogy e kultu rälis egyseget megörizze. 
Sok mäs tudomany szäntõföldjen, különösen a tanügyi 
tevekenyseg teren is tanulhatunk egymastõl, s igy van rä 
okunk bõsegesen, hogy e kultüralis egyseg fönntartäsärõl 
gondoskodjunk. Peldäul megemlitem a Magyar Gyermek-
tanulmänyozõ Tärsasäg müködeset, amelynek hullämcsapä-
sai mär nälunk is erezhetök. Szep összekötõ kapocs a Finn-
öböl partjain lako nemzetek szämara a Kalevala es az ahhoz 
füzõdõ tudomanyos kutatasok. A dalok es dallamok lätha-
tatlan kötelekei meg ma is egymäshoz füzik az ösi lakohelytöl 
messzire szakadt maganyos testvereket. Az eszt enekes ünne-
]>elyek a Finn-öböl eszaki partjan elenk visszhangra leltek. 
£s a tavoli pusztak müzsäi es nõtafai fogekony finn lelkünkbe 
mär gyermekkorunkban behizelegtek tüzes hazaszeretetüket. 
VÖRÖSMARTY MIHAI^Y, JOKAI MÖR, PFTÕFI SANDOR es mäs magyar 
irõk a finn szellemi eletre ugyancsak nem voltak hatäs nelkül. 

A rokonnepek közötti kultüralis egyseg müvelese neha 
magasabb, neha alacsonyabb szinvonalon allott. Az ällami 
es nemzeti ebredes es tespedes idõszakai e tekintetben is hatal-
mas befolyast gyakoroltak. Ha a nemzeti ebredes hullämai 
valamely testverorszagban tetöpontjukra emelkedtek, annak 
torlasai mindannyiszor a rokonnepekig is eljutottak. Igy 
törtent peldaul a mult evszazad közepe ta j an, amikor 
SZ£CH£NYI ISTVAN -— a legnagyobb magyar — es KOSSUTH 
LY A JOS megfüjtak a lovagias nemzet dicsõ talpraällasanak 
harsogõ harsonajat; amidõn KREUTZWALD Kalevipoeg-J a eletre 
keltette az õskor hösies lelkületet az eszt nemzet fiai között 
es az elsö tartui enekes ünnepsegek fölgyüjtottak Esztorszag 
ebredesenek hajnalpirjat; amidön JUHANA VILHELM SNELLMAN 
erces es ferfias hangja föllobbantotta a finn nep nemzeti ön-
tudatat. Emlitett esemenyek alkalmäbõl a nemzeti elet mind
annyiszor fölemelkedett arra a magaslatra, ahonnan a roko-
nok meg birtak latni egymast. Ezen esemenyek alkalmat 
adtak arra, hogy Finn-, ßszt-, söt a tavoli Magyarorszag leg-
jobbjai kinyüjtsäk kezüket egymas feie testveri parolära. 
A hires tartui enekes ünnepsegen az eszteken kivül a finnek 
is megjelentek, söt egy magyart is lattunk az elökelö közönseg 
soraiban. ßszt testvereinket J. V. SNELLMAN, ELIAS LÖNNROT 
es mäs nagy ferfiaink lättäk vendegül Finnorszagban. A finn 
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ANTTI JALAVA, a länglelkü magyarbarät, nagyszerü munkät 
fejtett ki a finnek között a magyar föld es nep ismertetese 
erdekeben. A vezetö ferfiaknak a rokonsägi eszme körül 
kifejtett färadozäsa ränyomta belyeget e nemzetek eletero 
különösen a tanügyi oktatäs teren. Igy peldäul nepiskoläink 
regebbi olvasõkönyveiben (Länkelän kolmas lukukirja) bõse
gesen voltak olvasmänyok es irodalmi mutatvanyok Magyar-
es Esztorszäg kineses tärhäzäbõl, söt elbeszelesek is minden 
egyes sorsüldözött testvernemzetünk eleteböl. Amikor a politi-
kai merleg serpenyöje elöbb Magyarorszägon, aztan Eszt- esve-
gül Finnorszagban lefele billent, a rokonnepek egymästõl üjra 
tävolodtak. A mozgäsi szabadsäg hiänya miatt az egy-
mässal valõ erintkezes erõsen megnehezedett. Talän ke-
rültek is a talälkozäst. Büjäban - bänatäban ugyanis 
rendszerint magänyba vonul az ember. Igy szenvedtünk 
mi is: finnek, esztek es magyarok — otthonunk zugä-
ban hullatva könnyeinket. S most, amidõn fölpirkadt a sza
badsäg hajnala nepeink egen, a rokonsägi szellem üjõlag längra 
lobbant s a finn-ugor eszme köre nagyobb mertekben gyülünk 
össze, mint bärmikor eddig. 

Nem csupän õsi hajlekunk közös emlekei füzik e nepeket 
össze, de a jelen es jövõ közös teendõi is egymäsra utaljäk 
õket. A legfiatalabbikunk füjta legbuzgõbban es leglelkesebben 
az ebredes riadõjät. Atenger nem välasztja el többe tõlünk, 
finnektõl, e fürge kis tšstvert, sõt hidat epit szämärahozzänk. 
1919 öszen ^sztorszägbõl a tengeren keresztül szäz meg szäz 
tanügyi szemelyiseg erkezett hozzänk. Akövetkezö evtavaszän 
esapatjäval järtak nälunk az eszt iskoläk vezetö ferfiai. Akkori 
helsinkii együttletünk idejen vetödött föl a rokonnepek kul-
türälis munkäsai közötti közös gyülesek rendezesenek terve. A 
következö ev (1921) nyärän megtörtent az elsö finn-ugor tanügyi 
kongresszus, amelyen reszt vett több mint ezer ember a finn-
ugor tanügyi szemelyek közül. A megjelentek köz.ül 706-an 
Finn-, 442-en Jiszt- es 5-en Magyarorszägot kepviseltek. 

A finn-ugor tanügyi kongresszus nyüjtott legelöször a 
rokonnepek tanügyi munkäsainak alkalmat arra, hogy fontos 
szakbeli kerdeseket közösen letärgyaljanak. Nagyon termesze-
tes, hogy e gyüles a figyelmet ältaläban a közös kultu rälis 
kerdesekre is räterelte. A gyules eredmenyet härom kezde-
menyezö lepesben foglalhatjuk össze ebben a tekintetben. 
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1) A Finn-, Eszt- es Magyarorszäg közötti kultüralis egyseg 
fönntartäsa vegett a kongresszus elhatärozta ket folyamod-
väny elküldesel, egyiket a finn kormänyhoz a helsinkii egyete-
men magyar es eszt lektorätüs, a mäsikat a magyar kormäny
hoz a budapesti egyetemen finn-eszt lektoratus fölällitäsa 
erdekeben. 2) Hatärozattä lett a härom testvernep kormä-
nyaihoz egy-egy kerveny beadäsa avegbõl, hogy mind az 
alsöbb, mind a felsöbb oktatas teren a rokonnepek viszonyait 
az addiginäl nagyobb mertekben vegyek figyelembe. 3) El-
hatäroztäk egy allandõ bizottsag fölällitäsät a finn-ugor iskola-
ügyre vonatkozõ kultüralis viszonyok e te,ren valo szemmel-
tartäsa es gondozasa erdekeben. — A rokonnyelvek lekto-
ratusi hivatalanak fölallitasat illetöleg az eszt kormäny
hoz nem küldtek kervenyt, mert a tartui egyetemen a viszo
nyok mär akkor a kivänatos vilägtäj fele iränyultak. 

A tanügyi kongresszust illetö kezdemenyezes — ha mind-
järt csak reszben is egyelöre — nem maradt siker es eredmeny 
nelkül. A helsinkii egyetemen megalakult az eszt lektorätüs 
es a finn kormäny jövõ evre (1925) tervezett költsegvetesi 
javaslatäban megfelelõ összeg Van elõiränyozva a magyar 
lektorätüs celjaira. Cšupän idõkerdes tehät, hogy mikor kezdi 
el megfelelõ magyar ember a finn ällami egyetemen finn hall-
gatõk elõtt az ercesesengesti magyar nyelv es az ezereves 
birodalom kultu rälis viszonyai tanitäsät. 'Ha jõi tudom, a 
szorongatott Magyarorszäg egyelöre meg nem tudta megva-
lõ sitani a tanügyi kongresszus inditvänyät. — Az iskolai 
oktatäsra vonatkozõ kervenyt nagy tetszessel fogadtäk 
Finnorszägban mind- az iskolatanäcs, mind a tanitõsäg 
tagjai között. Hozzäm erkezett hirekbõl következtetve a 
mäsik ket testverorszägban is hasonlõkeppen ällhat a dolog. 
A terv nagyobb mertekben valõ megvalõsitäsa mindazonältal 
idõt kivän, mert annak keresztülvitele bizonyos tantärgyakban 
olyan jelentekeny vältozäšokkal van összekötve, hogy azok 
termeszetes okoknäl fogva csak lassan hajthatõk vegre. 
— A kongresszus välasztotta bizottsäg az üt hosszüsäga 
es anyagi eszközök hiänya miatt teljes szämmal egyelöre 
nem tudott összejönni. Levelvältäs ütjän azonban minden 
lehetö intezkedes megtörtent az együttmüködes erdekeben. 

Az elsö finn-ugor tanügyi kongresszus fontos ällomäst 
jelöl a finn-ugor nepek kultürälis egysegenek megszilärditäsa 
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szempontjabõl. Folytassa toväbb ez a mäsodik finn-ugor 
kultüralis kongresszus a megkezdett iranyt! £s ha kepes voina 
e gyüles hatast elerni oly iranyban, hogy a kultüralis egyseg 
elömozditäsara a härom testverorszag mindegyikeben egy-egy 
folyõirat alakulna, akkor törekvesünk merföldes lepessel 
haladt a nemes cel fele. 

A finn-ugor kultüra sikeres emeleset szem elött tartva a 
finn, eszt es magyar nemzet szellemi müvelesen kivül az ala-
csonyabb kultüralis szinvonalon alio rokonainkkal valõ együtt
müködes fontossagät nem lehet elegge kifejezetten hangsü-
lyozni, A ver parancsat kell iränyadõul elismernünk. 
Apolnunk keli gyökereinket, ha azt akarjuk, hogy ägaink 
gyümölcsöt hozzanak a szüret idejere. Gyökereinkböl 
kapunk fiatal eleterõt, hogy a venseg korhasztõ szüi 
ellen gyöztesen harcolhassunk, Kelet-Karjala päratlan pel-
dät szolgältat szämunkra ebben a tekintetben. Ha valahol, 
ügy ott a kultüralis viszonyok ugyancsak szänalmasak. 
Mindamellett azonban valahänyszor csak a politikai körül-
menyek megengedtek, Kelet-Karjala szellemi szinvonalan 
mindannyisžor esodälatos emelkedes volt eszlelhetõ. Ezen 
tudomanyszomjas es nagyszerü tehetsegekkel fölruhäzott 
elenk nep kebeleben, amely annak idejen a Kalevala jelen-
tekeny reszet ajändekozta nemcsak Finnorszäg, hanem az 
egesz emberiseg kineses kamrajäba, hatalmas szellemi erök 
rejlenek most is: olyan erök, amelyek reven e nep nemcsak 
elfogadni, de adni is kepes. A Kel et-Kar j ala vai valõ együtt-
müködes ketsegtelenül megifjitõ hatast gyakorol Finnorszägra. 
Hogy milyen mertekben vannak megäldva szellemi tehet
segekkel Oroszorszägban szetszõrt többi rokonaink, arrõl szeme-
lyes adatok hi j an nem tudok beszamolni. Valõszinünek 
tartom azonban, hogy legalabb egyesek közülük az együtt-
müködes megteremtesere föltetlenül alkalmasak. Ezen ro-
konokkal valõ együttmüködes eleterönket, regebbimtivelts^gü 
nepek eleterejet, hatalmas mertekben gyarapitja. A civili-
zäciõ verkeringese az egyes nepek külön-külön tärsadalmi 
retegei között az illetö nemzet kultüräjära hasznosnak es 
gyümölcsözönek bizonyult mindannyisžor. Nem kergetünk 
tehät delibäbot, ha föltesszük, hogy az együttmüködes a 
finn-ugor nepek között is aldasos volna. — De ha kitepjük 
magunkat sajät gyökereink taplalõ közeleböl es kizärõ-
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lag a nyugati kultüra oltarara hordjuk halänk es köszöne- , 
tünk minden äldozatät, akkor szellemileg elsenyvedünk es 
kidölünk, mint a fa gyöker hi j an. \ 

Szüksegünk van lätnokra, akinek szeme tüllät hazaja 
hatärain, jõsra, akinek szelleme fölkorbäesolja a nemzeti 
ebredes hullämait es kiärasztja azokat az eddigi partokon 
tül is mindenhova, ahoi esak finn sziv — mint finn 
beszelek — ahoi csak — ha mind j art gyöngen is — finn 
sziv lüktet. összetett kezzel azonban nem szabad var-
nunk erre a profetara. Egyesült es szilärd erövel kell rokonne-
peink között kultüralis munkahoz hozzalätnunk. $s ha e 
reszint szerfölött nyugati ällamok f ele orientälõdott, reszint 
nemzetközi eletfölfogasü nemzedek nem kepes arra, akkor 
— remelem — az ifjüsag fogja azt megvalositani. Ha majd 
fölvirrad az az idö, amidön a finn, eszt es magyar nemzet 
többi rokonainkkal karöltve kelet es nyugat között eleterös 
finn-ugor kultüralis egyseget alapitott, akkor — egesz mäs 
mertekben, mint most — a politikai együttmüködesre is 
meglesznek a szükseges feltetelek. Talän akkor majd ei 
kezd pirkadni annak a regesršg — evszäzadok, hogy nc j 
mondjam evezredek 6ta sõvärgott napnak a hajnala, amidön 
iitni fog a szabaduläs oräja azon finn-ugor nepeknek is, 
amelyek most a keleti szörnyeteg karmai között vergõdve 
nepeink jelen közös ünnepere nem birtak megerkezni. 

» 

okkuvõte ettekandest, mis eelpool täielikult Ungari 

Meil Soome-Ugri rahvastel on kaks asja, mis ühised: teine 
murelik, teine lootuslik. Eelmine on ühine elukardetav häda
oht ja teine on ühine Soome-Ugri isade vaim. Eelmine tuleb 
küsimusesse kõige päält poliitilise seisukoha võtmise korral,, 
viimane hariduslikus suhtes. Kuid poliitiline ja kultuuriline 
orienteerimine on teineteisega lähedases kokkupuutumises. 

Me Soome, Eesti ja Ungari rahvas tunnistame rõõmuga, 
et oleme omilt lääne naabritelt väärtuslikka kultuurivaran-
dusi saanud. Kuid seda tehes ootame, et läänemaade kultuuri 
poolt ka tunnistus antaks sellele vahiteenistusele, mille kõik 
kolm rahvast on täitnud ida ähvardavate kultuurivaenu-
liste võimude vastu. Nagu szekely elanik, kes Erdely metsa
desse oli saadetud oma tugevate käsivartega riigi ida piiri 

keeles trükitud on. 
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kaitsma, ülesande tähtsusest teadlikuna end aadeli sukku 
kuuluvaks pidas, samuti on kogu Ungari, Eesti ja Soome 
rahvas õigustatud endid Euroopa kultuuri rüütliteks pidama. 

Läänemaa kultuuri osalistena ja selle eelliini valvuritena 
on meie rahvad Euroopa kultuuri omadesse isadelt päritud 
vormidesse valanud ja sellele lisaks oma rahvusliku vaimu 
annud. Meie rahvastel on seega igalühel omapärast kul
tuuri. Kuid neil on ka omavahelisi kultuurisidemeid, nii põli
seid vanu kui uuemaidki. 

Kultuuriühtlus e harrastus hõimurahvaste seas on millal 
kõrgemal, millal madalamal olnud. Eriti palju on ses polii
tilised ja rahvuslikud tõusu-ja mõõna-ajad mõju avaldanud. 
Näituseks ISTVÄN SZŠCHENYI - ja LAJOS Kossurai, FR. R. 
KREUTzwALDi ja J. W, ÖNEUvMANi ajal tõusis rahvuslik elu 
mäetippudele, mille otsast sugulased üksteist näha võisid. 
Sel ajal ulatasid Soome ja Eesti ja isegi kaugel oleva Ungari 
kõige paremad mehed üksteisele vennakätt sirutama. Kui polii
tiline vaekauss laskus, siis võõrdusid sugulased üksteisest. Vaba
duse puuduse pärast oli neil raskem üksteisega kokku puutuda. 
Võib olla hoidsidki nad eemale. Sest kui sügav lein on, otsib 
inimene üksildust. Nii kannatas Soome, Eesti ja Ungari, 
igaüks omas kodunurgas. Kui nüüd rahvaste vabadus lõk
kele on löönud, on hõimuvaimgi lausa leegitsema hakanud, ja 
selle soojuse käes kogume meie suuremate hulkadena kui 
vahest kunagi varemalt Soome-Ugri mõtte ümber. 

Meid ei ühenda mitte ainult ühised mälestused samast 
algkodust, vaid ka käesoleva aja ühised tulevikuülesanded. 
Ja kõige noorem meie seas on kõige innukam olnud. Meri ei 
ole enam Eesti ja Soome lahutaja, vaid ühendaja. Sügisel 
1919 jõudsid sajad koolitegelased üle mere Helsingi. Järgmi
sel kevadel käis hulk Eesti kooli juhtivaid jõudusid meie juures. 
Siin Helsingis koos viibides äratati küsimus ühiste koosolekute 
pidamisest hõimurahvaste haridustöö tegijate vahel. Juba 
järgneval suvel oligi Helsingis esimene Ohis-Soome koolikoos-
olek, millest üle tuhande Soome-Ugri koolitegelase osa võttis; 
neist 706 soomlast, 442 eestlast ja 5 ungarlast. 

Soome-Ugri kultuurile on, pääle lähedaste kokkupuutumiste 
Soome, Eesti ja Ungari vaimuvilja vahel, ka tähtis ühis
töö alamal kultuurilisel tasapinnal olevate sugurahvast ega. 
Peab sinna minema, kuhu veri tõmbab. Peab juurte eest 
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hoolt kandma. Säält saame noort elujõudu vanaduse märkide 
vastakaaluks. Üksiku rahva eri rahvakihtide vahel on hariduse 
ringkäik rahva kultuurile vilja kandvaks tunnistatud. Samuti 
peab sel õnnistust andev tähendus Soome-Ugri rahvaste keskel 
olema. Aga kui me omast soost erineme ja täis enesearmas
tust üksnes kiituseohvrid läänemaalise hariduse altarile oh
verdame, siis närbume vaimliselt ja langeme kokku nagu 
juuretu puu. 

Tarvitseksime nägijaid, kelle silm üle meie isamaa piiride 
ulataks ja kelle vaim rahvuslikud äratused üle endiste kallaste 
igale poole paisutaks, kus Soome süda — kõnelen soom
lasena — tuksub, kuigi vahest nõrgalt. Aga meie ei tohi, 
käed ristis, prohvetit ootama jääda. Me peame omal nõrgal, 
kuid ühendatud ja selle läbi vastupidaval jõul kaugele ulatavast 
kultuuritööst hõimurahvaste keskel kinni haarama. Kui 
meie, millal liig läänemaaliselt orienteeritud, millal jälle inter
natsionaalselt mõtlev sugupõlv, seda ei suuda, siis — ma 
loodan seda — noorsugu saab seda kord tegema. 

Kui kord see aeg koidab, millal Soome, Eesti ja Ungari rah
vas ühes teiste hõimudega ida ja lääne vahele elujõulise Soome-
Ugri kultuuriühtluse loovad, siis on — teisel mõõdul 
kui nüüd — ka riiklikuks koostöötamiseks eeldusi ole
mas. Võib olla, hakkab siis ka selle kaua, aastasadasid, 
et mitte ütelda, aastatuhandeid igatsetud ja ärdalt oodatud 
päeva hommik koitma, mil neilegi Soome-Ugri rahvastele, 
kes nüüd, ida koletise küüsis vaeveldes, ei ole Võinud siia meie 
rahvaste ühisele pidule saabuda, viimaks vabaduse tund 
kätte jõuab. 

Esitelmä, joka edellä on julaistu kokonaisuudessaan unka-
rinkielellä, sisältää pääasiassa seuraavaa. 

Meillä suomalais-ugrilaisilla kansoilla on kaksi asiaa yh
teistä: toinen huolestuttava, toinen toivehikas. Edellinen on 
yhteinen ihollekäypä vaara, ja jälkimäinen yhteinen suoma-
iais-ugrilainen isien henki. Edellisellä-on oleva osansa ensi 
sijassa valtiollisessa kannanotossa, jälkimäisellä kultturelli-
sessa. Mutta valtiollinen ja kultturellinen orienttoiminen 
ovat kosketuksissa toistensa kanssa. 

Me Suomen, Eestin ja Unkarin kansat ilolla myönnämme, 
että olemme läntisiltä naapureiltamme saaneet arvokkaita 
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sivisty saart eita. Mutta samalla kun niin teemme, me odo
tamme, että länsimaisen kulttuurin taholta annetaan tunnus
tus sille vartiopalvelukselle, jota kaikki kolme kansaamme 
ovat suorittaneet idästä uhkaavia kulttuurivihollisia voimia 
vastaan. Niinkuin szekelyläinen, joka oli asetettu Erdelyn 
metsiin voimakkailla käsivarsillansa turvaamaan Unkarin 
valtakunnan itärajaa, tietoisena tehtävänsä tärkeydestä, piti 
itseään aatelina, niin Unkarin, Eestin ja Suomen kansat ovat 
oikeutetut katsomaan itseään eurooppalaisen kulttuurin rita
reiksi. 

Länsimaisesta sivistyksestä osallistuneina ja sen etuvar
tioina kansamme ovat valaneet eurooppalaisen kulttuurin omiin 
isiltä perittyihin muotoihinsa ja vuodattaneet siihen oman 
kansallisen henkensä. Kansoillamme on siis itsekullakin 
omintakeista sivistystä. Mutta niillä on myös keskinäisiä 
kulttuurisiteitä, sekä ikivanhoja että uudempia. 

Kulttuuriyhteyden harrastus heimokansojemme välillä on 
ollut milloin korkeammalla, milloin matalammalla. Varsin 
suuresti ovat valtiolliset ja kansalliset nousu- ja laskuajat 
vaikuttaneet siihen. Niinpä ISTVAN SzEcHENYin ja LA jos 
KossuTHin, FR. R. KREUTzwALDin ja J. W. SNELLMANin aikoina 
kansallinen elämä nousi kukkuloille, joilta sukulaiset näkivät 
toisensa. Silloin Suomen ja Eestin vieläpä kaukaisen Unkarin 
parhaat miehet ylettyivät lyömään veljenkättä toisilleen. 
Mutta kun valtiollinen vaakakuppi laski, niin sukulaiset etään
tyivät toisistaan. Niiden oli vaikeampi — vapauden puut
teessa — tulla kosketuksiin toistensa kanssa. Ehkäpä kart-
toivatkin seuraa. Sillä kun on syvä suru, vetäytyy mielellään 
yksinäisyyteen. Niin kärsi Suomi, Eesti ja Unkari kukin 
kotinurkissaan. Kun nyt on vapaus kansoillemme koittanut, 
niin on heimoushenkikin syttynyt ilmi liekkiin, ja sen läm-; 

mittäminä keräännymme suuremmin joukoin kuin ehkä kos
kaan ennen suomalais-ugrilaisen aatteen ympärille. 

Eikä meitä yhdistä ainoastaan yhteiset muistot samasta 
kantakodista, vaan myÄs yhteiset nykyisyyden ja tulevaisuu
den tehtävät. Ja nuorin joukostamme on ollut innokkain. 
Meri ei ole enää Eestin ja Suomen erottaja, vaan yhdistäjä. 
Syksyllä 1919 saapui Eestistä meren yli satoja koulu-ihmisiä. 
Seuraavana keväänä kävi luonamme joukko Eestin koulun 
johtomiehiä. Silloin yhdessäollessamme Helsingissä herätet-
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tiin kysymys yhteisten kokousten pitämisestä heimokanso-
jemme sivistystyön tekijäin kesken. Jo seuraavana kesänä 
1921 olikin Helsingissä ensimäinen yhteissuomalainen koulu-
kokous, johon otti osaa toistatuhatta henkeä suomalais-ugri-
laista kouluväkeä; niistä 706 suomalaista, 442 eestiläistä ja 
viisi unkarilaista. 

Suomalais-ugrilaiselle kulttuurille on tärkeätä, paitsi lähei
set kosketukset Suomen, Eestin ja Unkarin henkisten vilje
lysten välillä, myös yhteistyö alemmalla sivistysasteella ole-" 
vien sukulaistemme kanssa. On meneminen, minne veri vetää. 
On hoidettava omia juuriamme. Sieltä saamme nuorekasta 
elinvoimaa vanhuuden oireiden vastapainoksi. Yksityisen 
kansan eri kansankerrosten kesken on sivistyskierto tunnus
tettu hedelmälliseksi kansakunnan kulttuurille. Samoin sillä 
täytynee olla siunausta-tuottava merkityksensä suomalais
ugrilaisten kansojen kesken. Mutta jos me irtaudumme omasta 
suvustamme ja omahyväisinä uhraamme vain kiitosuhria länsi
maisen sivistyksen alttarille, niin me henkisesti näivetymme 
ja kaadumme niinkuin juureton puu. 

Tarvitsisimme näkijän, jonka silmä kantaa yli kotimaansa 
rajojen, ja jonka henki paisuttaa kansalliset herätykset yli 
entisten äyräiden kaikkialle, missä suomalainen sydän — 
puhun suomalaisena — vaikka heikostikin vielä sykkii. Mutta 
emme saa ristissä käsiii profeettaa odottaa. Meidän on pienin, 
mutta yhtynein ja siten lujin voimin ryhdyttävä kaukonäköi
seen kulttuurityöhön heimokansojemme keskuudessa. Jos me, 
milloin ylen länsimaisesti orienttoitu, milloin internatsionaali-
sesti tunteva sukupolvi, emme siihen pysty, niin — se on toi
voni — nuoriso on sen tekevä. 

Kun se aika kerran koittaa, jolloin Suomen, Eestin ja Un
karin kansat yhdessä toisten kansojemme kanssa ovat luoneet 
idän ja lännen välille elinvoimaisen suomalais-ugrilaisen kult
tuuriyhteyden, silloin on — toisessa mitassa kuin nyt — edel
lytyksiä olemassa myös valtiolliseen yhteistoimintaan. Eh
käpä silloin alkaa sarastaa senkin vuosisatoja, jollen sano 
vuosituhansia, kaivatun ja hartaasti odotetun päivän aamu, 
jolloin myös niiden suomalais-ugrilaisten kansojen, jotka 
nyt idän hirviön kynsissä viruen eivät ole voineet tähänkään 
yhteiseen juhlaamme saapua, vapautuksen hetki lyö. 



K. J. STÄHLBERG, Suomen tasavallan presidentti, tunnettu 
oikeusoppinut ja maansa julkisessa elämässä monipuolisesti ansioitu
nut kulttuurihenkilö, täytti 28. 1. 25. 60 vuotta <•> Soome vabariigi 
president, tuntud õigusteadlane ja Soome avalikus elus mitmeti tee-
nusterikas kultuuriisik, sai 28. I. 25. CO aastaseks <«> a finn köztär-
sasäg elnöke, az ismert jogtudõs es orszäga nyilvänos eleteben sokol-
dalü erdemeket szerzett kultüralis szemelyiseg, 1925. I. 28.-än 
betöl tõtte 60.-ik eletevet. 
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John Abercromby. 

Vanhan viljelyn mies. 
( J o h n  A b e r c r o m b y  i n  m e m o r i a m . )  

Kirjoittanut RAFAEL ENGELBERG. 

Kunnailta tuoltapa kaukaa viljelyn vanhan ja ylhän, 
missä on kaupungit suuret ja järjestetyt, 

rirvtehet raivatut ammoin, aikoja perkatut pellot, 
puistikot hoidellut, penkeret kukkahiset, 

keskellä viljojen lainehtivain talot maalatut, puhtaat, 
ihmiset miekkoiset kuin pyhävaattehissaan — 

tuoltapa kaukaa auringon jalon seestäissä maita 
katsehes kantautui korpihin kummahisiin. 

Matkat teit sekä vaivat näit näin selvitelläkses 
korpien siintävien, kolkkojen, tummahisten 

kätkettyneet tarinat sekä kohtalot huuhkaja-harmaat, 
synnyt ja ongelmat, kaikk' elot orpohiset. 

Autoit auliudella ja taidolla taajalla tälleen 
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piiriä tietämyksen suuresti laajenemaan. 
Mutta et kangastuksien kummien kulkenut mailla 

miehenä katselun vain, pelkkänä tietäjänäs, 
süli' oli myös sydän sykkivä, harrastuksin en myötä, 

huulilla hienoinen väikyntä suopeuden. 
Kuin setä maailmaa kokenut sekä paljoja nähnyt, 

nyökkäävä hiljakseen, katseessa ymmärtämys, 
niin sinä kohtelit säyseämielisnä korpien kansaa, 

kaikissa puuttehissaan kuitenkin ponnistavaa. 

Kunnailta tuoltapa kaukaa laskussa ruskovan illan, 
kun meren mainingit rantahan raukenivat, 

kun elonkorjaajatkin jo päättivät päiväisen työnsä, 
kun hämy hiljainen hiipi jo ympäristöön, 

kun sulo lirkutus lintujen vaikeni pensaissa, puissa, 
kun kukat tuoksuisat uupuivat uinahtamaan — 

laskussa ruskovan illan ja välkyssä aavojen väljäin 
katsehes kantoi taas korpihin kummallisiin. 

Kuistilla ylhääll' itsekses kenotuolissa istuit, 
keppihis hiukkaisen turvaten tuttavahan; 

piippusikin sinä siirsit pois sekä miettehis vaivuit, 
vieläkin sirkeämmiks silmiäs herkistäen. 

Kauan noin sinä itsekses kenotuolissa istuit, 
kasvosi kirkastui, hehkua outoa sai. 

On kuin kulkenut jossakin retkillä vanhoilla oisit, 
äärillä tietämyksen, tundroilla turjien maan; 

on kuin vaaroille oisit korkeille tuolla sa noussut, 
nähnyt siintävät maat, nähnyt välkkyvät veet; 

011 kuin kansan korpisen kohlut tuoss' olis sulle 
entistä selvemmin jällehen auennehet. 

Siitäpä vihdoin virkahdit sekä verkkahan nousit: 
»Matkat matkatut on, yksi on jäljellä vain.» 

Kunnailta tuoltapa kaukaa viljelyn vanhan ja ylhän* 
missä on kaupungit suuret ja järjestetyt, 
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rintehet raivatut ammoin, aikoja perkatut pellot, 
puistikot hoidellut, penkeret kukkahiset, 

keskellä viljojen lainehtivain talot maalatut, puhtaat, 
ihmiset miekkoiset kuin pyhävaattehissaan — 

tuoltapa tyynenä viimeisellesi matkalle läksit 
suurehen valkeuteen, maihin korkeampiin. 

Matkalles myös korpien kolkkojen keskestä täältä, 
kuss' oli kulkenut ties, työnnämme tervehyset. 

Kantoiko ruskossa riutuvan ehtoon silmäsi kirkas 
korpien uumenihin, miss' oli miehillä työ; 

kiintyikö huomios, kuink' oli käynnissä laaksoissa noissa 
raadanta raiviomaan, perkkaus peltojenkin; 

näitkö sä, kuink' oli sentähän aukeat auotut uljaat, 
viemärit viittaillut, saatu jo sarkojakin —-

niinpä sä myöskin näit, miten kaartuvan taivahan alla, 
äärillä pohjoisen, tundroilla turjien maan 

kerran 011 nouseva nuotrea nurmi ja tuoksuva touko, 
vilkkuva onnellinen pirttinen puistikossaan. 

Sen jos näit, jopa tervehyset sait korkean pohjan, 
kuss' oli kulkenut ties . . . vanhan viljelyn mies. 



30 Farago Jözsef, Jõkai Mör (Mauri Jökai). 

Jokai Mör (Mauri Jokai). 

Jõkai Mör (Mauri Jokai). 
1825—1904. 

Irta — Kirjoittanut — Kirjutanud 

FARAGO JÕZSEF (Jõzsef Farago). 

Amagyar mesemondõ-kiraly születesenek szazadik evfordulõja alkal-
mabõl a finn-ugor faj langelmejü fianak sirjara a »Fenno-Ugria» 

is leteszi az elismeres koszorujat es kivont karddal tiszteleg a vilaghi'ru 
költö ernleke elött. Dunara hordanä a vizet, aki JÕKAI MÕR mükö-
desenek irodalmi jelentöseget magyar ember elött akarna hangsülyozni. 
Epen azert celszerübbnek tartjuk, hogy szabad testvernepeink erdeklö-
desenek az eddiginel nagyobb mertekben valõ fölkeltese vegett. az em: 
vonatkozõ kerdeseket finn es eszt nyelven ismertessük. 

MÕR JÕKAI on loistavin nero Unkarin romaanikirjailijain joukossa. 
Viisikymmentä vuotta hän oli niin sanoakseni itsevaltias Unkari» 

kirjallisuudessa. Puoli vuosisataa kestävä hallitusaika on harvinai
suus valtaistuimellakin, runouden valtakunnassa taas se on vertais
taan vailla. Hänen luomiskykynsä ja yleisön rakkaus häntä kohtaan 
kasvoi kasvamistaan. Hänen maineensa ei mahtunut Unkarin rajojen 
sisäpuolelle, vaan lähti voittoisalle valloitusretkelle maailmaan. Un
karin suorasanaisten kirjailijain joukossa ei ole ketään, jonka nimi olisi 
yhtä tunnettu ja suosittu ulkomailla kuin Jõkain nimi. 
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Mõr Jõkai syntyi helmikuun 19 p:nä vuonna 1825 K o m 4 r o m in 
kaupungissa Länsiluoteis-Unkarissa. Koulussa hän oli asuntotoverinsa, 
kevytmielisen ja vallattoman SÄNDOR PETÖFin vastakohta, ahkera, 
kiltti, taitava, teräväpäinen ja kaikin puolin esimerkiksi kelpaava 
nuorukainen; vieläpä niin suuressa määrin, että hänen koulutoverinsa ni
mittivät häntä leikillisesti »Vanhurskaaksi» (J 4 m b o r). Hän edistyi 
piirustamisessa niin nopeasti, että hänen opettajansa ennustivat hä
nestä tulevan suuren taidemaalarin. Yhdeksän vuoden vanhana hän 
julkaisi erään runonsa paikkakunnan sanomalehdissä. Seitsemän
toista vuoden vanhana hän lähetti koko valtakuntaa käsittävään kir
jalliseen kilpailuun murhenäytelmän nimeltä »Juutalaispoika» (Z s i d õ 
f i ü), teoksen, joka erikoisesti kiinnitti palkintotuomarien huomiota. 
Hän opiskeli lakitiedettä ja suoritti asianajajatutkinnon, mutta ei 
ottanut paikkaa, vaan rupesi sanomalehtimieheksi ja kirjailijaksi. 
Hän meni naimisiin ROZA LABORFALVIU, Unkarin kansallisteatterin 
kuuluisan näyttelijättären kanssa ja tuli »Nuori Unkari» (I f j ü M a-
g y a r o r s z d g)-nimisen, Unkarin nuorten kirjailijain kansallisen ja 
poliittisen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hän julkaisi ensimmäisen 
romaaninsa nimeltä »Arkipäiviä» (Hetköznapok) ja ensimmäisen 
novellikokoelmansa nimeltä »Erämaan kukkasia» (Vadon vira-
g a i). Hän perusti lehdet »Iltalehti» (Esti L a p o k) ja »Isänmaa» 
(H o n), toimitti julkaisuja »Elämänkuvia» (E 1 e t k e p e k), »Unka
rin Sanomalehdistö» (Magyar S a j t 6) ja »Kansa» (Nemzet) 
sekä toimi aikakausikirjojen »Pestin Muotilehti» (Pesti Divat-
1 a p), »Toivo» (Remeny), »Kangastus» (D e 1 i b ä b) ja »Sunnun^ 
tailehti» (Vasdrnapi Ü j s 4 g) pääavustajana. Maaliskuun 15 
p:nä vuonna 1848 hän yhdessä Petöfin kanssa räjähdytti ilmituleen 
yleisen katkeruuden Itävaltaa kohtaan, vannoi käyttävänsä vastedes 
nimensä lopussa kansanvaltaista i-tä aatelissyntyperää merkitsevän 
y-n asemesta ja määritteli Unkarin kansan vaatimuksia »Kahdessa
toista pykälässä» (Tizenket pont). Vuosina 1848 ja 1849 hän 
taisteli sodassa Unkarin vapauden puolesta. Vapaussodan kukistu
misen jälkeen hänen täytyi piileskellä aarniometsissä, sillä itävalta
laiset olivat tuominneet hänet teloitettavaksi. Hän sai vihdoin armah
duksen, perusti »Pyrstötähti» (Ü s t ö k ö s)-nimisen pilalehden, jul-

' kaisi teokset »Taistelukuvia» (C s a t a k e p e k), »Pakolaisen päivä
kirja» (Bujdosõ naplõja), »Verinen kirja» (Veres k ö n y v), 
»Uusi tilanhaltija» (Ü j földesur) ja valoi uutta toivoa Unkarin 
kansan sieluun kuvailemalla kiihoittavilla väreillä lähimenneisyyden 
hohtavaa mainetta, ylistämällä unkarilaista sisua, korostamalla tuhat
vuotisen traditionin ehdottomasti sulattavaa vaikutusta, ennusta
malla parempien aikojen tulemista, ilmituomalla sisimpänsä haikeaa 
tuskaa ja pilkkaamalla nasevalla tavalla tilapäisesti voitolla olevaa 
pöyhistelevää vihollista. Itävallan ja Unkarin välillä vuonna 18a/ 
tapahtuneen sovinnon jälkeen hän antautui kansanedustajaksi Unka
rin parlamenttiin ja suoritti sekä politiikan että kirjallisuuden alalla 
niin tuotteliasta työtä, että sille tuskin kykenee kukaan vetämään 
vertoja koko maailmankirjallisuudessa. Vietettäessä Jõkain kirjailija
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toiminnan viisikymmenvuotismuistojuhlaa julkaistiin hänen teoksensa 
loistopainoksina ja kirjailija sai 200,000 kruunua (nykyään 2,000,000 
Smk) kansallispalkkioksi. Hän kuoli toukokuun 5 p:nä vuonna 1904 
Budapestissä. Koko Budapestin väestö saattoi häntä hautaan. 

Jõkai kirjoitti kokonaisen kirjastollisen kirjoja, ensi kädessä ro
maaneja, novelleja ja kertomuksia, mutta paljon myös näytelmiä, 
runoja, puheita ja matkakuvauksia. Romaaneissa, novelleissa ja ker
tomuksissa on hän kaikkein suurin. Hän käyttää mielellään histo
riallisia taustoja. Niin luonnollisesti historiallisissa romaaneissa: »Trans-
sylvanian kultakausi» (Erdely aranykora), »Turkkilaiskausi 
Unkarissa» (Törökvil&g Magyarorszagon), »Bdlvdnyos-
linna» (Bdlvdnyosvdr), »Löcsen valkoinen nainen» (A 1 ö c s e i 
f eher asszony), »Rakastettuna aina mestauslavalle saakka» 
(Szeretve mind averpadig), »Rdkoczin poika» (R k k õ c z i 
f  i  a ) ,  » K a i k k i e n  h i r m u i s u u k s i e n  k a u t t a »  ( M i n d e n  p o k l o k o n  
keresztül), »György Fräter» (Frdter György), »Kaunis 
Mikko» (Szep Mikhäl), »Taivasta vastaan taisteleva naisen sy
d ä n »  ( E  g  e  t  v  l  v  õ  a s s z o n y s z i v ) ,  » K a k s i  T r e n k i ä »  ( A  k e t  
Tren k), »Frigyes Trenk» (Trenk F r i g y e s), »Nimetön linna» 
(N e v t e 1 e n vdr), »Eppur si muove» (Eppur si muove), »Un
karilainen nabob» (Egy magyar ndbob), »Zoltdn K&rpäthy» 
(Kdrp&thy Zoltdn), »Vanhoja hyviä ylioikeuden tuomareita» 
(Regi jõ tdblabirdk), »Onnen kultapoika» (A r a n y e m b e r). 
Samoin myös kuvaillessaan aikalaistensa elämää, kuten teoksissa: 
»Poliittisia muoteja» (Politikai divatok), »Kivisydämisen 
miehen pojat» (A kõ sziv ü ember fiai), »Minun, sinun, hänen» 
(E n y i m, tied, öve), »Jumala on yksi» (Egy a z I s t e n), 
»Merisilmäinen nainen» (A tengerszemü h ö 1 g y), »Kun tu
lemme vanhoiksi» (M ire megvenülünk), »Musta veri» (F e-
k  e  t  e  v  e  r ) ,  » E i l e n »  ( T  e  g  n  a  p )  j a  » R a k k a u d e n  h u l l u t »  ( A  s z e r e -
1 e m b o 1 o n d j a i). Jõkain romaaneista paitsi yllämainittuja on 
korostettava vielä »Keltaruusun» (Sdrga r õ z s a) ja »Mustien ti
manttien» (Fekete gy emdntok) syvästi taiteellista merki
tystä. Parhaiten kuvastavat Jõkain yllättävän uhkarohkeaa mieli
kuvitusta romaanit »Valtakunta valtamerellä» (õ c e k n i a), »Tule
van vuosisadan romaani» (A jövö szdzad regenye) ja »Poh
joisnavalle saakka» (ßszaki polusi g). Hänen kertomustensa 
j o u k o s t a  o v a t  m a i n i t t a v i a  » R a k k a i t a  s u k u l a i s i a »  ( K e d v e s  a t y a -
f i a k), »Gergely Sonkolyi» (Sonkolyi Gergely), »Armenia
lainen ja hänen perheensä» (örmeny es csal&dja) ja »Debre-
cenin unissakävijä» (Debreceni 1 u n 4 t i k u s) verrattoman lei
killisyytensä takia. Hänen näytelmiensä joukosta huomattavin on 
»Szigetvdrin marttyyrit» (Szigetv&ri vertanük). Hänen ru
nojensa joukosta tekivät syvimmän vaikutuksen »Sen puolesta ja sitä 
vastaan» (Pro es kontra), »Tallerossyn kirje» (T a 11 e r o s s y 
e p i s z t o l & j a ) ,  » U n k a r i l a i s t a  m u o t i a »  ( M a g y a r  d i v a t )  j a  
» K a d u n  k u l m a s s a  r a a j a r i k k o  s a n k a r i  i s t u u »  ( U t c a  s z ö g l e t e n  
ül a csonka h 6 s). Hänen kuvailemiensa tyyppien joukosta 
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»Zebulon * Tallerossy» (T a 11 e r o s s y Zebulon), »Suutari-polii
tikko» (Politikus Csizmadia) ja »Martti Kukko» (Kakas 
Marton) elävät vieläkin. Harvat tietävät, että tunnettu saksalai
nen sananlasku »Heute rot, morgen tot» on Jõkain laatima. Jõkain 
laajuudeltaan jättiläismäisin teos on kuitenkin »Itävalta-Unkari ku
v a i l t u n a  j a  k u v i t e t t u n a »  ( A z  o s z t r d  k - m  a g v a r  m o n a r c h i a  
irdsban es kepben), joka ilmestyi kruununprinssi Rudolfin 
pyynnöstä Jõkain suunnitelman mukaan moneen kymmeneen mahta
vaan nidokseen ulottuvana korusarjana. Jõkain toistaiseksi täytty
mättömien ennustusten joukosta mainittakoon, että lentotaidon alalla 
lopullisen pätevä keksintö on oleva unkarilaisen sommittelema. 

Jõkai loi täysin uutta tyyliä sanottavansa ilmaisemiseksi. Tämä 
tyyli on perinjuurin yksinkertainen, välitön, naseva, todellisen unkari
lainen, luonnollisen kansantajuinen ja raikas kuin lirisevä vuoripuro. 
Hän käyttää upiunkarilaisia sanoja, sananparsia ja sanontatapoja 
joukottain Unkarin eri seuduilta ilman vähimmänkään väkivaltai
suuden tunnetta. Sanavaraston rikkauteen nähden ei kukaan unkari
lainen kirjailija kykene vetämään vertoja hänelle. Hän ei viisastele 
koskaan, vaan kertoo selvästi, helppotajuisesti ja- nautittavasti aivan-
kuin kansansadut. Hän maalaa, luonnehtii ja tempaa mukaaji mieli
kuvituksensa maailmaan huomautuksillaan, leikillisillä päähänpistoil
laan ja tunteittensa purkauksilla lukijan huomaamatta. Hänen koh 
tauksensa ja luonnonkuvauksensa ovat niin vilkkaita ja häikäiseviä 
että tuskin havaitsemme niiden olevan lepokohtina tapahtumainkulun 
kutomisessa. Hän tuntee kahlehtivan tarinoimisen kaikki keinot ja 
salaisuudet. Hän kiinnostaa, innostuttaa, ihastuttaa, naurattaa, itket
tää ja hallitsee lukijaa mielensä mukaan niin suuressa määrin, että 
tämä ahmii hänen romaaniansa puolihorroksissa ja havahtuu vasta 
kirjan loputtua, kun tulee ajatelleeksi, kuinka ihmeellisissä tilanteissa 
romaanin sankarit olivat ja kuinka mutkikkaita solmuja kirjailija 
avasi leikiten. Jõkai tuntee olevansa kotona aikojen .alusta niiden 
loppuun saakka kaikilla viidellä maanosalla, yläilmoissa yhtä hyvin 
kuin merien syvyyksissä. Hänen keksimiskykynsä, kuvailu-rikkau
tensa, suggeroimisvoimansa ja mielikuvituksensa lentävät saavutta
mattomissa korkeuksissa. Hänen huumorinsa on loppumaton ja ehty
mätön. Hän ihannoi ja liioittelee mielellään ja hyppii äärimmäisyy
destä toiseen. Hänen sankarinsa ovat hyvyyden ja pahuuden ennen
näkemättömiä perikuvia. Hän uhraa kaikki, voidakseen syvästi vai
kuttaa, jännittää mieltä, tenhota ja kiehtoa lukijakuntaa. 

Jõkain kirjallinen tuotteliaisuus on melkein käsittämätön ja usko
maton. Viidenkymmenen vuoden kuluessa hän kirjoitti 324 nidosta 
3500 painetun arkin laajuudessa, siis keskimäärin 0x/'> nidosta eli /O 
painettua arkkia vuosittain. Hänen teoksistaan vuoteen 1900 saakka 
ilmestyi 137 saksalaista, 48 puolalaista, 30 venäläistä, 23 englantilaista, 
22 tsekkiläistä, 10 suomalaista, 16 ruotsalaista, 16 serbialaista, 7 italia
laista, 7 ranskalaista, 0 tanskalaista, 4 hollantilaista ja 2 rumanialaista 
käännöstä. Siitä alkaen nämä käännökset ovat tulleet monenkertaisiksi ja 
niiden lisäksi on tullut uusiakin käännöksiä monella muulla kielellä siinä 
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määrin, että nykyään — aivan mitättömiä kansansirpaleita lukuun
ottamatta — tuskin lienee kieltä Euroopassa ja Aasiassa, jolla ei voisi 
lukea Jõkain teoksia. 

Jõkain satavuotismuistojuhlana on todettavissa, että hän on »Fenno-
Ugrian» kansan, suomalais-ugrilaisen rodun niitä mainehikkaita sota
päällikköjä, joiden voittovaunujen ohikulkiessa maapallon jokainen 
kansa — olipa se ystävämme tai vihollisemme — on pakoitettu teke
mään kunniaa. 

OR JÕKAI 011 kõige hiilgavam nähtus Ungari romaanikirjanikkude 
hulgas. Viiskümmend aastat, võiks ütelda, oli tema ainuvalitseja 

Ungari kirjanduses. Pool aastasada kestev valitsuse aeg on troonilgi 
haruldus, luule riigis on see väljaspool võrdlust. Jõkai loomise võime ja 
üleüldine lugupidamine ta vasta kasvis ühte soodu. Ta kuulsus ei jäänud 
Ungari piiridesse, vaid ulatas väljaspoole neid. Ungari proosakirja
nikkude seas ei ole ühtegi, kelle.nimi väljamaal sama tuttav ja lugu
peetud oleks kui Jõkai. 

Mõr Jõkai sündis 19 veebr. 1825 Komaromi linnas lääneloode-
poolses Ungaris. Koolis oli ta kaaskostlase, kergemeelse ja vallatuma 
SÄNDOR PETÖFI vastand, usin, virk, osav, hää pääga ja kõiki pidi ees
kujuks kõlbav poiss. Ta õppis õiguseteadust ja tegi advokaadi eksami, 
aga ei võtnud kohta, vaid hakkas ajalehemeheks ja kirjanikuks. 15 
märts. 1848 sütitas ta ühes Petöfiga üleüldise kibeduse Austria vasta 
põlema. A. 1848 ja 1849 võitles ta sõjas Ungari vabaduse eest. Pärast 
vabadusesõja lämmatust pidi ta laantes redus olema, sest austerlased 
olid ta surma mõistnud. Ta sai lõpuks amnestia osaliseks ja Austria 
ja Ungari vahel :18f)7 sündinud lepituse järel hakkas ta rahva edusta-
jaks Ungari parlamendis. Ta saatis nii poliitika kui kirjanduse alal 
sarnast viljakat tööd korda, et selle poolest vaevalt ükski maailma 
kirjanduses jaksab ta kõrvale astuda. Ta asutas kolm uut ajalehte, 
toimetas pääle selle kolme endist ja oli tegev nelja ajakirja kaastööli
sena. Ta kirjutas terve raamatukogu raamatuid, kõige paalt romaani-
sid, novella ja jutustusi, kuid samuti palju näitemängusid ja luuletusi, 
kõnesid ja reisikirjeldusi. Kui Jõkai viiekümneaastast mälestusepäevä 
pühitseti, avaldati ta teosed hiilgeväljaandena ja kirjanik sai 200,000 
krooni (nüüd ligi 20,000,000 Eesti marka) rahvuslikuks autasuks. Ta 
suri 5 mail 1904 Budapestis. Kõik Budapesti elanikud olid teda hauda 
saatmas. 

Jõkai lõi nägemuste väljendamiseks hoopis uue stiil". See stiil on 
üsna lihtne, vahetu, tabav, tõsine Ungari stiil, loomulikult rahvapärane 
ja värske nagu sulisev mäe ojake. Ta tarvitab eht Ungari sõnu, kõne-
käändusid ja ütlusi Ungari eri maakondadest, ilma vähemagi vägi
valdsuse tundeta. Sõnavara rikkuse poolest ei suuda ükski Ungari 
kirjanik ta kõrvale astuda. Ta ei targuta kunagi, vaid jutustab selgesti, 
arusaadavalt ja maitstavalt otsekui rahva muinasjutud. Ta maalib, 
iseloomustab ja k sub oma meelekujutuse maa Ima kaasa tähenduste, 
naljakate meelehalgatuste ja tundmuse valangutega, lugeja seda 
tähele panemata. Ta vaatused ja looduse kujutused on nii elavad ja 
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heretavad, et me vaevalt märkame, et meie nende puhkusekohaks oleme 
sündmuste käigu kudumises. Ta tunneb kütkendava jutustamise kõik 
abinõud ja saladused. Ta huvitab, vaimustab, võlub, paneb naerma, 
nutma ja valitseb lugejat oma tahtmist mööda, selle võrra, et see ta 
romaani poolhuimuses ahmib ja vast raamatu läbilugemise järel vir
gub, mõteldes, kui imelikkudes olukordades romaajii kangelased olid 
ja kui keerulisi sõima kirjanik mängides avas. Jõkai tunneb enese 
aegade-algusest lõpuni kõigis viies maailmajaos kodu olevat, ülal õhus 
nii sama kui merede sügavikkudes. Ta leidmise võime, kujutuse rikkus, 
sisenduse vägi ja meelekujutus lendavad kättesaamata kõrgustes. Ta 
humoor on lõpmatu ja tühjendamatu. Ta idealiseerib ja liialdab hää 
meelega ja hüppab äärmusest teise. Ta kangelased on hääduse ja puh
tuse enne nägemata algkujud. Ta ohverdab kõik, et sügavasti mõjuda, 
pingutab meelt, võlub ja võrgutab lugejat. 

Jõkai kirjanduslik toodang on peaaegu mõistmatu ja uskumatu. 
Viiekümne aasta sees kirjutas ta 324 köidet 3500 trükipoogna ulatuses, 
siis läbistikku 6 köidet ehk 70 trükipoognat aastas. Ta teostest 
ilmus 1900:ni 137 saksa-, 48 poola-, 30 vene-, 23 inglise-, 22 tsehi-, 16 
sooine-, 16 rootsi-, 16 serbia-, 7 itaalia-, 7 prantsuse-, 6 daani-, 4 hol
landi- ja 2 rumeeniakeelist tõlget. Sellest ajast pääle on need tõlked 
mitmekordseks tõusnud ja lisaks uusi tõlkeid sündinud mitmes muus 
keeles, koguni selle võrra, et nüüd, päris tähtsuseta rahva killukesi 
arvesse võtmata, Euroopas ja Aasias vaevalt keelt on, milles ei võiks 
Jõkai töid lugeda. 

Jõkai sajaaastapeol võidakse konstateerida, et tema üks neist Soome-
Ugri rahva, Soome-Ugri tõu kuulsatest sõjapäälikutest on, kelle võidu-
vankrite möödamineku aegu maakera iga rahvas — olgu see meie sõber 
või vaenlane — sunnitud on au andma. 
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Anna Ilaava. 

Anna Haava. 
Kirjutanud — Kirjoittanut — lita 

W. GRÜNTHAL-RIDAXA. 

Möödaläinud aasta 15 okt. sai <.() aastat ANNA HAAVA, ühe Kesti 
kõige tähtsama luuletaja, sündmisepäevast täis. Seda täht

päeva, mis Eestis üleüldiselt peeti, soovib ka hõimurahvaste hari
duse püüdeid harrastav ,,Fenno-Ugria" mõne lihtsa reaga meele tuletada. 
Et Eesti publikumile luuletaja elukäik ja töö suurtes joontes enne
malt tuttav on, siis lubatagu seda kahe suurema hõimu, Soome ja Ungari 
keeles teha. 

Kuluneen vuoden lokakuun 15 p".nä täytti virolainen runoilija 
ANNA HAAVA 60 vuotta. 

Haava on Viron huomatuimpia na srunoilijoita ja lyyrikoita yleensä. 
A. Haava on kotoisinPeipusjärven rantaseud lta Kodaveren pitäjästä. 

Hän syntyi Pala Haavakivi nimisessä talossa, jonne runoilijan esi
vanhemmat vuosisatoja sitten olivat asettuneet. Haavan syntymä
seutu ja kotiympäristö on rikas sukumui: toista, joihin hän jo lapsuu
desta saakka kiintyi. Rakkaus kotiinsa ja vanhempiinsa oli omiansa 
kouluaikana lujittamaan hänessä kansallista mieltä. Koulu oli tähän 
aikaan saksankielinen ja -mielinen ja vihamielinen Viion kansalli
selle heräämiselle. Saksalaisesta koulusta huolimatta säilyi Haava 
kumminkin virolaismielisenä. Muukalaisessa koulussa hän suorastaan 
heräsi kansallisesti. 
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Suoritettuaan v. 1884 tyttökoulun Tartossa toimi Haava opettajana, 
ensin kotikaupungissaan ja sittemmin muutaman vuoden Venäjällä. 
Vuosisadan alussa, koettuaan monenlaisia vastoinkäymisiä ja suuria 
suruja, palasi hän kotiinsa. Hoitaessaan kotitalossaan veljensä taloutta 
sairastui hän pitkäaikaisesti ja vaikeasti. Parannuttuaan kuitenkin 
muutti Haava pian Tarttoon. Ensi alussa kuului hän, »Postimees»-
lehden toimitukseen, mutta luopui ennen pitkää sanomalehti-alalta. 
Hän koetti ansaita niukan toimeentulonsa suorittamalla monenlaisia 
käännöstehtäviä teattereille ja sanomalehdille. Samalla jatkoi hän runoi
lemista, jonka hän oli aloittanut kohta sen jälkeen kuin oli päässyt 
koulusta. Usein oli tämä ankara taloudellinen taistelu, jota vaikeutti 
kivulloisuus ja sairaudet, varsin epätoivoinen. Enimmin sai runoilija 
kärsiä puutetta saksalaisen valtauskauden ja bolshevikkivallan aikana. 
Kun Viron kansa vihdoin vapautui ja tuli itsenäiseksi, turvattiin pal
jon kärsineen runoilijan asema vaatimattomalla valtion eläkkeellä. 

Kun Haava v:n 1886 tienoissa esiintyi virolaisessa kirjallisuudessa, 
oli runous Suomenlahden eteläpuolella kovin lamaannuksissa. Kan
sallisen heräämisen aikana aikaisemmin puhjennut isänmaal
linen lyriikka oli vaipunut sitä mukaa kuin innostus sammui: 
venäläistyttämisaikakausi sortoineen ja uudempi aika modernine 
talousilmiöineen ei ollut suotuisa runoudelle. Jälkipolven runoilu 
muuttui pelkäksi sanahelinäksi, vailla henkilökohtaista tunnetta 
ja taiteellista tehoa. Keskellä tätä harmaata yksitoikkoisuutta ja 
runottomuutta ilmestyivät nuoren naisrunoilijan ensimmäiset rakkaus
runot. Ne tenhosivat välittömyydellään ja henkilökohtaisen tunteen 
rikkaudella. Haavan rakkauslyriikka merkitsi uutta käännekohtaa 
virolaisessa runoudessa menneen vuosisadan lopussa. Haavasta tuli 
yht'äkkiä suosituin runoilija ja huomatuin naisrunoilija Koidulan 
jälkeen. 

Haava on rikastuttanut virolaista kirjallisuutta etupäässä rakkaus-
lyriikalla. Ollen vailla Koidulan tapaista pateettista temperamenttia 
ei ole Haava isänmaallinen runoilija samassa merkityksessä kuin 
edellämainittu. Hänen verrattain harvalukuiset isänmaalliset runonsa 
kajastavat aikakauden kansallista hajanaisuutta, elämän aineellisuutta 
ja ovat etupäässä muukalaisen sorron aiheuttamia valitusvirsiä. Ne 
eivät jaksa vetää vertoja syvästi ja henkilökohtaisesti tunnetuille 
rakkausrunoille, joita luonnehtii raikas romanttinen mieliala ja luon
teva välittömyys. 

Haavan rakkausrunoutta sisältävät parhaasta päästä hänen ensim
mäiset kokoelmansa Luuletused I—III, v. 1888, 1890 ja 1897. 
Näiden kautta saavutti tekijä pian maineen kotimaassaan ja sai huo
miota osittain Suomessakin, jossa hänen runojaan jo oli ehditty kään
tää. Haava oli silloin paras virolainen lyyrikko. Erittäin kolmannessa 
kokoelmassa on hän saavuttanut elämyksen täysipitoisuuden ja tai
teellisen kypsyyden. Siinä esiintyy Viron tunnerunouden paraita 
saavutuksia. 

Samanlaista huomiota eivät jaksaneet voittaa runoilijan myö
hemmät kokoelmat L a i n e d v. 1906, Ristlained v. 1910, P Õ 
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esiintyy Haava yhä enemmän aikakauden yhteiskunnallisten ilmiöi
den ja päivänkysymysten katselijana; subjektiivinen tunnelmaku-
vailu väistyy vähitellen syrjään ja sen sijaan ilmaantuu mietiskely 
ja loogillisen toiminnan leima. Merkille pantavaa nuortumista tuntuu 
kuitenkin taas viimeisessä kokoelmassa. Parhaat runot näissä myö
häisemmissä kokoelmissa juontuvat lapsuusaikojen muistelmista, 
niiden joukossa muutamat rakkausrunot. 

Kotoisia muistoja esittää runoilija hartaasti kertomuskokoelmas-
saan Väiksed pildid Eestist v. 1911, joka sitä paitsi 
sisältää muutamia hauskoja kuvauksia Peipusjärven rantakylien oloista. 

Yhteisten suomalais-ugrilaisten kulttuuripyrkimysten kannattajana 
onnittelemme (0-vuotiasta sydämellisesti. 

Mult evi oktõber hõ 15.-en fisztorszäg ANNA HAAVA, a kivälö 
költönö születesenek hatvaneves jubileumät ünnepelte. 

Anna Haavat az eszt nemzet legnagyobb figyelemre meltõ nö-
költöi es ältaläban legjelesebb lürikusai köze keli szämitanunk. 

Az ünnepelt költö bölcsöje a kodaverei järäsban, a Peipsi-tõ part-
videken ringott. Született Pala közseg Haavakivi nevü häzäban, 
ahoi ösei evszäzadokkal ezelött letelepedtek. Szülöföldje es annak 
közvetlen környeke tele van regi rokonsägi emlekekkel, melyek a 
fogekony gyermekre melyseges hatäst. gyakoroltak. Otthona es szülei 
iränti szeretete alkalmasak voltak arra, hogy nemzeti erzeset acelos 
szilärddä koväcsoljäk. Az iskoläk nemet nyelvüek es elvüek voltak 
akkoriban es megtettek minden tölük telhetõt arra, ho^y az esztek 
nemzeti ebredeset mingyärt csiräjäbän elfojthassäk. Haava a nemet 
iskola minden eröfeszitese mellett is megmaradt esztnek rendületlenül 
es hüsegesen. Söt epen az idegen iskola hatäsa alatt ebredt voltakepen 
nemzeti öntudatra. 

A tartui leänyiskola elvegzese utän (1884) Haava a pedagõgiai 
pälyära szänta magät es elöször szülövärosäban, kesöbb nehäny even 
keresztül Oroszorszägban müködött tanitõnõi minösegben. Folyõ 
evszäzad elejen kemeny szerencsetlensegektõl es bänattõl megtörve 
visszatert otthonäba. Fivere häztartäsänak vezetese közben sülyos 
es hosszantartõ betegsegbe esettl Fölepülese utän Tartuba költözött 
hamarosan. Kezdetben a Postimees szerkesztösegeben dolgozott, 
üjsägiröi tevekenyseget azonban csakhamar abbahagyta. Szinhäzak 
es hirlapok szämära keszitett fordltäsokkal kiserelte meg elete tenge-
teset. Közben verselt is, amihez különben mär iskoläbõl valõ tävozäsa-
kor hozzälätott. Ketsegbeesett küzdelmet vivott a mindennapi kenye-
rert ällandõan s e küzdelmet gvakori betegeskedesei es gyenge testalkata 
szäzszorosan sülyossä tettek. Legnagyobb inseget es nyomorüsägot 
szenvedett megis a nemet hõditäs es a bolseviki uralom napjaiban. 
Az eszt nemzet fölszabaduläsa õta a sokat szenvedett költö megelheteset 
szereny ällami nyugdij biztositja. 

Amikor Haava 1886 körül föltünt az eszt irodalom berkeiben, a 
Finn-öböl deli partjän a költeszet a tespedes korszakät 61te. Nehäny 
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evtizeddel azelõtt, a nemzeti ebredes idejen, virägba fakadt hazafias 
lira a lelkesedes kialväsäval lepest tartva füjta a takarodõt. Az oroszo-
sit6 koszak, a nemzeti elnyomatäs, az tij idök hozta modern gazdasägi 
jelensegek, amelveknek hullämtorläsai egyre hevesebben csapkodtäk 
Esztorszäg hatärait, nem voltak kedvezöek a költeszet fejlödesere. Az 
epigönok költeszete nem volt egveb, mint csengö ere es pengõ cimbalom 
szemelyes erzes es müveszi melyseg nelkül. A fiatal költönö elsö 
szerelmi költemenyei eme szürke egyhangtisäg es költöietlenseg köze-
petle lättak elöször napvilägot. E versek közvetlensegükkel es költöjük 
szemelyes erzelmeinek üdesegevel elbüvöltek a közönseget. Haava 
szerelmi liräja fordulõpontot jelent az eszt költeszetben a mult evszäzad 
vegen. Haava a legkedveltebb költõ es Koidula utän a legkivälõbb 
nököltö lett egy csapäsra. 

Haava elsösorban szerelmi lirdjäval gazdagitotta az eszt irodalmat. 
Koidulai pätosz es temperamentum hijän Haaväbõl nem fejlõdhetett 
hazafias költõ abban a jelentesben, mint az elöbbiböl. Aränylag keves-
szämti hazafias költemenyei megvilägztjdk az akkori idök nemzeti 
szetszõrtsagät, az elet anyagiassägät es panaszt emelnek az idegen 
elnvomäs ellen. E hazafias versek nem ällhatjäk ki a versenyt emlitett 
szerelmi költemenyekkel, amelyeknek jellemzö von äsa az üde, romanti
kus kedelyhangulat es termeszetes közvetlenseg. 

Haava szerelmi költemenyeinek nagyobb reszet elsö kötetei, az 
1888, 1890 es 1897-ben megjelent »Dalok I—III» (Luuletused I—III) 
tartalmazzäk. E kötetek reven a költö hamarosan hirnevet szerzett 
magänak hazäjäban, söt figyelmet keltett Finnorszägban is, ahoi 
költemenyei forditva megjelentek. Haava volt akkor a legnagyobb 
lirikus fisztorszägban. Harmadik köteteben erte ei az elmenyek befe-
jezettseget tekintve a müveszi tökeletesseg tetöpontjät. Ezt a gyüj-
temenyt az eszt lira legkivälõbb eredmenyei köze kell szämitanunk. 

A költö kesöbbi kötetei, a »Hullämok» (Lained 1901), a »Kereszt-
hullämok» (Ristlained 1910), az »Eszak gyermekei» (Põhjamaa lapsed 
1913) es a »Napjainkböl» (Meie päivist 1920) sikeret az elöbb ernlitette-
kehez nem lehet hozzäfogni. E kötetekben egyre nagyobb mertekben 
taläljuk meg Haaväban kora tärsadalmi jelensegeinek es mindennapi 
kerdeseinek szemlelöjet; az alanyi erzelmek festese e müvekben mind-
inkäbb hätt^rbe szorul s helyette az elmelkedes es a logi kai tevekcnvseg 
belyege ismerhetö föl rajtuk. Haava költeszete reszint eszszerübbe, 
reszint elvontabbä vältozik naprõl-napra. Legutõbbi gyüjtemenyeben 
viszont figyelemremeltõ megifjodäs eszlelhetö. Ezen kesöbbi köte ek 
legjobb versei — köztük nehäny szerelmi köiteni ny is — a gyer-
mekkor emlekeiböl täplälkoznak. 

»Kis kepek Esztorszägbõl» (Väiksed pildid Eestist 1911) cimü no
vella gyüjtemenyeben otthona emlekeit es a Peipsi-to partmenti fal-
vainak viszonyait a költö nagy szeretettel ismerteti. 

Közös finn-ugor kultürälis törekveseink tüzhelye mellöl legszive-
lyesebb szerenesekivänatainkat küldjük a hatvaneves irõnönek. 
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Koitto ja Hämärätär • A Hajnal es Älkony. 

F. R. FÄHLMANNin kirjoittama virolainen satu. — F. R. FÄHLMANN 
esztnyelvü meseje nyomän. 

Meillä Pohjolan kansoilla on ankaran talven pitkien kärsimysten 
vastapainona lyhyt ilon aika, laulu- ja kukkaisrikas lyhyiden öiden 

aika. Tänä Pohjolan luonnon juhla-aikana, jolloin Koitto ja Hämärätär 
toisillensa kättä antavat, kertoi vanhus lastenlapsilleen Koiton ja 
Hämärättären lemmentarinan — ja minä kerron sen edelleen, niinkuin 
kuulin: 

Tunnetko valon Taivahisen esikartanossa? Paraillaan on se mennyt 
mailleen ja siellä, missä se laskeutui, välkkyvät viirut taivaalla. Ja jo 
ilmestyy valonkajastus itään, jossa sen heti koko ihanaa luomakuntaa 
pitää tervehtiä. Tunnetko käden, joka päivän ottaa vastaan ja levolle 
saattaa, kun se on kulkunsa lopettanut? Tunnetko käden, joka sammu
neen päivän jälleen sytyttää, ja panee sen uudelleen taivaan holvia 
kiertämään? 

Taivahisella oli kaksi uskollista orjaa suvusta, jolle oli lahjoitettu 
ikuinen nuoruus, ja kun valo ensimmäisenä iltana oli kulkunsa lopet
tanut, sanoi Taivahinen Hämärättärelle: »Sinun huostaasi, tyttäreni, 
annan mailleen menneen päivän. Sammuta se ja hoida sitä huolelli
sesti, ettei se tekisi vahinkoa.» Ja kun seuraavana aamuna päivän piti 
jälleen uusi kulkunsa alkaa, sanoi Taivahinen Koitolle: »Sinun virkasi, 
poikani, olkoon valon sytyttäminen ja kulkemaan valmistaminen.» — 
Uskollisesti molemmat täyttivät velvollisuutensa eikä ainoanakaan 
päivänä puuttunut valo taivaan holvilta, ja kun se talvella taivaan 
rantaa kulkee, sammuu se illoin aikaisemmin ja aamuisin myöhem
min alkaa kulkunsa; ja kun se keväisin kukkaset ja laulun herättää ja 
suven viljan hehkuvilla säteillään tuleennuttaa, on sille suotu vain ly
hyt rauha ja Hämärätär antaa sammuvan kohta Koitolle, joka sen heti 
uuteen eloon sytyttää. 

Ihana aika oli saapunut, jolloin kukkaset kukoistavat ja tuoksuvat; 
ja linnut ja ihmiset täyttivät lakeuden Ilmarisen teltan alla laululla. 
Molemmat katsoivat toisiansa liian syvään tummiin silmiin, ja kun 
Hämärätär antoi sammuvan päivän Koitolle, puristivat he toistensa 
kättä ja molempien huulet yhtyivät. 

Mutta silmä, joka ei koskaan nuku, oli huomannut, mitä hiljaisena 
sydänyönä salaa tapahtui. Seuraavana päivänä kutsui Taivahinen 
molemmat eteensä ja sanoi: »Olen työhönne tyytyväinen ja toivon, 
että te täysin onnellisiksi tulisitte. Ottakaa siis toisenne ja hoitakaa 
tästedes virkaanne miehenä ja naisena!» 

Ja molemmat vastasivat yhdestä suusta: »Taivahinen, älä särje 
meidän iloamme. Anna meidän jäädä ikuisesti sulhaseksi ja morsia
meksi, sillä sulhasena ja morsiamena olemme onnemme löytäneet, 
jolloin rakkaus on aina nuori ja uusi.» 
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Ja Taivahinen täytti heidän pyyntönsä ja siunasi heidän yritys
tään. Vain kerran vuodessa neljä viikkoa tapaavat molemmat toisensa 
sydänyönaikana, ja kun Hämärätär sammuvan päivän antaa lemmityl
lensä, puristavat molemmat toistensa kättä ja suutelevat, ja Hämärät-
tären posket punoittavat ja kuvastuvat rusoittavina taivaalle, kunnes 
Koitto jälleen valon sytyttää ja keltainen paiste taivaan rannalla nouse-
vanauringon ilmoittaa. Taivahinen koristaa vielä kedot tapaamisjuhlaksi 
kauneimmilla kukkasilla ja satakielet laulavat Koiton rinnalla liian 
kauan viipyvälle Hämärättärelle leikillä: »Laiska tytär! Laiska tytär! 
Yö pitkä!» 

Nekünk, fiszak nepeinek, a tel hosszü szenvedeseiert kärpõtlasul 
van rövid vi'g evadunk: a kurta ejek dalos es viragos idöszaka. 

Ekkor, Eszak termeszetenek ünnepnapjdn, midön a Ilajnal es Alkony 
paroldznak, elmeselte egy öreg ember unokdinak a Hajnal es Alkony 
szerelmi törtenetet — es en elmondom tovabb, ahogy hallottam töle. 

Ismered-e a vildgossagot az fig-tünder kastelydban? Epen most 
ind uit ny u gov ora es ott, ahoi ledldozott, sdvok villognak az egen. S ime, 
m dr pity mallat csillog kelet f ele, hogy e szep kerek vildgot üdvözölje. 
Ismered-e a kezet, amely a napot atveszi este es nyugalomra kiseri, 
ha jdrasat befejezte? Ismered-e a kezet, amely a kialudt napot rneg-
gyujtja ujfent es kiteszi az egboltozatra keringeni? 

Az fig-tündernek volt egyszer ket hüseges cseledkeje az örökke-
ifjak fajtdjabõl. A midön a vildgossag elsö körutjat befejezte, az fig-
tiinder az Alkonyhoz fordult: »Lanyom, a te kezedre bizoin a lepihent 
napot. Oltsd el es viselj rd gondot, hagy kart ne okozhasson.» fis a 
következö reggel, midön a napocska i'itrakeszen allott, az £g-tünder a 
Hajnalhoz lepett: »Fiam, a te hivatalod legyen a vilagossag meggyuj-
tasa es ütjara valõ keszitese.» — Hüsegesen teljesitettek kötelessegüket 
mind a ketten, nem hianyzott a nap az egboltozatrõl soha: telen, midön 
az eg aijan bolyong, korabban nvugszik le este es reggel kesöbb kezdi el 
utjdt; es tavasszal, midön dalt es viragot fakaszt es izzõ sugaraival 
erleli a nydr gabonajdt, szükös pihenöt engednek neki az Alkony a 
kialvõt mindjdrt a llajnalnak adja s a Hajnal üj eletre gyujt.ja 
abban a minutaban. 

Megjött a gyönvöru idö, viragok nyiltak es illatoztak, a Le\egö-
tünder satra alatt madarak es emberek enekeltek. A ket szerelmes 
egymds sötet szemebe nezett melyen es midön az Alkony a kialvõ napot 
a Hajnalnak adta, megszoritottdk egymas kezet es a j kaik egyesültek. 

De az a szem, amely sohasem alszik, eszrevette, hogy mi törtent 
esöndes-ejfelkor titkon. Keggelre kelve az £g-tünder magahoz hivta 
öket s azt mondta nekik: »Meg vagyok elegedve munkatokkal es szeret-
nelek boldoggd tenni benneteket. Vegyetek egymdst, gondozzdtok 
hivatalotokat ferj es feleseg gyandnt.» 

fis feleltek egy szdjbõl mind a ketten: »Eg-tünder, ne züzd szet 
örömünket. Iladd legyünk völegeny es menyasszonv mindörökre, 
ahogy boldogsdgunkat megtaldltuk, hogy szerelmünk mindig üj es fiata 
maradhasson.» 



42 Magyarorszäg kepviselõje Finnorszägröl es a rokonsagi. 

Es az Eg-liinder teljesltette ker6süket 6s äldäsät adla läjuk. Even-
kint csak egyszer, negy hetig, ejfelkor taldlkoznak s midõn azAlkony. 
a kialvõ napot szerelmesenek dltaladja, kezet fognak es megcsõkoljdk 
egymdst. Az Alkony kipirult area rõzsaszinü fenyt vet az egre, mialatt 
a Hajnal a vilagossdgot ujõlag ldngra gyüjtja es az eg karimajdn hal-
vany csill&mlas jelzi a fölkelõ napot. Az ßg-tünder a taldlkozas örö-
mere a legszebb vir&gokkal disziti föl a retet es a fülemülek a Hajnal 
keblen ttils&gos sok4 idõzö Alkonnyal devajkodva evelõdnek: »Lusta 
ldny, lusta lany! Csipjen meg a csaldny!» 

Magyarorszag kepviselõje Finnorszägröl es a ro
konsagi eszmeröl Unkarin asiainhoitaja Suo
mesta ja heimoaatteesta o Ungari asemik Soomest 

ja hõimuaatest. 

JUNGERTH MIHÄLY dr., Magyarorszäg kepviselõje, lekötelezö szives-
seggel fogadta a «Fenno-Ugria» munkatärsät, aki Finnorszägröl es a 

verrokonsagi eszmeröl kerte ki az ismert ällamferfiü velemenyet. 
A diplomata a következöleg nyilatkožott: 

Mindig szivesen jövök Finnorszägba, mert a finn tärsadalmi, tudo-
mänvos es ällami elet közvetlen közelböl valo megfigyelese megnyugtato 
es biztatõ hatässal van ram. Mintha a viläghäboru demoralizälo es 
lelekrontõ hatäsa idäig nem terjedt voina. A sztoikus jellem, a komoly 
munka es a kulturalis törekves itt meg häborü elötti megbeesülesben 
reszesül. A tekintelv, a tudomäny, tudomanyos munkässag es a kul-
tura ertekelese biztos alapot adnak az ällami es tärsadalmi fejlödesnek. 
A mai erkölcsileg leromlott vilägban e tulajdonsägok megbecsülhetetlen 
erteket kepviselnek s Finnorszäg ezeknek köszöni, hogy a viläghäborü 
utän teljesen függetlenne vält eurõpai orszägok között ma ugy ällami 
mint gazdasägi konszolidäciõ tekinteteben tän legelsö helyen äll. 

Mi, magyarok, büszken kiserjük figyelemmel eme eröteljes rokon-
nemzet jõzan es celtudatos emelkedeset. Örömmel konstatäljuk, hogy 
az eurõpai nepek szinpadjän, hoi a let es nemlet* küzdelmeben evszäza-
dokon ät csak idegenek rosszindulata vett körül, megjelent ket rokon: 
a finn es eszt testver. 

A testverek sem tudjäk mindig elhäritani egymästõl a veszelyt, 
de az az erzes, hogy bajainkban mindig van, aki megert, ki vei (ink 
erez es akihez akkor is fordulhat az ember, ha mindenki ellene van, 
igen sok nehez õrän segiti ät az egj'est es a nemzeteket is. A testveri 
eondolatnak es rokoni erzesnek äpoläsa sok mäs kultürälis es tärsadalmi 
glõnye mellett ebböl a szempontbõl is fontos az evszäzadok õta egy-



Unkarin asiainhoitaja Suomesta ja heimoaattcesta. 43 

m äst oi elszakadt s mäsokkal valo 
küzdelemben elgyengitettrokonnepekre, 
melyekre nein egyszer inondatott ki 
a kipusztitäs llelete. 

Azt a celtudatos tevekenyseget, 
melyet a finn tärsadalom egy tekin-
telyes reszc, különhözö intezmenyek 
es különösen a Finns6g Szövetsöge 
ez iränyban kifejtenek, örömmel üdvö-
zöljük Magyarorszägon. Hogy azon-
ban e munkässäg hathatosabb es 
eredmenyesebb lehessen, meg kellene 
talälni az ällandö összeköttetest a 
magyarorszägi es esztorszägi hasonlo 
intezmenyekkel. Bizom benne, hogv 
a »Ferino-Ugria», mely härom nyelven 
fogja hirdetni a härom nenizet összelartozäsät, nagy lepest fog 
jelenteni elöre ezen az uton. Axiomävä kellene toväbbä fejlödnie, 
hogy valamennyi intezmeny, mely e härom neppel összefüg-
gesben van, legyen az hivatalos, diplomäciai vagy tärsadalmi, egy-
formän minden törekveset arra összpontositsa, hogy a härom nepet 
lelkeben, kulturäjäban es erzeseiben közelebb hozza egymäshoz. 

Nagy remenyeket füzök e tekintetben az J927-ben Budapestre 
összehivott finn-ugor kultürälis kongresszushoz. E kongresszuson a 
tanügyi f^rfiakon kivül az eddigin61 nagyobb m^rt^kben közvetlen 
6rintkez6sbe jöhetn6nek a) a tudõsok es egyetemek, b) a tudomänyos 
tärsasägok, c) szepirodalmi tärsasägok kepviselõi, d) a szep- es 
kejjzömiiveszeti körök, e) a gazdasägi körök es f) az egyetemi ifjüsäg. 

Minden leren talälunk közös vonatkozäsokat es közös erdekeket. 
Mindhärom nep tudomänyära, irodalmära es mxiveszetere termekenyi-
töleg hatna a bensöbb erintkezes es közelebbi megismerkedes. Meg 
alig ismerjük egymäs tudomänyos elelet, szepirodalmät es müveszetet, 
pedig mindenütt lalälhatunk közös ösi kultiirnvomot, melyet megis-
merni es megmenleni nemesak nemes hivatäs, de finn-ugor kulturälis 
kötelesseg is. 

Unkarin asiainhoitaja toht. MIHÄLY JUNGERTH 011 hyväntahtoisesti 
antanut lehtemme edustajalle tilaisuuden haastatella itseään ja 

lausunut tällöin Suomesta ja heimoaatteesta muun muassa seu
raavaa: 

Tulen Suomeen aina mielelläni, sillä Suomen yhteiskunnallisen, 
tieteellisen ja valtiollisen elämän välitön tarkkaaminen vaikuttaa 
minuun rauhoittavasti ja kehoittavasti. Minusta tuntuu kuin maail
mansodan masentava ja turmeleva vaikutus ei olisi tänne saakka 
ulottunut. Järkähtämättömälle luonteelle, vakavalle työlle ja sivis
tyksellisille pyrinnöille annetaan täällä arvoa samassa merkityksessä 
kuin ennen sotaa. Arvovalta, tiede, tieteellinen työ ja kunnioitus 

Jungerth Mihäly. 
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kulttuuria kohtaan antavat lujan perustan valtiolliselle ja yhteis
kunnalliselle kehitykselle. Nämä ominaisuudet edustavat jättiläis
mäistä arvoa nykypäivien siveellisesti turmeltuneessa maailmassa ja 
nämä aiheuttavat, että maailmansodan jälkeen täysin vapautuneiden 
eurooppalaisten valtioiden joukossa Suomi on tällä hetkellä kentiesi 
ensimmäisellä sijalla sekä valtiolliseen että taloudelliseen vakiintumi
seen nähden. 

Me unkarilaiset seuraamme ylpeydellä tämän voimakkaan veljes
kansan älykästä ja määrätietoista kohoamista. Toteamme ilolla, 
että eurooppalaisten kansojen näyttämöllä, jossa vuosisatoja ainoas
taan vierasten pahansuonti ympäröi meitä olemassaolostamme käy
missämme taisteluissa, esiintyi kaksi sukulaista: suomalainen ja viro
lainen veli. 

Eivät veljeksetkään kykene aina torjumaan vaaraa toisiltaan, 
mutta se tunne, että vastoinkäymisissämme meillä on joku, joka 
ymmärtää meitä, joka tuntee meidän tavallamme ja johon voi tur
vautua silloinkin, kun kaikki muu on vastaan — se auttaa monessa 
vaikeassa hetkessä sekä yksilöitä että kansoja. Sukulaisaatteen ja 
heimotunteen hoitaminen — sen muita sivistyksellisiä ja yhteiskun
nallisia etuja lukuunottamatta — on tältäkin kannalta katsoen tär
keätä vuosisatoja sitten toisistaan eristyneille ja muukalaisia vas
taan käydyissä taisteluissa heikentyneille veljeskansoille, joiden päälle 
monta kertaa langetettiin hävittämisen tuomio. 

Unkari tervehtii ilolla sitä määrätietoista toimintaa, jota suoma
laisen yhteiskunnan oleellinen osa ja eri laitokset, ensi kädessä Suo
malaisuuden Liitto, suorittavat tässä kohden. Suomessa täytyisi kui
tenkin aikaansaada vakinainen yhteys ja vuorovaikutus Unkarin ja 
Viron vastaavien laitosten kanssa, jotta tämä toiminta tulisi tehok
kaammaksi ja hedelmällisemmäksi. Luotan siihen, että »Fenno-Ugria», 
joka kuuluttaa kolmen kansan yhteenkuuluvaisuutta kolmella kie
lellä, on valtava askel tätä tietä myöten. Täytyisi edelleen periaat
teeksi kehittyä, että jokainen laitos, joka on yhteydessä näiden kolmen 
kansan kanssa, olipa se virallinen, diplomaattinen tai yhteiskunnalli
nen, toimisi jokaisessa pyrkimyksessään siihen suuntaan, että nämä 
kolme kansaa lähestyisivät toisiansa sielunsa", kulttuurinsa ja tunteensa 
puolesta. 

Minulla on suuria toiveita tässä suhteessa vuonna 1927 Budapes
tissä toimeenpantavasta suomalais-ugrilaisesta kulttuurikokouksesta. 
Siinä voisivat entistä enemmän tulla välittömiin kosketuksiin paitsi 
koulumiehet myös a) tiedemiehet ja yliopistot, b) tieteellisten ja (c 
kauno tieteellis ten seurojen edustajat, d) kauno- ja kuvaamataiteen 
piirit, e) taloudelliset piirit ja f) ylioppilasnuoriso. 

Löydetään yhteisiä suhteita ja intressejä joka alalta. Sisäisempi 
kosketus ja läheisempi tutustuminen vaikuttaisi hedelmällisesti kaik
kien kolmen kansan tieteeseen, kirjallisuuteen ja taiteeseen. Tuskin 
tunnemme vielä toistemme tieteellistä elämää, kaunokirjallisuutta ja 
taidetta, vaikka kaikilla näillä aloilla löydämme yhteisiä muinaisia 
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sivistyksellisiä jälkiä, joihin tutustuminen ja joiden pelastaminen on 
ei ainoastaan jaloa kutsumusta vaan myöskin suomalais-ugrilaista 
sivistyksellistä velvollisuutta. 

Ungari asemik, dr. MIHÄLY JUNGERTH, on lahkesti meie lehe edusta-
jale mahti annud ennast usutleda ja siis Soomest ja hõimuaatest 

muu seas järgmist avaldanud: 
Tulen ikka hää meelega Soome, sest Soome ühiskondliku, teadus

liku ja poliitilise elu otsekohene tähelepanemine mõjub minusse rahus
tavalt ja õhutavalt. Minu meelest tundub, nagu ei oleks maailma sõja 
rusuv ja rikkuv mõju siia ulatanud. Yankumata iseloomust, tõsisest 
tööst ja hariduse püüetest peetakse siin lugu nii sama kui ennen sõda. 
Autoriteet, teadus, teaduslik töö ja lugupidamine kultuuri vasta anna
vad poliitilisele ja ühiskondlikule arenemisele kindla aluse. Need 
omadused edustavad hiigla väärtust nüüdsel ajal kõlbuslikult rikutud 
maailmas, ja nad mõjutavad, et maailmasõja järel täiesti vabanenud 
Euroopa riikide seas Soome praegu, kes teab, esimeses kohas on poliiti
lise ja majandusliku kindlustumise poolest. 

Me ungarlased paneme uhkusega selle tugeva vennasrahva arukat 
ja sihikindlat tõusmist tähele. Konstateerime rõõmuga, et Euroopa 
rahvaste näitelaval, kus ainult võõraste paha soovimine meid aasta
sadasid oma olemasolu pärast võideldud võitluses ümbritseb, kaks 
sugulast, Soome ja Eesti vend, esineb. 

Vennadki ei suuda ikka hädaohtu teineteise kallalt tõrjuda, aga 
see tundmus, et meie ohtudes meil ikka keegi on, kes meid mõistab, 
kes meid meie viisi tunneb ja kelle pääle me ka siis võime toetada, 
kui kõik muu meie vasta on, aitab mitmes raskes silmapilgus nii 
isikuid kui rahvaid. Suguluse aate ja hõimutundmuse hellimine — 
ta muid hariduse ja ühiskonna kasusid arvesse võtmata — on sellestki 
seisukohast tähtis aastasadade eest teineteisest lahku läinud ja muu
laste vasta peetud võitlustes nõrgenenud vennasrahvastele, kelle üle 
mitu korda hävitamise kohtuotsus langetati. 

Ungari tervitab rõõmuga seda sihikindlat tegevust, mida Soome 
ühiskonna oluline osa ja eri asutused, eestkätt Soomluse Liit, selle 
poolest avaldab. Soomes peaks siiski jäädav ühisus rajatama ja vastas
tikkune mõju Ungari ja Eesti vastavate asutustega alustatama, et 
see tegevus tõhusamaks ja viljakamaks saaks. Usun sellesse, et. »Fenno-
Ugria»,mis kolme rahva ühtekuuluvust kolmel keelel kuulutab, valdav 
samm sel teel on. Edespidi peaks põhjusmõtteks arenema, et iga asu
tus, mis nende kolme rahvaga ühenduses on, olgu see ametlik, diplo
maatiline . ehk ühiskondlik, igas ettevõttes selle sihi poole püüaks, 
et need kolm rahvast teineteisele läheneksid hinge kultuuri ja tund
muste poolest. 

Minul on selle poolest suuri lootusi 1927 a. Budapestis toime pandava 
Soome-Ugri kultuurikoosolekust. Pääle koolimeeste võikid a) teadu
semehed ja üliõpilased, b) teaduslikkude, c) iluteaduslikkude seltside 
edustajad d) ilu- ja kujutavate kunstide ringkonnad, e) majanduslikud 
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ringkonnad ja f) ülikooli noorsugu vahetumasse kokkupuutumisesse 
astuda. 

Ühiseid suhteid ja huvisid leitakse igalt alalt. Lähem kokkupuutu
mine ja tutvumine mõjuks viljakalt kõigi kolme rahva teadusesse, 
kirjandusesse ja kunsti. Vaevalt tunneme veel teineteise teaduslikku 
elu, ilukirjandust ja kunsti, ehk küll kõigil neil aladel ühiseid muist
seid hariduse jälgi leiame, millega tutvumine ja mille päästmine 
mitte aimilt ülev kutse ei ole, vaid ka Soome-Ugri hariduslik 
kohustus. 

Poimintoja <•> Teated <*> Böngeszes. 
Teise Soome-Ugri kultuurikoosoleku otsused <s> Toisen suomalais
ugrilaisen kulttuuri kokouksen päätökset <•> A mäsodik finn-ugor 

kultürälis kongresszus hatärozatai. 

Mineval suvel enne jaanipäeva oli mõnede aastate eest vabaks saanud 
Eesti päälinnas Soome-Ugri rahvaste pidukoosolek. Kutse, milles 

Eesti vennad lahkesti palusid teisele Soome-Ugri kultuurikoosolekule 
tulla, lõppes õhutusega: 

»Ühinegem Kalevi hauakünkal Koidu ja Hämariku rõõmsal ajall 
Ühinegem ja kuulakem ühiseid südame helisid, mis meie hinge veel 
kaugest ühisest muinasajast on alale jäänud! Tulgem endid nende 
vennastundmustega elustama! Tulge Teie, kes nende tundmuste ärka
mise võimu usute, tulge iseäsanis Teie, kes seda ei usu! 

Olgu Koidu ja Hämariku jumaluslugu Soome-Ugri hõimude ühine
mise ilusaks mõistukujuks.» 

Suur oli hõimurahvaste ühinemine Tallinnas juulikuu 19—21 päeval. 
Osavõtjate seas oli pääle eestlaste ja soomlaste, kes loomuliku põhjuse 
pärast enamuse sünnitasid, ohtrasti ungarlasi, mõni sürjään, liivlane 
ja muid ohupäiviste sugurahvaste edusta jäid. Meeldiv oli konstateerida 
seda tähelepanekut, mis Eesti ja muude sugurahvaste valitsuste poolt 
koosolekule osaks sai. Iseäsanis teenib nimetamist Ungari valitsuse 
soov, et järgmine koosolek Ungaris peetaks. Kuida koosolek selle 
soovi vastu võttis, see selgub järgmisest, kus koosoleku suure vaimustuse 
ja ühemeelsusega hääks kiidetud otsused esitatkse. 

Soome-Ugri II kultuurikongress võtab suure lugupidamise ja tänu
tundega vastu Kuninglikku Ungari Valitsuse poolt professor, krahv 
PÄL TELEKiläbi esitatud kutse järgmise kultuurikongressi ärapidamiseks 
Ungaris 1927 aastal. 

Koosolek otsustab: 
1) Eesti, Soome ja Ungari poolt igast rahvusest kolm edustajat 

valida, kes kohustatud ja volitatud on oma maa oludele vastavat 
organisatsiooni looma, mis oleks Soome-Ugri hõimude lähenemise 
püüete kandja, süvendaja ja laialilaotaja ja kongressi korraldustööde 
tegija; 
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2) edustajateks valida a) Eesti poolt hariduseministeeriumi kooli 
osakonna juhataja GUSTAV ÖLLIKU, professor PEETER PÕLLU ja riigi
kogu liikme KONSTNTIN PÄTSI B) Soom poolt koolinõunik MATTI PESOSE, 
koolinõunik ALFRED JOTUNI ja ministeeriumi esitusnõunik YRJÖ 
I/)IMARANNA; ja c) Ungari poolt dr. ALADÄR BÄNi, direktor JÕZSEF 
QviNTi ja kooli j uh. SÄNDOR IsPÄNOViTsi; 
. 3) Soome edustajaid paluda võimalusi ajakirja asutamiseks leida, 
mis Soome-Ugri hõimude lähenemise püüete keskkohaks ja avalda
jaks oleks ja milles kõik sugurahvad võimalust mööda kaastööd teeksid. 

Kongressi lõpus kogusid valitud Ungari, Eesti ja Soome edustajad, 
et sugurahvaste vaheliseks toimkonnaks liituda. Siis valiti toimkonna 
juhatajaks koolinõunik MATTI PESONEN Helsingist. Mis määras ja mis 
moodi kultuurikoosoleku otsuseid senni on teostatud, selgub sest 
»Fenno-Ugria» esimesest numbrist. 

V iime kesänä juhannuksen edellä oli äskettäin vapautuneen Eestin 
pääkaupungissa suomalais-ugrilaisten kansojen juhlakokous. Kutsu, 

jolla Eestin veljet vierasvaraisesti pyysivät sukulaiskansoja saapumaan 
toiseen suomalais-ugrilaiseen kulttuurikokoukseen, päättyi kehoituk-
seen: 

»Yhtykäämme Kalevin hautakummulla Koiton ja Hämärättären 
iloisana aikana! Yhtykäämme ja kuunnelkaamme yhteisiä sydämen 
helinöitä, jotka vielä ovat säilyneet sielussa kaukaisesta yhteisestä 
muinaisajasta. Tulkaamme elähyttämään itseämme noilla veljestun-
Leilla. Tulkaa Te, jotka uskotte niiden tunteiden heräämisvoimaan, 
tulkoot erittäinkin ne, jotka eivät sitä usko! 

Olkoon Koiton ja Hämärättären jumalaistaru suomalais-ugrilaisten 
heimojen yhtymisen kauniina vertauskuvana.» 

Suuri olikin heimokansojemme yhtyminen Tallinnassa kesäkuun 
19—21 p:nä. Osanottajien joukossa tavattiin paitsi eestiläisiä ja suo
malaisia, jotka luonnollisista syistä muodostivat enemmistön, runsaasti 
unkarilaisia, joku syrjääni, liiviläinen y. m. kovaosaisen sukukansamme 
edustaja. Mieluisaa oli todeta se huomaavaisuus, joka Eestin ja mui
den sukukansojen hallitusten taholta tuli kokouksen osaksi. Erityisen 
maininnan ansaitsee Unkarin hallituksen pyyntö, että seuraava kon
gressi pidettäisiin Unkarissa. Miten kokous suhtautui tähän pyyntöön, 
näkyy seuraavasta, jossa esitetään kokouksen suurella innostuksella 
ja yksimielisyydellä hyväksymät ponnet. 

»Toinen suomalais-ugrilainen kulttuurikokous ottaa vastaan suu
rella arvonannolla ja kiitollisuuden tuntein Unkarin Kuninkaallisen 
Hallituksen, professori kreivi PÄL TELEKin kautta esitetyn pyynnön, 
että seuraava kulttuurikokous pidettäisiin Unkarissa vuonna 1927. 

Kokous päättää: 
J) valita Eestistä, Suomesta ja Unkarista kustakin kansasta kolme 

edustajaa, jotka velvoitetaan ja valtuutetaan muodostamaan oman 
maansa oloja vastaavan järjestön, joka olisi suomalais-ugrilaisten hei
mojen lähenemispyrintöjen ylläpitäjä, syventäjä ja levittäjä sekä kult-
tuurikokouksen järjestämistöiden tekijä; 
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2) valita edustajiksi a) Eestistä ministeriön osastonjohtajan GUSTAV 
OLLiKin, professori PEETER PõLüin ja Riigikogun jäsenen KONSTANTIN 
PÄTsin; b) Suomesta tarkastaja MATTI PESOSEn, tarkastaja ALFRED 
JOTUNin ja ministeriön esittelijäneuvoksen YRJÖ LoiMARANnan; c) 
Unkarista tohtori ALADÄR BÄNin, semin. joht. JõzsEF QviNTin ja leht. 
SÄNDOR ISPÄNOVITSin; 

3) pyytää Suomen edustajia, mikäli mahdollisuuksia on olemassa, 
perustamaan aikakausilehden, joka olisi suomalais-ugrilaisten hei
mojen lähenemispyrkimvsten keskuksena ja ilmituojana ja jota kaikki 
sukukansat mahdollisuuden mukaan avustaisivat.» 

Kongressin lopussa kokoontuivat kokouksen valitsemat Unkarin, 
Eestin ja Suomen edustajat järjestäytymään sukukansain väliseksi 
toimikunnaksi, ja valittiin tällöin toimikunnan puheenjohtajaksi tar
kastaja MATTI PESONEN Helsingistä. Missä määrin ja millä tavoin kult-
tuurikokouksen päätöksiä on tähän mennessä toteutettu, näkyy tästä 
»Fenno-Ugrian» ensimmäisestä numerosta. 

Amult ev nyarän, Szent Ivän napja elött, a nemreg fölszabadult 
Esztorszäg fövärosäban tartottak a versegi eszme harcosai a finn-

ugor nepek ünnepi kongresszusät. Eszt testvereink reszeröl a rokonnc-
pekhez intezett, vendegszeretetröl tantiskodõ es barätsägos hangu 
meghivõ utolsõ mondatait meltõknak tartjuk arra, hogy szõszerint 
idezzük õket: 

»Egyesüljünk a Hajnal es Alkony vidäm evadja idejen Kalev sir-
haima orrnän. Egyesüljünk es hallgassuk egvmäs szivenek dobogäsät, 
hogy megesendüljenek fülünkben a közös öskor regi, elfeledt akkordjai. 
Jöjjünk össze es fürösszük meg lelkünket a testveri erzes üditö harma-
täban. Jöjjetek mindnväjan, akik ezen erzelmek ebredeseben hinni 
tudtok es jöjjetek fökep li, akik nem hisztek benne! 

A Hajnal es Alkony regeje legven a finn-ugor nepek egyesülesenek 
szimbõluma.» 

Jünius 19—21.-en, Tallinhan zajlott le a rokonnepek egyesülesenek 
impozäns ünnepsege. A resztvevök között az eszteken es finneken 
kivül — akik termeszetes okoknäl fogva többsegben voltak — lältunk 
bösegesen magyarokat, söt zürjen, liv es több mäs sorsüldözött test-
vernepünk tagjai közül is nehänv kepviselöt. Örömmel kell rnegälla-
pitanunk, hog\* az eszt nemzet es mäs rokonnepek kormänya rend-
kivüli figyelmessegben reszesitette a kongresszus resztvevpit. Különös 
emlitest erdemel a magyar kormäny kerese, hogy a következö kong-
resszust Budapesten tartsuk. A kongresszus resztvevöienek e keres 
iränti magatartäsära a kongresszus egyhangü lelkesedessel homolt aläbbi 
hatärozatai kellö fenyt deritenek: 

»A mäsodik finn-ugor kultürälis kongresszus a magyar kormäny 
dr. TELEKI PÄL grõf egyetemi tanär ütjän elöterjesztett keresehez a 
legöszintebb tisztelettel es leghäläsabb köszönettel hozzäjärul. 

A kongresszus hatärozatäbõl 
1) välasztottak Eszt-, Finn- es Magyarorszägbõl 3—3 kepviselöt, 

akiket köteleztek es fölhatalmaztak arra, hogy alakitsanak a helyi 



Poimintoja — Teated — Böngeszes. 49 

körülmenyeknek megfelelö szervezetet, amelynek föladata a finn-ugor 
nepek közeledesi törekveseinek fönntartäsa, elmelyitese es terjesztese, 
nemkülönben a kultürälis kongresszusok rendezesere vonatkozõ munkäk 
vegrehajtäsa; 

2) kepviselöve välasztottäka)£sztorszägbõl GUSTAV OLLIK minisz-
teriumi osztälyfönököt, PEEtER PÕUD tanärt es KONSTANTIN PÄTS riigi-
kogui kepviselöt; b) Finnorszägböl MATTI PESONEN fötanfelügyelöt, 
AUF RED JOTUNI tanfelügyelöt es YRJÖ LOIMARANTA ällamtitkärt; c) Ma-
gyarorszägbõl BÄN ALADÄR dr.-t, QUINT JÕZSEF tanitökepzö-intezeti es 
ISPÄNOVITS SÄNDOR polgäri iskolai igazgatõt; 

3) fölkertek Finnorszäg kepviselõit arra, hogy — amennyiben az 
ältalänos õ ha j megvalõsithatäsära kilätäs mut^tkozik — alapitsanak 
folyõiratot azzal a kikötessel, hogy az a finn-ugor nepek közeledesi 
törekveseinek központja es kifejezöje legyen es azt a lehetösegek szerint 
az összes finn-ugor nepek tämogässäk.» 

A kongresszus vegen Magyar-, Eszt- es Finnorszäg kongresszus 
välasztotta kepviselöi összegyültek, rokonnemzetközi bizottsäggä ala-
kultak es a bizottsäg elnökeve PESONEN MÄTYÄS (Matti Pesonen) helsinkii 
fötanfelügyelöt välasztottäk. A «Fenno-Ugria»elsöszämäb6lmegällapit-
hatõ, hogy mikepen es milven mertekben valösultak meg a kongresszus 
hatärozatai eddigele. 

Suomalaisuuden Liitto nykyisellään. <•> A Finnseg Szövet-
sšgšnek jelenlegi helyzete 6s munkaköre. <s> Soomluse 

Liit praegu. 

Su o m a l a i s u u d e n  L i i t t o ,  j o k a  p e r u s t e t t i i n  k i r j a i l i j a  JOHANNES 
LINNANKOSKEN aloitteesta Snellmanin 100-vuotispäivänä 1906 suo

malaiskansallisia pyrkimyksiä tukemaan ja ajamaan, on maan saavutet
tua itsenäisyytensä huomattavasti kasvanut ja laajentunut, ollen muo
dostumassa suorastaan valtakunnalliseksi järjestöksi. Sillä on Helsingissä 
Aurorank. 7:ssä oma osakehuoneustonsa toimistoineen ja vakituisine 
toimihenkilöineen. Paitsi keskushallitusta ja valmistavaa toimikuntaa 
kuuluu liittoon neljä keskushallituksen alaista eri osastoa, jotka omine 
johtokuntineen ja jäsenistöineen ovat aivan kuin erityisiä järjestöjä. 
Liiton keskustoiminnan puolesta ylläpidetään liiton huoneustoa ja 
kustannetaan yhteinen toimisto hoitajineen, kanslioineen ja kaikkine 
muine menoineen, samoin liiton vuosikirja, yleiset kustannukset ja 
muut sellaiset, jotavastoin varsinaisen työn liiton pääaloilla suorittavat 
osastot. — Liiton puheenjohtajana vuodesta 1920 lähtien on toht. 
RAFAEL ENGELBERG, joka nykyään väliaikaisesti hoitaa myöskin liiton 
yleisen sihteerin tointa; rahastonhoitajana joht. HANNES MYLLYLÄ. 

Osastoista on ensimmäinen Suomalai s-k ansallinen 
Osasto. Se työskentelee suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden, 
kansallisten pyrkimysten ja kansanvalistuksen »hyväksi, jatkaen pää
asiallisesti sen kirjailija Linnankoski-vaina j an ohjelman toteuttamista, 
jota varten Suomalaisuuden Liitto alunperin perustettiin. — Osaston 
puheenjohtajina toimivat toht. RAFAEL ENGELBERG ja esittelijäneuvos 
4 
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YRJÖ LOIMARANTA ja sen sihteerin tehtäviä on toistaiseksi hoitanut 
liiton yleissihteeri. 

Toinen osasto on Rajaseutuosasto. Ainoana järjestönär 

jonka toimialaan kuuluu maan koko rajaseutu, se työskentelee taka
pajulle jääneiden rajaseutujen sivistykselliseksi ja taloudelliseksi kohot
tamiseksi, m. m. julkaisemalla erikoista »Rajaseutu»-nimistä aikakausi
lehteä, perustamalla rajaseutuihin kirjastoja, esitelmätoiminnallar 

avustamalla ja järjestämällä kansanopetustoimintaa erinäisissä syrjään-
jätetyissä seuduissa, tekemällä esityksiä virastoille rajaseutujen tar
peista, toimeenpanemalla tutkimuksia rajaseutujen oloista j. n. e. On 
juuri järjesteillä asiamiesverkko, jonka avulla voidaan toteuttaa osas
ton valistustarkoituksia, samalla kun se helpottaa olojen ja tapausten 
seuraamista rajaseutualueilla. Liiton toimistoon tulee niinikään raja
seutualueiden sanomalehdet. Osasto on saanut toimittaakseen myös-
valtiolle kuuluvia tehtäviä. Niinpä' on esim. mainittava kuluneena 
vuonna sisäasiainministeriön osastolle antama ja jo suoritettu tehtävä 
järjestää kirjastot, vht. 20 eri kirjastoa, rajavartiosotilaille. Suunnitel
miin kuuluisi edelleen, jos varat sen sallisivat, ryhtyä perustamaan 
oppilaskoteja piuutamain harvaanasuttujen rajaseudun kansakoulujen 
yhteyteen. — Osaston puheenjohtajina toimivat ylijoht. U. BRANDEK 
ja kouluneuv. A. J. TARJANNE ja sihteerinä on op. PEKKA. PUHAKKAR 

joka on myös »Rajaseutu» lehden päätoimittajana. 
Seuraa U 1 k o s u o m a 1 a i s o s a s t o. Se on järjestänyt niin

sanotun ulkosuomalaistoimiston, joka erityisine toimihenkilöineen pitää 
yllä yhteyttä maan rajojen ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa,, 
mutta myös muualla asuvain suomalaisten ja kotimaan välillä. On 
käynyt selväksi, että tämmöinen toimenpide on mitä kipeimmän tar
peen vaatima — onhan sellaiset suuremmatkin maat kuin Saksa ja 
R,uotsi pitäneet välttämättömänä ryhtyä mitä laajimpiin ja suurisuun-
taisimpiin toimenpiteisiin oman kansallisuuden auttamiseksi ulko
mailla, ylläpitämällä suuria järjestöjä tarkoitusta varten. Suomalai
suuden Liiton ulkosuomalaistoimisto on lyhyellä toiminta-ajallaan 
saanut jo melkolailla suhteita varsinkin Yhdysvalloissa asuviin suoma
laisiin. Toiminta kehittyy verrattain ripeästi — ikävä vain ettei tämä
kään tärkeä yritys ole vielä riittävästi rahoitettu. — Osaston puheen
johtajana toimii ent. ministeri NIILO LIAKKA ja sihteerinä toistaiseksi 
liiton yleissihteeri, jonka lisäksi ulkosuomalaistoimistoa hoitaa hra 
E. N. KARHISTO. 

Neljäntenä on Sukukansaosasto, toimien suomalais
ugrilaisen kulttuurityön ja kulttuuriyhteyden edistämiseksi. Se on 
ollut yhteistoiminnassa varsinkin unkarilaisten ja virolaisten, mutta 
jonkun verran myös muutamien muiden heimolaiskansojemme kanssa. 
Kuluneena kesänä Tallinnassa pidetty suomalais-ugrilainen kulttuuri
kokous, unkarilaisten retkeilyt maassamme aina Petsamoa myöten y.m.y 

joihin osaston ja liiton toimihenkilöt ovat johtavalla tavalla osallistu
neet; ovat tämän sukukansayhteistoiminnan eräitä ulospäin näkyviä 
tosiasioita. Mainittu Tallinnan kokous on aiheuttanut useita suku-
kansainvälisiä yrityksiä kulttuuritoiminnan alalla, joihin tehtäviin 
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nimenomaan suomalaiselta taholta toivotaan aloitetta. Nämä tehtä
vät ovat nyttemmin kaikki siirtyneet Suomalaisuuden Liiton Suku-
kansaosastolle, joten tällä on erittäin runsas ja huomattava työmaa 
edessään. Osasto julkaisee lehteä »Fenno-Ugria». — Osaston puheen
johtajana ja lehden päätoimittajana toimii tarkast. MATTI PESONEN ja 
sihteerinä sekä lehden toimitussihteerinä liiton yleissihteeri, jotapaitsi 
osaston palveluksessa on vakituisesti unkarilainen kirjailija JÖZSEF 
FARAGÕ . 

Liiton kanslian hoitajana toimii neiti AINO HAURU. 
Kaikkiaan liiton keskustoiminnassa ja sen eri osastoissa on kulu

neena vuotena käytetty varoja noin 300,000 mk., josta suurin osa on 
saatu lahjoituksina ja kannatuksina eri tahoilta. 

AFinnseg Szövetsege (Suomalaisuuden Liitto) alapitäsa 
JOHANNES LINNANKOSKI irõ kezdemenyezesere törtent a finn nemzeti 

törekvesek istäpoläsa vegett 1906-ban, Snellman születesenek szäzadik 
evfordulõja alkalmäbõl. Nevezett szövetseg orszägunk fölszabaduläsa 
utän rohamos fejlödesnek indult es orszägos szervezette valõ ätalakuläs 
küszöben all ebben a pillanatban. Helsinkiben Aurorank. 7. szäm alatt 
sajät reszvenvhelyiseggel, különleges hivatalokkal es megfelelö szemely-
zettel rendelkezik. A központi kormänyon es az elökeszitö bizottsägon 
kivül negy osztäly müködik a szövetseg kebeleben. Emlitett osztälyok 
vezetösegükkel es tagjaikkal önällõ szervezetszämba mennek, jõllehet 
a központi kormänynak vannak alävetve. A szövetseg központi bizott-
säga karban tartja a szövetseg helyiseget, elöteremti az ältalänos hivatal 
es iroda szüksegleteit, dijazza a szemelyzetet, kiadja a szövetseg evköny-
veit, fedezi az ältalänos kiadäsokat es egyeb fölmerülö költsegeket, 
a szövetseg munkakörebe tartozõ tulajdonkepeni teendök vegrehajtäsä-
r6l viszont a különbözö osztälyok gondoskodnak. — A szövetseg elnöke 
1920-tol kezdödöleg RAFAEL ENGELBERG dr., aki együttal a szövetseg 
titkäri hivatalänak ideiglenes betölteseröl is gondoskodik. A penztär 
kezelese' HANNES MYLLYLÄ igazgatö teendöje. 

Az osztälyok közül elsõ a Finn Nemzeti Osztäly (Suomalais
kansallinen Osasto). Nevezett osztäly feladata a finn nyelv, 
a finn irodalom, a nemzeti törekvesek es a nepoktatäsi ügyek äpoläsa 
azon programm szellemeben, amelyet nehai Linnankoski irõ a Finnseg 
Szövetsege szämära megällapitott emlitett szövetseg megalapitäsa alkal-
mäval. — Az osztäly elnökei RAFAEL ENGELBERG dr. es YRJÖ LOIMA
RANTA ällamtitkär. A titkäri teendöket egyelöre a szövetseg ältalänos 
titkära vegzi. 

Mäsodik osztäly a Hatärvideki Osztäly (R a j a s e u t u o s a s t o). 
Nevezett osztäly a maga nemeben egyedül ällõ szervezet Finnorszäg-
ban, amennviben annak munkaköre orszägunk egesz hatäryidekenek 
ügyeit felöleli. A Hatärvideki Osztäly többek között szerkeszti es kiadj^ 
a »Hatärvidek» (R a j a s e u t u)-cimü különleges folyõiratot, 
tärakat alapit, elöadäsokat rendez es elösegiti a nepoktatäst a 
rätõl tävolesö vidfekeken, tanulmänyozza a hatärszeli viszoirj3^ 
hatärvidekek szüksegleteit az illetekes hatõsägokhoz följj 
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egyeb äldäsos müködest fejt ki emlitett hatärszelek kultürälis es gazda-
sägi emelese erdekeben. A Hatärvideki Osztäly jelenleg az ügvvivõ-
häldzat megalapitäsän färadozik. E terv megvalõsuläsa a hatärszeli 
nepoktatäs gondozäsät, toväbbä a kerdeses videkek viszonyainak es 
esemenyeinek követes6t tetemes mertekben megkönnyiti. A hatärszeli 
területek hirlapjainak rendszeres ätnezeseröl a szövetseg hivatala gon-
doskodik. Az osztäly elintez6s vegett az ällam reszeröl is kapott több 
izben teendöket. Peldänak okäert megemlitjük a belügyminiszterium 
mult evi megbizäsät, hogy a hatärörseg csapatai reszere hüsz különbözö 
könyvtärat alapitsunk. A teendö vegrehajtäsät az osztäly mär befe-
jezte. Az osztäly tervei köze tartoznek, hogy nehänv gyeren la kott 
hatärvidek nepiskoläi kebeleben tanulö-otthonokat alapitson — ha 
penzügyi viszonvaink megengednek. — Az osztäly elnökei U. BRANDER 
föigazgatõ es A. J. TARJANNE tanügyi tanäcsos. A titkäri teendök 
vegzeseröl PEKKA PUHAKKA tanitõ, a Rajaseutu föszerkesztöje gondos-
kodik. 

Harmadik osztäly gyanänt a Külföldi Finnek Osztälya (Ulko-
suomalaisosasto) következik. Nevezett osztäly megalapitotta 
a külföldi finnek hivatalät, amelv különleges szemelyzetevel hazänk 
hatärain kivül — fökep az Egyesült Allamok területen — letelepült 
finnek es az anyaorszäg közötti egyseg fönntartäsät tüzte ki maga ele. 
Bebizonyosodott, hogy a legegetöbb szükseg követeli effele intezmeny 
fönntartäsät. Megällapithatõ ugyanis, hogy a nälunk nagyöbb Nemet- es 
Svedorszäg is szüksegesnek tartotta, hogy külföldön szetszõrõdott 
verei tämogatäsa vegett szeleskörü es nagyszabäsü intezkedesekhez 
folyamodjek es a eel elerese erdekeben hatalmas szervezeteket alapitson. 
A Külföldi Finnek. Osztälya rövid tevekenysegi ideje alatt a külföldön, 
különösen az Egyesült Allamokban lakõ finnek es az anyaorszäg között 
figyelemremeltö összekötteteseket letesitett. A tevekenyseg aränylag 
gyors iramban fejlödik toväbb — sajnos, hogy e fontos kezdemenye-
zeshez a megfelelö anyagi esvközök hiänyoznak.—Az osztäly elnöke 

LIAKKA, volt miniszter. Titkäri minösegben a szövetseg ältalänos 
titkära müködik egyelöre. A Külföldi Finnek Hivatalänak gondozäsät 
E. N. KARHISTO vegzi. 

Negyedik osztäly a Rokonnepek Osztälya (Sukukansaosasto), 
amelynek müködese a finn-ugor kultürälis egj'seg elösegitesere es äpolä-
sära szoritkozik. Nevezett osztäly elenk összeköttetesben äll az esztek-
kel es magyarokkal, söt mäs rokonnepeinkkel is vannak mär bizonyos 
viszonyai. A mult ny äri tallinni finn-ugor kultürälis kongresszus, 
toväbbä a magyar expediciõk keletfinnorszägi es petsamoi utja, melvek-
nek rendezeseben es vegrehajtäsäban a szövetseg vezetö szerepet jät-
szott, rokonnepekkel valõ együttmüködesünket kezzelfoghatõ mõdon 
szemleltetik. Emlitett tallinni kultürälis kongresszus szämos rokonnem-
zetközi kezdemenyezest penditett meg a kultürälis tevekenyseg munka-
teren. E kezdemenyezesek megvaldsitäsät a kongresszus elsösorban a 
finnektõl väja. E teendök gondozäsät illetekes körök keresere a Finnseg 
Szövetsege Rokonnepek Osztälya elvällalta s igy rendkivül gazdag es 
figyelemremeltõ munkater elõtt ällunk. Az osztäly kultürälis folyõiratot 
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szerkeszt es ad ki »Fenno-Ugria» cimmel. Az osztäly elnöke es a folyöi-
rat föszerkesztöje PESONEN MÄTYÄS fötanfelügyelö. A titkäri es helyettes 
szerkesztöi teendöket a szövetseg ältalänos titkära vegzi. Emlitetteken 
kivül magyar reszröl FARAGÕ JÕZSEF az osztäly es folyöirat ällajidõ 
munkatärsa. 

A szövetseg irodai teendöinek ellätäsärõl AINO HAURU ürleäny gon-
doskodik. 

A szövetseg központi kormänya a mult ev folyamän mintegy 300,000 
finn märkät hasznält fei celjai megvalõsitäsa erdekeben. Emlitett 
összeg legnagyobb reszet ajändekok es tämogatäsok reven szereztük 
össze. 

So o m 1 u s e LIIT, mis kirjanik JOHANNESLINNANKOSKEalgatusest Snell-
mani 100-aastapäeval 1906 asutati Soome rahvuslikka püüdeid toeta

ma ja edendama, on pärast maa iseseisvaks saamist silma paistvalt kas
vanud ja laienenud. Praegu on ta otse üleriigiliseks organisatsiooniks 
kujunemas. Tal on Auroorak. 7:s omad osaühisuse ruumid talituse ja 
kindla talitusepersonaaliga. Pääle keskvalitsuse ja valmistava toim
konna kuulub liitu neli keskvalitsuse alust eri osakonda, mis oma eest
seisuste ja liigete hulgaga otsekui eri organisatsioonid on. Liidu kesk-
toimkonna poolt peetakse liidu ruumid üleval ja maksetakse ühine 
talitus talitajate, kantselei ja kõigi muude kuludega, kirjastatakse liidu 
aastaraamat, tasutakse üleüldised ja muud väljaanded, kuna päris töö 
liidu pääaladel osakonnad teevad. — Liidu juhatajaks on 1920 alates dr. 
RAFAEL ENGELBERG, kes nüüd ajutiselt ka liidu kirjatoimetaja kohuseid 
täidab; laekahoidjaks on juh. HANNES MYLLYLÄ. 

Osakondadest on Soome Rahvuslik Osakond esimene. 
Ta töötab Soome keele, Soome kirjanduse, rahvuslikkude püüete ja 
rahvavalgustuse hääks, pääasjaliselt selle kadunud kirjanik Linnan-
koske eeskava täitmist jatkates, mille jaoks Soomluse Liit esialgu põh
jendati. — Osakonna juhatajatena on tegevad dr. RAFAEL ENGELBERG 
ja esitusnõunik YRJÖ LOIMARANTA. Osakonna kirjatoimetaja kohuseid on 
ajutiselt liidu üleüldine kirjatoimetaja täitnud. 

Teine osakond on Piiri m aa Osakond. Ainsa organisatsioo
nina, mille tegevuse alale riigi kogu piirimaa kuulub, teeb ta tööd maha
jäänud piirimaade hariduse ja majanduse tõstmise hääks. Ta annab 
m. s. välja isesugust »Rajaseutu» (»Piirimaa») nimelist ajakirja, asutab 
piirimaadesse raamatukogusid, korraldab ettekandeid, aitab ja korral
dab rahvahariduse tegevust [kaugemates, kõrvalejäänud maakohtades, 
teeb ametikohtadele ettepanekuid piirimaade tarvetest, korraldab piiri
maa olude uurimise teekondi j. n. e. Praegu korraldatakse usaldus
meeste võrku, mille abiga võimalik oleks osakonna hariduse püüdeid 
teostada, kuna see ka ühtlasi olude ja sündmuste tähelepanekut piiri
maadel kergendaks. Liidu talitusel käivad samuti piirimaa-alade aja
lehed. Osakond on ka riigile kuuluvaid ülesandeid t imetada saanud. 
Nõnda tuleb näit. nimetada mineval aastal siseministeeriumi poolt osa
konnale antud ja juba täidetud ülesanne raamatukogude, ühtekokku 
20 eri raamatukogu, korraldamine piirivalvuse sõduritele. Kavatsuste 
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hulka kuulub edasi, kui rahaline seisukord lubab, õpilastekodude asuta
mine mõne hõredasti asutud piirimaa rahvakoolide juure. — Osakonna 
juhatajatena on tegevad ülijuh. U. BRANDER ja haridusenõunik A. I. 
TARJANNE ja kirjatoimetajana õp. PEKKA PUHAKKA, kes samuti »Raja
seutu» lehe päätoimetaja on. 

Järgneb Väli s-S oome Osakond. Ta on n. k. Välis-Soome 
talituse korraldanud, mis isesuguste tegelastega ühendust maa piiri
dest väljaspool, eriti Ameerika Uhisriikides, kuid mujalgi elavate soom
laste ja kodumaa vahel peab. On selgunud, et seesugune tegevus 
kõige hädalisema tarbe esile kutsutud on, sest on ju sarnased suu
remadki maad nagu Saksamaa ja Rootsimaa vajaliseks pidanud kõige 
laialisemasse ja suurekavalisemasse tegevusesse astuda oma rahvuse 
aitamiseks väljamaa , seks otsarbeks suuri organisatsioona üleval 
pidades. Soomluse Liidu Välis-Soome Osakond on oma lühikese tege
vuse ajal palju vahekordi iseäranis Ühisriikides asuvate soomlastega 
sidunud. Tegevus areneb võrreldes nobedasti — kahju ainult, et ka 
see tähtis ettevõte ei ole rahaliselt küllalt kindlustatud. — Osakonna 
juhtajana on end. minister NIILO LIAKKA tegev ja kirjatoimetajaks on 
esialgu liidu üleüldine kirjatoimetaja, mille kõrval Välis-Soome talituse 
asjade eest hr. E. N. KARHISTO hoolitseb. 

Neljandaks on Sugurahvaste Osakond, mis Soome-
Ugri kultuuritöö ja kultuuriühtluse hääks töötab. Ta on seäranis ungar
laste ja eestlastega ühistegevuses olnud, ja osalt muudegi Soome-
Ugri hõimurahvastega. Mineval suvel Tallinnas peetud Soome-Ugri 
kultuurikoosolek, ungarlaste teekonnad meie maal Petsamoni j. m., 
millest osakonna ja liidu tegelased juhtival viisil osa ön võtnud, 011 
selle sugurahvaste ühistegevuse mõned väljaspoole nähtavale tulevad 
tõeasjad. Nimetatud Tallinna koosolek on elusse kutsunud mitmed 
sugurahvaste vahelised ettevõtted kultuuri tegevuse alal, mis ülesanne
tele nimelt soomlaste poolt algatust loodetakse. Need ülesanded on nüüd 
kõik Soomluse Liidu Sugurahvaste Osakonnale siirdunud, nii et tal 
eriti rikkalik ja tähelepandav töömaa ees on. Osakond annab välja 
»Fenno-Ugria» nimelist lehte. — Osakonna juhatajana ja lehe päätoi-
metajana on tegev koolinõunik MATTI PESONEN ja kirjatoimetajana ja 
lehe toimetuse sekretäärina liidu üleüldine kirjatoimetaja; pääle selle 
on alaliselt osakonna teenistuses Ungari kirjanik JÕZSEF FARAGÕ. 

Liidu kantselei talitajana on neiu AINO HAURU tegev. 
Kokku on liidu kesktoimkonnas ja ta eri osakondades läinud aastal 

umbes 300,000 Smk. tarvitatud, millest suurem osa annetuste ja toe
tuste näol mitmelt poolt on saadud. 
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Selostuksia <*> Arvustused <•> Beszämoläs. 

A. 0. Väisänen, H  e i m o k a n n e l  I ,  V i r o n  k a n s a n r u n o j a .  
Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö 1924. Siv. 208. Hinta 30 mk. 

On ollut suurena puutteena suomalaisessa sivistyksessä, ettei suku-
kansojemme kansanrunoutta ole ollut kielellemme käännettynä. 

On senvuoksi tervehdittävä ilolla aloitetta »heimokanteleiden» kie
lellemme toimittamiseksi, jommoinen nyt on ilmestynyt Kalevala
seuran julkaisujen sarjassa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämis
rahaston avustamana. Maist. A. O. VÄISÄNEN taas notkeine itäsuoma-
laisine sanonnoineen ja perinpohjaisena Viron sekä virolaisen kansan
runouden ja kansanmusiikin tuntijana on epäilemättä ollut oikea 
henkilö toimittamaan kielellemme virolaisen heimokanteleen. 

Valikoija ja suomentaja on käynyt työhönsä suurella asiallisuudella 
ja vakavuudella, herättäen alusta lähtien lukijassa täyden luottamuk
sen. Kaikesta päättäen on hän ensinnäkin osannut tehdä valikoinnin 
«ivallisesti. Samoin tuntuu hän toimittajana käsittelevän runoja 
yhtä rohkeasti kuin hellävaraisestikin, saaden siten erittäin puhtaita, 
jopa »sormuksensoreutensakin» säilyttäneitä tuotteita. Hän hallitsee 
perinpohjaisella varmuudella vanhan suomalaisen runosanonnan ja 
tekee siten kääntäjänä vallan mallikelpoisia säkeitä. Runot pujottelee 
hän kiehkuroiksi ja sitoo sikermiksi hienolla psykoloogisella johdon
mukaisuudella ja joutuu täten sommittelemaan kokoelmansakin sii
hen runohistorialliseen järjestykseen, että pienistä lyyrillisistä lau-
lahduksista kasvetaan laveampaa eepillisyvttä kohti. Itse virolaista 
runostoa ei tässä yhteydessä ole tilaa käydä esittelemään ja tutkistele
maan, mutta tuntuu se lyhyesti sanoen yhtä viehättävältä ja suloi
selta kuin on varmaan se värillisiin kansallispukuihinsa puettu neito
nen, joka sen enimmäkseen on laulanut. 

Onnistunut ja arvonsa mukaisen ulkonaisenkin asun saanut-
kokoelma, jonka jälkeen jääpi vain jännityksellä odottamaan seuraa
via sukukansojen runouden sarjoja. 

See on Soome hariduses suur puudus olnud, et meie keele sugurah
vaste luulet ei ole tõlgitud. Sellepärast peab rõõmuga algatust tervi

tama »hõimukandleid» meie keele tõlkida, missugune nüüd Kalevala 
Seltsi seerias Soome Kirjanduse Seltsi Edendamise Fondi abiga on 
ilmunud. Mag. A. O. VÄISÄNEN oma nõtke Ida-Soome keele ja 
põhjaliku Eesti, Eesti rahvaluule ja rahvamuusika tundmisega on 
kahtlemata õige isik Eesti hõimukandle meie keele toimetajaks olnud. 

Valiku tegija ja soomestaja on suure asjalikkuse ja tõsisusega töösse 
hakanud, algusest pääle lugejas täielist ,usaldust äratades. Kõige 
päält on ta osanud valiku hää kordaminekuga teha. Samuti tundub 
ta toimetajana rahvalaulusid nii sama julgesti kui hellalt käsitlevat, 
nõnda iseäranis puhtaid, kogu oma »sõrmuse toreduse» alal hoidnud 
tooteid luues. Ta valitseb põhjaliku kindlusega muistist Soome rahva
luule ütluseviisi ja loob nii moodi päris eeskujulikka luuleridasid. 
Laulud punub ta kimbuks ja seob salguks peene psüholoogilise järje
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kindlusega. Nii on ta võinud oma kogu sellesse luuleajaloolisesse järge 
seada, et väikestest lüürilistest lauludest laiema eepilisuse poole 
edenetakse. Eesti rahvaluulet ennast eritleda, seks ei ole siin ruumi, 
aga ta tundub, lühedalt üteldes, nii sama meeldiv ja armas, kui on ehk 
see värvikatesse rahvariietesse ehitud neiukene, kes ta esimeseks on 
laulnud. 

Õnnestunud ja väärtusele vastav on kogu välimus saanud. Põne
vusega jääme järgmisi sugurahvaste luule seeriaid ootama. 

RAFAEL ENGELBERG. 

Elsa Enäjärvi, I h m i s e n  v a r j o  y n n ä  m u i t a  n o v e l l e j a  
(Inimese vari ja teisi eesti novelle). Porvoo, Werner Söderström 
Osakeyhtiö 1924. Siv. 205. Hinta 20 mk. 

Rõõmustaval viisil hakkab täisi terapäid ilmuma Soome ja Eesti 
noorema haritlaspõlve seas viimasel ajal võimistundja hooguläind, 

eriti intensiivselt Hõimuklubide ymber koondund hõimutööst. Kau
niks näiteks selle kohta on päälkirjal nimetet, möödund jõuludeks 
ilmund soome keelde tõlgit eesti külanovellivalik. Tõlkijal on har
rastust jatkund põhjalikult tutvuda eesti keele ja kirjandusega, 
m. s. oma mitmekordsete Eestis viibimiste aegu, ta on oma kodumaalgi 
avalikkuses osutand elavat kirjanduseharrastust, nii et võib igati 
usaldada teht valiku maitset kui ka sooritet tõlketöö tehnilise kylje 
häädust. ~ 

Viielt autorilt — J. Oksalt, F. Tuglaselt, A. H. Tammsaarelt, Jakob 
Mändmetsalt, Albert Kivikalt — kokku yksteist novelli, millede kõikide 
aineks on Eesti põlluharijamaa syda-kyla, eri autorite sule all eri toonis 
valgustet, alates synga Oksaga ja lõpetades nooruslikult mahlakasõna-
lise Kivikaga. Mändmets, kõige vanem, on ka ilukirjanikuna oma 
kogu toodangus kui ka selles valikus ant näites kõnesolevaist kahva
tuim, on kyll ilmsesti siia võet ainult oma novelli pala aine edustavuse 
tõttu, kuna selles kõrtsist räägitakse, ja milline reaalne kujutus olekski 
muulasel eesti kylast, kui ta ei tutvuks selle kyla kurnajate suurima 
ja uueaegseima, nyyd kyll juba ajalukku variseva leidusega, kõrtsiga. 
Sama tendentsiga osalt seletub vist ka mõne Mändmetsaga kirjaniku-
prioriteedis Eestis edukalt võistleva prosaisti nime (Vilde, Metsanurk, 
Luts, Juh. Liiv jm.) väljajäämine antoloogiast, kuigi kindlasti ka 
paratamatusega, et isegi sellist kääbuskirjandust, nagu eesti oma, on 
raske maitsete erinemise puhul tyhj enda vait edustada ka kõnesolevagi 
võrra õnnestund kahelsajal lehekyljel. 

Kuid need Soome arvustuses haruldast sooja poolehoidu leidnud 
tõlkeread asjaliku, tõlgit autoreid iseloomustava eessõnaga (milles 
oleks ehk väärind mainimist veel ainult tõlgitava aine paiguti silma 
paistev tavalisest vabam käsitelu) varustetuina ongi loodetavasti 
ainult vääriline, rõõmuga tervitetav algus kehvas kodus võrsund eesti 
kirjanduse Soome vennasmaasse ilmumisel. Sama teed edasi astudes 
kindla eelarvamusega meeles, et Soome ja Eesti ikka kuidagi on juma
laist yhtepand, nii et väike keelevahe ei pea lahutama, ja et nende 
maade kultuurvarad yleilmlise mõõdupuu karmi kriitika tollita peavad 
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teed leidma teineteise juurde, teostatakse Soomes Eesti vennasrahva 
tundmise syvendudes yhtlasi igivana »tunne-iseend» põhimõtet ja mo-
raaliselt kohustetakse kultuuris nooremat Eestit sama põhimõtte järele 
talitama oma kultuur-orientatsioonide ja sympaatiate valikul. 

Ilahduttavalla tavalla alkaa näkyä täysiä tähkäpäitä Suomen ja 
Viron nuorimman sivistyneistön keskuudessa viime aikoina orasta

neesta, varsinkin heimoklubien tarmokkaasti suorittamasta heimo-
työstä. Kauniina näytteenä siitä on otsakkeessa mainittu, menneeksi 
jouluksi ilmestynyt virolaisten novellien suomennosvalikoima. Kääntä
jällä on ollut harrastusta perinpohjin perehtyäkseen Viron kieleen ja 
kirjallisuuteen, m. m. tekemällä useita Viron-matkoja; niinikään hän 
on kotimaassaankin julkisuudessa osoittanut vilkasta kirjallisuuden 
harrastusta, joten uskaltaa ilman muuta sanoa valikoinnin olevan 
tehdyn hyvällä maulla ja käännöksen teknillisessä suhteessa saavutta
neen etevän tason. 

Viideltä kirjailijalta — Jaan Oksilta, Friedebert Tuglasilta, A. H. 
Tammsaarelta, Jakob Mändmetsiltä — yhteensä yksitoista novellia, 
joitten kaikkien aiheena on Viron maanviljelijämaan sydän — kylä, 
jota eri auktorit valaisevat eri tavalla, alkaen synkästä Oksista ja 
päättyen nuorekkaan meheväsanaiseen Kivikasiin. Mändmets, van
hin, kaunokirjailijana sekä koko tuotannoltaan että tässä kokoelmassa 
esiintyvästä näytteestä päättäen haalein, on ilmeisesti otettu kokoel
maan vain pikkunovellinsa aiheen edustavuuden takia: se käsitte
lee kõrtsia, kyläkapakkaa, ja millainen reaalinen kuva olisikaan muu
kalaisella virolaisesta kylästä, ellei hän saisi tutustua tähän kartanon-
omistajain —1 kylän vaivan suurimpaan ja uudenaikaisimpaan, nykyi
sin kyllä jo historialliseksi käyneeseen löytöön, kyläkapakkaan. Sama 
tendenssi selittänee osaksi usean Mändmetsin kanssa kir j aikapriori
teetista voittoisastikin taistelevan virolaisen prosaistin nimen (Vilde, 
Metsanurk, Luts, Juh. Liiv j. n. e.) poisjäämisen; mutta tämän 
selityksen täydentänee se seikka, että on mahdotonta saada sellaista
kaan kääpiömäistä kirjallisuutta, jollainen virolainen kirjallisuus on, 
maun erilaisuuden vuoksi tyhjentävän edustavasti mahtumaan kah
dellesadalle sivulle. 

Mutta tämä suomalaisen arvostelun taholta suopeasti vastaan
otettu käännössarja, johon liittyy asiallinen, mukaanpäässeitä kir
jailijoita luonnehtiva esipuhe (johon olisi ehkä vielä pitänyt lisätä 
maininta siitä, että käännökset näyttää paikotellen tehdyn tavallista 
vapaammin), toivottavasti onkin vain arvokas ilolla tervehdittävä alku 
köyhässä kodissa kasvaneen virolaisen kirjallisuuden Suomen veljes
maahan tulolle. Samaa tietä eteenpäin astuen, mielessä varma ennakko
käsitys siitä, että Suomi ja Viro sittenkin ovat taivaisten voimien 
yhdistämät, niin ettei niitä pieni kieliero saa arastuttaa toisistaan, ja 
edelleen mielissä käsitys siitä, että näitten maitten kulttuuriosuuksien 
täytyy yleismaailmallisen mittapuun säälimättömän kritiikin tullitta 
päästä toistensa luo, toteutetaan Suomessa — samalla kuin Viron 
veljeskansan tunteminen syventyy — ikivanhaa »tunne-itsesi» peri
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aatetta ja moraalisesti velvoitetaan kulttuuriltaan nuorempaa Viroa 
saman periaatteen mukaisesti toimimaan sen orienteerautuessa sivis
tyksellisesti ja kiinnittäessä sympatioitaan. 

J. M—G. 

Juhani Aho, Õ p e t a j a  p r o u a .  A u t o r i  l o a g a  S o o m e  k e e l e s t  t õ l k i 
nud V. Ridala. Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus. 1924. (JUHANI AHO, 
Papin rouva. Tekijän luvalla suomen kielestä kääntänyt V. Ridala.) 

Se tapa, jolla virolainen Sjiomi-harrastus on valinnut suomalaisen 
kirjallisuuden tuotteita viron kielelle käännettäväksi, on varmaan 

tulkittava tämän harrastuksen määrätietoisuuden ja johdonmukaisen 
suunnitelmallisuuden kuvastajaksi. Valikointihan on ollut suuressa 
määrässä kirjallishistoriallinen: klassikkomme Kivi, Aho, Leino, vähin 
myös Järnefelt, Ivalo ja Linnankoski ovat äskeisinä aikoina tulleet 
siirretyiksi virolaiseen lukupiiriin pohjateoksiksi ja vasta sen jälkeen 
on ajateltu ja ajateltaneen varsinaisten päivän kirjojen, nykyään elä
vien kirjailijoiden uusimpien teosten virontamista. Tämän periaatteen, 
joka asettaa kirjojen taiteellisen pätevyyden sekä kansallisen ja histo
riallisen merkityksen ajankohtaisuutta tärkeämmäksi ja osoittaa siten 
vakavaa suomalaiseen kulttuuriin syventymisen halua, tämän periaat
teen ilmentymä on myöskin Juhani Ahon »Papin rouvan» ilmestyminen 
viron kielellä viime vuoden lopulla. 

Ahoa on julkaistu viroksi enemmän kuin ketään muuta suoma
laista kirjailijaa. »Lastuja» alettiin jo varhain virontaa, joten niiden 
parhaimmisto jo on viron kielellä olemassa, »Rautatie» on virolaisille 
heidän omalla kielellään tuttu ja »Papin rouvaa» edeltäneeseen.Ahon 
kirjailija kauteen kuuluvat »Helsinkiin» ja »Yksin» ovat aikaisemmin 
ilmestyneet viroksi. — Suunnittelun alaisena kuuluvat lisäksi olevan 
»Panun» sekä »Muistatko —?»-kirjan käännökset. Jos nämä suunni
telmat toteutuvat, ja jos edellä mainittuihin teoksiin vielä liittyisi 
vironkielinen »Juha», mikä romaani taiteellisilla ominaisuuksillaan kyllä 
ansaitsee sijan kansallis-romanttisen »Panun» rinnalla, olisikin Juhani 
Ahon runomaailman rikkain osa avattu Viron kansan vastaanotetta
viin. 

Kun nyt virolaisen käännös-uutuuden kehoittamana ryhdyin 
uudelleen lueskelemaan »Papin rouvaa», tulvahti huomiooni ennen 
kaikkea teoksen ajanväri, sen 90-luvun leima. Koko ympäristö, 
idyllinen pappila, jonka yllä kaartuu aholainen ikuinen kesäpäivä, 
on niin kirkas ja siniväreissään puhdas, että kesämme sellai
sena loistaa vain Aholla ja 1800-luvun ruotsinkielisillä klassikoilla, 
Sillanpään ja Lehtosen luonnonympäristö ja suvi on niiden rinnalla 
helteistä elämää. Taikka ihmiset: Ellin yksiviivainen lyyrillisyys, 
alistuvaisuus ja haavemieli tuskin enää toisenlaatuisen pappilakasva-
tuksen ja vilkkaamman kulkuyhteyden aikana synnyttäisi juuri sel
laista tragediaa kuin »Papin rouvan»; ja Olavin estetisoiva dilettantti-
laatu taas on vuosikymmenen esteettis-eroottiselle kirjallisuudenvir-



Selostuksia — Arvustused — Beszämoläs. 59 

taukselle kuvaava. Molempien päähenkilöiden keskustelut, nuo tasai
set, särmättömät, viivähtelevät puhelut, liikkuvat käsitemaailmassa, 
joka on luonteenomainen realismin ja sitä seuranneen estetisoinnin 
kaudelle. Sellaiset kysymykset kuin naisemansipatio, avioero, norja
lainen kirjallisuus ovat tulokkaita, jotka tämä elämänpiiri ottaa vas
taan tuorein mielenkiinnoin ja jännittyvin aivoin ja sydämin. Eihän 
kirjan ilmestymisaika tosin tahtonut tunnustaa henkilökuvia omikseen 
tai ainakaan niitä eetillisesti hyväksyä; »Papin rouvastahan» tuli, kuten 
tunnettua, kirjallisen suuntataistelun aihe, mikä taistelu taas riisti 
huomion pois kirjan taiteellisista ominaisuuksista. 

Tältä pohjalta lähtevän suomalais- ja kirjallis-historiallisen mielen
kiinnon luulisi voivan säilyä virolaisellekin lukijalle. Varmaan saavat 
kirjan taiteelliset ansiot myös uusien lukijain tunnustuksen; onhan 
»Papin rouva» muuan kirjallisuutemme parhaita proosateoksia, kuten 
prof. Gunnar Castren lausuu. 

Ahon tyyliominaisuudet, ennen muuta sanonnan soinnullisuutta 
koskevat, eivät »Papin rouvassa» esiinny äärimmillään; kirjailijan sa
nonta on tavallista suppeampaa ja yksinkertaisempaa. Tämä tietysti 
o n  j o n k i n  v e r r a n  a u t t a n u t  k ä ä n t ä j ä ä ,  j o n k a  k i e l e n k ä y t t ö  m u u t e n  t u n 
tuu olevan tavallista virolaista tekstiä suomalaisvoittoisempaa. Ym
märtääkseni on kääntäjä ilmaisun aholaiseen sävyyn suhtautunut niin 
suurella hartaudella kuin vieraan kielen rajoissa on mahdollista. Lä
hempi käännösasuun kohdistuva arvostelu ei tietenkään suomenkieli
seltä taholta voi tulla kysymykseen. — Sen sijaan on tältä puolen Suo
menlahtea erityinen syy hartaan kiitollisuuden julkituomiseen siitä 
kulttuurityöstä, mitä leht. G r ü n t h a 1-R i d a 1 a eräänä Viron ja Suomen 
välisen henkisen vuorovaikutuksen kaikkein uutterimpia toteuttajia 
on jatkuvasti suorittanut ja mistä »Papin rouvan» virolainen käännös^ 
on uusimpana osoituksena. 

Seda viisi, millega Eesti Soome-harrastus Soome kirjanduse tooteid 
nende eestistamiseks on valinud, võib kindlasti selle harrastuse 

sihikindluse ja korrapärase kavatsuslikkuse peegeldajaks tõlgitseda. On 
ju see valik suurel määral kirjanduslik-ajalooline olnud: meie klassikud 
Kivi, Aho, Leino, veidi ka Järnefelt, Ivalo ja Linnankoski on viimasel 
ajal Eesti lugejatele põhjapanevatena teostena tutvustatud ja alles 
nüüd on hakatud õigete uudistoode, praegu töötavate kirjanikkude kõige 
uuemate teoste eestistamise pääle mõtlema. Selle põhimõtte, mis raa
matu kunstilist väärtust ja rahvuslikku ning ajaloolist tähtsust ta aktu
aalsusest tähtsamaks tunnistab ja seega tõsist Soome kultuurisse süvene
mise soovi avaldab, selle põhimõtte väljendusena on ka Juhani Aho 
»Õpetaja proua» ilmumine Eesti keeles minevase aasta lõpul. 

Ühegi Soome kirjaniku teoseid ei ole Eesti keeles nii palju, ilmunud 
kui Aho omi. »Laastude» tõlkimisega tehti vara algust, nii et väärtus-
ilkum osa neist juba ammu Eesti keeles olemas on, »Raudtee» on eestlas
tele nende omas keeles tuttav ja »Õpetaja prouale» eelkäivasse kirjandus
likku ajajärku kuuluvad »Helsingisse» ja »üksi» on juba varemini Eesti 
keeli ilmunud. Ka »Panu» ja »Muistatko?»teoste tõlked kuuluvad juba 



« o  

kavatsusel olevat. Kui need kavatsused teostuvad ja kui neile eelnime
tatud teostele veel juure lisada eestikeelne »Juha», missugust romaani 
ta kunstiliste omaduste poolest rahvuslik-romantilise »Panuga» rin
nastada võib, oleks Juhani Aho luulemaailma kõige rikkam osa Eesti 
rahvale avatud. 

Teose eestikeelsest tõlkest huvitatuna uuesti »Õpetaja prouat» luge* 
des, torkas allakirjutaja silma kõige päält teose ajavärv, ta 90-te aas
tate tunnused. Kogu ümbrus, idülliline kirikumõis, mille üle laotub 
Aho igavene suvipäev, on nii selge ja sügavsinine, et me oma suve 
sarnaselt helkivana ainult Aho ja 19. aastasaja rootsikeeliste klassikute 
juurest leiame —Sillanpää ja Lehtose loodus ja suvi on eelmistega võr
reldes lämmatav elu. Ehk inimesed: nüüdse moderni kasvatuse 
ja hääde liikumisvõimaluste ajajärgul sünnitaks vaevalt Elli ühejoone-
line lürism, järeleandmine ja unistaja hing sarnast tragöödiat kui 
»Õpetaja prouas»; Olavi estetiseeriv dilletantism on jällegi selle aasta
kümne esteetilis-erootilisele kirjandusvoolule iseloomustav. Mõlema 
päätegelase mõttevahetused, need vaiksed, »servadeta», aeglased 
kõnelused liiguvad mõistete maailmas, mis on iseloomustavad realismile 
ja sellele järgnevale' estetiseerivale ajajärgule. Sarnased küsimused, 
nagu naisemantsipatsioon, abielulahutus, Norra kirjandus on uudised, 
mida see seltskond uue huvi ja põnevale pingutud ajude ning südamega 
vastu võtab. 

Raamatu ilmumise aeg ei tahtnud raamatu tegelasi omaks tunnis
tada, vähemalt neid eetilisest küljest pooldada; »Õpetaja proua» olir 

nagu tuntud, kirjanduslikkude voolude vahelistele lahkhelidele põhju
seks, missugused omalt poolt tähelepanu raamatu kunstiliste omaduste 
päält kõrvale juhtisid. 

Sel kombel algatatud Soome- ja kirjandusajalooline huvi peaks ka 
eestlasest lugejas alal hoiduma. Arvatavasti leiab ka raamatu kunsti
line väärtus uues lugejaskonnas poolehoidu; on ju »õpetaja proua» 
üks meie kirjanduse kõige parematest proosatöödest, nagu ütleb prof. 
Gunnar Castren. 

Aho stiiliomadused, kõige päält, mis ta kõneviisi kõlarikkusesse 
puutuvad, ei esine »Õpetaja prouas» mitte liialdatuna; kirjaniku väl
jendusviis on harilikust lühidam ja selgem. See asjaolu on muidugi 
osalt tõlkijale abiks olnud, kelle keel harilikust eestikeelsest tekstist 
Soome sõnade poolest rikkam näib olevat. Minu arusaamise järele on 
tõlkija katsunud Ahot ta väljendusviisis sarnase anduvusega tõlkeski 
aimata, kui see võõra keele piirides üleüldse võimalik on. Lähem tõlkesse 
puutuv arvustus ei või soomekeelselt poolelt muidugi küsimuse alla tulla. 
Selle asemel tahame siin pool Soome lahte südamest tänada lekt. V. 
Grünthal-Ridalat selle kultuuritöö eest, mida ta Eesti ja Soome 
vahelise, vaimlise sümpaatia ühe kõige agaramana poolehoidjana on 
jatkuvalt sooritanud ja mille kõige uuemaks tunnistuseks »Õpetaja 
proua» eestikeelne tõlge on. 

E. E—vi. 



61 

U. T. Sirelius, S u o m e n  r y i j y t ,  t e k s t  i i l i h  i [ s  t  o  r  i  a  11 i-
nen tutkimus; sisältää 93 väritaulua ja 334 tekstikuvaa. 
Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava 1924. Siv. 239-f-93 väri-
taululehteä. Hinta sid. nahkakansiin Smk. 400: — ja kangaskan-
siin Smk. 350: —. 

Etevä ja tarmokas tutkija prof. U. T. SIRELIUS on ilmoitettavana -
olevassa teoksessa ottanut Suomen ryijyt varsin perusteellisen 

tutkimuksen ja esityksen esineeksi ja suorittanut työnsä kaikin puolin 
oivallisesti. 

Hänen laaja teoksensa avaa lukuisine väritauluineen ensinnäkin 
mahdollisuuden nähdä ryijyjä ja niiden hämmästyttävää runsautta. 
On näet yksi ja toinen saanut kiinnittää ryijyihin huomiota jo ennen
kin, mutta kun ne ovat olleet hajallaan vanhoissa kätköissään ja 
museoissaan, ei niiden runsaudesta ole monellakaan voinut olla kuin 
vähäinen aavistus. Vieläpä senkin jälkeen kun niitä ruvettiin kokoile
maan, ne joutuivat melkoiselta osalta yksityisiin koteihin ja siten 
oli niistä ainakin maallikon mahdoton saada mitään asiallista yleis
katsausta. Mutta kirjantekijän uupumattomuus yhdessä kustantajan 
auliin ponnistuksen kera on tuonut innokkaan kokoilun tulokset varsi
naisesti esiin. — Samoin ei ryijyjä yksin kappalein tai pienempinä 
kokoelminakaan nähden ole ollut mahdollista käsittää niitä täydel
leen ja historiallisesti systematisoida niitä. Nyt kirjantekijän opas
tuksella katselee niitä ikäänkuin oikeilla paikoillaan ja siten myöskin 
aivan toisella tavalla ymmärtää. — Edelleen ei ole ennen ainakaan 
laajemmin voitu tajuta ryijyjen kulttuurihistoriallista luonnetta. On 
voitu maallikkojenkin kesken ihailla niiden värejä ja sommitelmia, 
mutta ei ole käsitetty niitä erityisempinä kulttuurielämän ilmauksina, 
vielä vähemmän todistuskappaleina, jotka voisivat mitään kansojen 
välisiä kulttuurisuhteita valaista. •— Prof. Sireliuksen teoksen ansiot 
ovat vallan perustavaa laatua. 

Ryijyjä on Suomessa valmistettu ja käytetty etupäässä alueella, 
joka ulottuu Ahvenanmaalta Porvoon ja Vaasan väliselle linjalle. Ne 
on tarkoitettu ensi kädessä peitteiksi, mutta kun niitä käytettiin myös 
vihkimattoina, koristeltiin niitä sitä huolellisemmin. Niiden teko
taito liikkui etupäässä sivistyneistön keskuudessa, mutta laajeni lä
hinnä pappilain välityksellä myöskin kauas talonpoikain pariin. Ku
vaavaa niiden taiteellisuudelle kiinnitettiin niihin uudempaan aikaan 
huomiota ensinnä juuri taiteilijain taholta. Sellaisina kuin miksi ne 
prof. Sireliuksen kirja meille näyttää ja esittää, ovat ne mitä mieltä-
kiinnittävin ja arvokkain kulttuurisato. Niitä voidaan hyvin verrata 
kansanrunouteen ja sekin osoittaa, miten kantavasta asiasta tässä 
on kysymys. Niinkuin Manner-Suomi Karjalaa ja Inkeriä myöten 
on meille antanut runsaasti vii jelly n ja rikkaan kansanrunouden, niin 
on Rannikko-Suomi Ahvenanmaata myöten antanut meille pehmeä-
väriset ja taidokkaasti sommitellut ryijyt, joissa on sekä ihastuttavaa 
taiteellisuutta että viehättävää elämänlämpöä. 

Eipä olisi juuri voinut uskoakaan, miten kiitollisena ja valaisevana 
kulttuurihistorian tutkimusaineistona ryijyt voivat esiintyä. Eri aika
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kausien taiteelliset suunnat ja virtaukset kuvastelevat niistä mitä 
selvimmin. Ja niiden tekotapa kaikkine solmuineen ja säikeineeny 

koristeaiheineen ja sommitteluineen avaa aivan kuin salaisen kirjan,, 
josta me siihen kerran käsiksi päästyämme hyvin mukavasti katsommer 

minkälaiset meidän yhteytemme ovat muihin kansoihin päin. 
Prof. Sirelius osoittaa mitä sitovimmin, että Suomen ryijyt kuulu

vat välittömästi yleiseen skandinaaviseen ryijytuotantoon. Niiden 
valmistustaidon on tuonut maahamme Ruotsista tänne ristiretkien 
jälkeen siirtynyt väestö, niinkuin se on edelleenkin kehittynyt tuon 
väestön asuttamilla alueilla tai niitä lähimpinä olevilla vanhoilla vilje
lysseuduilla. Suomessa on kuitenkin ryijyntekotaitoa viljelty elin-
voimaisesti ja omintakeisesti, mitä osoittaa sekin, että suomalaisia 
ryijyjä voitiin ostaa emämaan kuninkaallisiin linnoihinkin. 

Prof. Sirelius koskettaa myöskin kysymystä skandinaavisten ryijy
jen suhteesta itämaalaisiin mattoihin, joita Venetsian ja Hollannin 
kauppiaat ristiretkien jälkeisinä aikoina levittivät Eurooppaan. Kai
kesta päättäen ovat skandinaaviset ryijyt syntyneet ja kehittyneet 
täysin itsenäisesti, niinkuin ne eivät alkujaan olleetkaan tarkoitetut 
matoiksi vaan peitteiksi. Yhteistä pohjoismaista perua ollen ovat ne 
pohjoismaalaiselle luonnollisesti sitä mieluisemmat ja rakkaammat 
ja meidän tulee vain uudenaikaisillakin mattomarkkinoilla käsittää 
ryijyjemme itsenäisyys ja arvo maailmankuulujen itämaisten matto
jen rinnalla. Suomalaisissa kodeissa suomalaisia ryijyjä! 

Prof. Sireliuksen teos suurikokoisena ja huolitellusti painettuna on 
mitä arvokkain ja kaunein kulttuurikirja, samalla tieteellinen ja sa
malla suurenkin yleisön helposti ymmärrettävä. 

Fentebb ismertetett korszakalkotõ mühen U. T. SIRELIUS egyetemi 
tanar, a kivälõ es energikus tudõs, alapos es kimeritö tanulmäny 

tärgyävä tette a finn faliszönyegeket es az önzetlen kiadõ äldozatra 
valo keszsegetöl tämogatva pärjät ritkitoan ertekes es erdekes könyvvel 
gazdagitotta a Uidomänyos irodalmat. Jõllehet e nagvszerü munka 
a legszigorübb tärgvilagossäghoz ragaszkodik es hatvänyozott mertek-
ben kielegiti a tudõsviläg igenyeit, szilärd alapokon nyugvõ megälla-
pitäsai mindamellett a nagyközönseg szämära is könnyüszerrel erthetök 
es elvezhetök. A pazar kiällitäsü hatalmas müben a 239 oldalra rugö-
tudomänyos fejtegetest 93 szines melleklet szemlelteti. Az illusztris 
szerzö kirnutat ja, hogy a finn faliszönyegeket Finnorszäg delnyugati 
partvidekenek lakossaga hasznälta es fejlesztette. E szönyegeket 
stilus szempontj äbõl a skandinäv szönyegipar termekei köze kell szä-
mitanunk. Az eszaki orszägok faliszönyegei ezzel szemben ältalaban 
egeszen önällõ üton fejlödtek elannvira, hogy meg a hires keleti szö-
nyegek hatäsät is teljes mertekben kikerültek. 

Silmapaistev ja energiline uurija prof. U. T. SIRELIUS on kuulutada 
olevas teoses Soome vaibad õige põhjaliku uurimise ja esituse 

aineks võtnud ja kirjastaja vastatuleva pingutusega kõige väärtus
likuma ja ilusama kultuuriraamatu, ühtlasi teadusliku ja samuti 
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suurele publikumile kergesti arusaadava töö loonud. Suurt kausta 
luksusteos sisaldab pääle 239 tekstilehekülje 93 värvipildi lehte. Töös 
näidatakse, et Soome vaibad on edelapoolses Ranna-Soomemaas arene
nud ja tarvitatud, ja kuuluvad üleüldise Skandinaavia vaiba toodangu 
Hulka. Põhjamaa vaibad on üsna iseseisvalt arenenud, ilma miski 
moodi kuulsaid idamaisi matta jäljendamata. 

RAFAEL ENGELBERG. 

Uutisia <s> Uudised o Hirek. 
Unkarinkielen lehtorinvirka Helsingin yliopistoon. — Magyar lek-

torätus a helsinkii egyetemen. — Ungari keele lektoraat Helsingi üli
koolis. Ensimmäinen yhteissuomalainen koulukokous päätti viimeisenä 
kokouspäivänään kesäk. 22 p. 1921 anoa Suomen hallitukselta, että 
Helsingin yliopistoon perustettaisiin lehtorinvirat unkarin- ja eestin-
kielissä. Anomus eestinkielen lehtorinviran perustamisesta johti suo
tuisaan tulokseen jo vuosi sitten, kun vuoden 1924 talousarvioon otet
tiin määräraha sanottua virkaa varten, ja viran haltijaksi on saatu 
eestiläinen tiedemies ja kirjailija W. GRÜNTHAL-RID ALA. 

Unkarinkielen lehtorikysymvs sensijaan on ollut avoinna tämän 
vuoden alkuun asti. Kun Yhteissuomalaisen koulukokouksen anomus 
ei näyttänyt vievän perille, teki toista vuotta sitten asiasta esityksen 
opetusministerille Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosasto. Jopa 
Unkarin Ulkoasiain Seura puuttui asiaan. Se kääntyi yliopiston ja 
erinäisten henkilöiden puoleen Suomessa ilmoittaen, että Unkari, joka 
pitää suuressa arvossa yhteyttä sukukansain kanssa, aikoo perustaa 
Helsinkiin n. s. unkarilaisen laitoksen (instituutin), joka kirjastolla ja 
muilla tieteellisillä apuneuvoilla varustettuna pyrkisi ylläpitämään 
Unkarin kanssa sekä sivistyksellistä että taloudellista vuorovaikutusta» 
Laitoksen perustaminen kävisi taloudellisesti mahdolliseksi, jos samalla 
saataisiin Helsingin yliopistoon unkarinkielen lehtorinvirka. Sillä 
sama henkilö voisi hoitaa sekä unkarinkielen lehtorin että unkarilaisen 
laitoksen johtajan virat. Myös valtiopäivillä, viime vuoden talous
arviota käsiteltäessä, tehtiin ehdotus 48,000 Suomen markan varaami
sesta unkarinkielen lehtorin palkkaamiseksi Helsingin yliopistoon. 

Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta asia sillä kertaa kaatui 
— mutta kaatui omalla painollaan eteenpäin. Kuluvan vuoden talous
arvioehdotukseensa otti Helsingin yliopisto mainitun määrärahan, joka 
sitten kaikissa asteissa on tullut hyväksytyksi. Yliopistollamme on siis 
tilaisuus nimittää unkarinkielen lehtoriksi Unkarin mies, joka samalla 
kun antaa opetusta sekä unkarinkielen opiskelijoille yliopistossa että 
muille unkarinkielen opintoja harrastaville, toimii myös Unkarin ja 
Suomen välisten kulttuuriharrastusten hoitajana. Unkarinkielen lehto
rinviran perustamisella on myös laskettu pohja unkarilaiselle laitokselle. 
Sen asian jatkuva eteenpäin vieminen on lähinnä unkarilaisten va
rassa. 
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Az elsö finn-ugor tanügyi kongresszus 1921 Junius 22.-en, együtt-
letenek utolsö napjdn, elhatdrozta, hogy a finn kormdnytõl magyar 
es eszt lektordtus földllitdsdt keri a helsinkii egyetemen. Az eszt lekto-
rdtust iÜetõleg a kervenynek mdr egv evvel ezelött meglett a kivdnt 
eredmenye, amennyiben az 1924.-i költsegvetesi javaslatban elöirdnyzds 
törtent az eszt lektordtus celjaira s annak betöltesere W. GRÜNTHAI,-
RIDALA eszt tudõs es irõ vdllalkozott. 

A magyar lektordtus ügye ezzel szemben folyö ev elejeig nem tudott 
dülöre jutni. Minthogy ugv ldtszott, hogy a finn-ugor tanügyi kongresz-
szus kervenyenek nines kello foganatja, a Finnseg Szövetsege Rokon
nepek Osztalya egy evvel ezelõtt elõadta a tervet a finn vallds- es 
közoktatasügvi miniszternek. Ezzel egyidejüleg a Magyar Külügyi 
Tdrsasdg a helsinkii egvetemi tandcshoz es különbözö finn szeme-
lyekhez fordult, kifejtette, hogy Magyarorszdg, amelv a rokonnepekkel 
valõ együttmüködest fölötte fontosnak tartja, könyvtarral es mas 
tudomdnyos segedeszközökkel felszerelt magyar intezetet akar földllitani 
Helsinkiben azon celbõl, hogy az a Magyarorszaggal valo egyseg es 
kölcsönhatas fönntartdsdrõl gondoskodjek. Az intezet megalapitdsa 
azonban gazdasagi okokndl fogva csakis azon esetben lehetseges, ha 
ugyanakkor magyar lektordtust letesitenek a helsinkii egyetem kebe-
leben. Ez esetben ugyanis egy szemely vegezhetne a magyar nyelv 
lektora es a magyar intezet igazgatõja teendöit. E megujitott keresek 
alkalmdbõl a mult evi költsegvetesi javaslat tdrgyaldsa közben a helsin
kii egyetem kebelebe tervezett magyar lektordtus celjaira elöirdnyzandö 
48,000 finn mdrka engedelyezeset illetöleg a finn orszaggyülesen in-
ditvdny törtent. 

Mindezen intezkedesek mellett az ügy megbukott ezüttal is — de 
sulvandl fogva elöbbre jutott bukasa közben. A folyõ evi költsegvetesi 
javaslatba a helsinkii egyetem fölvette az emlitett összeg elöiranvzdsa-
nak tervet es azt ezüttal az összes illetekes fõrumok is jõvahagytdk. 
Megvan tehat a lehetöseg arra, hogy egyetemünkön a magyar lektordtus 
teendöit ellassa magyar ember, akinek föladata nemcsak az lenne, hogy 
az egvetemi hallgatõknak es egyeb erdeklödöknek oktatdst adjon a 
magyar nyelvböl, hanem együttal az is, hogy a Magyar- es Finnorszdg 
közötti kultürdlis ügyek apoldsarõl gondoskodjek. A magyar lektordtus 
megalapitdsa a magyar intezet földllitdsdra is kellö alapul szolgal. Az 
ügy tovdbbi elöbbrevitele a magyaroktõl függ legelsösorban. 

Esimene ühis-Soome koolikoosolek otsustas viimasel koosoleku 
päeval 22 juun. 1921 Soome valitsust paluda, et Helsingi ülikooli Ungari 
ja Eesti keele lektoraat asutataks. Eesti keele lektoraadi asutamise 
palve saavutas tagajärje aasta tagasi, kui 1924 aasta eelarvesse määr-
raha nimetatud ameti jaoks vasta võeti ja sellele kohale Eesti teaduse
mees ja kirjanik W. GRÜNTHAL-RIDALA saadi. 

Ungari keele lektoraadi küsimus on sellevasta lahtine olnud selle aasta 
alguseni. Et Uhis-Soome koolikoosoleku palve ei näidanud tagajärjeni 
viivat, siis tegi Soomluse Liidu Sugurahvaste Osakond enam kui aasta 
tagasi asja pärast hariduseministrile esituse. Ka Ungari Välisasjade 
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Selts puutus asja. Ta pööris ülikooli ja teatavate isikute poole Soomes, 
avaldades, et Ungari, mis ühendust sugurahvastega kõrgelt hindab, 
kavatseb Helsingi Ungari instituudi põhjendada, mis raamatukogu 
ja muude teaduslikkude abinõudega varustatuna püüaks Ungari hari
duslikku ja majanduslikku. läbikäimist edendada. Asutuse põhjen
damine oleks majanduslikult võimalik, kui Helsingi ülikooli ühtlasi 
Ungari keele le toraat saadaks. Sest sama isik võiks nii Ungari keele 
lektori kui ka Ungari instituudi juhataja ametit pidada. Kariigipäivil 
tehti, mineva aasta eelarvet käsiteldes, ettepanek 48,000 Smk. Ungari 
keele lektori ametisse panemiseks Helsingi ülikoolis lubada. 

Kõigist neist püüetest hoolimata kukkus asi seda korda läbi, aga 
kukkus oma raskusega ettepoole. Käesoleva aasta eelarvesse võttis 
Helsingi ülikool nimetatud määrraha, mis siis kõigis astetes hääks 
kiideti. Meie ülikoolil on siis võimalik Ungari lektoriks ungarlane saada, 
kes ühtlasi õpetust Ungari keele õppijatele ja muudele Ungari keele 
õppimist harrastavatele isikutele annab ja Ungari ja Soome vaheliste 
kultuuriharrastuste edendajana tegev on. Ungari keele lektoraadi 
asutamisega on ka Ungari instituudile põhi pandud. Selle asja jätkuv 
edasiviimine on kõige päält ungarlaste käes. 

Suomen ja Unkarin väliset taloudelliset suhteet. — Gazdasdgi viszo-
nyok Magyar- es Finnorszag között. Joku aika sitten teki Suomen ulko
ministeri Unkarin hallitukselle ehdotuksen Unkarin ja Suomen välistä 
kauppasopimusta varten. Sikäli kuin Unkarin asiainhoitaja toht. MIHÄLY 
JUNGERTH on Hels. Sanomain haastattelijalle ilmoittanut, on ehdotus 
Unkarissa otettu mielihyvällä vastaan, tehden siihen Unkarin halli
tuksen taholta vain muutamia pienempiä muutoksia. Unkarin halli
tuksen ehdotuksen on toht. Jungerth jättänyt Suomen ulkoministe
riölle ja käy hän parhaallaan keskusteluja ulkoministeriön kanssa 
kauppasopimuksen solmiamisesta. Kertoessaan tästä Hels. Sanomain 
haastattelijalle, jatkaa toht. Jungerth valaisevasti: »Mitä tulee kauppa
vaihtoon Unkarin ja Suomen välillä, haittaavat sitä nykyjään kuljetus
vaikeudet, kun rautatierahdit niissä maissa, joiden kautta tavarat on 
näiden maiden välillä kuljetettava, ovat suhteellisesti kalliit. Suomesta 
voitaisiin kuitenkin nvkyjäänkin Unkariin viedä paperiteollisuustuot-
teita, etenkin rotatsionipaperia, jota Unkarissa enää tuskin ollenkaan 
valmistetaan, kun kaikki maan entiset paperitehtaat ovat jääneet 
rauhanteossa Unkarista erotetuille alueille. Unkarista voitaisiin Suo
meen tuoda esim. rautatie- ja sähkötarpeita, joita sieltä nykyjään vie
dään huomattavat määrät ulkomaille. Vaikka Unkari ja Suomi ovat
kin kaukana toisistaan, voi niiden välinen kauppavaihto kumminkin 
aikaa myöten huomattavasti kehittyä, kunhan kummankin maan liike
miehet tulevat läheiseen kosketukseen toistensa kanssa ja oppivat tun
temaan näiden maiden mahdollisuudet ja tarpeet. Tässä suhteessa 011 
kauppasopimuksen aikaansaamisella suuri merkitys, koska sen tultua 
voimaan kummankin maan liikemiehille avautuu toimintamahdolli
suuksia toisessa sopimusmaassa.» O11 luonnollista, että taloudellisten 
5 « 
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suhteiden onnellinen järjestyminen ja kehittyminen sukukansojen 
kesken olisi tärkeätä myös näiden välisen asiallisemman kulttuuri
vaihdon kannalta ja toivomaan jäämme, että asiassa olevat monet 
vaikeudet saataisiin vähitellen poistetuksi. 

A finn külügyminiszterium tavaly összel Magyarorszdg diplomaeiai 
kepviselõje utjdn javaslatot nyüjtott at a magyar kormdnynak a ket 
orszdg kereskedelmi es gazdasdgi eletenek es konzuldris viszonyainak 
szabdlyozdsat illetöleg. JUNGERTH MIHÄLY dr., magyar diplomdciai 
kepviselö, a Helsingin Sanomat munkatdrsdnak adott interjüjdban 
kijelenti, hogy a magyar kormdny szimpatikusan fogadta a tervezetet 
es a magyar diplomdciai kepviselö közvetitesevel fölvette a finn kor-
mdnnyal az erintkezest nehany kiegeszltes eszközlese vegett, melyekröl 
e pillanatban folynak a tdrgyaldsok. E tdrgyaldsok meneteröl Jungerth 
Mihdly dr. a Helsingin Sanomat munkatdrsa elött többek között a 
következöleg nyilatkozott: »Magyar- es Finnorszag kereskedelmi druinak 
kicserelesere vonatkozõlag megemlrtem, hogy a szdllitdsi nehezsegek 
nagy akaddlyokat görditenek jelenlegi tervünk gyakorlati vegrehajtdsa 
ele. A vasuti fuvarok ugyanis ardnylag dragdk a közbeesö orszdgokhan. 
Finnorszagbõl mindamellett lehetne papirtermekeket — elsösorban 
rotdciõs papirt — Magyarorszdgba szdllitani tekintetbe veve, hogy 
Magyarorszdg paplrdrukat alig termelhet ez idö szerint, miutdn az 
orszdg összes elöbbi papi'rgyarai a MagyTarorszagtol elszakitott terüle-
tekre jutottak a bekeszerzödes ertelmeben. Magyarorszdgbol lehetne 
Finnorszagba hozni vasarukat es villanyszerelekeket, amelvekböl Ma-
gyarorszdg tekintelyes mennyisegeket szdllit jelenleg a külföldi orszd-
gokba. Jõllehet Magyar- es Finnorszag egvmastol tavol esnek, a ket 
orszag közötti arucsere teren idö jdrtdval figyelemremeltõ fejlödes 
törtenhetik, mihelyt a ket orszag üzletemberei közvetlen erintkezesbe 
jutnak egymassal es egymds orszdgainak lehetösegeit es szüksegleteit 
megismerik. Ezen szempontbõl a kereskedelmi szerzödes letrehozdsd-
nak jelentösege õridsi, mert annak megvalõsulasa reven a ket orszdg 
üzleti körei szdmara a mdsik orszag fele hatalmas tevekenysegi lehe-
tösegek kinalkoznak.» Termeszetes dolog, hogy a rokonnepek közötti 
gazdasdgi viszonyok rendezese es fejlesztese emlitett orszagok közötti 
tdrgyilagosabb kultürdlis csere szempontjdbõl is szerfölött kivdnatos 
es remelhetõ, hogy- a kerdesben elöfordulõ nehezsegeket a kölcsönös 
jöakarat hamarosan el fogja hdritani. 

Kulttuuriyhteyden tehostaminen sukukansojen kesken. — Kultuuri-
ühenduse tõhustamine sugurahvaste keskel. — A rokonnepek közötti 
kultürälis egyseg fejlesztese. Suomen ulkoasiainministeri, pitäen suota
vana kulttuuriyhteyden tehostamista "sukukansojen kesken, on tuo-
naan kääntynyt asiassa kirjelmällä Suomen opetusministerin puoleen. 
Pääasiallinen toiminta tällä alalla, sanoo ministeri, lienee tosin jätet
tävä yksityisten kansalaispiirien harrastusten varaan, mutta siinä on 
silti eräitä puolia, joihin Suomen valtio voisi ja joihin sen asian laajan 
merkityksen vuoksi pitää kiinnittää huomiota. Parhaita sivistys-
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yhteyden lujittamiskeinoja olisi heimokansojen nuorison avustaminen 
pääsemään opintoja harjoittamaan Suomen yliopistoissa, korkeakou
luissa ja muissa oppilaitoksissa. Jos Suomen hallitus voisi laajemmassa 
määrässä myöntää varoja käytettäväksi apurahoina opiskelutarkoi-
tuksissa Suomeen saapuvalle, varsinkin virolaiselle nuorisolle, olisi 
tällä toimenpiteellä perustava merkitys kulttuurisuhteiden syventämi
selle kahden naapuriheimokansan välillä, ja sen seuraukset tulisivat 
varmaankin pikaisesti ilmenemään edullisella ja ilahduttavalla tavalla. 
Näin ollen ulkoasiainministeri ehdottaa opetusministerin harkittavaksi, 
voitaisiinko järjestää avustusta varsinkin virolaisille nuorukaisille opin
tojen harjoittamista varten Suomen korkeakouluissa ja muissa oppi
laitoksissa laajemmassa määrässä kuin tähän asti sekä olisiko siinä 
suhteessa laadittava erityinen ohjelma. 

Soome välisminister on hiljuti, kultuuriühenduse tõhustamist 
sugurahvaste vahel tähtsaks pidades, kirjutusega Soome haridusemi-
nistri poole pöörnud. Pääasjaline tegevus sel alal, ütleb minister, tuleb 
küll üksikute kodanikkude ringkondade harrastuseks jätta, aga selles 
on ometi teatavaid külgi, mille kohta Soome riik võiks ja mille kohta ta 
asja suure tähtsuse pärast peaks tähelepaneku kinnitama. Üks kõige 
parematest hariduseühenduse kindlustamise abinõudest oleks hõimu
rahvaste nooresoo aitamine, et nad Soome ülikoolides, kõrgemates 
õpeasutustes ja muis koolides saaksid õppida. Kui Soome valitsus 
võiks suuremas määras abirahade näol toetust õppimise eesmärgiga 
Soome tulijatele anda, eriti Eesti noorelesoole, oleks sellel põhja panev 
tähendus kultuuriühenduse süvendamiseks kahe naabri rahva vahel. 
Selle tagajärjed saaksid kindlasti varsi kasulikul ja rõõmustaval viisil 
nähtavale tulema. Sellepärast on välisminister hariduseministrile ette 
pannud järele kaaluda, kas oleks võimalik toetust, iseäranis Eesti noor-
tclemeestele, Soome kõrgemates ja muudes õpeasutustes suuremas mää
ras kui tänini korraldada ja kas tuleks selles asjas eri eeskava kokku 
seada. 

A finn külügyminiszter a finn-ugor nepek közötti kultürdlis egyseg 
fejlesztesenek szüksegessegerõl meggyõzõdve kevessel ezelõtt drirat-
ban fordult a finn kultuszminiszterhez a terv sikere erdekeben. 
A miniszter szerint a legfõbb tevekenyseget aligha szabad magansze-
melyek buzgalmdra biznunk ebben a tekintetben, sõt ellenkezöleg: 
az ügy egyes szempontjai megkövetelik, hogy e nagyfontossdgu ker-
dest a finn ällam is megfelelö figyelemben reszesitse. A kultur&lis 
egys®g megszilärditasdra a legcelravezetõbb elj&r&s volna a rokonnepek 
ifjusiganak segitese, hogy az a finn egyetemeken, föiskoldkon es egyeb 
tanintezetekben tanulm&nyokat folytathasson. Ha a finn kormdny 
nagyobb mertekben birna a tanulmdnyok vegett Finnorsz&gba erkezõ 
rokonaink — fõkep az eszt ifjüsdg -— haszndlatara segelydijakat kiu-
talni, ezen intezkedesnek alapvetõ jelentösege volna a ket szomszedos 
rokonnep közötti kultür&lis egyseg elmelyiteset illetõleg es annak követ-
kezmenye gyandnt elönyös es örvendetes eredmenyek mutatkoz-
nänak hamarosan. llyen körülmenyek között a finn külügyminiszter 
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a  f i n n  k u l t u s z n i i n i s z t e r  e l ö t t  m e g v i z s g a l a s  v e g e t t  f ö l v e i i  a  k e r d e s t :  
lehetseges volna-e föleg eszt ifjak szamdra Finnorszdg föiskoldiban es 
egyeb tanintezeteiben valo tanulmdnyozds megkönnyitese vegett az 
eddiginel nagyobb meretü anyagi tamogatds es szükseges volna-e 
e c6lbõl különös programm kesziteseröl gondoskodni. 

Suomalais-ugrilaisten kansain keskistä kirjailijakokousta ajatellaan. 
— Finn-ugor nepek közötti irökongresszus terve. — Soome-Ugri rahvaste 
vahelise kijanikkude koosolekut kavatsetakse. Suomen Kirjailijaliitossa 
on joku aika sitt e prof. V. TARKiAiSEn aloitteesta virinnyt kysymys 
suomalais-ugrilaisten kansain keskisen kirjailijakokouksen aikaansaa
misesta. Asettuen asiassa myönteiselle kannalle on liitto kääntynyt 
kirjelmällä sukukansojen keskuudessa toimivien kirjailijajärjestöjen 
puoleen, esittäen, mikäli nämäkin suhtautuvat asiaan myönteisesti, 
yhteistä neuvottelua käytännöllisistä toimenpiteistä, mahdollisesti Hel
singissä ensi kesänä. Kysymystä ei ole toistaiseksi ollut kirjailijako
kouksen liittämisestä yleiseen suomalais-ugrilaiseen kulttuurikokouk-
seen, mutta saattaisi ainakin huomattavampi sellainen todennäköisesti 
tapahtua ensi kulttuurikouksen yhteydessä Budapestissä 1927. 

A Finn Irok Szövetsege (Suomen Kirjailijaliitto) minapi összejöve-
telen V. TARKIAINEN egvetemi tandr megpenditette a finn-ugor nepek 
közötti irökongresszus gondolatdt. A szövetseg rokonszenvvel fogadla 
a tervet es a kerdest illetöleg kikerte a rokonnepek kebeleben müködö 
irodalmi egyesületek velemenyet es az vigy kedvezö irdnyba valo tere-
lõdese eseten a szüksegesnek mutatkozõ gyakorlati intezkedesek meg-
beszelese vegett folvo ev nyardra — alkalmasint Helsinkiben tartandö 
-— közös tandcskozdsok megejteset javasolja. Az irokongresszusnak az 
altaldnos finn-ugor kongresszussal valo egyesitese egyelöre nem kerüll. 
szõba, velemenyünk szerint azonban a terv megvalositdsa legnagyobb 
sikerrel jdrna az 1927-ben Budapesten tartandö kultCrdlis kongresszus
sal kapcsolatban. 

Soome Kirjanikkude Liidus on mõni aeg tagasi prof. V. TARKIAISE 
algatusest küsimus Soome-Ugri rahvaste vahelise kirjanikkude koos
oleku teostamisest päevakorrale kerkinud. Asjas jaatavale seisu
kohale asudes on liit otsutanud kirjutusega sugurahvaste keskel teotse
vate kirjanikkude ühisuste poole pöörda ja, nii pikalt kui nad asja kohta 
jaatavalt suhtuvad, ühist nõupidamist tegelikkudest sammudest, 
võimalikult tuleval suvel Helsingis, ette pannes. Esialgu ei ole küsimust 
kirjanikkude koosoleku üleüldise Soome-Ugri kultuurikoosoleku külge 
liitmisest olnud, aga sarnane enam tähelepandav koosolek võiks 
tõenäoliselt ometi järgmise kultuurikoosoleku ühenduses Budapetis 
1927 aset leida. 

Unkarin Turanilaisen Seuran esitelmäsarja. Unkarin Turanilainen 
Seura järjestää esitelmäsarjan kevätkaudella joka perjantaiksi tammik. 
23 pstä huhtik. 3 pvään. Mainitun esitelmäsarjan mieltäkiinnittävä oh-
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jehua on seuraava: 1) seuran puheenjoht. GYULA PEKÄR: Avajaispuhe; 
2) prof. JENÖ CHOLNOKY : Aurel Steinin retkikunnan saavutukset (varjo
kuvin); 3) joht. ALADÄR BÄN : Viro ja sen kansa; 4) joht. ZOI/TÄN FEL-
VINCZI TAKÄCS; Hunnien muinaiskulttuuri (varjokuvin); 5) joht. KÄROLY 
CSÄNYI: Itämaisten ryijyjen tyyli (varjokuvin); 6) vlitarkast. ALADÄR 
PIJCH: Turanilaisten siteiden kehittäminen-, 7) Kalevalan muistojuhla; 
8) leht. TIHAMIJR TURCHÄNYI: Turanilaisten kansojen valtiollinen ja 
yhteiskunnallinen järjestys; 9) esittelijäsiht. RÖBERT K. KERTISSZ : 
Japanin arkitehtuuri (varjokuvin); 10) esittelijäneuv. JÕZSEP NÄMETH: 
Turanilaisten kansojen osa Balkanin niemimaalla; 11) prof. JENÕ 
IYECHNER: Turanilainen henki Unkarin kansantaiteessa (varjokuvin); 
12) prof. SANDOR MÄRKI: Mongolilaiset Unkarissa; 13) puheenjoht. 
GYUI^A PEKÄR : Lopettajais puhe. 

Suomen ja Viron harrastusta Unkarissa. — Soome ja Eesti harrastus 
Ungaris. Mielenkiinto ja ystävälliset tunteet pohjoisia veljeskansoja 
kohtaan ovat viime vuosina suuresti lisäytyneet Unkarissa. Maini
tessaan tästä tuonaan Hels. Sanomain haastattelijalle sekä viitates
saan näiden virittäjänä Unkarin opetusministeri Klebelsbergiin kertoo 
Unkarin asianhoitaja toht. MIHÄLY JUNGERTH m. m. seuraavaa: 

»Lähempi kosketus ja tuntemus näiden kansojen välillä on tähän 
saakka pääasiallisesti rajoittunut tiedemiehiin, mutta nyt on kansa-
ja keskikouluja varten laaditun opetussuunnitelman mukaan Viron 
ja Suomen tunnetuksitekeminen otettu opetuksessa erikoisesti huo
mioon. On järjestelty m. m. erikoisia päiviä, jotka omistetaan Suo
melle ja Virolle. Suhteita on omiaan elvyttämään myös suomalais-
virolainen instituutti sekä suomenkielen opetuksen järjestäminen Buda
pestin yliopistoon. Yliopistopiireissä on myös lausuttu toivomus opet
tajain ajoittaisesta vaihdosta Helsingin yliopiston kanssa, mikä tietysti 
olisi omiaan sivistyksellisesti lähentämään näitä maita. Erittäin tärkeä 
merkitys tulee olemaan vuonna 1927 Budapestissa pidettävällä suoma-
lais-ugrilaisella kongressilla, jonka johdosta jo on ryhdytty valmista
viin toimenpiteisiin. Mutta kaikkien tällaisten toimenpiteiden ohella 
olisi erittäin tärkeää, että suomalaiset suuntaisivat matkansa entistä 
enemmän Unkariin samoinkuin unkarilaiset Suomeen, sillä vasta hen
kilökohtaisen tutustumisen kautta nämä maat pääsevät pitkästä väli
matkastaan huolimatta läheiseen yhteisymmärrykseen. Unkarissa 
käydessään suomalaiset vasta tulevat huomaamaan, että heitä siellä 
todella pidetään veljeskansan jäseninä, ja näkemään, miten suurella 
mielenkiinnolla ja ystävyydellä siellä seurataan Suomen asioita.» 

Suomalaisille ja virolaisille ovat nämä tiedonannot varsin terve
tulleita. 

Huvitus ja sõbralikud tundmused põhjapooliste vennasrahvaste 
vasta on viimastel aastatel Ungaris märgatavasti kasvanud. Sellest 
hiljuti Hels.. Sanomate usutlejale kõneldes ja nende õhutaja, Ungari 
hariduseministri Klebelsbergi pääle tähendades jutustas Ungari asemik 
dr. MIHÄLY JUNGERTH m. s. järgmist: 

»Lähem kokkupuutumine ja tutvus nende rahvaste vahel on tänini 
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pääasjalikult teadusemeestega piiratud olnud. Aga nüüd on rahva- ja 
keskkoolide tarvis kokkuseatud õpekava mööda Eesti ja Soome tut
vustamine õpetuses eraldi tähele pandud. Muu seas on eri päevi korral
datud, mis Soomele ja Eestile pühendatakse. Suhteid on Soome-Eesti 
instituut ja Soome keele õpetuse korraldamine Budapesti ülikoolis 
omane elustama. Ülikooli ringkondades on ka soovi õpetajate ajutisest 
vahetamisest Helsingi ülikooliga avaldatud, mis muidugi aitaks neid 
maid hariduslikult lähendada. Iseäranis tähtis saab 1927 Budapestis 
peetav Soome-Ugri kongress olema, mille valmistamise tööd on alusta
tud. Aga kõigi nende ettevõtete kõrval oleks iseäranis tähtis, et soom
lased omad reisid endisest enam Ungari juhiksid nii sama kui ungar
lased Soome, sest ainult isikulise tutvuse läbi pääsevad need maad, 
kaugest vahemaast hoolimata, lähemasse ühisarusaamisesse. Ungaris 
käies õpivad soomlased nägema, et neid sääl tõesti vennasrahva liige
teks peetakse. Nad märkavad, kui suure huvi ja sõprusega sääl Soome 
asju tähele pannakse.» 

Soomlastele ja eestlastele on need teadaanded õige rõõmustavad. 

Suomi Unkarin eniten levinneessä päivälehdessä. Unkarin suosituim
man sanomalehden Magyarsäg'in joulupäivän numerossa on 12 sivua 
eli 48 palstaa käsittävä laaja kirjoitus »satumaisesta Suomesta», jonka 
kansa »kykeni hankkimaan itselleen ylevää, tervettä ja voimaa-uhkuvaa 
kansallista kulttuuria», mistä syystä »sen älykkyys, menneisyys ja itse
tunto esitti vastalauseita alituisesti Venäjän sortoa ja holhousta vas
taan», josta vapauduttuaan »Suomi lähenee lähenemistään länsimaisten 
kansojen sivistystasoa». Kirjoitussarjan tekijä, toimittaja JENÖ IRINYI, 
selostaa asiallisesti ja myötätuntoisesti Suomen kulttuuria, taidetta, 
kirjallisuutta, musiikkia, teatterielämää, urheilua, heimoaatetta, sisä
politiikkaa, puolueita, maatilanjärjestelyä, kansallisten vähemmistöjen 
kohtelua, sanomalehdistöä, kieltolakia, ulkomaankauppaa, tullitariffia, 
raha- ja pankki-asioita, kaikkia henkilökohtaisten keskustelujen perus
teella asianomaisten alojen suomalaisten asiantuntijain kanssa. 

Magyarsägin toimitus on lähettänyt mainitun numeron Suomalai
suuden Liitolle, kiittäen ystävällisessä suomenkielisessä kirjeessä liittoa 
.Suominumeroa varten annetusta avustuksesta. 

K ale vala-juhla Budapestissä. Tri ALADÄR BÄNin, Unkarin Turani-
laisen Seuran Suomalais-Virolaisen Laitoksen puheenjohtajan Suoma
laisuuden Liitolle lähettämän painetun ohjelman mukaan Turanilainen 
Seura ja Budapestin Ylioppilaslaulukuorot panevat toimeen Kalevala-
juhlan helmikuun 27 p:nä klo 1/z 6 i. p. Budapestin Musiikkikorkea
koulun juhlasalissa. Ohjelmasta mainittakoon tri GYULA PEKÄRin, 
Turanilaisen Seuran puheenjohtajan avajaispuhe, tri ALADÄR BÄNin 
esitelmä Kalevalasta, Budapestin Ylioppilaslaulukuorojen, konsertti-
laulajatar BETTA BiscARAn, Unkarin Kansallisteatterin jäsenen PAULA 
KöRNYEYn, viulutaiteilijatar ALICE FELVINCI TAKÄcsin ja kapelli
mestari JENÖ KERESZXYN suomalaisaiheiset esitykset. 
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Magyar vonatkozasü elöaddsok Finnorszdgban. FARAGÕ JÖZSEF, 
lapunk szerkesztõsegenek tagja, a mult ev utolsõ negy hõnapja alatt 
Magyarorszdg földrajzdt es törtenelmet, a magyar nep eletet, az alföldi 
pdsztor- es betydrromantikdt, a magyar nepkölteszetet, a vilaghaborü 
magyar vonatkozdsait, az elszakito^t területek magyarsdgdnak szen-
vedeseit, Maddch, Petöfi, Jokai es Herczeg eletet es müveik irodalmi 
jelentöseget Del-, Kelet- es Közep-Finnorszdg különbözõ vdrosaiban 
es helysegeiben hatvankilenc elöaddsban ismertette. 

Magyar vonatkozasü cikkek finn folyöiratokban. Suomen Kuvalehti-
clmti kepes hetilap janudr 17.-i szdma hdrom oldalnyi illusztrdlt es 
szimpdtikus leirdst közöl »Magyarorsz&g szive, a puszta es annak eltetõ 
ere, a Tisza» (Pusta, Unkarin sydän, ja Tisza, sen valtasuoni) cimmel. 
A Suomen Nainen-dmü havi folyõirat janudri szama a magyar lako-
dalmi szokdsokat (Häätapoja Unkarissa) ket oldalnyi terjedelemben 
ismerteti. Az Uusi Suomi-cimii fövdrosi napilap janudr 2'2.-i szdma 
negyedfel hasdbnvi magvas tanulmdnyban nyüjtja az Ember Tragedia-
jdnak tartalmat es irodalmi meltatdsdt. 

Virolainen näyttelijävierailu Helsingissä. — Eesti näitlejate külas
käik Helsingis. Vaikkakin virolaisten näyttelijäin hra ANTS I^AUTERin 
ja rva MARTA NiiUJKSEn vierailusta Helsingissä Suomen Kansallisteatte
rissa on jo kulunut parisen kuukautta, tahdomme sen tässä kuitenkin 
merkitä lyhyesti muistiin. Ensinnäkin siitä syystä, että se oli hauska ja 
virkistävä sellaisenaan. Toiseksi siitä syystä, että vierailu osoitti, kuten 
siitä julkisuudessakin huomautettiin, hyvin voitavan vieraskielistä 
näyttelijää käyttää suomalaisella näyttämöllä ja siten saada vaihtelua 
ja rikastusta. Erittäinkin näyttää tällainen näyttämöllinen kulttuuri
vaihto olevan mahdollinen Viron ja Suomen välillä, missä kieletkin 
ovat toisilleen jossakin määrin ymmärrettäviä. Tarkoituksena myös 
lienee, että suomalaiset näyttelijät vastaavat virolaisten vierailuun. 

Ehk Esti näitlejate hr. ANTS LAUTERI ja pr. MARTA NnLUSe külas
käigust Helsingi Soome Kansallisteatteris küll juba paar kuud on veer-
nud, tahame ta siin ometi lühidalt meele tuletada. Esite selle pärast, 
et ta sarnasena huvitav ja ergutav oli. Teiseks selle pärast, et külas
käik, kuida avalikult tähendati, näitas, et võõraskeelist näitlejat hästi 
Soome näitelaval võidakse tarvitada ja nii vaheldust ja rikastust saada. 
Iseäranis näikse sarnane näitelavaline kultuurivahetus võimalik olevat 
Eesti ja Soome vahel, kus keeledki teineteisele teatava määrani arusaa
davad on. Eesmärgiks on küll see, et Soome näitlejad eestlaste külas
käigu pääle vastaksid. 

Magyar vonatkozasü ilnnepsegek F innorszdgban. Februdr J.8.-an 
a Finn Irodalmi Tdrsasdg (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) es februar 
23.-dn a Finn Nemzeti Szinhdz (Suomen Kansallisteatteri) ertekes, ma
gyar müsorü ünnepseget rendez JÕKAI MÖR, illetöleg MADÄCH IMRE 
születesenek szdzadik evfordulõja alkalmdbõl. A Finnseg Szövetsege 
Rokonnepek Osztdlva kepviselve van mindket ünnepely programmjdban. 
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Unkarin asiainhoitaja Suomalaisuuden Liitossa. — Magyarorszdg 
kepviselöje a Finnseg Szövetsegeben. Unkarin asiainhoitaja toht. 
MIHALY JUNGERTH kävi 23/1 Suomalaisuuden Liiton toimistossa tutus
tuakseen sekä liiton toimintaan yleensä että erityisesti sen sukukansa-
osaston toimintaan. Asianhoitajalle tarjottiin yksinkertaiset kahvit, jon
ka yhteydessä keskusteltiin vilkkaasti ja laajasti suomalais-ugrilais-
virolaisista kulttuurisuhteista ja niiden kehittämisestä. Tilaisuudesta 
lähetettiin yhteinen tervehdys Unkariin Turanilaiselle Seuralle ja 
Viroon Virolais-suomalais-unkarilaiselle Yhdistykselle. 

JUNGERT MIHÄLY dr., Magvarorszag diplom&ciai kepviselöje, januar 
23.-dn fölkereste a Finnseg Szövetsege hivatalat, hogv a szövetseg 
munkaköret altaläban s különösen a Rokonnepek Osztalya tevekeny-
seget, közelebbröl megismerje. Az allamferfiüt a szövetseg kavera hivla 
s a feher asztal mellett a finn-magyar-eszt kulturalis viszonyokrol es 
azok fejleszteseröl elenk eszmecsere kerekedett. Az összejövetel aikai-
mdbõl közös iidvözleteket küldtünk a magyarorszdgi Tiirani Tarsasag-
nak es az esztorszägi Eszt-Finn-Magyar Egyesületnek. 

Unkarin henkisen lyön tekijäin hätä. — Ungari vaimlise töötegijate 
häda. Henry Bergson on kansainvälisen, henkistä yhteistoimintaa 
harrastavan komisionin puheenjohtajana lähettänyt koko maailman 
yliopistoille, akatemioille ja oppineiden seuroille vetoomuksen Unkarin 
henkisen työn tekijäin puolesta. Tässä vetoomuksessaan Bergson koros
taa sitä seikkaa, että Unkarin valtion tulot on varattu jälleenrakennus
työtä varten, minkä johdosta henkistä työtä harrastavat laitokset 
ovat joutuneet kärsimään ja henkinen työ uhatuksi. Hän kehoittaa 
yliopistoja, akatemioja ja oppineiden seuroja lähettämään vastaaville 
unkarilaisille laitoksille julkaisujaan, järjestämään niiden keskinäisen 
vaihdon sekä vaihtamaan professoreja, dosentteja ja ylioppilaita. 

Henry Bergson on rahvusevahelise, vaimlist ühistegevust harrastava 
komisjoni juhatajana kogu maailma ülikoolidele, akadeemiatele ja 
seltsidele üleskutse saatnud. Selles rõhutab ta Ungari vaimlist tööd 
harrastavate seltside rasket ainelist seisukorda ja vaimlist töö ähvar
davat hädaohtu. Ta kutsub üles Ungari teaduslikkudele asutustele 
väljaandeid saatma, nende vahetamist korraldama ja professorid, 
dotsenta ja üliõplasi vahetama. 

Suuri lahjoitus Unkarin Kansallismuseolle. —Suurepärane kingitus 
Ungari Rahva-Muuseumile. Kreivi SANDOR APPONYI on joku aika sitte 
lahjoittanut monen sukupolven aikana kertyneen perin arvokkaan ja 
rikkaan kirjastonsa Unkarin Kansallis-museolle. Kirjasto on moni
kielinen ja sisältää m. m. Mohäcs'in tragediaa, Wien'in piirittämistä, 
Szigetvär'in valloittamista, Frangepän-Nädasdy'n salaliittoa, Thökölyn 
ja Räköczi'n vapaussotaa koskettelevia muinaisia teoksia ja asiakir
joja, vuonna 1474 ilmestyneitä Unkarin asioita koskettelevia vanhim
pia ulkomaalaisia sanomalehtiä, englantilaisen Syston-, Park-, Hamil-
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ton-, Sunderland-, Woodhull-, italialaisen Borghese-, Manzoni- ja wieni-
läisen Karajan-kokoelmien vertaista-vailla olevia harvinaisuuksia. 
Unkarin Kansallismuseo, joka luonnollisesti on ottanut lahjan vastaan 
suurella kiitollisuudella, sijoittaa kirjaston eri saleihin eristettynä 
museon muista omaisuuksista. Unkarin sanomalehdet kirjoittavat 
johtoartikkeleita lahjoituksesta ja rinnastavat lahjoittajan Kreivi Istvan 
Szechenyin, »suurimman unkarilaisen» kanssa. Asiantuntijain mieli
piteen mukaan on lahjoitetun kirjaston arvo kolmekymmentämiljardia 
Unkarin kruunua, siis noin 16,000,000 Smk. 

Krahv SÄNDOR APPONYI kinkis Ungari Rahva Muuseumile oma vana 
raamatukogu, milles haruldusi ja väärtuslikka vanu raamatuid leidub. 
Selle kogu väärtus hinnatakse 1(0,000,000 Emk. 

Kreivi Teleki Mosulissa. — Krahv Teleki Mosulis. — Teleki 
gröf m osu li utja. Unkarin entinen päämisteri kreivi PÄL TELEKI 
mainitsee kirjeessään »Fenno-Ugrian» päätoimittajalle, että hän, 
palattuaan diplomaattiselta matkaltaan Genfistä, Parisista ja Lon
toosta, on Kansainliiton pyynnöstä lähtenyt joulukuun 25 p:nä 3—4 
kuukaudeksi Konstantinopoli—Angora—Damaskus—Bagdad-rataa 
myöten Mosuliin, jossa hän tulee toimimaan turkkilais-irakilaisen raja
kysymyksen tutkimista ja ratkaisua varten lähetetyssä kansainväli
sessä toimikunnassa. Kreivi korostaa sitäpaitsi, että hän »pitää suku
kansojen yhteistoimintaa äärettömän tärkeänä asiana» ja että hän 
lähettää ennen pitkää j onkiin kirjoituksen »suurella mielihyvällä» 
»Fenno-Ugrian» käytettäväksi. 

Endine Ungari pääminister krahv PÄL TELEKI sõitis Rahvaste Liidu 
toimkonna liikmena 25 dets. 3—4 kuud kestvale teekonnale Konstan
tinoopoli—Damaskuse—Bagdadi raudteed mööda Mosulisse Türgi-lraki 
piiriküsimust uurima. Sugurahvaste ühistegevust väga tähtsaks pidades 
lubab ta varsi »Fenno-Ugriale» kirjutuse saata. 

Dr. TELEKI PÄL grof, volt magyar miniszterelnök, a »Fenno-Ugria» 
föszerkesztõjehez intezett minapi leveleben megemlrti, hogy genfi, 
parisi es londoni diplom&ciai utjdrõl visszaterve a Nepszövetseg föl-
keresere december 25.-en Konstantindpoly—Angora—Damaskus—Bag-
dadon keresztül 3—4 havi idötartamra Mosulba indult az iräki-török 
hatart meg&llapitõ, illetöleg az azt tanulmänyozõ nemzetközi bizottsäg 
lagja gyandnt. A kivälõ magyar dllamferfiü hangsulyozza tovabbä, 
hogy »közös munkänkat vegtelenül fontosnak tartja» es a »Fenno-
Ugriat» irdsaival a legnagyobb örömmel tamogatja. 

Suurisuuntainen kulttuurirahasto Virossa. — Nagyardnyü kultüralis 
alapitvdny Žsztorszagban. Virossa on äskettäin perustettu suuri kult
tuurirahasto tieteen ja taiteen edistämiseksi, niitä edustavien laitosten 
tukemiseksi ja kulttuurialalla toimivien henkilöiden avustamiseksi. 

Rahasto jakautuu eri osastoihin. Niitä on (;•: 1) kirjallisuuden, 
2) säveltaiteen, 3) kuvaamataiteen, 4) näyttämötaiteen, 5) ruumiillisen 
kasvatuksen ja (i) sanomalehdistön. 
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Valtio perustaa rahaston myöntämällä kullekin osastolle 3 milj. 
Vmk., joka kartutetaan 5 milj. Vmk:ksi. Kun kunkin osaston käy
tettävinä olevat varat ovat kohonneet edellä mainittuun määrään, 
voidaan niitä lisätä tai perustaa uusia osastoja. 

Rahasto ylläpidetään varoilla, jotka ovat kertyneet ensinnäkin 
valtion kultuuritarkoituksiin luovuttamasta osasta alkoholiveroja — 
nyt n. 40 milj. Vmk. — ja summilla, joita v. 192r) lähtien ruvetaan 
nostamaan seuraavissa määrin: 2,5 % spriin- ja viinanmyyntituloista, 
10 % ulkolaisten viinien tulleista, juopottelusakoista, 3 % tupakka
veroista, 5 % ravintolamaksuista, 10 % kino- y. m. huviveroista, joista 
tieteelliset ja taiteelliset esitykset ovat vapautetut, ja 200 Vmk. jokai
sesta ulkomaanpassista. 

Rahastoa hallitsee erikoinen neuvosto. Sen puheenjohtajana toimii 
opetusministeri. Neuvoston muodostavat edustajat, joita lähettää 6 eri 
osastoa, kukin 2, kaikkiaan 12 edustajaa, eduskunta 3, Tarton yliopisto 2 
ja rahaministeristö 1 edustajan. Eri osastoja varten ovat erikoiset hal
linnot, joihin valitsevat edustajansa vastaavat seurat, yhdistykset 
v. m. järjestöt, ja joiden säännöt opetusministeri vahvistaa. 

1/5 rahaston jokavuotisista käyttövaroista saa opetusministeri 
harkintansa mukaan käyttää sivistvstarkoituksiin. Näillä summilla 
katetaan myös juokseva kulunki. 

Tästä Viron valtion perustamasta kulttuurirahastosta on ennen 
pitkää koituva Viron henkiselle elämälle tärkeä tuki. 

Esztorszagban a tudomdny es muveszet elömozditasara, tovdbba 
az ezeket kepviselö intezmenyek tamogatdsdra es a kulturdlis teren 
muködö szemelyek segitesere az eszt dllam hatalmas kultüralis ala-
pitvdnyt letesitett. 

Az alapitvdny hat különbözö osztdlyra oszlik. Nevezett osztdlyok 
a következök: 1) az irodalmi, 2) a zeneszerzöi, 3) a kepzömüveszeti, 
4) a szinmuveszeti, 5) a testnevelesi es 6) a sajtoosztalv. 

Fenti alapitvdny letesitese vegett az dllam minden osztaly szdmara 
3 milliõ eszt mdrkdt engedelyez s az osztdlyokat emlitett összeg 5 milliõ 
mdrkdra valo növelesere kötelezi. Amidön az egyes osztdlyok rendel-
kezesere dllõ vagyon külön-külön utobbi összegre emelkedik, a tõke 
gyarapitdsara vagy uj osztdlyok alapitdsdra kello lehetösegek kindl-
koznak. 

Az alapitvdny fönntartasara szolgdl elsösorban azon — jelenleg 
mintegy 40 millio eszt mdrkdra rügo — vagyon, amelv az allami szesz-
adõ kultürdlis celokra atengedett reszeböl gyult eddig össze, tovabba 
1926-tol kezdödöleg a szesz- es pdlinkameresi jövedelmek 2*5, a kül-
földi borvamok es reszegeskedesi birsagok 10, a dohdnyadõk 3, a ven-
deglöi bevetelek 5, a mozgofenykepszinhdzi es egyeb mulatsagi adõk 
(amelyek alõl a tudomdnyos es müveszeti elöaddsok föl vannak mentve) 
10 szdzaleka, nemkülönben 200 eszt marka minden egyes külföldi ütle-
vel utdn. 

Az alapitvdny kezeleseröl különleges tanacs gondoskodik. E tandcs 
elnökenek teendöit a kultuszminiszter vegzi. A tandcs tagjai: a 6 külön-
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bözõ osztdly külön-külön 2, összesen 12, az orszaggyüles 3, a tartui 
egyetem 2 es a penzügyminiszterium 1 kepviselövel. A különbözõ 
osztdlyok szdmdra különleges kormdnyok vannak kirendelve. E kormd-
nyokba bevdlasztjak kepviselöiket a megfelelö tdrsulatok, egyesületek 
es egyeb szervezetek. Az egyes osztdlyok szabdlyainak megerösitese 
a kultuszminiszter j oga es feladata. 

Az alapitvdny evenkint fölhaszndlt vagyondnak ötödreszet a kultusz
miniszter sajdt beldtdsa szerinti kulturalis celokra fordithatja. Ugyan-
csak e hdnyadbol törtenik a folyõ kiaddsok fedezese. 

Minden j el arra mutat, hogy e kulturdlis dllami alapitvdny hama-
rosan Esztorszdg szellemi eletenek fontos kulturalis tenvezöjeve fog 
alakulni. 

Suomalais-ugrilaisen Seuran toimihenkilöiksi alkanutta vuotta var
ten on valittu: esimieheksi prof.E. N. SETÄLÄ, vara esimiehiksi prof. 
YRJS WICHMANN ja U. T. SIRELIUS, sihteeriksi toht. ARTTURI KANNISTO, 
pöytäkir j uriksi toht. ARVO SOTAVALTA, raha n vartijaksi kamreeri T. Wuo-
RENjuuRi, arkistonhoitajaksi toht. E. A. TUNKELO, kirjastonhoitajaksi 
maist. Y. H. TOIVONEN, julkaisuvaraston hoitajaksi toht. JALO KALIMA, 
yliasiamieheksi ylitarkastaja LAURI KUOPPAMÄKI, johtokunnan lisäjä
seniksi prof. KAARLE KROHN, J. J. MIKKOLA, ja toht. KAI DONNER, Tilin
tarkastajiksi on valittu johtaja A. E. NISSINEN, ja maist. L- HENDELL 
sekä varalle pankinjohtaja K. KIVIALHO ja tuomari OSKARI KAUPPI. 

Suomalais-ugrilaisen Seuran kunnia- ja ulkojäsenet: kunniajäse
neksi on valittu Leipzigin yliopiston indogermaanilaisen kielitieteen 
professori WILHELM STREITBERG, ulkojäseniksi Tarton yliopiston profes
sori WALTER ANDERSON ja Marburgin yliopiston prof. HERMANN JACOB-
SOHN. 

Muistokivi Heikki Paasosen haudalle. Suom.-Ugr. Seuran aloitteesta 
on kuluneena syksynä pystytetty muistokivi v. 1919 kuolleen maineik
kaan suomalais-ugrilaisen kieli- ja kansatieteilijän, prof. HEIKKI PAA-
SOSEN haudalle Helsingin uudelle hautausmaalle. Hankkeen toteutta
misessa ovat olleet mukana eräät muutkin vainajan elämäntyölle lähei
set seurat, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomalainen Tiede
akatemia, Kalevalaseura ja Savolainen Osakunta sekä useat yksityis
henkilöt, vainajan ystävät, työ- ja tutkijatoverit. 

Lappalaismurteiden tutkimus. Suom.-ugr. Seuran monivuotinen sti
pendiaatti, maisteri ELIEL LAGERCRANTZ on edelleen koko kuluneen vuo
den oleskellut Budapestissa, valmistellen painokuntoon aikaisempien 
lappalaisretkiensä kielellisiä tuloksia. Ensi huhtikuussa hra L. aikoo 
siirtyä takaisin lappalaisalueelle, ainestenkeruutyötään jatkamaan. 
Suom.-ugr. Seura on hra L:ia kuluneenakin vuonna avustanut 10,000 
markan suuruisella summalla. 

Tšheremissiläisen kansanrunouden keruu. 1 šheremissiläinen kansa
koulunopettaja TIMOFEI JEVSEVJEV, joka aikaisempina vuosina on suo
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rittanut ansiokasta kansanrunousainesten keruutyötä oman heimonsa 
keskuudessa, on nyt uudelleen asettunut kosketukseen Suom.-ugr. Seu
ran kanssa. Hra J. on nimittäin Suom.-ugr. Seuralle lähettänyt vähäi
sen kokoelman tšheremissiläistä folklorea, ja kuluneen vuoden lopulla 
hänen on ollut määrä tehdä parikuukautinen keruuretki itätšheremis-
sien alueelle. Tätä tarkoitusta varten Suom.-ugr. Seura on hänelle 
myöntänyt 0,000 markan suuruisen matkarahan. 

Toht. K. F. Karjalaisen ostjakkilaisten sanastokokoelmien painokun
toon toimittamista on maisteri Y. H TOIVONEN kuluneen vuoden ajalla 
edelleen jatkanut. Käsikirjoituksen kokoonpano on nyt niin pitkällä, 
että toimittaja toivoo pian olevan valmiina vokaaleilla ja puolivokaa
leilla alkavain hakusanain artikkelit. Alfred Kordelinin rahaston halli
tus on työtä varten täksi vuodeksi myöntänyt 25,000 mk. ja Suom.-
ugr. Seura omista varoistaan lisäksi 5,000 mk. 

• 

Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisutoiminta. Suom.-ugr. Seuran 
kustannuksella ovat kuluneella vuodella painosta ilmestyneet seuraa
vat teokset: 

1) Toimituksia L: MARTTI RÄSÄNEN, Die tatarischen Lehnwörter im 
Tšeheremissischen. 98 siv. 

2) Toimituksia L II: Kieli- ja kansatieteellisiä tutkielmia. Juhla
kirja professori E.N.Setälän kuusikymmenvuotispäiväksi :1927/2 24. 
Sisältää lyhyitä tutkielmia kaikkiaan 33 eri kirjoittajalla. 3<"8 -f- 8 siv. 
ynnä kuvaliitteitä 8 siv. 

3) Toimituksia L III:T. LEHTISALO, Entwurf einer My thologie der 
Jurak-samojeden. 170 siv. 

4) Aikakauskirja XL: KAI DONNER, ZU den ältesten Berührungen 
zwischen Samojeden und Türken; V. N. ZLATARSKI, Die bulgarische 
Zeitrechnung; W. BARTHOLD, Neuere Forschungen in Turkestan; Luet
telo Suomalais-ugrilaisen Seuran'julkaisuissa v:een 1924 ilmestyneistä 
kirjoituksista; Suomalais-ugrilainen Seura 2/XII 1923 (jäsenluettelo); 
Suomalais-ugrilaisen Seuran säännöt; Otteita Suomalais-ugrilaisen Seu
ran keskustelemuksista — Extraits der proces-verbanx de la Societe 
Finno-ougrienne 1923: Vuosikertomus v. 1923 — Compterenden anmel 
pour 1923. d 33 siv. 

5) Finnisch-ugrische Forschungen XVI, 2—3. 256 siv. 
Painossa ovat: 
1) JULIUS MARK, Die Possessiosuffixe in den uralischen Sprachen. II. 

Painatustyö on koko vuoden ollut keskeytyneenä-
2) HEIKKI PAASOSEU ostjakkilainen sanasto, jonka painon toimittaa 

KAI DONNER. Suurin osa teosta on ladottuna. 
3) G. J. RAMSTEDT, Wörterbuch der kalmückischen Sprache. Paina-

natustyötä, joka useita vuosia on ollut keskeytyneenä, on nyt uudelleen 
päästy jatkamaan. ' 

4) Viime kevännä kuolleen prof. JEAN PoiROT'n saksankielinen teos 
eräiden suomalais-ugrilaisten y. m. kielten kvantiteetista. Valmiiksi 
painettuna on 10 painoarkkia ynnä 3 kuvaliitettä sisältäen luvut: 
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1) Kalmückisch, 2) Mordvinisch, 3) Syrjänisch ja 4) alun lukua Tšchere-
missisch. Seuraavain lukujen piti suunnitelman mukaan käsitellä m. m. 
eteläviron, liivin ja lätin kieliä. Työ on kuitenkin kymmenkunta vuotta 
ollut seisauksissa ja jäi nyt, väliintulleen kuoleman johdosta, tekijäl
tään lopullisesti päähän saattamatta. Kun teoksessa kunkin kielen 
käsittely muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, voidaan kuitenkin aja
tella mainittujen neljän luvun julkaisemista sellaisenaan, ainoastaan 
täydentäen viimeistä keskeneräistä lukua, mikä tekijävainajan kirjal
lisen jäämistön perusteella lienee mahdollista. 

5) Finnisch-ugrische Forschungen XVII. Ladottuna on n. 10 arkkia. 
Julkaisuihinsa otettavaksi seura on hyväksynyt seuraavat uudet 

teokset: 
1) ELIEL LAGERCRANTzin tutkimuksen Arjeplogin lappalaismurteesta. 
2) D. M. E. EUROPAEUKSEN ja T.ITKOSEN kolttalappalaiset tarinat. 
3) Aikakauskirjan XLI, johon tulevat esimiehen prof. E. N. SETÄ-

LÄn 11 viime vuosikokouksessa pitämät juhlaesitelmät suomeksi ja 
ranskaksi sekä Seuran vuosikertomus v:lta 1924. 

Seuran julkaisutoiminta on siis nykyään hyvin vilkasta, ja tiedossa 
on että painovalmiiden käsikirjoitusten tarjonta on lähitulevaisuudessa 
vielä suuresti karttuva. Tämä on sellaisenaan sangen ilahuttava asia, 
mutta toiselta puolen on syy peljätä, että seuran käyttövarat pian osoit
tautuvat riittämättömiksi nykyisenkin laajuiseen julkaisutoimintaan. 
Seuran on sentähden vakavasti ryhdyttävä harkitsemaan, miten uh
kaava taloudellinen ahdinko olisi vältettävissä. 

Italialainen prof. P. E. Pavolini, Kalevalan ja Kantelettaren kään
täjä, saapuu Helsingin yliopiston, Kalevalaseuran ja Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran kutsusta Helsinkiin helmikuun lopulla esitelmöi
mään Kalevalan ja Kantelettaren tutkimuksen alalta sekä puhuakseen 
myös toimeenpaniavassa Kalevala-juhlassa. 

Sukukielikursseja Suomalaisuuden Liitossa. — Sugukeelte kursused 
Suomalaisuuden Liidos. — Rokonnyelv-tanfolyamok a Finnseg Szö-
vetsegeben. Suomalaisuuden Liitto tarjoaa viikottain yhden suomen 
kielen oppitunnin Suomessa oleskeleville ulkomaalaisille, samaten 
viikottain yhden viron ja unkarin kielen oppitunnin Suomalaisuuden 
Liiton, ensi kädessä sen Sukukansaosaston jäsenille. Kurssien antajat: 
LAURI HAKULINEN, W. GRÜNTHAL-RIDALA ja JÕZSEF FARAGÕ. Kurssien 
aika: suomen kieltä keskiviikkoisin klo 7—8 i. p.; viron kieltä keski
viikkoisin klo G—7 i. p.; unkarin kieltä keskiviikkoisin klo 5—(> i. p. 
Kurssien paikka: Helsinki, Aurorank. 7, Suomalaisuuden Liiton huo
neisto. Ensimmäiset tunnit: helmikuun 18 p:nä. Kurssit ovat mak
suttomat. 

LAURI HAKULISE, W. GRÜNTHAL-RIDALA ja JOZSEF FARAGÕ juha
tusel algab maksuta Soome, Eesti ja Ungari keele kursus weebruari-
kuus Suomalaisuuden Liidos. 

LAURI HAKULINEN, W. GRÜNTHAL-RIDALA es FARAGÕ JÕZSEF veze-
tes6vel a finn, eszt es magyar nyelvböl ingyenes tanfolyamok kezdöd-
nek februdrban a Finnseg Szövetsege helyisegeben. 
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Sekalaisia <s> Mitmesugust <$> Vegyes. 
Kiejtlsi utbaigazitäsok. — Ääntämisohjeita. — Hääldamise juhatused. 

A finn nyelv kiejtesi szabdlyai: a — palõc ä dpam-szö elsö 
szõtagjdban; e = ezö magyar nvelvjdrdsok e-je ember-szõ m&sodik 
szõtagjdban; s — magyar sz; y = magyar ü; ä = magyar e ember-
szõ elsö szõtagjdban; ng = magyar kong-szõ g-elötti hangja (g nelkül) 
kosszan ejtve; aa, ee, ii, oo, uu, öö = magyar d, e, i, õ, ü, ö; ää-ma? 
gyar nyelvjdrdsi š m£re (= merre)-szõ clsö szõtagjaban; a , ei, oi, ui, 
yi, äi, öi = magyar aj, e j, oj, uj, üj, ej, öj. A többiek a megfelelõ 
magyar hangokkal azonosak. Ilangsöly az elsö szõtagon kivetel nelkül. 

Az eszt nyelv kiejtesi szabdlyai: a — palõc ä dpäm-szõ elso 
szõtagjdban; e = ezö magyar nyelvjardsok e-je ember-szõ mäsodik 
szõtagjdban; h a szõ elejen rendszerint nema (akarcsak az »h niuet» 
a francidban); s — magyar sz; ä = magyar e ember-szõ elsö szõtag-
jdban; õ = hdtrahüzott nyelvvel kepzelt e; b, d, g = zöngetlen (azaz 
hangszalagok rezgese nelkül kepzett) b, d, g; k, p, t egy fokkal hosz-
szabbak, mint a magyar k, p, t, — a magyar kk-, pp-, tf-nel azonban 
egy fokkal rövidebbek; kk, pp, tt egy fokkal hosszabbak, mint a ma
gyar, kk, pp, tt; d, l, n, r, s, t akär magdnyosan, akar csoportosan 
fordulnak elö, megmaradt vagv elveszett i elött jesitest kapnak (gy, 
ly, ny, rj, sj, ty)-, aa, ee, ii, oo, uu, öö, iiü = magyar ä, e, i, õ, ü, 
ö, ü; ää — magyar nyelvjdräsi i mere (= merre)-szõ elsö szõtagjdban; 
öö = hatrahüzott nyelvvel kepzett e hosszan ejtve; ai, ei, oi, ui, 
üi, äi, öi, õi — aj, ej, oj, uj, üj, ej, öj, õj. A többiek a megfelelö 
magyar hangokkal azonosak. HangsCly dltalaban az elsö szõtagon. 
Jövevenv szavakndl a kölcsönadõ nyelv hangsülyozasi törvenyei 
irdnyadõk. 

Unkarinkielen ääntämisen säännöt: a — äänne a'n ja o'n välillä 
eli pyöreillä huulilla äännetty a; e on äännettävissä aina ä'ksi; c ja 
cz — ts; s = š eli sh (sch saksalaisessa sanassa Schule); sz = s; ii = y; 
cs = tš eli tsh (tsch saksalaisessa sanassa Kutscher); z — soinnillinen s 
(s saksalaisessa sanassa Rose); zs — i eli soinnillinen š (j ranska
laisessa sanassa journal); dz = soinnillinen ts eli d-\-z (zz italialai
sessa sanassa mezzo); dzs = soinnillinen tš eli d-j-i (gi italialai
sessa sanassa giorno); gy, ly, ny, ty — muljeerattu d, l, n, t eli ei-f j, 
i+7, n-f-/, t-\~j (di, ill, gn, pt ranskalaisissa sanoissa adieu, bouillon, 
cygne, septieme); ccs, ggy, lly, nny, ssz, tty, zzs = cs-, gy-, ly-, ny-, sz-, 
ty- ja zs-tä vastaavat pitkät äänteet; ng-yhtymässä kuuluu g-kin; 
ä, e, i, o, ö, ü, ü — aa, ee, ii, oo, öö, uu, yy. Muut äänteet ääntyvät 
suomalaiseen tapaan. Korko ensimmäisellä tavulla poikkeuksetta. 

Vironkielen ääntämisen säännöt: Yksinkertaisilla kirjaimilla mer
kityt a, e, i j. n. e. ovat lyhyet, kuten yleensä vastaavat suomen 
kielen äänteet; ne eivät ole mitenkään puolipitkiä, jommoisina ne 
suomessa hyvin usein esiintyvät, õ on n. k. taka-e, taempana äännet
tävä e, joka syntyy siten, että kielen keskiosa kohoaa; ii = y. 
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Kahdella kirjaimella aa, ee, ii j. n. e. merkitään sekä pitkät että 
ylipitkät vokaalit. Tavallinen pitkä vokaali on hiukkasen lyhyempi 
suomalaista tai useissa tapauksissa sen veroinen. Ylipitkä vokaali on 
vähän pitempi suomalaista pitkää; sen ensi osa 011 venytetty. Viron 
kielen ylipitkät vokaalit ovat suljetummat kuin suomen pitkät. 

Myös diftongit voivat olla pitkät sekä ylipitkät. Pitkän diftongin 
sekä alku- että jälkivokaali ovat lyhyet; jota vastoin suomessa ensi 
osa useimmiten on venytetty tai puolipitkä. YJipitkän diftongin 
alkuosa virossa on lyhyt, mutta jälkiosa taas venytetty, ainakin puoli
pitkä. 

b, d, g ovat lyhyet puheäänettömät konsonantit; niiden kosketus 
ei ole niin kiinteä kuin vastaavissa suomalaisissa äänteissä p, t, k, 
toisin sanoen virolaiset äänteet ovat verrattain höllät. Virolaiset 
p, t, k ovat pitkät äänteet, joiden ensiosa on verrattain lyhyt, ne ovat 
siis hiukkasen pidemmät suomalaisia p, t, k ja tuntuvasti lyhyemmät 
suomalaisia pp, tt ja kk. Samoin on laita muitten pitkien konsonant
tien, jotka merkitään kahdella kirjaimella. Ylipitkät konsonantit — 
ainoastaan edellämainittuja äänteitä varten on olemassa erikoinen 
merkitsemistapa: pp, tt, kk — ovat tuntuvasti pidemmät kuin suoma
laiset, konsonantit, koska niiden ensi osa on venytetty ja pitkä. 

Myös konsonanttiryhmät saattavat olla pitkät tai ylipitkät. 
d, l, n, r, s, t esiintyvät muljeerattuina, jos seuraavassa tavussa 

on tai on ollut i tai j; harvoin myös i:n tai w:?i jäljessä. 

Ungari keele hääldamise seaded: a 011 a ja o vaheline, ümmarguseks 
tehtud huultega hääldatud a häälik; e = ä; y pärisnimedes = i; a = aa, 
e = ee j. n. e., aj = ai ja ej = ei. Lühikesed vokaalid heliliste konso
nantide, nagu b, d, g, 1, m, n, r, z, zs, v, eel on pisut venitatud ehk pool
pikad, nagu näit. Ingelise keeles, b, d, ja g on helilised nagu Prantsuse, 
Vene j.m. m. keele häälikud; p, t, k on Eesti vastavatest häälikutest 
pisut lühemad, kuuluvad sõna keskel ainult järgmise silbi algusesse nagu 
Soome samasugused häälikud; pp = pp, tt — tt, kk = kk, s = š ehk 
sh, Saksa sch; z = Prantsuse z, Vene 3; gy = muljeeritud d, s. o. d' ehk 
dj; ty = muljeritud C ehk tj; ly = j; ny = muljeeritud n ehk nj; 
sz = s, Vene c; zs = Prantsuse j, Vene 3K; cz ja c = ts; ssz — ss; 
nny = nn j. n. e. Rõhk on esimesel silbil. 

Soome keele hääldamise seaded: Lühikesed häälikud a, e j. n. e. 
on nagu Eesti keeles; y = il; kahekordsed tähed märgivad nagu Eesti 
keeles pikka häälikut; samuti on lugu teises, kolmandas j. 11. e. 
silbis. Diftongides on esimene vokaal pisut venitatud, nii sama kui 
lühike vokaal pika konsonandi ehk konsonantide rühma ees. d on 
heliline konsonant, nagu Prantsuse d, näit. sõnas remede abinõu; samuti 
011 lugu b ja g:ga võõrassõnades; p = b, t — d ja k = g, siiski tugevama 
avamisega; pp = pp, tt = tt ja kk = kk; h kuulub; konsonantide 
rühmad on ligikaudu kolmandele vältele lähemad kui teisele; ng on 
samasugune pikk häälik kui see, mis Eesti sõnas hinge n :ga on kirjutatud. 
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Toimituksen huomautuksia. — Toimetuse tähendused. — A szer-
kesztöseg megjegyzesei. 

Useat alkuvaikeudet sekä julkaisusuunnitehnan välttämättömäksi 
osoittautunut laajentaminen ovat jonkunverran viivästyttäneet leh
temme ensimmäisen numeron ilmestymistä. Ulkoasu kolmikielisyy-
den vuoksi ei ole ollut helppo, mutta on kirjapainomme koettanut 
siinäkin suhteessa parhaan mukaan suoriutua. 

Samaten kuin kirjoittajat yleensä vastaavat itse kirjoituksistaan 
sisällyksellisesti, on toimitus jättänyt heille myöskin oikeinkirjoituk
sessa yksilöllistä vapautta. 

Seuraava numero toimitettaneen jo maaliskuulla ja tulee siihen 
kirjoituksia m. m. prof E. N. SETÄLÄltä, toht. ALADÄR BÄNilta, minis
teriön osastonjoht. GUSTAV OLLinilta, tarkast. MATTI PESosElta, opet
taja IGOÄ MössHEGilta ja kirjailija JÕZSEF FARAGÕlta. 

Mitmed algraskused ja väljandekavatsuse läbisaamatuinaks osutu
nud laiendamine on meie lehe esimese numbri ilmumist pisut viivitanud. 
Välimine kuju ei ole kolmekeelsuse pärast hõlpus teostada, ehk küll 
trükikoda jõudu mööda on katsunud kõigist raskustest üle saada. 

Nagu kirjutajad üleüldse ise oma kirjutuste eest vastutavad, nii on 
toimetus neile õigekirjutuseski koliati isikulist vabadust jätnud. 

Järgmine number ilmub juba märtsikuus. Ta sisaldab kirjutusi 
m. s. prof. E.N. SETÄLÄ, dr. ALADÄR BÄNi, ministeeriumi osakonnajuh. 
GUSTAV OLLIKU, koolinõunik MATTI PESOSE, õp. iGori MõssHEGi ja 
kirjanik JÕZSEF FARAGÕ poolt. 

A kezdet nehezsegei es eredeti tervezetünk elkerülhetetlennek bizo-
nyult kibövitese lapunk elsö szdmanak megjeleneset nemikepen kes-
leltettek. A külsö forma elfogadhatõ kivitele a haromnyelvüseg követ-
kezteben nem volt könnyü, de könyvnyomdank minden tärgyilagos 
követelmenynek ebben a tekintetben is legjobb tehetsege szerint igye-
kezett megfelelni. 

Minthogy lapunk cikkirõi ältalaban maguk felelnek iräsuk tartal-
marõl, a helyesirdst illetõleg is eg^reni szabadsägot engedtünk nekik. 

A következõ szdm szerkeszteset mar mareiusban befejezzük es 
abban többek között E. N. SETÄLÄ egyetemi tandr, BÄN ALADÄR dr., 
GUSTAV OLLI K miniszteriumi osztalyfönök, MATTI PESONEN fötan-
felügyelö, IGon MÕSSHEG tanitõ es FARAGÕ JÕZSEF toll&bõl különbözö 
irasok fognak megjelenni. 



Fenno-Ugria N:o Is 

Toimitus — Toimetus — Szerkesztöseg, Lukijalle — Lugejale — 
Az olvasõhoz 1 ß 

Rafael Engelberg—W. Ridala—Faragõ Jõzsef, Fenno-Ugria .. 6—14. 
Matti Pesonen, A finn-ugor nepek kultürdlis egysege — 

Soome-Ugri rahvaste kultuuriühtlus — Suomalais-ugri
laisten kansojen kulttuuriyhteys 15—25. 

Kuva — Pilt — Kep: K. J. Stählberg 26. 
Rafael Engelberg, Vanhan viljelyn mies (John Abercomby in 

memoriam) 27—29. 
Faragõ Jõzsef, Jõkai Mõr 30—35. 
W. Grünthal-Ridala, Anna Haava 36—39. 
F. R. Fählmann, Koitto ja Hämärätär — A Hajnal es Alkony 40—42. 
Haastattelu — Usutlus — Interjü (Jungerth Mihdly) 42—46. 
Poimintoja — Teated — Böngeszes 46—54. 
Selostuksia — Arvustused — Beszdmolds 55—63. 
Uutisia — Uudised — Hirek 63—78. 
Sekalaisia — Mitmesugust — Vegyes " 78—80. 

Levittäkää »Fenno-Ugriaa»/ — Levitage »Fenno-Ugriat»! — Ter-
jessze a »Fenno-Ugridt/» 

RAJASEUTU. 
RAJAS E UTU KYSYMYSTÄ KÄSITTELEVÄ 

AIKAKAUSLEHTI 

Ilmestyy kerran 
kuussa, 20 mk. vuosikerta. 

Julkaisija Suomalaisuuden Liiton Raja-
seutuosasto, os. Helsinki, 

Aurorank. 7. 

T I L A T K A A  —  L E V I T T Ä K Ä Ä !  



Kirjapainomme suo
rittaa työt nopeasti, 
täsmällisesti ja koh
tuullisilla hinnoilla 

HELSINGIN 
Ludvigink. 6 

K i r j a p a  i n o s s a m m e  
painetaan m. m. 
maamme levinnein ja 
luetuin sanomalehti 

Meie trükikoda täi
dab tööd nobedasti, 
punktipäälselt ja 
mõõduka hinnaga 

K  ö n y v n y o m d d n k  
gyorsan, pontosan es 
meüdnyos dron telje-
siti a munkdt 

UUSI KIRJAPAINO OY. 
Helsinki. Puh. 789 

Meie trükikojas trü
kitakse m. s. meie 
maa kõige enam lai-
alilagunenud ja loe
tud ajaleht 

Könyvnyomddnk ban 
nyomjdk többek kö-
zött orszagunk legel-
terjedtebb es legol-
vasottabb napilapjdt 

HELSINGIN SANOMAT 
Koulukirjoja, koulutarpeita, opetus- ja havaintovälineitä sekä koulu-
kalustoja. Suomen monipuolisin liike alallaan. - Kooliraamatuid, kooli
tarbeid, õpetuse vahendid ja koolimööblit. Soome kõige mitmekülg
sem äri omal alal. - Tanköny vek, tanszerek, tanitäsi 6s szeml6ltet6si esz-
közök 6s iskolai bütorzatok. A maga nem£ben a legnagyobb üzleti val-

lalat Finnorszägban. 
Koulutarpeiden Keskusliike Osakeyhtiö 

Helsinki, Hietalahden Pohjoisranta 17. 

TÖÖLÖN LEIPOMO OV. 
Helsinki, Museok. 15. Puh. 42404 

H Ö Y R Y L E I P O M O ,  K O N D I T O R I ,  K A H V I L A  

Erikoisvalmisteista mainittakoon hyvin säilyvät rusinastollet, 
hunajakakut ja leivosmaiset Elise-kakut, joita voidaan 
tilata myös maaseudulle.—Kahvila sievä ja kahvi maukasta. 



HELSINGIN RAKENNUSAINE 
KAUPPA OY 

HELSINKI, EROTTAJANTORI 
Sähköosolte - Telegrammi aadress - T&vlrati cim: Helsinginrake. 

Rakennusaineita, rautatava- Ehitusematerjaali, raudtarbe-
roita, työkaluja, konetarpeita, asju, tööriistu, masinatarbeid, 
konehihnoja, taloustavaroita, vfgÄp masinarihmu, majapidamise 
öljyjä, värejä, faneeria. tarbeid, Õli, värvi, vineeri. 

Epitesi anyagok, vasdrük, szerszdmok, gepkellekek, gepszijak, 
hdztartdsi felszerelesek, olajok, festekek, fanercikkek. 

Tytäryhtiö - Tütarühisus - Le&ny-r6sz v6ny t&rsas&gt 

KOSKE NSAARE N OY 
H E L S I N K I ,  E R O T T A J A N K A T U  4  

Tehtaat Kintaudella - Vabrikud Kintauses - Gyärak Kintausban 

V almi&traa - V almistab - Keszit: 
Nauloja, rautalankaa, tervaa, tärpättiä. / Naelu, traati, tõrva, 
tärpentiini. / Szegeket, femsodronyokat, kdtrdnyt, terpentint. 

Sähköosoite - Telegrammi aadress - T&virati cim: Koskensaarl 

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN 
KESKUSKUNTA R.L. 

SOOME ERAPOOLETUMATE ÜHISUSKAUPLUSTE 
LIIDU KESKÜHISUS 

FINNORSZAG SEMLEGES KOOPERATIV SZÖVET-
KEZETEINEK KÖZPONTI ÜZLETE 

Perustettu1 
S.O.K. Asutatud > 1904 S.O.K. 

Alapitva J 

L I I K E V A I H T O  V .  1 9 2 4  Y L I  6 3 0  M I L J .  M A R K K A A  
L Ä B I K Ä I K  1 9 2 4  a .  Ü L E  6 3 0  M I L J .  S M K .  
FORGALOM 1924-BEN TÖBB MINT 630 MILLIÕ 

F I N N  M Ä R K Ä  



SUOMALAISEN KIRJA-
KU LTTÜURIN PARHAI-
T ASAAVÜTUKSL4 OTAT: 

SOOME RAAMATUKUL- A PINN KÖNYTKOL-
TUURI KO IGE PARE- TÜRA LEGKIjVÄLOBB 
M A D  S A A V U T U S E D  O N :  E R E D M t i N Y E I :  

SUOMEN RYIJYT 
SOOME VAIBAD / A FINN FALISZÖNYEGEK 

Kiri. pro/. U.T. Sirelias. 
Suomen värikkäät, vanhat 
ryijyt ovat parhaita todis
teita Suomen kansan luon
taisista taiteellisista luomis
voimista. Kirjassa on n. 150 
monivärljäljennöstä eri ryi
jyistä. Hinta 350 ja 400 mk. 
Taidepaperille painettu, nu
meroitu. kokonahkakansiin 
sidottu loistopainos 750 mk. 

Kirj. prof. U. T. Sirelius. 
Soome värvikad vanad vai
bad on kõige parem tõen
dus Soome rahva loodus
likkudest kunstlvõimetest. 
Raamatus on u. 150 mitme
värvilist jäljendust eri vai
padest. Hind 350ja 400 Smk. 
Kunstpaberile trükitud, num
merdatud täisnahka kaan
tesse köidetud luksasträkk 

750 Smk.] 

frta U.T.Sirelius egye-
temi tan&r A rigi, szines 
finn faliszönyegeh a finn niP 
veleszületett müviszi lerem-
iõkipessig&nek legszebb bi-
zonyiUhai. A könyv szövegit 
miniem 150 — hülönbõzÕ 
faliezOnyegekrÕl k&sziUt — 
tõbbazinü, ingyene8 mellik-
lei szemlilteti. A kõnyv ära 
350 is 400 finn märka. Mü
viszi papirranyomott, egisz-
börkötisü, szämozott luh-

8zushiadä8 750 märka. 

SUOMI 
S O O M E  /  F I N N O R S Z A G ;  

Maa. Kansa. Valtakunta. 
Parhaitten kotimaisten asi
antuntijain yhdessä valmis
tama muistomerkki Suomen 
nykyiselle kulttuurille. Kirja 
näyttää millainen Suomi nyt 
on sekä sanoin että loiste
liain kuvin. Ilmestyy kol
mena osana, joista kaksi on 
jo valmiina. I osa esittää 
luonnon, kansan ja yhteis
kunnan. Hinta 100 mk., vaa-
tekansissa 140 mk., nahka-
selkäsit. 180 mk. II osa esit
tää valtion ja talouselämän. 
Hinta 140 mk., vaatek. 180 
mk., nahkaselkätit. 220 mk. 

Maa. Rahvas. Riik. Kõige 
paremate kodumaa asjatund
jate ühiselt valmistatud mä
lestusmärk Soome nüüdsele 
kultuurile. Raamat näitab, 
missugune Soome nüüd. on 
nii sõnade kui luksuspil-
tidega. Ilmub 3 osas. mil
lest 2 juba valmis on. I osa 
esitab looduse, rahva ja ühis
konna. Hind 100 Smk., riide 
kantes 140 Smk., nahkse sel
jaga köid. 180 Smk. II osa 
esitab riigi j a majandus e elu. 
Hind 140 Smk., riide kantes 
180 Smk., nahkse seljaga 

köid 220 Smk. 

Föid. Nip. Birodalom. A 
leghivälöbb finn szaMrtÖk 
euvüttes alhotä8a a mai finn 
kultüra megörökitisire. A 
hönyv bemutatja szöban 
68 luhszuskivitelu kipetiben, 
hogy milyen a mai Finn-
orezäg. Megjelenik härom 
riezben, melyekbõl kettÕ 
mär elhiszült. Az eleÕ 
risz bemutatja Finnor-
szäg termiszettt, nipil is tär-
8adalmät. Ara 100 märka, 
väszonkötisben 140 märka, 
filbÕrhötieben 180 märka. A 
mäsodih H&z az ällammal is 
agazdasägi Heitel foglalko-
zik. Ara 140 märka, väszon-
hötisbeh 180 märka, filbÕr-

hõtisben 220 märka. 

KUSTANTAJA: I KIRJASTAJA: / KIADÖ: KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA 
H ELSI N Kk UUDENMAANKATU 10. 

Helsingissä 1925, Helsingin Uusi Kirjapaino Osakeyhtiö. 



KANS ALUIS-OS AK E-PAN K Kl 
H E L S I N K I  

Perustettu - Põhjendatud - Alapitva: 1889 
Suomalainen suurpankki - Soome suurpank - Finn nagybank 

Omat varat - Oma varandus - Sajät vagyon: 
Smk. 257,000,0001-

Sähköosoite - Telegrammi aadress - Tävirati cim: 
K a  n a a l l i i p a n k k l  

P A L O V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö  

POHJOLA 
OSAKEPÄÄOMA ) OS A KAP IT AAL L SMK. 10,000,000. RESZVENYTÖKEJ 

Tule vasta Tüzvesz elleni 
kinnituse osaühisus. biztositõ reszvenytdrsasdg. 

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA 
S O O M E  R A A M A T U K A U P L U S  
F I N N  K Ö N Y V K E R E S K E D f i S  

S u u r i n  s u o m e n k i e l i s e n  k i r  j  a l l i  s  u u d e  n  m y y j ä  
K õ i g e  s u u r e m  s o o m e k e e l s e  k i r  j  a n d u s  e  m ü ü j a  
A  f  i n  n - n  y  e l  v ü  i r o d a l o m  l e g n a g y  o b b  e l  a d o  j  a  

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA 
Helsinki, Aleksanterlnk. 15. 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA 
H E L S I N K I  

•  

Suomen suurin kirjakauppa. 
Soome kõige suurem raamatukauplus. 

Finnorszäg legnagyobb könvvkeresked6se. 



KAKSI JALOA 
H El MOKIR J AA 

H E I M O K A N  N  E L  
I  V I R O N  K A N S A N  R U N O J A  
Valikoinut ja suomentanut A. O. .Väisänen. 

»Runoja valikoidessaan ja suomentaessaan on maist. Väisänen 
tarkoin pitänyt huolta siitä, että hänen esittämänsä runot todella 
ovat edustavia, että ne ovat näytteitä parhaasta, mitä virolainen 
kansanlyriikka voi. tarjota. Ja näitä runoja lukiessa, niiden tun-
nesävyyrt antautuessa, saattaakin lukija todeta, että paljon mitä 
herkintä .runollisuutta sisältää Viron kansanrunous. Ja samalla 
toteaa myöskin, että niiden siirtäminen suomenkieliseen asuun on 
tapahtunut niin taidokkaasti, niin hienolla runollisella aistilla, 
ettei tunnu pihtien pitämät, että luulisi ne alkuperäisiksi. — 'Suo
men sillan rakentamista edistävät omalla alallaan sellaiset kuin 
' H e i m o k a n n e l —  K a r j a l a .  H i n t a  3 0 : — ,  s  i d .  4 5 : — .  

I H M I S E N  V A R J O  
KOKOELMA VIROLAISIA NOVELLEJA 
Valikoinut ja suomentanut Elsa Enäjärvi. 

DKokoelma on virolaisen nuoren, nousevan kertomataiteen kaunis 
näyte, kirja, johon jokainen heimoushengen innoittama tutustuu 

nautinnokseen.» — Suomen Sosialidemokraatti. 
»Nykypäivien virolainen novellistiikka esiintyy nyt • Suomen kie
lellä julaistus8a valikoimassa erinomaisesti edukseen. Suomalainen 
lukija tunnustaa pitkin linjaa sivu sivulta, novelli novellilta ja 
kirjailija kirjailijalta, että naapurimaassa pyrkii esille paraikaa 
voimakas, rehellinen ja määrätietoinen kirjallisuus, josta meillä on 
jo nyt aivan merkittävän paljon opittavaa.» — Kaleva, A. E. Alanne. 

H i n t a  2 0 : — .  

WERNER SÖDERSTRÖM O S A K E Y H T I O  
Helsingissa 1925, Helsingin Uusi Kirjapaino Osakeyhtiö. 



BEZÖK 

SUOMALAISUUpEN LIITON SUKUKANSAOSASTO 
HELSINKI 



Toimitus — Toimetus — Szerkesztosšg: Matti Pesonen 
päätoimittajana — päätoimetaja — fflszerkesztö; Rafael Engelberg 
toimitussihteerinä — toimetuse sekretäär — helyettes szerkeszto; 
T. I. Itkonen, Alfred Jotuni, Yrjö Loimaranta, Alpo Sailo> 
A. O. Väisänen, W. GriinthaU Ridala, Jozsef Far ago, IgohMõs* 
sheg; vakituisia avustajia Suomessa, Virossa ja Unkarissa — hulk 
alalisi kaastöölisi Soomes, Eestis ja Ungaris — ällandõ munkatärsak 
Magyarorszägon, -Finn- €s Esztorszägban. 

Toimituksen ja konttorin osoite — Toimetuse ja talituse 
aadress — A szerkesztöseg es kiadõhivatal cime: Suomi, 
Helsinki, Auroaankatu 7, tel. 42 824. 

Asioimisto Virossa — Talitus Eestis — Bizomänyos Esztor
szägban: Kooliosakonna juh.GjOllik, Tallinn, Hariduseministeerium: 

Asioimisto Unkarissa — Talitus Ungaris — Bizomänyos 
Magyarorszägon: Bän Aladär dr. igazgatõ. Budapest. Turäni 
Tärsasäg, Orszäghäza, VII. kapu. 

Ilmestyminen — Ilmub — Megjelenik: Neljännesvuosittain, 
ainakin 32«sivuisena numero, asianhaarain mukaan kuvitettuna. 
— Neli korda aastas, vähemalt 32 lehekülge number, asjaolusid mööda 
piltidega. — Evenkint nSgyszer, szämonkint legaläbb 32 oldalnyi 
terjedelemben, a körülmenyekhez kžpest illuszträlva. 

Tilaushinta — Tellimise hind — Elofizetesi dfj: Suomessa — 
Soomes — Finnorszägban Vi Smk. 25:—, yksityisnumerot — üksik 
number — egyes szäm Smk. 10: —; Virossa — Eestis — Esztorszäg
ban x/i Emk. 235: —, yksityisnumerot :— üksik number — egyes 
szäm Emk. 95: —; Unkarissa — Ungaris — Magyarorszägon Vi kruu* 
nua — kroon — korona 55,000: —, yksityisnumerot — üksik number 
— egyes szäm kr. — kr. — kor. 18,200. 

Ilmoitukset — Kuulutused — Hirdet€sek: 1j\ siv. — lehekülg 
— oldal Smk. 1,000: —, Emk. 9,320: —, kr. — kr. — kor. 1,820,000:—; 
l/s siv. — lehekülge — oldal Smk. 500: —, Emk. 4,660: —, kr. — 
kr. — kor. 910,000: —; 1U siv. — lehekülge — oldal Smk. 250:—, 
Emk. 2,330: —, kr. — kr. — kor. 455,000: —; 1/s siv. — lehekülge — 
oldal Smk. 125:—, Emk. 1,165: —, kr. - kr. - kör. 227,500:-.' 
Koko vuodelta 10 °/o alennus. — Terve aasta kohta 10 % hinnaalandust. 
— Eg£sz evre 10% ärerigedmeny. — Pyydettäessä käännetään kaikille 
kolmelle sukukielelle. — Soovi mööda tõlgitakse kõiki kolme keele. 
— Kivänatra mindhärom rokonnyelvre valõ forditäsrõl gondoskodunk. 

»Fenno*Ugriasta» tietoja ja uutisia lainattaessa pyydetään lähde 
mainitsemaan. — »Fenno-Ugriast» teateid ja uudiseid laenates palu
takse allikas nimetada. — A »Fenno-Ugria» adatainak £s hfreinek 
kölcsönz£se eset£ben a lorräs megemlitesžt kerjiik. 



g tmtos-fe*ort  o  
Suomalaisugrilainen kulttuuri« 
lehti <•> SoomesUgri kultuurileht o  
Finnougor kulturalis  folyoirat 

U 1925 N:o 2 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuk
sen saavutukset ja tehtävät o Soome-
Ugri keeleteaduse -saavutused ja üles
anded o Ä finn-ugor nyelveszet ered-

menyei es teendöi. 
Esitelmä toisessa suom.-ugr. kulttuurikokouksessa Tallinnassa 19—21 
VI24, pitänyt — Ettekanne teisel Soome-Ugri kultuurikoosolekul 
19—21 YI 24, pidanud — Tallinnban 1924. VI. 19—21.-en a mäsodik 

finn-ugor kulturalis kongresszuson elõadta 

E. N. SETÄLÄ. 

Suomalaisen kielentutkimuksen saavutukset ja tehtävät esi
tettyinä yhdessä esitelmässä — se'on tehtävä, joka tarjoo 

melkoisia vaikeuksia eikä tätä tarkoittava esitys saata muo
dostua muuta kuin mitä suurimmassa määrässä yleispiirtei
seksi, kenpäties suorastaan ylimalkaiseksikin. Tämänmukai-
sesti onkin pakko rajoittua ääriviivaiskuvaukseen. 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ensimäinen ja tär
k e i n  s a a v u t u s  o n  s u o m a l a i  s - u  g r i l a i s e n  k i e l i 
sukulaisuuden toteaminen. Tämän työn ensi
mäinen varsinainen alullepanija oli hampurilainen lääkäri 
ja polyhistori MARTIN FOGEL, joka 1670-luvun alussa käsi
kirjoitukseksi jääneessä teoksessa pätevillä perusteilla näytti 
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suomen, unkarin ja lapin yhteenkuuluvaisuuden. Eräitä 
muitakin oppineita oli 1600- ja 1700-luvuilla, jotka tajusivat 
suomalais-ugrilaisten kielten yhteyden. Kielten rakennuksen 
avulla tämän osoitti v. 1799 unkarilainen SAMUEL GYARMATHI 
menetelmällisessäkin suhteessa huomattavassa teoksessaan 
»Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis 
grammatice demonstrata». Perustavina teoksina tällä alalla 
ovat myöhemmältä ajalta mainittavat J. BuDENzin vertai
leva sanakirja ja muoto-oppi (»Magyar-ugor összehasonlito 
szotär», 1873—81; »Ugor alaktan», kesken jäänyt). Ryhty
mättä tässä laajemmalta esittämään suomalais-ugrilaisen 
kielentutkimuksen historiaa mainittakoon ainoastaan, että 
tutkimus viimeisinä vuosikymmeninä on ollut erittäinkin 
tähdättynä näiden kielten äännesuhteiden selvittämiseen. N. s. 
sukulaiskielien kesken vallitsee nimittäin aina sellainen suhde, 
että määrätyt äänteet ja äänneryhmät määrätyllä tavalla 
vastaavat toisiaan, mikä seikka vuorostaan johtuu siitä, että 
alkuperäiset yhteiset äänneolot ovat eri kielissä muodostuneet 
eri tavalla s. o. että n. s. tytärkielet kukin eri tavalla heiasta-
vat kantakielen äänteitä ja äännejärjestelmää. Vasta tutki
mus äännesuhteista voi luoda vankan pohjan etymologialle 
s. o. sanojen ja muotojen johtamiselle yhteisistä kantamuo
doista ja alkuyhteyden toteamiselle. 

N. s. kielisukulaisuus merkitsee nimittäin sitä, että kaikki 
» s u k u l a i s i k s i »  o s o i t e t u t  k i e l e t  j o h t u v a t  y h t e i s e s t ä  k a n t a 
kielestä, joka on ollut olennaisesti yhtenäinen. Kieli
sukulaisuus on tietysti jotakin aivan toista kuin sukulaisuus 
biologisella alalla. 

Kieli ei ole mikään sellainen luonnollinen ominaisuus, 
j o k a  p e r i y t y i s i  v a n h e m m i s t a  l a p s e e n ,  v a a n  s e  o n  o p i t t u  
taito, jonka puhumaton lapsi omistaa puhuvilta. Saat
taapa vielä tapahtua, että kokonainen heimo vaihtaa oman 
alkuperäisen kielensä toiseen kieleen. Tämmöisen tapahtu
man edeltäjänä varmasti on asianomaisen heimon kaksi
kielisyys. Oma kieli on alkujaan ollut kotoisena kielenä, 
toinen kieli välittävänä kielenä ulkomaailmaan käsin, ja niin 
on saattanut käydä, että oma alkuperäinen kieli on koko
naan jäänyt unohduksiin ja välittävä kieli jäänyt heimon 
ainoaksi kieleksi. Selvimpänä esimerkkinä tästä on indo-
europpalaisella alalla rahvaanlatinan leviäminen alkuaan 



E. N. Setälä, Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ... 83 

toiskielisille kansoille. Todennäköisesti samantapaista on 
tapahtunut suomalais-ugrilaisellakin alalla. Tuskin voinee 
olettaa, että esim. lappalaiset, jotka ruumiillisesti osoittavat 
aivan eriävää tyyppiä, alkuperäisesti ovat puhuneet suoma-
lais-ugrilaista kieltä, vaan lienee katsottava todennäköiseksi, 
että he ovat omistaneet suomalais-ugrilaisen kielen myö
hemmin oman aikaisemman kielensä sijaan. 

Kaikki suomalais-ugrilaiset kielet johtuvat joka tapauk
sessa sillä tavoin alkuperäisestä kantakielestä, että kantakieli 
kokonaisena järjestelmänä, muotoineen sanoineen, on siirty
nyt sukupolvesta sukupolveen tai sitten jossakussa tapauk
sessa, jollakin määrätyllä kielen asteella, toiskieliselle heimolle. 

Mutta kielelliset ainekset eivät siirry ihmiseltä ihmiselle 
ainoastaan sillä tavalla, että kieli kokonaisena järjestelmänä 
siten omistetaan, vaan saattaa myös tapahtua, että olen
naisesti eriävistä kielistä toisesta siirtyy vain muutamia 
aineksia toiseen, ennen kaikkea sanavarastoa. Välittäjinä 
tässäkin ovat sellaiset ihmiset, jotka puhuvat kahta kieltä 
rinnan. Sellaisia aineksia, joita tässä tarkoitetaan, sanotaan 
l a i n o i k s i .  

Näistä tosiasioista voidaan tehdä eräitä historiallisessa 
katsannossa tärkeitä johtopäätöksiä. Ensinnäkin: kanta
kieltä tietenkään ei ole voinut olla olemassa ilman sellaista 
kansaa, joka on tuota kantakieltä puhunut. Siis on täytynyt 
olla olemassa suomalais-ugrilainen kantakansa. Se ei ole 
edellisen mukaan kantakansa siinä merkityksessä, että kaikki 
nykyään suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvat kansat tuosta 
kantakansasta polveutuisivat, sillä, niinkuin sanottu: joku 
aivan vieraskin kansa on voinut omistaa suomalais-ugrilai
sen kantakielen. Mutta vaikkapa niinkään ei olisi tapahtunut,, 
on jokaisen kansan ruumiiseen, niin sanoaksemme, yhtynyt 
niin paljon vieraita aineksia vuosisatojen ja -tuhansien ku
luessa, että ruumiillisesta sukulaisuudesta ei tarvitse olla 
kovin paljoa jäljellä. 

Edelleen: jos jossakussa suomalaisugrilaisessa kielessä 
tavataan n. s. lainoja vieraasta kielestä, niin me voimme 
päättää, että siihen aikaan kuin asianomainen kieli on nuo 
lainat saanut, sitä puhuvan kansan naapurina on ollut 
tuota toista kieltä puhuvaa kansaa. Täten voidaan eräissä 
tapauksissa osoittaa sellaisia naapuruussuhteita, jotka ovat 



84 F*" E. N. Setälä, Suomalais-ugriläisen kielentutkimuksen . . . 

kerran vallinneet tätä nykyä tuhansien peninkulmien väli
matkojen toisistaan eroittamien kansojen kesken. 

Vielä voidaan näistä seikoista tehdä määrättyjä kult
tuurihistoriallisia johtopäätöksiä. Kieli ei ole ainoastaan 
tärkeä osa kulttuuria, vaan se on myös tärkeä kultuurin 
välittäjä. Jos joillakuilla kansanheimoilla kieli on yhteinen, 
niin sillä varmaan, ainakin niin kauan kuin yhdessäoloa kes
tää, myös kulttuuri on yhteinen. Siis esim. suomalais-ugri-
laisella kantakansalla epäilemättä kielen ohessa myös muu 
kulttuuri on ollut olennaisesti yhteinen. Kun myöhäisemmät 
suomalais-ugrilaiset kielet johtuvat suomalais-ugrilaisesta kan
takielestä, niin voimme varmuudella päättää, että näitä 
kieliä puhuville kansoille kielen mukana on muutakin kult
tuuria periytynyt vanhempia suomalais-ugrilaisia kieliä puhu
neilta kansoilta. 

Mitä taas n. s. lainoihin tulee, niin voimme varmuudella 
päättää, että jos toinen kieli on saanut toisesta laina-aiijeksia, 
niin samalla muunkinlaista kulttuurinvaihtoa on ollut ole
massa asianomaisia kieliä puhuneiden kansojen kesken. Ei 
suinkaan tosin niin, että esim. jonkun sanan laina toisesta 
kielestä aina todistaisi asianomaisen käsitteen lainaa tuota 
kieltä puhuvalta kansalta. Mutta enimmissä tapauksissa on 
kuitenkin se kansa, joka on saanut lainoja toisesta kielestä, 
tuolta kansalta jotakin oppinut, ja lainasanojen laatu osoit
taa kulttuurinvaihdon yleistä suuntaa. 

Siitä, että kieli ei ole ainoastaan osa kulttuuria, vaan 
myös kulttuurin välittäjä, seuraa, että kieli jokaisessa astees
saan kuvaa asianomaista kieltä puhuvan kansan saman-
aikuista kulttuuria. Jos me tunnemme jonkun kansan kie
len jonakin aikakautena, niin me myös tiedämme melkoisen 
paljon asianomaisen aikakauden kulttuurista. Kullakin tun
netulla asialla on tietenkin ollut kielellinen ilmaisunsa: jos 
me kielelliset ilmaisut tunnemme, niin me suunnilleen tie
dämme asianomaisen aikakauden tietämyksen. Kunkin aika
kauden kieli merkitsee oikeastaan kulttuurihistorialle vielä
kin enemmän. Koska jokainen kieli on vanhemman kieli
muodon jatkaja, niin kukin kielen aste sisältää muistoja ja 
tietoja vieläkin vanhemmalta aikakaudelta. 

Yhteydessä näiden niin sanoakseni metodillisten yleis-
mietelmäin kanssa ovat suomalais-ugrilaisen kielentutkimuk
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sen tehtävät ja saavutukset, joita molempia on syytä käsi
tellä rinnan. 

Yksi tärkeimpiä tehtäviä on, ja monessa suhteessa ääri-
m ä i n e n k i n  t e h t ä v ä ,  s u o m a l a i s - u g r i l a i s e n  k a n t a 
kielen jälleen rakentaminen. Jos me tiedämme, 
minkälainen suomalais-ugrilainen kantakieli on ollut, niin 
emme ainoastaan tiedä, mitä vanhaa perua nykyiset kielet 
sisältävät, vaan samalla me myös voimme ainakin suurin 
piirtein päättää, minkälainen oli kantakansan kulttuuri. Me 
emme tosin sitä havainnollisesti saa tietää yksinään kieli
tieteen avulla, vaan meidän täytyy käyttää kielellisten pää
telmien havainnollistuttamiseksi esineellisen kansa- ja mui-
naistieteen tuloksia. 

Suomalais-ugrilaisesta kantakielestä ei meillä tietenkään 
ole mitään suoranaisia tietoja: ainoat lähteemme sen tunte
miseen ovat nykyjään elävät suomalais-ugrilaiset kielet. 
Koska me voimme päättää, että kukin nykyjään elävistä 
suomalais-ugrilaisista kielistä eri tavalla kuvastaa suomalais
ugrilaista kantakieltä, niin me näitä nykyjään eläviä kieliä 
toisiinsa vertailemalla voimme suunnilleen päättää, mitä 
niissä on yhteistä perintöä sekä minkälainen alkukanta on 
ollut. Niinikään me täten kielitieteen tuloksista saamme 
toiselta puolen hyvän tukikohdan vertailevalle etnografialle 
ja etnologialle, toiselta puolen taas näiden puolelta elävöittä
vän täydennyksen siihen kuvaan, minkä kielitiede yksinään 
voisi antaa vain melkoista hämärämpänä. Koska suomalais
ugrilaiset kielet polveutuvat yhteisestä kantakielestä, koska 
suomalais-ugrilaisia .kieliä puhuvat kansat yhteisajalta var
masti ovat säilyttäneet muutakin kulttuuria kuin kielen, 
niin me voimme nykyajan suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien 
kansojen aineellisesta ja henkisestä kulttuurista, vertailevaa 
menetelmää käyttäen, päättää, mitä nykykansoilla saattaa 
olla kantakansan perusta säilynyttä. 

Toinen tärkeä tutkimustehtävä on suomalais-ugrilaisissa 
kielissä esiintyvien laina-ainesten tutkimus. Ne saattavat 
ensinnäkin valaista itse kielten historiaa. Jos ne ovat kotoi
sin kielistä,, joiden historia meille on enemmän tunnettu 
kuin suomalais-ugrilaisten kielten, saamme täten arvokkaita 
tietoja suomalais-ugrilaisten kielten kielihistorian valaisemi
seksi. Jos laina-ainesten ikä voidaan määrätä, saamme täten 
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jollakin tavoin dateerattuja kielellisiä muistomerkkejä van
hoilta ajoilta. Me saamme edelleen, niinkuin jo on vii
tattu, kulttuurihistoriallisia todisteita sellaisista kosketuk
sista kielten ja kansojen välillä ja sellaisesta kulttuurin
vaihdosta, josta meillä muuten ei ole minkäänlaista tietoa. 
Mitä vanhemmilta ajoilta laina-ainekset ovat peräisin, sitä 
suurempi mielenkiinto niillä on. 

Kaikessa tässä tutkimuksessa ovat olennaisimmat läh
teet suomalais-ugrilaiset kielet itse niissä muodoissa, missä 
ne meille ovat säilyneet.. Niihin siis johtuu tutkimus kohdis
tumaan, eikä edes ole tutkimuksen tehtävä suinkaan yksi
n ä ä n  v a n h i m p i e n  k i e l i a s t e i d e n  s e l v i l l e  s a a m i n e n ,  v a a n  k e h i 
tyksen selvittäminen joka asteessaan. Yksistään 
jo vanhimpien muotojen selvittäminen vaatii välttämättä 
uudempien muotojen tuntemista ja tutkimista. Mutta tämä 
on myös välttämätöntä voidaksemme osoittaa, miten mikin 
kieli on muodostunut siksi, mikä se on. Kieli on alituisesti 
muuttumisen alainen, aivan uusin aikakin voi tarjota erin
omaisen arvokkaita viittauksia siihen, miten kielen muodostu
minen tapahtuu, nykyiset ilmiöt voivat luoda soihduntapai-

x sen valaistuksen ikivanhoihin aikoihin. Nykyiset kielimuodot 
eivät sitä paitsi välittömästi johdu suomalais-ugrilaisesta 
kantakielestä. On olemassa kieltenkin joukossa, niinkuin 
sanotaan, »läheisempiä» ja »kaukaisempia» sukukieliä. Niin 
esim. itämerensuomalaiset kielet, suomi, karjala, vepsä, vatja, 
viro, liivi, tai oikeammin sanoen niiden edeltäjät, ovat olleet 
yhdessä vielä kauan sen jälkeen kuin suomalais-ugrilaisen 
»kieliperheen» jäsenet jo olivat eronneet kauas toisistaan. 
Nämä kielet edellyttävät omaa yhteistä läheisempää kanta
kieltä, kantasuomea, josta nämä lähinnä ovat lähtöisin. 
Samoin nykyjään suuressa määrin toisistaan eroavat lappa
laiset murteet — eli lappalaiset kielet, joten kyllä voisimme 
sanoa — edellyttävät kantalappia j. n. e. Suomalais-ugrilai
sen kieliyhteyden hajottua voimme varmasti päättää kanta
suomen sekä Volgan seutujen kielten, mordvan ja tseremissin 
edeltäjien muodostaneen yhteyden, sekä vielä aikaisemmin 
näiden kaikkien kielten edeltäjien n. s. permalaisten kielten, 
votjakin ja syrjäänin, edeltäjien kanssa. Toisaalta taas osoit
taa unkarin kieli läheisintä sukulaisuutta vogulin ja ostjakin 
kielen kanssa, mikä seikka varmasti viittaa erityiseen suoma
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lais-ugrilaisen kieliyhteyden katkettua vallinneeseen ugri
laiseen kieliyhteyteen, mahdollisesti sellaiseen, joka on jo 
syntynyt samoin kuin lapin kielen läheinen yhteys itämeren
suomalaisten kanssa: siten, että Obin-ugrilaisten kansojen, 
vogulien ja ostjakkien, esi-isät ovat »lainaten» omaksuneet 
ugrilaisen, s. o. esiunkarilaisen kielen. 

Kaikkien näiden väliasteiden, kantasuomen, kantalapin 
j. n. e. selvittäminen on meille voimme sanoa yhtä suuri-
arvoinen tehtävä kuin suomalais-ugrilaisen kantakielen raken
taminen, sillä ilman näiden väliasteiden selvittämistä ei voida 
kielihistoriallista tehtävää suorittaa. Mutta lopultakin kaikki 
v i e  m e i d ä t  y k s i t y i s k i e l t e n  y k s i t y i s k o h t a i s e e n  
tutkimukseen, sillä ainoastaan siinä on avain van
hempienkin aikojen tuntemiseen. 

Kielihistorialliselta kannalta on suuri arvo kunkin kielen 
vanhempien muistomerkkien löytämisellä, tut
kimuksen käytettäväksi saattamisella ja yksityiskohtaisella 
tutkimuksella. Suomalais-ugrilaisten kielten vanhemmat muis
tomerkit eivät kuitenkaan ulotu pitkälle. Vanhimmat unka
rilaiset muistot ovat vanhoissa latinankielisissä asiakirjoissa 
esiintyvät yksityiset nimet ja sanat. Vanhin yhtenäinen 
muistomerkki, yhtenäistä tekstiä sisältävä muistomerkki on 
1200-luvun alkupuolelta, ja sen jälkeen on olemassa koko 
sarja keskiaikuisia erittäin tärkeäarvoisia lähteitä unkarin 
kielen tuntemiseen. Syrjäänin kielestä on eräitä muistoja 
1300-luvun loppupuolelta, syrjääniläisten apostolin pyhän 
Tapanin (f 1396) kirjoittamia erityisin, syrjäänin kieltä var
ten kyrilliläisestä kirjoituksesta muodostetuin kirjaimin. Itä
merensuomalaisista kielistä ovat niinikään vanhimmat läh
teet keskiaikuisissa asiakirjoissa esiintyvät nimet ja sanat. 
Yhdenjaksoista tekstiä on vasta löydetty virosta 1500-luvun 
alkupuoliskolta. Tämän arvo kuitenkaan ei missään suh
teessa ole verrattava siihen, mitä Mikael Agricolan suomalai
set kirjat 1540- ja 1550-luvulta tarjoavat. Varsinaisesti viro
laiset kielimuistot alkavat 1600-luvulta. Vanhin tieto lapin 
kielestä on v:lta 1557: eräs luettelo Kuollanlappalaisia sanoja, 
erään englantilaisen merikapteenin Stephen Burroughin muis-
tiinpanema. Vanhemmat kirjalliset muistomerkit muista suo-
malais-ugrilaisista kielistä ovat myöhemmiltä ajoilta ja nii-
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den arvoa suuresti vähentää kirjojen tekijäin usein puutteelli
nen taito asianomaisissa kielissä. 

Kaikista enimmän ovat kielellisten muistomerkkien jul
kaisemisessa ja tieteen hyväksi käyttämisessä tehneet unkari
laiset, joiden muistomerkit ovatkin runsaimmat. He ovat 
julkaisseet laajat sarjat tekstijulkaisuja, ovat julkaisseet 
vanhemmissa asiakirjoissa esiintyvien unkarilaisten nimien 
ja sanojen sanakirjan, laajan kielihistoriallisen sanakirjan, 
jonka toimittivat erittäin ansiokkaat unkarilaiset tutkijat 
G. Sz ARVAS ja Zs. SIMON YI, sekä suuren joukon tutkimuksia 
vanhemmasta unkarin kielestä. Epäilemättä on tälläkin 
alalla vielä paljon tehtävää. Näyttää siltä, että uusia unkari
laisia kielimuistojakin vielä edelleenkin voidaan löytää ar
kistojen ja kirjastojen kätköistä. Unkarin kielihistoriallinen 
sanakirja on tavallaan vain ensimäisenä suuriarvoisena 
alkuna laajaan ja perinpohjaiseen unkarin kielimuistojen 
sanakirjaan. Suomen ja Viron alalla on myöskin tehty 
työtä sekä käsikirjoituksena säilyneiden että muuten harvi
naisiksi käyneiden kielimuistojen julkaisemiseksi. Mutta 
vielä, puuttuvat kummallakin taholla vanhempien kieli
muistojen sanastot, joiden aikaansaaminen olisi katsottava 
erinomaisen tärkeäarvoiseksi. Muiden suomalais-ugrilaisten 
kielten vanhempien muistojen käyttämiseksi tieteen hyväksi 
on jo jonkun verran tehty, mutta on vielä myös tehtävää. 
Erittäin toivottava olisi Pyhän Tapanin syrjääniläisten 
muistomerkkien yhteisjulkaisu. 

Paljoa antavammat kuin muinaismuistot ovat kuitenkin 
nykyiset suomalai s-u gri laiset kielet, joista 
meillä on tilaisuus saada kaikinpuolinen kuva käyttämällä 
nykyaikuisen tutkimuksen apukeinoja. Tällä alalla on pai1 

j on tehty, mutta paljon vielä on tehtävääkin. On olemassa 
joukko tutkimuksia suomen eri murteista, samoin eräistä 
virolaisista y. m. itämerensuomalaisista kielistä, lapin mur
teita on tutkittu, vaikkei vielä kaikkea, mitä on koottu, ole 
julkisuuteen saatettu. Mordvan kielestä on vielä toistai
seksi verraten vähän saatettu julkisuuteen, julkaisematta 
valitettavasti jäivät HEIKKI PAASOSEN runsaat kokoelmat. 
Tseremissistä ja permalaisista kielistä on painettujen tieto
jen ohessa koottuna vielä julkaisematonta ainehistoa, samoin 
ostjakista ja vogulista. Unkarin kielen tutkimuksen eri aloilta 
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on tietenkin runsaasti erilaisia tutkimuksia, mutta suuresti 
kaivattaisiin jonkin unkarilaismurteen täysin nykyaikuista 
kielihistoriallista monografiaa sekä kielihistoriallista yhteis
esitystä kaikista murteista. 

Kieltämättä on suomalais-ugrilaisella alalla tehty paljon 
uutteraa keräystyötä. Minun tarvitsee tätä varten vain 
mainita sellaiset nimet kuin M. A. CASTRÄN, ANTON REGULY, 
AUG. AHLQVIST, A. GENETZ, I. HALÄSZ, VOLMARI PORKKA, 
H. PAASONEN, K. F. KARJALAINEN sekä vielä elävistä BERNH. 
MUNKÄCSI, K. B. WIKLUND, YRJÖ WICHMANN, ARTTURI KAN
NISTO, F. ÄIMÄ, nimeämättä nuorempia ja mainitsematta 
niitä monia, jotka ovat tutkineet erinäisiä suomen, viron ja 
unkarin murteita. Kuitenkaan ei tehty työ esiinny siinä 
suuruudessa ja laajuudessa, mikä sillä oikeastaan on, juuri 
sen vuoksi, että suurin osa kerätyistä aineksista on julkisuu
teen saattamatta. Paljon julkaisemattomia aineksia taka
naan on kaikilla vielä elossaolevilla suomalais-ugrilaisten 
kielten tutkijoilla. Erittäin tahdon huomauttaa tohtori ART
TURI KANNISTON viisivuotisen vogulimatkan ainoalaatuisista 
kokoelmista. Korvaamaton vahinko on ollut tieteelle, että 
useat suomalais-ugrilaiset tutkijat ovat varhain poistuneet 
elävien joukosta ehtimättä toimittaa julkisuuteen kokoel
miaan. Niinpä ovat viimeksi poistuneet HEIKKI PAASONEN, 
K. F. KARJALAINEN ja HEIKKI OJANSUU kukin jättäneet jälkeensä 
melkoiset määrät suorittamattomia kokoelmia. 

Mutta vaikkapa pidettäisiinkin aittaan saatettuna ainek
sena kaikkea sitä, mikä on kokoon saatu, niin ei missään 
tapauksessa keräystyötä suomalais-ugrilaisella alalla vielä 
voida pitää loppuunsuoritettuna. Itämerensuomalaisten kiel
ten joukossa on vielä verrattain vähän tutkittuja, esim. 
aunuksen- ja lyydiläismurteet, joista tosin on onnistunut 
saada jonkun verran tietoja Suomessa oleskelevilta Karja
lan pakolaisilta. Voimme sanoa, että kaikista näistä vielä 
kipeästi kaivataan lisätietoja. Lapin kielen alalla on vielä 
tutkimattomia tai vähän tutkittuja murteita. Venäjällä 
asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa olisi vielä 
varmaan paljon yksityiskohtaista tutkimusta tehtävänä; vali
tettavaa vain, että olot näyttävät olevan siksi epäsäännölli
set, että nämä tärkeät tutkimusalueet näyttävät olevan 
suljettuina ehkäpä vielä pitkiksi ajoiksi. 
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Pyydän saada ainoastaan viitata muutamiin tutkimus
tehtäviin. 

Erinomaisen paljon tehtävää on kaikkialla eri kielten 
tarkassa foneettisessa tutkimuksessa niillä keinoin, 
joita nykyinen kone- ja eksperimentaälifonetiikka tarjoaa. 
Eräät tutkijoistamme ovat tutkimusmatkoillaan käyttäneet 
fonografin apua. Mutta niin kauan kuin fonografipaineita 
ei voida käyttää muuta varten kuin että sanat ja sävelmät 
niiden avulla tuotetaan uudestaan kuultaviksi, on fonogra
filla ainoastaan rajoitettu merkitys, varsinkin kun fonografi-
telat ja -levyt käytettäessä kuluvat. Paljoa suuremmaksi 
jo muodostuu tällaisen reproduktsionin merkitys, kun jäl
jennökset voidaan valaa kulumista kestäviin levyihin, niin
kuin tätä nykyä jo saatetaan tehdä. Ja vielä paljoa suu
rempi merkitys on niillä keinoilla, joilla puhutun puheen käy
rät saatetaan silmin nähtäviksi ja matemaattisesti lasketta
viksi. Ja tämänlaisia koneellisia keinoja on useammanlaa-
tuisia; myös fonografipaineita voidaan tämmöistä tarkoitusta 
varten suurentaa. Tällaisia koneellisia tutkimuksia on jo 
tehty useista suomalais-ugrilaisista kielistä: suomesta, virosta, 
liivistä, unkarista, lapista, mordvasta, tseremissistä, syrjää
nistä, mutta vielä hyvin paljo enemmän tarvittaisiin. Vali
tettavasti on kuolema äskettäin niittänyt erään etevän työs-
kentelijän tällä alalla, jolla vielä oli suorittamatta melkoinen 
joukko suomalais-ugrilaisista kielistä tehtyjä kokeita, Sor
bonnen professorin JEAN POI ROT'in. Niin erinomainen kuin 
ihmiskorva onkin koneena äännetten tutkimista varten, on 
sillä se vika, että se on subjektiivinen ja että sen avulla saa
dut merkinnnät eivät ole mahdolliset matemaattisin keinoin 
mitattaviksi. Kun kaikkien suomalais-ugrilaisten kielten 
alalta olisi saatu tärkeimmistä murteista kokoon riittävä 
eksperimentaalifoneettinen materiaali, tietoja äänteiden laa
juudesta, vahvuudesta, korkeudesta ja sävystä, niin olisi 
meillä luja perustus suomalais-ugrilaisten kielten sekä deskrip
tiiviselle että historialliselle äänneopille. 

Tämän lisäksi voi kaikkien suomalais-ugrilaisten kansojen 
k e s k u u d e s s a  v i e l ä  s a a d a  k e r ä t y k s i  m o n e n l a i s i a  k i e l e n 
näytteitä, niiden joukossa sellaisia, jotka samalla kuu
luvat kansanrunouden alalle tai valaisevat kansantietoa tai 
kansanuskoa. Ja kokemus osoittaa, että tällaista ainesta, 
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mikäli vain sisällyksestä on kysymys, voivat suurella menes
tyksellä koota, vieläpä merkillisimmät tiedot hankkia henki
löt, jotka itse kuuluvat asianomaiseen kansaan. Vieraalle, 
melkoisesti toisella sivistysasteella olevalle, ei rahvaanmies 
mielellään usko sitä viisautta, minkä pitää kaikista tärkeim
pänä. Tällaiset rahvaanmiesten tekemät muistiinpanot ovat 
tietenkin kielellisesti kielimiesten tarkastettavat, mutta siten 
niistä saadaankin oivallista kielitieteellistäkin ainesta. 

Me joudumme täten hiukan koskettamaan tutkimusalaa, 
joka siirtyy kielitieteen ulkopuolelle, vaikka tässä tilaisuu
dessa onkin tarkoitus puhua vain kielentutkimuksesta. Minä 
tahdon kuitenkin tässä yhteydessä huomauttaa, että se, joka 
kerää, onnistuu vain puolinaisesti, ellei hän samalla perehdy 
kansan aineelliseen ja henkiseen elämään ja kerää ainek-
siansa tätä koskevien tietojen yhteydessä, samoinkuin se 
kansan aineellisen ja henkisen elämän tutkija, joka ei perehdy 
kansan kieleen, ei voi saada aikaan tyydyttävää keräystulosta 
omalla alallaan. 

Palatakseni kielentutkimukseen on yksi kaikista tär-
• keimpiä suomalais-ugrilaisen kielitieteen tehtäviä suurten 

sanastoj en aikaansaaminen eri suomalais-ugrilaisista 
kielistä. Sanastollisten ainesten merkityksestä kansan hen
kisen elämän tuntemiselle minun ei tarvinne paljon puhua: 
ainoastaan sanaston avulla voimme ^päästä voimakkaasti 
käsiksi asianomaisen kielen historiaan, ja sanasto on samalla 
ikäänkuin kansan koko elämän kivettyneenä historiana — 
vasta sen jälkeen kuin sanastot ovat koolla voimme menes
tyksellä tutkia suomalais-ugrilaisten kansojen alkukulttuurin 
kehitystä. 

Tosin on kaikista suomalais-ugrilaisista kielistä olemassa 
sanastollisia tietoja, mutta useissa tapauksissa niukkoja. 
Jokin aivan pienelle alueelle levinnyt jossakin yksinäisessä 
murteessa säilynyt sana voi olla ikivanhaa perua ja historial
lisena todistuskappaleena erinomaisen tärkeä. Kun tätä 
nykyä sivistyksen kaikki tasoittava voima pyrkii hävittä
mään alkukantaisen elämän tähteet, niin samassa siihen 
kuuluva sanavarastokin häviää, ja kun koulun, kirkon ja 
kirjallisuuden vaikutuksesta vähitellen murteetkin tasoittu
vat, niin on kansankielten sanakirjojen aikaansaaminen erin
omaisen kiireinen tehtävä. Unkarissa on ilmestynyt murre-
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sanakirja, professori J. SziN N Y Ein toimittama, mikä on kii
tollisuudella mainittava, mutta se ei ole tarkoitettu sellaiseksi 
koko kansankieltä käsittäväksi sanakirjaksi, joka antaisi 
kuvan kansankielestä kokonaisuudessaan. Tämänlaatuista 
yritetään Suomessa paraillaan saada kokoon, mutta työ on 
yhä vieläkin alkuasteellaan. Aivan ensiluokkaisen tärkeä 
olisi suuren viron kansankielen sanakirjan aikaansaaminen, 
sillä viron sanasto sisältää suomalais-ugrilaiselle tutkimukselle 
mitä mielenkiintoisinta ainesta. Minä rohkenen toivoa, että 
Viron itsenäisyyteen kohonnut kansa on tämän suuren kan-
sallistehtävän ottava omakseen ja paneva sen järjestelmälli
sesti alulle. Ja minä rohkenen myös olettaa, että tämä kysy
mys herätetään Unkarissa, sillä nykyinen murresanakirja, 
niin suuriarvoinen j a tärkeä kuin se onkin, on pidettävä ainoas
taan ensi asteena suureen unkarin kansankielen sanakirjaan» 

Mutta kaikista niistäkin suomalais-ugrilaisista kielistä, 
joiden sanavarastoa ei kirjakieli uhkaa, mutta joita sen 
sijaan useissa tapauksissa uhkaa — kuolema, kaivataan uusia 
sanastoja. Suuren Norjan lappalaisten murteiden sanakirjan 
painatuksen on pannut alulle Kristianian professori KONRAI> 
NIELSEN; valitettavasti työ on keskeytyksissä. Kuollan 
lapin sanasto on toht. iTKOSElla olemassa miltei painoval
miina, mutta kipeästi kaivataan vielä muiden lappalaismur-
teiden mahdollisuutta myöten täydellisiä sanastoja. Pro
fessori HEIKKI PAAsõsElta jäivät jälkeen suuret mordvalai
sen sanaston kokoelmat, jotka odottavat suorittajaansa ja 
täydentäjäänsä. Professori YRJÖ WACHMANN on kerännyt 
aineksia sekä tseremissin että permalaisten kielten sanakir
jaan; erittäin tšeremissin sanasto olisi kovin kiireellinenkin 
tutkimukselle. Tohtori K. F. KAJRJALAINEN jätti perinnöksi 
laajat sanastolliset kokoelmat ostjakin kielestä; näitä saate
taan paraillaan painoasuun. Niinikään on painettavana pro
fessori PAAS0SEn jälkeensä jättämä ostjakkilainen sanasto. 
Tohtori KANNisTo'lla on viiden tutkimusvuoden kuluessa 
vogulien keskuudesta kootun vogulilaisen sanakirjan ainek
set. Vielä olisivat aikaansaatavat suomen lähimpien suku
kielten karjalan, vepsän, vatjan ja liivin sanastot, joita var
ten on esitöitä olemassa. Siis suunnattoman paljon työtä 
yksinään tällä alalla, työtä, joka kysyy vuosikymmenien 
voimat ja varat. 
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Mutta paljon,, on tekemistä kaikilla muillakin kielellisen 
tiedon aloilla. Enimmin on viime aikoina tehty työtä äänne
opin alalla, mutta silläkin voimme sanoa työn vielä kaipaa
van mitä pontevinta jatkamista. Edelleen ovat uudemmat 
kerätyt tiedot useiden suomalais-ugrilaisten kielten muoto-
rakennukšesta vielä esittämättä. Ja melkein koskematta 
on syntaksin ja merkitysopin ala. 

Nyt puheena olleet saavutukset ja tehtävät koskevat 
varsinaisesti vain ainesten keräystä, järjestelyä ja julkaisua. 
Mutta niin välttämätöntä kuin tämä työ onkin, ei se kuiten
kaan saata olla tieteellisen tutkimuksen varsinainen päämäärä. 
»Rerum cognoscere causas» — miten se on syntynyt, joka 
on olemassa, siinä se on lopullinen päämäärämme. Tätä 
varten on jo kyllä työtä tehty ja tuloksia saavutettu. Meillä 
on muutamin pääpiirtein selvillä suomalais-ugrilaisten kiel
ten äänenkanta eri kehitysasteilla. On voitu laina-ainesten 
avulla saada tärkeitä tietoja sekä eri kielten että kansojen 
historiasta. On voitu kielen keinoin muodostaa jonkinlainen 
kuva suomalais-ugrilaisten kansojen muinaiskulttuurista eri 
kehitysasteilla*. Mutta paljon on vielä tekemättä. Voimme 
sanoa, että suomalais-ugrilainen äännehistoria, muotohistoria, 
historiallinen merkitysoppi, sanahistoria, eri kielten etymo
logiset sanakirjat, kielellisin keinoin selvitetty kulttuurihistoria 
— kaikki nämä suuret tehtävät odottavat vielä ratkaisuaan. 

Suomalais-ugrilaisia aineita voidaan valaista muultakin 
kuin suomalais-ugrilaiselta puolelta. Olen jo useampia ker
toja viitannut laina tutkimuksiin, jolla alalla Vn,H. THOMSEN 
on suorittanut klassilliset ja esimerkkiä antavat teoksensa 
suomalais-germaanilaisista ja suomalais-balttilaisista koske
tuksista. On julkaistu tutkimuksia kosketuksista suomalais
ugrilaisten kielten ja slaavilaisten kielten, suomalais-ugrilais-
ten kielten ja indo-iraanilaisten kielten, samoin näiden kiel
ten ja turkkilais-tatarilaisten kielten välillä. Mutta tehtäviä 
on vielä paljon tälläkin alalla. Erittäin voimme, sanoa, että 
puuttuu ajan vaatimuksia vastaava tutkimus suomalais
ugrilaisten kielten ja indo-iraanilaisten kielten kosketuksista. 

Mutta aivan riippumatta lainatutkimuksista, saattavat 
muut kuin suomalais-ugrilaiset kielet toisellakin tavalla va
laista suomalais-ugrilaista tutkimusta. On vanhastaan ole
massa se oletus, että suomalais-ugrilaiset kielet ovat suuren 
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u r a a l i - a l t a i l a i s e n  k i e l i k u n n a n  j ä s e n i ä .  O n  v ä i t e t t y  
useasti ennen ja yhä uudelleen, että suomalais-ugrilaiset kie
l e t  o v a t  a l k u s u k u l a i s u u d e s s a  i n d o e u r o p -
palaisten kielten kanssa. Näiden suhteiden selvittä
minen kuuluu epäilemättä suomalais-ugrilaisen tutkimuksen 
tehtäviin. 

Näistä suhteista on jo suomalais-ugrilaisten kielten suku
laisuus samoj edilaisten kielten kanssa tullut todis
tetuksi. Tästä seuraa, että suomalais-ugrilaisen kantakielen 
takana on ollut yhteinen uraalilainen kantakieli, 
se kieli, josta sekä suomalais-ugrilaiset että samojedilaiset 
kielet johtuvat. Tämän toteamisen avulla voimme siirtää 
kulttuurihistorialliset rajasampaat paljoa taammaksi: voimme 
muodostaa itsellemme kuvan uraalilaisen kantakansan elä
mästä, samalla kun myös saamme kuvan oman kielemme 
elämästä kaukaisessa muinaisuudessa. Samojedilaisten kiel
ten alalta on viime aikoinakin koottu aineksia, mutta tällä 
alalla olisi erinomaisen runsaasti vielä tekemistä. 

Tieteellisesti todistamatta sitä vastoin on suomalais-ugri
laisten kielten sukulaisuus n. s. altailaisten kielten 
kanssa. Altailaisten kielten s. o. turkkilais-tatarilaisten, mon
golilaisten ja mandšu-tunguusilaisten kielten keskinäinen 
yhteenkuuluvaisuus on pidettävä todistettuna — tässä suh
teessa on suuret ansiot professori G. J. RAMSTEDTilla. Mutta 
tarvitaan vielä paljon työtä altailaisen kielihistorian alalla, 
ennenkuin voidaan ryhtyä yritykseen tieteellisesti ratkaista 
n. s. uraali-altailaista kysymystä. Ja tällä alalla täytyy meidän 
itse ryhtyä aineenkeruuseen ja tieteelliseen selvittämiseen, 
jos tahdomme saada tämän kysymyksen ratkaistuksi. Suo
malaiset ja unkarilaiset tutkijat ovatkin ulottaneet keräyk-
sensä ja tutkimuksensa turkkilaisiin ja mongolilaisiin kieliin. 
Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksissa tanskalainen VH,H. 
THOMSEN on julkaissut nerokkaan muinaisturkkilaisen kir
joituksen selityksensä, avaten siten uuden ikkunan muinai
suuteen ei vain turkkilaiselle ja altailaiselle kielihistorialle, 
vaan ihmiskunnan historialle yleensä. Mutta runsaasti olisi 
vielä suoritettavana keräys-ja tutkimustyötä tällä suunnatto
man suurella alalla. 

Kysymys uraalilaisten kielten suhteesta 
indoeuroppalaisiin on epäilemättä sellainen, että 
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se kaipaa valaisua suomalais-ugrilaisten tutkijain puolelta. 
Edelleen tulee huomata, että tuon-tuostakin mainitaan uraali-
altailaisten kielten sukulaisina eskimokieliä, japanin, kiinan, 
tiibetin, vieläpä vanhoja nuolenpääkirjoitusten sumerin ja 
akkadin kieliä sekä Intian dravidakieliä, ja että suomalais-ugri
laisten tutkijain on velvollisuus sanoa sanansa näihinkin 
kysymyksiin. 

Valtavana, silmänkantamattomana näyttäytyy eteemme 
suomalais-ugrilainen työvainio. Eloa on paljo, mutta työn
tekijöitä on vähä. Ja viimeisen maailmansodan jälkeen ovat 
kaikki olot muodostuneet tieteelle mitä epäedullisimmiksi. 
Eräät työalat Venäjällä ovat tutkimukselle sulkeutuneet, 
painatuksen ja paperin hinnat ovat suunnattomasti kohon
neet, työntekijäin elintaso on alennut, tutkijan on mahdo
tonta samassa määrässä kuin ennen ilmaiseksi uhrautua 
tutkimustehtäviin, taloudellinen tila useimmissa maissa on 
sellainen, ettei voi toivoa tieteen hyväksi suuria lahjoituksia. 
Meidän täytyy kuitenkin rohjeta toivoa, että Suomi, Viro 
ja Unkari saattavat yhteisin voimin ryhtyä näihin suuriin 
tutkimustehtäviin käsiksi ja että nämä itsenäiset valtiot, 
ymmärtäen puheenalaisten tutkimusten merkityksen koko 
kansalliselle elämälle, ovat niille antavat sellaista kanna
tusta, ettei tieteellisen tutkimuksen tarvitse tukehtua onnetto-

-miin oloihin. 
Suuri ja korkea on se tieteen temppeli, jonka näemme 

sielumme silmien edessä kohti korkeuksia kohoavan. Ja me 
näemme niinikään sielumme silmillä sen otsikkoon kirjoitet
tuna »introite: hic dei sunt» — astukaa sisään, 
täällä asuvat jumalat, tiedon, totuuden ikuiset haltiat, jotka 
meitä opettavat tietämään, miten edistyvä ihminen vähi
tellen on voinut kohota luonnon vallitsi j aksi. Emme mil
loinkaan saa nähdä tuota temppeliä valmiina, ja me, nykyjään 
elävä sukupolvi, saamme tyytyä vain peruskivien etsimiseen 
— olisimme iloiset, jos meidän onnistuisi joku peruskivi 
laskeakin. Mutta tätäkin työtä varten meillä täytyy olla 
päämäärä ja suunnitelma, selvillä, selvillä, mitä tahdomme-
rakentaa. 
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uulus autor esitab ülemal olevas suurejoonelises kirju
tuses: Soome-Ugri keeleteaduse kõige esimene ja 

t ä h t s a m  s a a v u t u s  o n  S o o m e - U g r i  k e e l e s u g u l u s e  
kindlakstegemine. Keelesuguluse ja bioloogilise sugu
luse vahel haigutab ülepääsmata lõhe. Algkeel ja algrahvas 
on kord olemas olnud. Algkeel pärandati edasi osalt esiisadelt 
poegadele algrahva piirkonnas, osalt kahekeelsuse vahen
dusel — täiesti või osalt — naabri rahvastele. Pärast algkeele 
laialiminekut arenesid 'tütarkeeled' seadusekorralise häälikute 
vastavusega iseseisvalt edasi. Ühine keel tõendab ühist kul
tuuri: järelikult on keelepäranduse juhtumises ka kultuuri 
p ä r a n d a t u d ,  k e e l e l a e n u  k o r r a l  o n  l a e n u a n d j a  r a h v a  k u l t u u r i ,  
vähemast osalt, laenusaaja omaks läinud. Keel on kultuuri 
osa vahendaja ja peegeldaja: miski keele teatava arenemise 
astme järge võidakse küsimuses oleva rahva selleaegse 
kultuuri kohta järeldusi teha. 

Üks kõige tähtsam ülesanne on Soome-Ugri algkeele 
rekonstrueerimine. Soome-Ugri algkeele põhjal või
dakse Soome-Ugri algrahva kultuur ja nüüdiste Soome-Ugri 
keelte algkeelne ja algkultuurne pärandus põhjendada. Selles 
suhtes peame kõige päält praegu elavate Soome-Ugri keelte 
ja rahvateadusliku juhatuse poole pöörma. Esimesi silmas 
p i d a d e s  o n  ü k s i k u t e  k e e l t e  ü k s i k a s j a l i n e  
uurimine, lähemate ja kaugemate sugulusesuhete'eritle
mine, laenatud ainete kindlakstegemine ja arenemise sele
tamine igal astmel tarvilik. Keele ajalooliselt seisukohalt 
teenivad kõige enam tähelepanekut muististest aegadest 
alale jäänud keele mälestusmärgid. Praegused Soome-Ugri 
keeled pakuvad selle kõrval rikkalikumat uurimise materjaali. 
Soome-Ugri keelte üksikute murrete tundmaõppimine, keele
lise materjaali korjamine ja väljaandmine ja korjamise puhul 
suurema tähelepanemise juhtimine vormi-, lause- ja tähenduse-
õpetuse andmete pääle, ühtlasi varemate ainekogude avalda
mine, edasi varjul olevate keele mälestusmärkide päeva
valgele toomine ja teaduslik läbitöötamine on iseäranis soovi
tav. Keele ainestiku korjamise kõrval ei vii subjektiivne ini
mese kõrva ja kuluvate fonograafi liste plattide pääle toetamine 
eesmärgile. Matemaatiliselt mõõdetavate ja nummerdatavate 
foneetiliste kurvide põlistamine jäädavate plattide pääle on 
selles suhtes ideaalne metood. Mis Soome-Ugri keelte üles-
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kirjutamisesse ja ajaloolise häälikuteõpetuse kokkuseadmisesse 
puutub, siis on häälikute laiust, jõudu, kõrgust ja varjundust 
käsitav eksperimentaalse foneetika mater-
jaal ainus tugev alus. Keelenäidete muretsemine 
on ilma keeleteaduslikkude põhjusteadmisteta ja rahvateadus
liku ainekogumise läbi saadud keeleteadusliku eelvalmistuseta 
vaevalt tagajärjekas. Sõnavara korjamise tähtsust ei 
või küllalt väljalausutult rõhutada. Kõige tühisematena 
näitavad murdesõnad võivad aluseks ajajärka sünnitavatele 
keeleteaduslikkudele leidudele olla. Harukordselt pakilised 
ülesanded avanduvad meile sel alal. Haritud Soome-Ugri 
keelte murdesõnu tõrjub laiali lagunev kultuur ja kirjakeel 
nobedasti üleüldisest tarvitusest eemale. Esialgse kultuuriga 
Soome-Ugri rahvaste sõnevara ähvardab ikka enam maad 
võttev ühtesulamine täielise hävitusega. 

Ainete . kogumine on ainult algus, et päris töö kallale 
v õ i d a k s  a s u d a .  H ä ä l i k u t e -  j a  v o r m i d e  a j a l o o ,  
a j a l o o l i s e  t ä h e n d u s e õ p e t u s e ,  s õ . n a d e a j  a -
1  o  o ,  e r i  k e e l t e  e t ü m o l o o g i  l i s t e  s õ n s t i k k u d e ,  
k e e l e t e a d u s l i k u  m e t o o d i g a  v a l g u s t a t u d  k u l t u u r i a j a -
1 o o kokkuseadmisele, edasi laenu- ja sugulusesuhete kind
laksmääramisele ja seletamisele võidakse, ainult nimetatud 
keelelise materjaali kokkukorjamise järel rühkida. Soome-Ugri 
keelesuguluse kõrval on Urali algsugulus lõpuli
kult tõendatud. Kas on kaugem algsugulus ka Urali ja Altai 
ehk Urali ja Indo-Euroopa keelkonna vahel olemas? Kas 
Urali-Altai algkeel on miski vahekorras, või ei ole Eskimo, 
Jaapani, Hiina, Tiibeti, Sumeri-Akkadi ja Dravida keeltega. 
Need küsimused ootavad tulevastelt keeleteaduslikkudelt 
uurlmistelt vastust. 

On loomulik asi, et me ilma ainel se toetuseta ei või 
suurte^ülesannete teostamisest sennisest suurendatumas määras 
unistada. Kolm iseseisvat Soome-Ugri riiki saavad kahtle
mata aru selle küsimuse rahvuslikust ja kultuurilisest 
tähtsusest ja leiavad viisi, et teaduslik uurimine ja tegevus 
kesk üleüldist osavõtmatust ei lämbuks. 

2 
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z illusztris szerzö e fölötte nagybecsu tanulmänyban 
elo adj a, hogy a finn-ugor nyelveszet legelsö es legfontosabb 

e r e d m e n y e  a  f i n  n - u  g o r  n y e l v r o k o n s ä g  m e g -
ällapitäsa. A nyelvrokonsäg es biologiai rokonsag 
között äthidalhatatlan szakadek tatong. Egyseges ösnyelv es 
ösnep letezett valamikor. Az õsnyelv reszint apärõl fiüra 
szallott az ösnep kebeleben, reszint ketnyelvüseg közvetitesevel 
— egeszben vagy reszben — a szomszedos nepekre szällhatott. 
Az ösnyelv szetväläsa utän a »leanynyelvek» szabälyos hang-
megfelelessel önalloan fejlödtek toväbb. A közös nyelv közös 
kultürät biztosit: következöleg nyelvörökles eseteben e kul-
türa is öröklödött, nyelvkölcsönzes alkalmaval viszont a 
kölcsönadö nep kultüräja is legaläbb reszben ätszällt 
a kölcsönvevöre. A nyelv a kultüra resze, közvetitöje es tük-
rözöje: valamely nyelv bizonyos fejlödesi fokabol tehät az. 
illetö nep akkori kultürajära lehet következtetni. 

Egyik legfontosabb teendö a finn-ugor ösnyelv ujjä-
e p i t e s e. A finn-ugor ösnyelvböl megallapithato a finn-
ugor ösnep kultüra j a es a mai finn-ugor nyelvek ösnyelvi 
es öskultürai öröksege. E tekintetben elsösorban a most 
elö finn-ugor nyelvekhez es a neptudomany utbaigazitasahoz-
kell folyamodnunk. Az elöbbit tekintve szükseges az e g y e s 
nyelvek tüzetes tanulmanyozasa, a közelebbi 
es tavolabbi rokonsägi viszonyok tisztazäsa, a kölcsönzött 
elemek megallapitasa es a fejlödes megmagyaräzasa minden 
fokban. Nyelvtörteneti szempontböl a legnagyobb jelentöseg-
gel birnak a regebbi idökböl fönnmaradt nyelvemlekvo,k. A 
jelenlegi finn-ugor nyelvek mindamellett düsabb kutatasi 
anyagot szolgaltatnak. A finn-ugor nyelvek nyelvjaräsainak 
tanulmanyozasa, nyelvbeli anyagänak gyüjtese es kiadasar 

e gyüjtesek alkalmaval az alak-, mondat- es jelentestani ada-
tokra az eddiginel. nagyobb figyelem forditasa, nemkülönben 
koräbbi anyaggytijtemenyek közzetetele, tovabbä rejtekben 
levö nyelvemlekek napvilagra valo hozatala es tudomänyos 
földolgozäsa szerfölött kivänatos. Nyelvi anyag gyüjtesenel 
a szubjektiv emberi fülre es a kopekony fonograflemezre 
valo tamaszkodäs nem vezet celhoz. Mathematikailag lemerhetö 
es kiszämithatõ fonetikai görbek tartõs lemezeken valo meg-
örökitese az idealis eljäras ebben a tekintetben. A finn-ugor 
nyelvek leiro es törteneti hangtananak összeallitäsät illetöleg; 
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a hangok terjedelmere, erössegere, magassagära es ärnya-
latära kiterjedõ kiserleti-fonetikai anyag az egyet-
len szilärd alap. Nyelvmutatvänyok keresese nep-
tudomänyi alaptudäs, es neptudomanyi anyaggyüjtes nyel
veszeti fölkeszültseg nelkül aligha lehet eredmenyes. A s z o-
k i n c s gyüjtesenek fontossagat nem lehet elegge kifejezetten 
hangsülyozni. A legjelentektelenebbeknek latszö täjszõk kor-
szakalkotõ nyelveszeti felfedezesek alapjäul szolgalhatnak. 
Rendkivül sürgõs teendök tarulnak elenk ezen a teren. A 
müvelt finn-ugor nyelvek tajszavait a terjedö kultüra es 
irodalmi nyelv a közhasznalatbõl hamarosan kiszorltja. A 
kezdetleges kultüräjü finn-ugor nepek szokeszletet az egyre 
nagyobb merveket öltõ beolvadas teljes elpusztitässal fenye-
geti-

Az anyaggyüjtes csak kezdet, hogy a tulajdonkeppeni 
m u n k a h o z  h o z z a l a s s u n k .  A  h a n g -  e s  a l a k t ö r t e n e t ,  a  
t ö r t e n e t i  j e l e n t e s t a n ,  a  s z o t ö r t e n e t ,  a  
különbözö nyelvek etimolõgiai szõtärai, a nyel
v e s z e t i  e l j ä r ä s o k k a l  m e g v i l ä g i t o t t  k u l t u r a l i s  t ö r t e -
n e 1 e m összeällitäsära, toväbba a kölcsönzesi es rokonsagi 
viszonyok megallapitäsara es megmagyaräzäsara csakis emli-
tett nyelvbeli anyag összegyüjtese utan szamithatunk. A 
f i n n - u g o r  n y e l v r o k o n s ä g o n  k i v ü l  a z  u r a l i  õ s r o k o n s a g  
is veglegesen bebizonyult. Fönnall-e meg tavolabbi õsrokon
sag az urali es altäji vagy az uräli es indoeuröpai nyelvcsaläd 
között? Viszonyban van-e vagy nines az ural-altaji ösnyelv 
az eszkimö, japani, kinai, tibeti, szumir-akkäd es dravida 
nyelvvel? E kerdesek a jövö nyelveszeti kutatasaitõl värjäk 
a feleletet. 

Termeszetes dolog, hogy e hatalmas teendök megvalosi-
tasarõl az eddiginel hatvänyozott mertekben tetemesebb 
anyagi tämogatas nelkül nem szabad abrandoznunk. A harom 
független finn-ugor ällam bizonyara rövidesen megerti e 
kerdes nemzeti es kulturalis fontossagat es modot taläl arra, 
hogy a tudomänyos kutatas es tevekenyseg kätyüba ne jus-
son az ältalanos reszvetlenseg közepette. 
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Sugurahvastele o Sukukansoille o 
A rokonnepekhez. 

Avamisekõne teisel Soome-Ugri kultuurikoosolekul Tallinnas 19—21. VI. 
24, pidanud — Avajaispuhe toisessa Suom.-ugr. kulttuurikok. Tallin
nassa 19—21/VI 24; pitänyt — Megnvitõ besz6d Tallinnban 1924. 

VI. 19—21.-6n a mäsodik finn-ugor kongresszuson, elöadta 

GUSTAV OLLIK. 

t kõne varemini Eesti ajalehtedes on avaldatud, siis 
ilmub ta ainult soome- ja ungarikeelses tõlkes. 

Korkeasti kunnioitettu herra Riigivanem, kunnioitetta
vat Suomen ja Unkarin hallitusten edustajat, arvoisa 

ja kallis heimokansojen sivistystyöntekijäin perhe! 
Pyhät sävelet, jotka kertoivat suomalais-ugrilaisten kan

sojen murheellisesta menneisyydestä, ovat juuri vaienneet, 
loppunut on laulu, joka loihti eteemme kuvia suomensuku-
kansojen kovasta kohtalosta. Toki eivät laulun perussävy 
ja sen loppusävelöt ole toivottoman alakuloisia; laulussa on, 
niinkuin kohtalossammekin, myös kirkkaita, valoisia paik
koja, sillä öisiltäkin näyttävissä kohtaloissa Vanha Väinämö 
valaisee tietämme ja ,,jäljet Väinämön laivan halk' aaltojen 
haimentaa", ja ,,viikatteens" yli taivaan hän vieläkin kul
jettaa. 

Laulun lopputahdit eivät paina, ne nostavat, herättävät, 
saattavat aavistelemaan. Me kuulemme Vanhan Väinämön 
haamun laulavan kansalleen: 

En siis minäkään tahdo houkutella kauempaa viipymään 
näissä tummissa mielialoissa, vaan riemukkaat olkoot ter
vehdyssanani teille suomensukukansain sivistystyön vainiolla 
uurastaville kyntäjille, kylväjille. Meillä, toisen suomalais
ugrilaisen sivistyskongressin osanottajilla, on syymme juhla

Ei viel' ois aikas ilta, 
jos heimoushenkeä ois, 
vaan syntyä voisi silta, 
mi kansani yhteen tois. 
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mieleen, sillä me tunnemme heimoushengen todella elävänä, 
me kuulemme magyarin pyhän linnun siipien suhinan ohjaa
massa onnellisempaa tulevaisuutta kohti. 

Minulla on onni ja ilo tervehtiä teitä tässä somassa suo
jassa, joka vasta alkaa toista vuosikymmentään, mutta joka 
on Viron äskeisen historian merkkitapausten tunnustaja. 
Tämän talon nurkkakivi, joka on siellä veräjän vierellä ja 
johon on hakattu sanat: päivänä kesäkuuta 1910, 
on todistamassa, miten suuri kansa voi pientä kansaa sortaa, 
se kertoo, miten venäläinen mahti hajoitti juhlamielin ko
koontuneen laulujuhlarahvaan senvuoksi, että se tahtoi las
kea sivistyksensä ja taiteensa temppelille nurkkakiven. Talon 
muurit nousivat sittenkin sorrosta huolimatta ja se huone, 
jossa parhaallaan viivymme, otti vastaan Yrjön päivänä 
1919 kansamme valitut pojat ja tyttäret, jotka olivat oikeu
tetut julistamaan, että ,,Viro astuu toisten itsenäisten kanso
jen joukkoon ja vaatii itselleen pysyvää sijaa kansojen lii
tossa itsenäisenä valtiona". 

Tervehdin teitä, likeltä ja kaukaa saapuneita vieraita. 
Terve tulleiksi toivotan teidät Suomen, tuhatjärvien maan, 
kalliovallan sukulaiset, Suomen sisaret ja veljet, jotka olette 
olleet herättäjämme sivistysvainiolla, jotka olette rientäneet 
avuksemme historiamme koettelemuksen hetkillä, teidän vank
kumaton ja tulinen rakkautenne kauniiseen isänmaahanne, 
teidän väsymätön sivistyspyrkimyksenne on ollut meille 
loistavana esikuvana, jota mekin tavoittelemme. Toivon, 
että teidän olisi luonamme viihtyisä olla, että tekin, niin
kuin me kolme vuotta sitten, rikkaampina kotiinne palai
sitte, rikkaampina tunteesta, että teille sykkii lahden tällä 
puolen lämmin, ystävällinen ja kiitollinen veljen ja sisaren 
sydän, rikkaampina tietämyksestä, että mekin täällä pyrimme 
valoa ja aurinkoa kohti, että mekin täällä .tahdomme työs
kennellä :hmiskv.nnan paremman tulevaisuuden hyväksi. 

Tervehdin teitä kauniin, aurinkoisen Unkarin pojat ja 
tyttäret, jotka voitte olla ylpeät tuhatvuotisesta kulttuuris
tanne, ylpeät siitä, että olette vuosituhannen suojelleet ihmis
kunnan parhaita saavutuksia hävitykseltä. Terve tuloa hei
molaiset, joiden sydämet täyttää leimuava isänmaanrakkaus. 
Kohtalo ,on ollut teille lempeämpi kotimaan löytämisessä, 
mutta se ei ole jakanut teillekään vähemmän kärsimyksiä. 
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Unkarin näyttelyssä tapaamme vaikeasti haavoittuneen leijo
nan, jolla kuitenkin on vielä riittävästi tahtoa taistella ole
massaolostaan. Se on ylpeän Unkarin sisältörikas vertauskuva. 
Se leijona on iskenyt haavoja, mutta on myös saanut. Me 
kaikki luottaen parempaan tulevaisuuteen huudahdamme 
teille runoilija Vörösmartin sanoilla: »Tulee vielä parempi 
aika, pitääkin tulla, tuhansilla huulilla on se vakava rukous.» 
Jos veljellinen kädenpuristus on se palsami, joka tuskia 
vähentää, jos veljellinen myötätunto on lääke, joka haavoja 
parantaa, niin ojennamme teille molemmat kätemme, niin 
sykkivät teille sydämemme teidän Golgatallanne ja me yhdessä 
kanssanne uskomme Unkarin ylösnousemukseen, me uskomme, 
että 'parempi tulevaisuus kuuluu sille kansalle, joka on syn
nyttänyt suuria valtiomiehiä, joka on rikastuttanut ihmis
kuntaa suurella taiteella ja tieteen saavutuksilla. 

Tervehdin teitä liiviläisten edustajat, jotka olette käy
neet työhönne käsiksi, vahvistamaan kotimaanne liiviläistä 
kallasta, jottei meri sitä huuhtelisi pois. Olkoon menestystä 
työllänne. Tervehdin toisia heimolaisia, inkeriläisiä, karja
laisia, joilla on ollut tilaisuus saapua suomalais-ugrilaiseen 
perhejuhlaan, tervehdin myös niitä heimolaisia, joiden on 
ollut mahdotonta tänne saapua, mutta joita me ikävöimme 
nähdä ja toivomme heidät vastedes näkevämme. 

Mitä tavoittelee toinen suomalais-ugrilainen sivistyskokous, 
mitkä ovat sen tehtävät? Ensiksikin me tahdomme toinen 
toistamme nähdä ja kuulla, tahdomme tuntea, ettemme 
ole yksin tässä avarassa maailmassa, me tahdomme tietää, 
että vuosisatoja, jopa vuosituhansiakin eri teitä kuljettuamme 
on mieleemme jäänyt yhteisiä sointuja, jotka voivat yhtyä 
voimakkaaksi säveleksi kertoen ihmiskunnan korkeimmista 
saavutuksista ja antaen meille voimaa jäädä olemuksemme 
parhaimmille piirteille uskollisiksi ja rikastuttaa osaltamme 
ihmiskunnan kulttuuri-varallisuuden aarteita. Me haluamme 
toinen toisellemme kertoa, millaiset ovat saavutuksemme 
tieteen, taiteen ja kirjallisuuden alalla, haluamme tuoda 
esille, millaiset sivistyspyrkimykset ovat keskuudessamme 
vallalla, tahdomme näyttää koulujemme saavutuksia sikäli 
kuin se oppilastöiden mifodossa on mahdollista. Emme tavoit-
telekaan suurten tieteellisten tehtäväin ratkaisua, emme tee 
sitovia päätöksiä, päätöksemme sisältävät vain varovaisia 
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toivomuksia, niinkuin ensimmäisessäkin kongressissa. Pyydän 
palauttaa mieliin, että ensimmäisen kongressin johtokunta 
esitti Viron sivistysministeriölle vain seuraavat kolme toivo
musta, se nimittäin pyysi, että ministeriö näkisi hyväksi: 

1) johdattaa koulujen opettajia kiinnittämään opetus
työssään enemmän huomiota heimokansojen elämään ja 
oloihin; 

2) huolehtia käytettävien oppikir j o j en j a kartasto j en uudis
tamisesta tässä hengessä; ja 

3) vaatia otettaessa uusia oppikirjoja käytäntöön edellä
mainittujen toivomusten täyttämistä. 

Suomen ja Unkarin hallituksia pyydettiin Helsingin ja 
Budapestin yliopistoissa avaamaan Viron ja Suomen kiel
ten lehtorintoimet. Nämä vaatimattomat toivomukset ovat 
osittain täyttyneet, osalta täyttymässä. Tämän työn rin
nalla laajenee ja syventyy yksityisalotteiden pohjalla heimo
kansojen likenemispyrkimys, paljon käsiä on työssä Väinölää 
yhdistävän sillan rakentamisessa. Minä uskon, me kaikki 
uskomme, että sukulaistunne kasvaa ja muodostuu varmaksi 
siteeksi hajalleen heitettyjen heimojemme välille. Sillä kuka 
voi metsällemme huutaa, kun kevät on käsissä: koivikko, 
elä kasva, lepikkö, elä lehvi. Kuka voi huutaa nousevalle 
auringolle: painu jälleen takaisin. Sitä pilvi väliin varjostaa, 
mutta päivä on sittenkin. 

Antakoon Korkein työllemme siunauksensa. 

Väinö hajöjänak nyomai» föl-fölcsillannak ejszakänkint 
Suomi egen. A Tiszamentenföl-fölhallszika Turul-madar 

szärnyänak csattogasa. E terembõl, ahoi Esztorszag füg-
getlenseget elöször kihirdettek, szortäk ki tizennegy eve az 
6szt nemzet enekkarat. Nines ok a csüggedesre. A jövö 
erleli termesünket. 

Üdvözöllek benneteket közelbõl es tavolbol összesereglett 
vendegeink! Isten hozott benneteket az Ezer To szikläs 
partjairol Finnorszag fiai es leanyai! Ti voltatok ütmutatõink 
a kultüra szantoföldjen. Ti siettetek segitsegünkre a veszely 
napjaiban. Szeretnem, ha jol ereznetek magatokat nälunk, 
akär mi nalatok ezelõtt härom evvel. örülnek, ha meggaz-
dagodva ternetek haza orszagunkbõl: meggazdagodva azon 
erzestõl, hogy meleg es hälas testveri sziv dobog feletek a 
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Finn-öböl deli partjän; meggazdagodva azon tudattöl, hogy 
a feny es nap feie igyekszünk mi is es dolgozni akarunk az 
emberiseg jobb jövõje erdekeben. 

Üdvözöllek benneteket Magyarorszag fiai es leänyai! 
Büszkek lehettek ezereves multatokra. Büszkek lehettek 
arra, hogy ezer even keresztül vedelmeztetek Europa kultüra-
jät. Ti vagytok a hazaszeretet länglelkü lovagjai. Isten 
hozott benneteket daliäs rokonaink! A sors szep hazät adott 
szämotokra, de a szenvedesekböl is kikaptätok a reszeteket. 
A tämadasra keszülö sebesült oroszlän Magyarorszag tartalmas 
szimbõluma. Bizunk Vörösmarty szavaiban: ,,Meg jöni 
kell, meg jöni fog egy jobb kor, mely utan buzgõ imädsäg 
epedez szäzezrek ajakän." Ha a testveri kezszoritäs balzsam, 
mely a fäjdalmat megenyhiti es a testveri szeretet orvossäg, 
mely a sebeket behegeszti, akkor kitärjuk mindket karunkat 
ölelöre es legszebb erzelmeinket küldjük Golgotän szenvedö 
testvereink fele. Hiszünk szilärdan Magyarorszag föltämadäsä-
ban. Hisszük, hogy jobb jövö varja azt a nepet, amelynek 
nagy ällamferfiai, tudosai es müveszei magas teljesitmenyek-
kel gazdagitottäk az emberiseg kultüräjät. 

Üdvözlöm a livek, inkeriek es karjalaiak kepviselöit. 
Üdvözlöm azon testvernepeket is, amelyeknek nem volt 
alkalmuk megjelenni, amelyeknek megjeleneset azonban biza-
lommal es szeretettel varjuk a jövendöben. 

Mi a mäsodik finn-ugor kulturalis kongresszus föladata? 
Lätni es hallani akarjuk egymäst. Erezni akarjuk, hogy nem 
vagyunk egyedül a nagyvilagban. Meggyözödest akarunk 
szerezni arröl, hogy evszäzadok, söt evezredek elmülta utan 
is maradtak meg lelkünk melyen olyan hangok, amelyek 
egyesülve hatalmas akkorddä dagadhatnak az emberiseg 
ünnepi hangversenyen. Beszelni akarUnk egymässal tudomä-
nyunkrõl, müveszetünkröl, irodalmunkröl, iskoläinkrõl es kul-
türänkrõl. Nem döntünk ei tudomänyos kerdeseket, nem 
hozunk kötelezö hatärozatokat. Õhajokat penditünk meg, 
akäresak elsö kongresszusunk alkalmaval. 

A rokon nepek egymäshoz egyre magyobb mertekben köze-
lednek. Najirõl-napra többmeg több sereny kez rakja Väinö 
hidjänak pillereit. Hiszem es mindnyäjan hisszük, hogy a 
rokonsägi szellem rohamosan erösödik es szetszort testvereink 
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között összekötõ kapoccsä alakul hamarosan. Ki bir parancsot 
adni az erdõnek kikeletkor: ne nyilj, ne nyulj, ne nyurgulj 
nyirfa! egerfa, ne törj az egnek! Elfödheti a napot a felhö 
neha — mi haszna belõle: nappal van megis! 

A Mindenhatõ äldäsa szälljon kongresszusunk munkäjära! 

Kultuurikoosolekule <$> Kulttuurikoko-
ukseJle <s> Ä kulturalis kongresszushoz. 
Tervitusekõne teise Soome-Ugri kultuurikoosoleku avamisel Tallin
nas 19. VI. 24, pidanud — Tervehdyspuhe; toisen suom.-urg. kulttuuri-
kokouksen avajaisissa Tallinnassa 19/VI 24, pitänyt — Üdvözlö 
besz6d Tallinnban 1924. VI. 19.-6n a mäsodik finn-ugor kulturälis 

kongresszus megnyitö ünnep6ly6n, elöadta 

MATTI PESONEN. 

õrgeauline härra Riigivanem, lugupeetud hõimurahvaste 
hariduse tegelased ja harrastajad! 

Kui ma viimasel suvel Tallinnas käisin ja Eesti laulupidul 
olin, siis kuulsin laulu, mis mu meeles ikka ja ikka on kõlanud. 
Selle laulu algus oli: »Noor olla on kevadet rinna sees kanda 
ja kevade kohinat kuulda.» See laul ei ole mitte ainult ühe 
noore inimese laul. See on terve noore rahva laul. See on 
Eesti laul. Eesti rahvas on maharõhütud olnud, aga rõhumise 
alt jälle välja pääsnud. Nüüd on rõhumise aeg mööda; jälle-
ärkamise tund on kätte jõudnud. Eesti rahvas on uuesti 
sündinud. Nüüd on Eesti rahva kevadine nooruse aeg. Me 
kuuleme ta kohinat. 

Nooruse kevadised vaimud peletagu tülivaimud! Kui 
eestlased Aleksandri kooli kallal tülisse läksid, siis nuttis 
Eesti laulik: »Nad taguvad su tüve sisse talva, mu isamaa.» 
Nüüd ei tohi keegi tülisse minna, ei Eestis ega ühegi teise Soo
me-Ugri rahva keskel. Nüüd on meil kõigil suur ühinemise aeg. 
Meid ootab tähtis ühine töö. Me peame nüüd viimati kõlbli
kud olema riiki ja riikide vahelist ühistööd organiseerima. 
Ses ühistöös on palju raskusi: Soome-Ugri rahvad elavad teine
teisest kaugel; meil on vähe teateid oma sugurahvaste minevi
kust, samuti olevikust; pääle selle ei ole meie seas hõimuvaim 
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küllalt laiali lagunenud. Veel kõrgemad müürid on ees, kui 
mõtleme hariduse tööd teha oma õnnetute sugurahvaste seas, 
kes Vene riigi piirides elavad. Aga usu eest taganevad ka 
mäed! 

Meil on siis vaja usku tulevikku. Sagedasti näib küll, 
nagu oleks see narr, kes ses proosalises maailmas paleuste 
mees usaldab olla. Aga võib olla, et lõpuarvustuses ometi see 
kõige suurem narr on, kes siin, mateeria ahelad kaelas, 
väljaspool paleuste paradiisi komberdab. Me oleme oma 
isadelt kristlik-kõlbusliku ilmavaate pärinud. Selle päranduse 
eest peame meie hoolitsema ja ta oma lastele päranduseks 
jätma. See pärandus on viimastel aastatel ikka tähtsamaks 
saanud. Ta tõstab meid kõrgele tuleviku paleustesse. Ungar
lane Gyula Pekär on kujutuse kirjutanud, milles tulevase 
õnneliku Ungari esitaj a oma rahva ilusale tulevikule vastu läheb, 
pühakiri teises kaenlas ja rist teises käes. See olgu ka meie 
sümbooliks! 

Oleme siia tulnud hõimurahvaste suurele pidule. Tulgu siia 
Toompää mäele, mis Linda on Kalevi mälestuseks kokku 
kannud, ka meie vanad ühised kangelased, tulgu ka vana 
Vanemuine oma kuldse kandlega. Nüüd on tema oma tõotust 
mööda hää aeg tagasi tulla, sest õnne silm viibib jälle Eesti 
nurmedel. Ta laul olgu nüüd: 

Anna, Looja ja Jumala, 
Anna meile õnn elada, 
Kallis aeg kosuda, kasva, 
Surra aul alale jääval 
Soomemaassa meeldiivassa, 
Karjalassa kauni'issa, 
Ilusassa Eestimaassa, 
Maassa vahvas magyarite, 
Kõigi hõimude rajulla, 
Asupaigus arma'issa. 

Nende sõnadega on minul au teise Soome-Ugri hariduse-
kongressi Soome toimkonna nimel meie vennalikka tervisi 

•Kongressile tuua. 
Jumal õnnistagu Eesti maad ja rahvast! 
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Korkeasti kunnioitettu herra Riigivanem, arvoisat heimo 
kansojen kulttuurityön tekijät ja harrastajat! 

Kun viime kesänä kävin Tallinnassa ja olin Eestin laulu
juhlassa, niin kuulin laulun, joka uudestaan ja uudestaan 
kaikuu korvissani. Sen laulun alku oli: »Noor olla on kevadet 
rinna sees kanda ja kevade kohinat kuulda» — Olla nuori 
on kantaa kevättä rinnassaan ja kuulla kevään kohinata. 
Se laulu ei ole ainoastaan nuoren ihmisen laulu.. Se on 
kokonaisen nuoren kansan laulu. Se on Eestin laulu. Eestin 
kansa on ollut maahan lyötynä, mutta se on jälleen noussut 
ylös. Nyt on sorron aika mennyt; elpymisen hetki on tullut. 
Eestin kansa on uudestaan syntynyt. Nyt on Eestin kansan 
keväinen nuoruuden aika. Me kuulemme sen kohinaa. 

Nuoruuden keväiset henget karkoittakoot eripuraisuuden 
henget kauas! Kun eestiläiset Aleksanterin koulun kysymyk
sessä riitaantuivat, itki Eestin laulaja Koidula: »He takovat 
sinun tyveesi kiilan, minun isänmaani.» Nyt ei saa kukaan 
riidellä, ei eestiläinen eikä kenkään muu suomalais-ugrilaisen 
kansan mies. Nyt on meillä kaikilla yhtymisen suuri aika. 
Meitä odottavat yhteiset tärkeät tehtävät. Meidän tulee 
vihdoinkin olla kykeneviä muodostamaan valtioita ja järjes
tämään niiden keskeistä yhteistoimintaa. Siinä yhteistyössä 
on meillä paljon vaikeuksia: suomalais-ugrilaiset kansat asu
vat toisistaan kaukana; meillä on vähän tietoja sukulaiskan
sojemme menneisyydestä, jopa nykyisyydestäkin; heimous-
henki ei ole meillä kyllin laajalle levinnyt. Vielä korkeammat 
muurit kohoavat eteen, kun ajattelemme ryhtyä sivistystyö
hön niiden kovaosaisten sukulaistemme keskuudessa, jotka 
asuvat Venäjän rajojen sisäpuolella. Mutta uskon edestä 
väistyvät vuoretkin! 

Tarvitsemme siis uskoa tulevaisuuteen. Usein kyllä näyt
tää se narrilta, joka tässä proosallisessa maailmassa uskaltaa 
kulkea aatteen miehenä. Mutta mitäs, jos lopulta osoittau
tuukin suurimmaksi narriksi hän, joka täällä aineen kah
leissa kompuroitsee ulkopuolella aatemaailman ihanuutta. 
Kristillissiveellisessä katsantokannassa on meillä arvokas isien 
perintö. Sitä on meidän hoidettava ja se lapsillemmekin 
perinnöksi jätettävä. Tämä perintö on viimeisinä vuosina 
tullut yhä tärkeämmäksi. Se kykenee nostamaan meidät 
korkealle tulevaisuuden ihanteihin. Unkarilainen Gyula Pekär 
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on kirjoittanut kuvaelman, jossa tulevan onnellisen Unkarin 
edustaja lähtee kansansa kaunista tulevaisuutta kohti Raa
mattu toisessa kainalossa ja risti toisessa kädessä. Se olkoon 
meidänkin vertauskuvamme! 

Olemme tulleet tänne heimokansojemme suureen juhlaan. 
Tulkoot nyt tänne Toompään mäelle, jonka Linda Kalevin 
muistoksi on kokoon kantanut, myös vanhat yhteiset sanka
rimme; tulkoon itse vanha Väinämöinen kultakanteleineen. 
Nyt on, hänen oman lupauksensa mukaan, aika takaisin tulla, 
sillä onnen silmä viihtyy taas Eestin nurmikoilla. Hänen 
laulunsa olkoon nyt: 

Anna luoja, suo Jumala, 
Anna onni ollaksemme, 
Hyvin ain' eleäksemme, 
Kuollaksemme kunnialla 
Suloisessa Suomessamme, 
Kaunihissa Karjalassa, 
Ehtoisassa Eestimaassa, 
Mairemaassa magyaritten 
Sekä muiden heimojemme 
Armailla asuinsijoilla. 

Näillä sanoilla on minulla kunnia toisen suomalais-ugri
laisen kulttuurikokouksen suomalaisen toimikunnan puolesta 
tuoda Kokoukselle meidän veljelliset terveisemme. 

Jumala siunatkoon Eestin maata ja kansaa! 

elyen tisztelt Riigivanem ür, testvernepek kulturalis 
munkäjanak nagyrabecsült müvelöi! 

Midõn a mult nyäron Tallinnban jartam es reszt vettern 
az eszt nemzet enekes hangversenyen, egy dal tigy a szlvembe 
lopõdzott, hogy bübäjos hangjai fülemben üjra meg üjra 
megcsendülnek. Ez a dal igy kezdõdött: »Noor olla on kevadet 
rinna sees kanda ja kevade kohinat kuulda» — Fiatalnak lenni 
annyi, mint a kikeletet hordani keblünkben es hallgatni a ta-
vasz suttogasät. Ez a dal nem csupan a fiatal ember dala. 
Ez a dal egy fiatal nemzet szivenek dobogäsa. Ez a dal Eszt-
orszag dala. Az eszt nemzet földre volt tiporva evszazado-
kon keresztül, de vegül is ujõlag talpra allott. Elmült a 
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lidercnyomäs sötet es komor ejszakäja; elerkezett az üditõ* 
ebredes pillanata. fisztorszag nepe üj es ig^retekben gazdag 
eletre tämadt. E pillanatban az eszt nemzet tavaszi ifjüsä-
gänak idejet eljük. fis halljuk a tavaszi szellök suttogäsat. 

Az ifjü sag tavaszi szellöi a visszavonas szellemet kergessek 
messze tölünk. Midõn az esztek összekoccantak a Sandor-
iskola kerdeseben, Koidula az eszt dalos zokogva enekelte: 
»fiket vernek gyökereidbe, edes hazam!» Ezentül nem szabad 
többe ci^akodnunk. Az esztek es mäs finn-ugor nepek fiai 
közül a torzsalkodas legyen örökre kiätkozva. Mindnyäjunk 
szämära elerkezett az egyesüles fönseges pillanata. Nagy-
fontossägü közös teendök värnak reänk. Keli, hogy kepesek 
legyünk allamokat alkotni vegre-valahära es azok együttmükö-
deset egyszer mar tetõ ala kell hoznunk. Ezen együttmüködest 
illetöleg szamos nehezseg tarul elenk: a finn-ugor nepek 
messze szakadtak egymastõl; testvernepeink multjarõl sõt 
jelenerõl is edes-keveset tudunk; a rokonsagi eszmenemvert 
eleg mely gyökeret mindenfele. Sõt meg ennel is magasabb 
gätak törlodnak elenk, ha kulturälis munkähoz akarunk latni 
azon sorsüldözött rokonaink erdekeben, akik Oroszorszäg 
területen tengetik eletüket. De a hit elött meg a hegyek is 
kaput tarnak! 

Szükseges tehat, hogy rendületlenül higgyünk a jöven-
döben. Sokszor bizony bolondnak tünik föl az, aki ebben a 
prõzai vilagban batorkodik az eszmek zaszlajät lobogtatni. 
De hatha vegül megis nagyobb bolondnak fog bizonyulni az, 
aki az eszmenyi viläg gyönyöreiröl mit sem sejtve az anyag 
bilincseiben botorkäl örökösen. Kereszteny-erkölcsi szem-
pontbõl tekintve becses elöttünk atyaink öröksege. Äpolnunk 
kell azt gondos aggödassal es at kell mentenünk gyermekeink 
szamära ertekes öröksegnek. Ezen örökseg fontossäga az 
utobbi evek folyaman hatvänyozott mertekben növekedett. 
Csakis ez kepes fölemelni bennünket a magasba, a jövõ eszme-
nyei közelebe. Pekär Gyula, a Turäni Tarsasäg elnöke, irt 
egy jelenetet, amelyben az eljövendõ boldog Magyarorszäg 
kepviselöje— egyikkezeben biblia, a mäsikban kereszt — elin-
dul nemzete dicsõ jövõje feie. A mi jelkepünk is ez kell, 
hogy legyen! 

Összejöttünk e helyen, hogy megüljük a rokonnepek 
magasztos ünnepet. Regi közös höseink is jõjjenek ide, Toom-
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pää halmära, amelyet Linda Kalevi emlekere hordott itt 
össze; jöjjön maga az ösz Väinämöinen aranylantjäval ide. 
Saj at igerete szerint is eljött a visszateres ideje vegre, mert 
az eszt päzsitot üjra boldog szempärok sugara simogatja, 
S ha most visszajön, lgyjkell, hogy enekeljen: 

Fakassz fenyt, felseges Isten, 
Derüd dtilöre segitsen 
Kürtös kaläcsot szelhetnünk, 
Äldott alomra lelhetnünk 
Szende Suomi tavas tajän, 
Kedves Karjala lapälyän, 
£des ölü eszt öbölben, 
Mezzel folyõ magyar földben, 
Finn utõdok udvarain, 
ös ugorok ugarain. 

Ezen szavakkal van szerencsem a masodik finn-ugor kultu
rälis kongresszus finn bizottsäga neveben jelen kongresszus 
resztvevöinek testveri üdvözletemet tolmäcsolni. 

Isten aldasa szalljon ^sztorszägra es az eszt nemzet jövõ-
jere! 
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Akseli Gallen-Kallela, 
täit. Alpo Sailon muovailemasta muistolaatasta. 

Akseli Gallen-Kallela. 

Kirjoittanut — Kirjutanud — Irta 

RAFAEL ENGELBERG. 

Kuluneen huhtikuun 2l):na täytti Suomen kulttuurielämän yksi 
merkittävimmistä edustajista ja ulkomaillakin laajalti tunnetuksi 

tullut suomalainen taiteilija prof. AKSELI GALLEN-KALLELA CO vuotta. 
Gallen-Kallela on tunnustellyt ja nähnyt inhimillistä elämää har

vinaisen avarasti ja monipuolisesti. Jo omassa syntyperässään kanta
nee hän vaikutelmia niinhyvin suuresta maailmasta kuin syvältä 
kotimaansa uumenista. Siihen lisäksi on hän kaikesta opiskelusta 
puhumatta paljon matkustellut sekä suurissa kulttuurikeskuksissa 
että kaukana luonnonkansojenkin parissa. Ollen erittäin joustava 
ja vastaanottavainen sekä terävä tekemään huomioita kuin myöskin 
lahjakas elämän ilmiöitä erittelemään, on hän täten koonnut henkistä 
rikkautta, joka on antanut hänen vuolaalle taiteelliselle tuotannolleen 
niinhyvin pohjaa kuin siipiäkin. Hänessä on näkijänä ja kuvaajana 
yleismaailmallista ymmärtäjää, mikä yhdessä hänen voimakkaan oma
peräisyytensä ja suuren taitonsa kera on välittömästi liittänet hänet 
maailman taiteeseen. 

Mutta Gallen-Kallelassa on eräs puoli, joka suomalais-ugrilaisten 
kulttuuririentojen parissa erikoisella mielihyvällä merkitään. Elämän 
tunnustelussaan ja tutkimisessaan ei hän ole eksynyt pelkkiin yleis
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maailmallisiin matkailuihin, vaan hän on tahtonut retketä myöskin 
oman kansansa erikoisolemuksen ja entisyysperujen viljelemättömillä 
sydänmailla. Hän on yksi voimakkaimpia tekijöitä raivattaessa suo
malaiselle kulttuurille omaperäistä pohjaa ja perkattaessa sille rikas-
tukseksi vanhan kansankulttuurimme hiljaisia ja häipyneitä saavu
tuksia. Eikä vain kansankulttuurimme saavutuksia, vaan myöskin 
syvän sisämaisen luontomme erikoisuutta ja kauneusrikkautta. Aivan 
perinpohjaisella antaumuksella on hän pyrkinyt kansanrunoutemme 
ja kansantaiteemme kauneusmaailmaan ja samonnut sisämaitamme 

Gallen-Kallela: Kullervon sotaanlähtö — Kullervo sõtta minek — 
Kullervo harcba indul. 

aina Kuhmonientä ja Kuusamoa myöten, jopa tunkeutuen Vienan-
Karjalaankin. Samalla kuin hän on yleismaailmallinen, on hän suu
ressa määrin kansallinen ja suomalais-ugrilainen. 

Gallen-Kallelan tuotanto on tavattoman runsas ja monipuolinen. 
Onpa se niin laaja, että siitä lienee vielä suuret teosmäärät taiteilijan 
omissa varastoissa yleisölle näkemättöminä. Ei voi tulla kysymyk
seen yrittääkään tässä maallikkovoimin ja perin rajoitetulla tilalla 
mitään selostusta, vielä vähemmän kuvausta ja arvomäärittelyä tai
teilijan mahtavasta tuotannosta. Tarkoituksena on tässä lyhyesti ja 
yksinkertaisesti lausua taiteilijalle tunnustus hänen työnsä syvästä 
kansallisperäisyydestä niinkuin kaikesta muustakin arvosta sekä liit
tyä häntä onnittelemaan muistopäivänsä johdosta. 
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Mineva aprillikuu 25 sai Soome hariduseelu üks kõige tähelepanda
vamatest edustajatest ja väljamaalgi laialt tuttavaks saanud 

Soome kunstnikkudest, prof. AKSELI GALLEN-KALLELA CO aastaseks. 
Gallen-Kallela on inimlikku elu haruldaselt avaralt ja mitmekülgselt 

kogenud ja näinud. Juba omas sünnipäras kannab ta mõjusid nii 
suurest maailmast kui kodumaa sügavast iselaadist. Pääle selle on 
lema, kõigest õppimisest kõnelemata, palju suurtes kultuurikeskkohta-

(ialien-Kallela: Väinämöisen lähtö — Väinämöise äraminek — 
Väinämöinen induläsa. 

des ja kaugel looduserahvaste seas reisinud. Ta on iseäranis liikuv, 
vastavõtlik ja terav tähelepanekuid tegema ja elunähtusi analü-
seerima. Nii on ta palju vaimurikkust korjanud, mis ta voolavale 
kunstilisele toodangule nii põhja kui tiibu on annud. 1 emas on nägijana 
ja kujutajana üleüldismaailmalist arusaajat, mis ühes ta vägeva oma
pärasuse ja suure oskamisega ta vahenditumalt maailma kunstiga on 
liitnud. 

Aga Gallen-Kallelas on teatav külg, mis Soome-Ugri kultuuri 
püüete keskel iseäralise meelehääga tähele pannakse. Oma elu koge
muses ja uurimises ei ole tema üksnes üleüldismaailmaliste teekonda
dele eksinud, vaid taon ka oma rahva eriolemuse ja mincvikupäranduste 
harimata sisemaasse tahtnud tungida. Ia on üks kõige \ ägevamatcst 
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teguritest Soome kultuurile omapärast põhja rajades ja selle rikastuseks 
Araua rahvakultuuri vaikseid ja hääbuvaid saavutusi kindlustades; 
ja mitte ainult rahvakultuuri saavutusi, vaid samuti meie , sisemaa 
looduse iselaadi ja ilurikkust. Iseäranis põhjaliku andumisega on ta 
meie rahvaluule ja rahvakunsti ilumaailma tunginud ja sisemaad 

Gallen-Kallela: Sammon taonta — Sa m mo tagumine — 
A sampo keszitese. 

Kuhmoniemeni ja Kuusamoni rännanud, teekonda Yiena-Karjalanigi 
ulatades. Kui ka üleüldismaailmaline, on ta ometi suures määras rah
vuslik ja soome-ugr line. 

Gallen-Kallela toodang on ütlemata rikkalik ja mitmekülgne. 
See on nii lai, et seda veel suured hulgad kunstniku enese juures taga
varas on, ilma et publikum seda teaks. Siin ei või võhiku poolt kitsa 
ruumi pärast miski harutusekatsegi küsimuse alla tulla, veel vähemini 
kunstniku vägeva toodangu kujutus ehk hindamine. Minu eesmärk 
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(»n lühidalt ja lihtsasti kunstnikule tunnistus ta töö sügava rahva
pärasuse nagu kõige muu väärtuse eest avaldada ja talle mälestus
päeva puhul õnne soovida. 

A finn kulturälis elet egyik legnevezetesebb kepviselöje, a szeles 
külföldi körökben is közismert finn festömüvesz, AKSELI GALLEN-

KALLELA professzor, f. evi aprilis hõ 2^.-an születesenek hatvanadik 
evfordulõjät ünnepelte. 

Gallen-Kallela parj4t ritkitõan szeleskörü es sokoldalü kiserleteket 
õs eszleletekel vegzett az emberi elet területen. Ehhez järul, hogy 

Gallen-Kallela: Sammon puolustus — Samino kaitsmine — 
A sampo vedelmezese. 

«•mletere belyeget mind a nagyviläg, mind szülöföldje melyseges mehe 
reanyomta. Raadasul, hogy sokiranyü tanulmänyait ne emlitsük, 
ulakat tell a kulturälis központokba es a tavoli tropikus nepek köze. 
Kölötte kifejlett rugalmassäga es fogekonys&ga, eles szeme es analizalõ 
kepessege reven szellemi kineseket gyüjtött, amelyek sebesröptü 
niüveszi tevekenysege szamara teret es szarnyat adtak. Meglatö es 
inegörökitö gyanant az altalanos emberi fölfogasa teren tam'silott 
k ival õ tehetsege gätat nem türõ függetlenseggel es kapraztatõ vir-
luozitässal egyesülve közvetlenül a viläg lnüveszetehez kapcsolta 
a mestert. 

Gallen-Kallelänak azonban van olyan oldala is, amelyel a finn-ugor 
kulturälis törekvesek között különleges örömmel kell elkönyvelnünk. 
Az elet meoismereset celzõ kiserletezesei alkalmaval nem tevedt ei • • • kizärõlagosan altalanos emberi utazgatasok vaganyära, hanem saj at 
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nepe különleges lenyenek es hajdani öröksegeinek megmunkalatlan 
vadonjaiba is utakat kivant tenni. Ö egyik legerõsebb tenyezö a sa-
jatos finn-ugor kultüra alapvetesenek uttörõ, valamint regi kult u-
rank csöndes es homalyba veszett eredmenyei parlagan vegzett ler-
inekenyrtö munkat. illetöleg. De nemcsak nepkultürank eredmenyei I 
lartotta szeme elött. Isten hata mögött fekvõ videkeink termeszetenek 
különlegesseget es festöi gazdasagat is gyümölcsöztetni igyekezett. Nein 
riadt vissza semmi aldozattol, hogy nepkölteszetiink es nepmüvesze-
lünk szepsegeinek vilagaba bejuthasson. Üttalan utakon vandorolt 
Kuhmoniemiig es Kuusamoig, söt behatolt Orosz Karjala belsejebe. 
iVemcsak altalänos emberi, de egyi.ttal gyökeresen nemzeti es finn-
ugor is az ünnepelt müvesz. 

G allen-K allein: Tuonelan joella —Toonela jõel —A Haläl-folyõ parljän. 

Gallen-Kallela |>roduklnma szokatlanul gazdag es sokoldalü. Lc-
gyen eleg megenilitenünk, hogy nagy mennyisegek vannak elzarva a 
közönseglöl a müvesz raktaraiban e böseges termelesböl. Szõba sein 
jöhet hogy lapunk erösen korlatozott hasabjain laikus erövel megkise-
reljünk barmifele beszamolast, s meg kevesbbe, hogy kepet es erlek-
megallapftasokat nyujtsunk a müvesz hatalmas munkäjarol. C.elunk 
osak az volt, hogy e nagyaranyü müveszi tevekenyseg melvsegesen 
nemzeti es egyeb nagybeesü ertekei irant elisineresiinket löviden es 
cgyszerüen kifejezzük es csatlakozzunk e szep emlekünnep alkalniabõl 
szerencset kfvänok ujjongõ taborahoz. 
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Eduard Wilde. 

Eduard Wilde. 
Kirjoittanut — Irta 

W. CRÜNTHAL-RIDALA. 

^^skettäin oli Virossa kirjallisuuden merkkipäivä. EDUARD WILD K, 

Viron nimekkäimpiä kirjailijoita, täytti maaliskuun 5 p:nä (.0 vuolla. 
Iätä päivää vietettiin harvinaisin juhlallisuuksin. 

Eduard Wilde syntyi v. 18.5 Koillis-Virossa, Simunan pitäjässä, 
Pudiveren moisiossa, jossa hänen isänsä oli työnjohtajana. Isä oli 
vähäpuheinen ja asiallinen käytännön mies; äiti sensijaan hilpeä ja 
vilkas luonne, jolta ei puuttunut henkisiä harrastuksiakaan. Häneltä 
lienee kirjailija perinytkin luonteensa ja runoilijalahjansa. 

Wilden ollessa ensimmäisellä vuodella muutti perhe läheiseen Muu
ga nimiseen aateliskartanoon. Isästä tuli pehtori. 

Näinä aikoina oli elämä herraskartanoissa, vaikka työorjuus olikin 
lakannut, vielä vilkasta, vaihtelevaa ja tarjosi mielenkiintoa monessa 
suhteessa. Lapsuudenaikuisessa kodissaan oli tulevalla kirjailijalla tilai
suus tutustua virolaiseen maalaiselämään, sen vanhanaikuisiin oloihin 
ja monenlaisiin epäkohtiin. Muiden muistojen seassa oli rankaisuretki-
kunnan ilmestyminen kartanoon ja sitä seuranneet tapaukset. Tästä 
sai Wilde myöhemmin aiheen historiallisille romaaneilleen. 
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Kouluikään tultuaan pääsi nuori vilkasluontoinen pehtorin poika 
Tallinnaan. Hän oli maalla oppinut jo riittävästi saksankieltä, joka 
silloin oli koulujen opetuskielenä. Opiskeltuaan pari vuotta alkeis
koulussa, otettiin hänet piirikouluun. Hänen mieliaineenaan oli aine
kirjoitus, johon hänellä oli taipumusta. 

Wilde asui BRUNBERGHI perheessä, jonka emäntä oli Wilden tätejä. 
Brunberg sanomalehtimiehenä harrasti virolaista kansallista asiaa. Tämä 
tallinnalainen koti, jossa seurattiin virolaista kirjallisuutta, ehkäisi 
maalaispojan saksalaistumisen. Wilde tutustui virolaiseen runouteen. 
Sen rinnalla luki hän suurella innolla saksalaisia ajanvieteromaaneja 
ja kävi teatterissa. Siellä hän sai pysyviä kirjallisia vaikutteita. 

Nämä huvit ja harrastukset vieroittivat vilkkaan nuorukaisen yhä 
enemmän koulusta, jonka vieras henki ei jaksanut vetää häntä puo
leensa. Vähän ennen v. 1882 loppua jätti Wilde piirikoulun ja palasi 
maalle, Tallinnan lähelle, Keilaan. Sinne, Karjaküla kartanoon, olivat 
vanhemmat muuttaneet väliaikana. Siellä omisti Wilde pari vuotta 
kirjallisille harrastuksille ja kokeilulle. Hänen ensimmäiset kertomuk
sensa syntyivät v. 1883 tienoissa. 

Nämä tuotteet todistivat tekijän luontaisia kertojalahjoja ja kiin
nittivät häneen huomiota. Wilde kutsuttiin v. 1883 Virulane-lehden 
toimitukseen. Siinä pysyi hän vuoteen 188S. 

Sitten muutti Wilde taas maalle. V. 1888 liittyi hän Postimees-
lehden toimituskuntaan. 

Nyt kehitti Wilde varsin laajasuuntaista kirjallista toimintaa. Lu
kuisat kertomukset hankkivat hänelle pian yleisesti tunnetun kirjailija-
maineen. 

Pian sai nuori kirjailija päähänpiston ruveta näyttelijäksi. Mutta 
tämä ura ei päässyt alkuunkaan. Oltuaan pari viikkoa Tallinnan sak
salaisessa teatterissa, huomasi hän joutuneensa väärään paikkaan. 

Wilden elämässä alkoi kirjava, vaiherikas seikkailujen ajanjakso. 
Ilman varsinaista pysyvää virkaa vietti hän pari vuotta Tallinnassa 
ja Riiassa. Hän toimi tilapäisesti sanomalehtien kirjeenvaihtajana ja 
kvhäili kevyitä, jännittäviä ajanvietekertomuksia sekä viroksi että 
osittain saksaksikin. Samalla käänsi hän saksaksi omia virolaisia no-
vellejaan. Muuan onnellisesti toimitettu käännös hankki hänelle pie
nen sanomalehtimiespaikan Riian saksalaisen lehden toimituksessa. 

Riiassakaan ei pysynyt Wilde kauan. Hänen mielessään kangasti 
ulkomaa, Saksa. Hän matkusti v. 1890 Berliniin, jossa joutui pian 
naimisiin erään berlinittären kanssa. Avioliitto ei ollut onnellinen. 
Sanomalehtimiehenä kohtasi Wildeä tässä suuressa maailmankau-
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pungissa vaikea taloudellinen taistelu. Kilpailu oli kova ja 
palkkiot Wilden suorittamista alakertakirjoituksista, humoreskeista 
sekä käännöksistä pienemmät kuin kotimaassa. Wilde oli samalla 
Postimees-lehden kirjeenvaihtaja. Kuitenkin oli toimeentulo niukka. 

Toiselta puolen vaikutti oleskelu Berlinissä syvällisesti ja henki
sesti kirjailijaan. Hän tutustui Saksan vilkkaaseen valtiolliseen elä
mään, uudenaikuisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ennen kaikkea 
virkeään sivistyselämään. Hän sai jatkuvia vaikutteita uudenaikui-
sesta saksalaisesta realismista. 

V. 1892 palasi W7ilde taloudellisten vaikeuksien pakosta Viroon. 
Hän liittyi seuraavana vuonna taas Postimehen toimitukseen. 

V. 189 jolloin Postimees siirtyi uusiin, myöhäisemmän 
kansallismielisen johtomiehen J. TõNissoNin käsiin, jätti Wilde Tarton 
ja asettui Venäjälle, Moskovaan. Siellä jatkoi hän kuitenkin yhä kir
jallista toimintaansa. V. 1898 muutti Wilde Narvaan, jossa 
toimitti Virmaline-nimistä lehteä. 

1898 v. keskivaiheilla seurasi muutto Tallinnaan Eesti-Postimehen 
toimitukseen. W;ilde oli näinä aikoina pidetty sanomalehtimieskykv 
ja sujuva kynäilijä. 

Meidän vuosisatamme alussa muodostui Tallinnassa K. PÄTsin 

johdolla uusi porvarillisradikaalinen ryhmä. Se perusti Teataja nimi
sen sanomalehden. Wilde liittyi v. 1902 sen toimitukseen. Wilden 
kirjallinen toiminta laajeni ja muuttui samalla määrätietoisemmaksi. 

Vähän myöhemmin oli Tarttoon perustettu työläislehti Uudised. 
Palattuaan kotiin Balkanin- ja Vähä-Aasian matkaltaan siirtyi Wilde 
v. 1904 Tarttoon edellämainitun lehden toimitukseen. Hän toimitti 
alakertaa, jossa julkaisi m. m. osan eräästä laveimmasta romaanistaan 
Prohvet Maltsvetista. 

Kun Venäjällä onnettoman Japanin sodan jälkeen virisi vapaus
liike, alkoi Virossakin virkeä vallankumouksellinen kiihoitustoiminta. 
Tähän otti Wildekin innokkaasti osaa. Pian seurasivat Venäjän valtio
mahdin veriset kosto toimenpiteet. Wilde pakeni v. 1905 Suomen kautta 
ulkomaille. V. 1903 asettui hän Kööpenhaminaan. Myöhemmin v. 
:! 90S muutti hän Etelä-Saksaan ja v. 1910 lyhyeksi ajaksi Amerikaan, 
New-Yorkiin, jossa hänen vaimonsa toimitti virolaista työläislehteä. 
Senjälkeen asui Wilde Kööpenhaminassa, elättäen itseään sanoma
lehtityöllä ja kaunokirjallisella tuotannolla. 

Kun Venäjän keisarivalta v. 1917 kaatui, saattoi kirjailija palata 
kotimaahan. Hän asettui Tallinnaan, ollen niiden mullistusaikqjen 
silminnäkijänä, jotka Viron nuori vapaus bolseviikkikumouksen ja 
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saksalaisen valtauksen muodossa v. 1918 sai kokea. Wilde palveli 
Viron itsenäiseksi tultua ensin ulkoministeriössä, sittemmin lähetti
läänä Berlinissä. Tästä virasta luopui hän v. 1920 ja palasi Tallinnaan. 
V. 1922 muutti hän uudelleen Berliniin. Saksan valorisointi ja elämän-
kalleus pakoitti vähissä varoissa olleen kirjailijan muuttamaan v. 1924 
Viroon. 

Wilden enemmän kuin 40 vuotinen kirjallinen tuotanto on sangen 
runsas. Se käsittää 40 kertomusta, 10 romaania ja 3 näytelmää, kaik
kiaan enemmän kuin 600 painoarkkia. 

Tämän tuotteliaan ja monivaiheisen kirjailijan rikkaaseen kehityk
seen sisältyvät miltei koko virolaisen kertomakirjallisuuden vaiheet, 
alkaen 80-luvulta viime vuosisataa nykypäiviin asti. Hän on mitä 
huomattavimmalla tavalla ollut vaikuttamassa sen kulkusuunnan 
muodostumiseen. 

Wilden kehityksessä voidaan selvästi eroittaa 4 eri jaksoa. 
Ensimmäinen jakso käsittää nuoruustuotannon v. 1882—1890 

ennen ensimmäistä ulkomaan matkaa. Tältä ajalta on isohko joukko 
jännittäviä, pintapuolisia ja taiteellisesti vielä kypsymättömiä kerto
muksia. Näissä esiintyy Wilde varsin vähän itsenäisenä kirjailijana. 

Mutta muiden novellien joukossa on muutamia, joissa kirjailija 
yrittelee maalaiselämän ja kansantyyppien kuvaamista. 

Toinen kehitysjakso alkoi v. 1890 ja kesti sitten vuosisatamme 
alkuun saakka. Kirjailijan makusuunta varmistui ja kertomataide 
muuttui itsetietoisemmaksi. Tämän muutoksen aikaansai tutustu
minen vuosisadan lopun saksalaisiin realisteihin SuDERMANNiin ja 
riAUPTMANNiin. Tästä lähtien kiinnitti Wilde enemmän huomiota 
yhteiskunnallisiin oloihin ja epäkohtiin ja rupesi määrätietoisesti ku
vailemaan ympäristöä ja henkilöitä. Hänen tekotapansa tuli yleensä 
realistiseksi. Mutta samalla kehittyi tendenssimäisyys esityksessä. 

Tendenssimäinen yhteiskunnallisten olojen kuvailu esiintyy sel
vänä kertomuksissa Karikas kihvti (Kalkillinen myrkkyä), (1893). Sitä 
seurasi Külmale maale (189f) niminen kertomus, jossa varsin seikka
peräisesti esitetään virolaisen torpparin taloudellinen kurjuus ja siveel
linen sortuminen. Kertomuksen tekotapa on verrattain eheä. Sitä haittaa 
kumminkin tietty epätaiteellinen liioitteleva tendenssi olojen kuvai
lussa ja ylimalkaisuus päähenkilöiden luonnehtimisessa. Heissä on 
paljon romanttisen ihannoitua ja epätodellista. Siitä huolimatta kuu
luu kertomus Wilden parhaiden teosten joukkoon. 

Uuden vuosisadan alussa sai Wilden taiteellinen kehitys yhä voi
makkaampia vaikutteita naturalistiselta koulukunnalta, johon hän 
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oli tutustunut osittain jo Berlinissä. 80-luvulla viime vuosisataa oli 
Zola Saksassakin kohonnut johtavaan asemaan. Tämän suuren rans
kalaisen kertojan vaikutus värittää myös Wilden uuden tuotanto
jakson vuosisatamme alussa. Saatuaan syvällistä herätystä 
Zolan suurista yhteiskunnallisista romaaneista rupesi Wilde kiinnittä
mään huomiota suuriin joukkoliikkeihin Viron läheisessä menneisyy
dessä. Näiden yksityiskohtaisesta, suuremmassa tai vähemmässä mää
rässä todellisesta esityksestä sai hän taustan jännittäville romaanin
tapaisille yksilyisinhimillisille tapauksille. 

Meidän vuosisatamme alusta ovat peräisin Wilden suuret vhteis-
kunnallis-historialliset romaanit, jotka kuvailevat talonpoikaislevotto
muuksia Pohjois-Virossa viime vuosisadan puolivälissä n. k. työorjuu-
den aikana. Ne ovat: Mahtra sõda — Mahtran kapina (1902), Kui 
Anija mehed Tallinnas käisid — Kun Anijan miehet kävivät Tallin
nassa (1903) ja Prohvet Maltsvett — Profeetta Maltsvett (1904). 

Ensinmainittu kertomus on kypsin. Se tarjoaa mielenkiintoisen 
miljö-kuvauksen virolaisesta maalaiselämästä orjuusajan lopussa. 
Teoksessa on runsaasti eläviä yksityiskohtia ja tapojen kuvauksia; 
mikä kyllä tuntuvasti lisää teoksen taiteellista tehoa. Kerto
muksen päähenkilöt esiintyvät sensijaan runsaassa määrin ihannoi
tuina, paikotellen pinnallisina ja abstraktisina tendenssin heijastajina. 

Paljon mielenkiintoisia olojen kuvauksia sisältää myös Wilden 
lavein teos, Prohvet Maltsvett. Se kuvailee uskonnollisia joukkoliik
keitä Pohjois-Virossa viime vuosisadan keskivaiheilla. Teoksen kokoon
pano on kumminkin sangen hajanainen, osittain puolitekoinen. 

Maanpaon aikana tapahtui Wildessä taiteellinen syventyminen ja 
kypsyminen. Virolaisessa kirjallisuudessa oli v. 1908 tienoissa synty
nyt uusi esteettistaiteellinen suunta, joka ryhmänimellä Nuori-Viro 
on tullut yleisemmin tunnetuksi. Nuori sukupolvi, joka oli huoman
nut kotimaansa kirjallisuuden takapajulla olon, oli alkanut tehostaa 
esteettistä ja taidemuodollista puolta. Seuraten aikakauden virtausta 
rupesi Wilden kiinnittämään yhä enemmän huolta teoksiensa taiteel
liseen tekotapaan ja esteettiseen vaikutukseen. 

Wilde luopui yhä enemmän usein ulkonaisesta tendenssimäisyydestä 
ja henkilöidensä liioittelevasta ihannoimisesta vanhan romanttisen 
koulukunnan tapaan. V. 1908 tienoissa esiintyi • Wilden tuotannossa 
uusi jakso. Wilden olojen ja ihmisten kuvailuun tuli enemmän tasa
puolisuutta ja todellista elämää. Hänen vuolas sanontansa tiheni, 
tyyli tuli suppeammaksi ja ilmehikkäämmäksi. 

Selvä taiteellinen edistys on merkille pantava jo v. 190b ilmesty
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neessä naturalistisessa novellissa Kuival. Siinä esiintyy ensi kerran 
Wilden kertomataide täysikypsänä, tietystä suuntaliioittelusta ja tai
turimaisesta kielenkäytöstä huolimatta. Kertomus ilmestyi Noor-Eesti 
albumissa. 

Korkeimman taiteellisen kypsyyden saavutti Wilde maailman
sodan tienoissa novellikokoelmassaan Jutustused — Kertomukset 
(1913) ja romaanissaan Mäeküla piimamees — Mäekylän maitokuski 
(19U). -

Edellinen sisältää sarjan pirteästi kirjoitettuja kertomuksia. Niistä 
kuvailevat useat ensimmäisen vallankumouksen tapahtumia. Paras 
niistä on muuan Tooma tohter — Tuomaan lääkäri — nimi
nen kertomus. Se on järkyttävä kuvaus rankaisuretkikunnan uhrista, 
maalaisesta, joka parannuttuaan joutuu toistamiseen ammuttavaksi. 
Kokoelman paras tuote on kuitenkin Kubja Kaarli adjustadid — Työn
johtaja Kaarlen todistukset. Siinä kerrotaan liiku ttavasti aatelis
kartanon vanhan ikäkulun työnjohtajan tarina. 

Wilden parhaita laajempia kertomuksia on Mäeküla piimamees. 
Teoksen aiheena on köyhän torpparin traagi-koomillinen kohtalo. 
Tässä kertomuksessa, jossa kuvaillaan aateliskartanon alkeellisia 
oloja ja omalaatuisia ihmisolentoja, yhtyvät Wilden hyvät kirjailija -
avut: harvinainen kansanelämän tuntemus, luistava kansanomainen 
vuoropuhelu, jännittävä kertomistako ja taiteellinen tyyli, jopa taitu
ruuskin. 

Myös näytelmäkirjallisuuden alalla on Wilde saavuttanut menestystä. 
Saatuaan ulkomailla enemmän tilaisuutta antautua kirjallisille 

suunnitelmilleen, kirjoitti Wilde näytelmän Tabamata ime — Tavoit
tamaton ihme (1912). Teos, jota kyllä haittaa tietty dramaattisen keski
tyksen puute ja henkilökuvauksen pinnallisuus, kaavamaisuus, käsit
telee mielenkiintoista aihetta Viron henkisessä elämässä — taitelija-
probleemia. 

Toinen näytelmä Pisuhänd— Vihtahousu —ilmestyi v. 1913. Seon 
huvinäytelmä, jossa esitetään maailmansodan edellisen talokeinot-
teluaikakauden naurettavaisuuksia ja senaikuisia nousukastvyppejä. 
Teosta luonnehtii kevyt, eloisa pila, joka on Wildelle ominainen. 
Pisuhänd kuuluu laatuaan parhaiden virolaisten näytelmien jouk
koon. Se on myös taiteellisesti yleensä Wilden parhaita teoksia. • 

W7ilden teoksista on ilmestynyt suomeksi: Päivän koittaessa, Mäki
kylän maitokuski, Mahtran kapina ja Vihtahousu. 

Vihtahousu on esitetty Kansallis-Teatterissa. 
Ed. Wilde kuuluu vanhempien realistien kantajoukkoon. Tuot-
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leliaana ja lahjakkaana kertoma kirjailijana on hän vuosisadan vaih-
leessa vaikuttanut suuresti virolaisen kertomakirjallisuuden kehitykseen. 
Hän on rikastanut sitä monilla ja moninaisilla uusilla aihepiireillä. 
Hän on ratkaisevasti raivannut tietä Viron kansan olojen ja tyyppien 
realistiselle kuvaamiselle virolaisessa kirjallisuudessa. Hän on samalla 
kohottanut Viron kertomakirjallisuuden taiteellista tasoa. 

evezetes irodalmi evfordulõ volt kevessel ezelött Esztorszägban. 
EDUARD WILDE, a legjelesebb eszt irok egyike, mareius 5.-en betöl-

tötte hatvanadik eletevet. Emlitett napot ritka szep iinnepsegek között 
iillek meg a jubiläns hazäjäban. 

Eduard Wilde született 18( 5-ben Eszakkeleti-fisztorszägban, Si
muna. egyhäzközseg Pudivere-nevü nagybirtokän, ahoi atyja munka-
vezetö gyanant voit alkalmazva. Atyja szükszavu, tärgyilagos es 
gyakorlati erzekü emher liireben allott. Anyja ezzel szemben elenk 
es vidam kedellyel volt megaldva, sõt szellemi teren is szorgoskodott. 
Vermersekletet es költöi tehetseget az iro bizonyara ez utõbbitol örö-
költe. 

Wilde meg be sein töllölte elsö elelevet, amidön sziilei dtköltöztek 
közelben fekvö Muuga-nevii löldbirtokra, ahoi a esaladapa tiszttar-

t oi minösegben nvert alkalmazast. 
ßlenk, vdltozatos es sok tekintetben erdekes elet uralködott a 

ncniesi birtokokon ekkoriban, jõllehet a jobbägysägot mär koräbban 
beszüntettek. Gyermekkori otthonäban a kesõbbi iro szämära kitünö 
alkalom kinälkozott, hogy ßsztorszäg õsdi viszonyokkal es fonäk-
sägokkal kapcsolatos videki eletet töviröl-hegyire megismerje. Többek 
között a fenyitö-expedicioknak a nemesi birtokon valo megjelenese 
es az azt követö esemenyek is gyermekkori emlekeihez csatlakoznak. 
Emlitett körülmenyek Wilde szämära kesöbbi törteneti regenyei irä-
sähoz elsörangu anyagot szolgältattak. 

Az elenk kedelyu fiü tanköteles korüvä cseperedve l allinnba került. 
Videki tartõzkodäsa alatt mär elõzõleg kielegitö ügyessegre tett szerl 
a nemet nyelvben, amely az iskoläk tanitäsi nyelve voit akkoriban. 
Az elemi iskola nehäny osztälyänak elvegzese utän ätlepett a kerületi 
iskoläba. Kedvene tärgva volt a fogalmazäs, amelyben mär ekkor is 
izmos tehetsegröl tett tanüsägot. 

W;ilde Tallinnban nagynenjenel lakott, akinek ferje, BRUNBERG 
hirlapirõ, az eszt nemzeti iigy iränt kivälõ erdeklödessel viseltetett. 
Ez a tallinni otthon, amelyben muveltek az eszt irodalmat, Wilde 
elnemetesedeset meggätolta. Wilde megismerkedett az eszt költe-
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szettel. Emellett buzgõn böngeszte a nemet regenyiras unaloiri üzö 
termekeit es szinhdzi elõaddsokat ldtogatott. Emlitett elõadäsokon 
maradandõ irodalmi benyomdsokat kapott a fogekony ifju. 

Kevessel J882 vege elõtt Wilde megvdlt a kerületi iskolatõl es haza-
tert Keilaba, Tallinn közelebe. Ide, Karjaküla-nevü birtokra, költöztek 
szülei idõközben. Wilde irodalmi dilettantizmusra es kiserletezesre 
szentelt itt nehdny e vet. Elsö elbeszelesei 1883 tdjarõl datalodnak. 

E termekek istendldotta elbeszelö tehetsegrõl tettek tarnsdgot. es 
fölkeltettek az erdeklödest szerzöjvik irdnt. Wildet J883-ban a Virulane-
cimü lap szerkesztõsegebe hivtdk. Ott müdödött 188 -ig megszaki'tas 
nelkiil. Aztdn ujra videkre költözködött. 

- 1888-ban a Postimees szerkesztösegehez csatlakozotl. 
Ezen idõtõl kezdõdik Wilde szeleskörü irodalmi fejlõdesenek roha-

mos fejlödese. Nagyszdmu elbeszelesei dltalanosan ismert iroi nevet 
szereztek szdmdra hamarosan. 

Vdratlanul az az ötlete tdmadt a fiatal ironak. bogy fölosajj szinesz-
nek s a tallinni nemet szmpadon meg is kezdte ebbeli muködeset. 
Nehdnv heti kiserletezes utdn azonban maga is eszrevette, hogy rossz 
helyre jutott. 

Wilde eleteben tarka es viszontagsdgos kalandok idöszaka kezdõdölt 
ekkor. Tulajdonkeppeni dllds nelkül nehdny evig Tallinnban es Rigd-
ban tartõzkodott. Hi'rlapok alkalmi tudositoja gyandnt müködött es 
könnyu fajsülyu, de erdekfeszitö elbeszeleseket tdkolt össze reszint 
eszt, reszint nemet nyelven. Ugyanakkor egyes eszt no\ elldit nemetro 
forditotta. Egyik sikerült forditdsa szereny v jsdgiro dlldst szerzett 
szdmdra a rigai nemet lapndl. 

Rigdban sem maradt sokdig Wilde. Kiilföldi Jkdprdzatok — Nemel-
orszdg delibdbjai lebegtek szeme elõtt. 1890-ben Berlinbe utazoll 
es hdzassdgra lepett egy berlini novel. A hdzassdg nem volt boldog. 
A vildgvdros forgataga nehez anyagi helyzetbe sodorta az vjsdgirol. 
Az oridsi konkurrencia következteben tdrcdiert, humoreszkjeiert es 
fordi'tdsaiert kisebb dijat kapott, mint odahaza. Wilde egy^ttal a 
Postimees szdmdra is dolgozott. levelezöi minösegben. Mindamellett 
nagy üggyel-bajjal tudta csak mindennapi kenyeret megkeresni. 

Mdsr^szröl szellemi teren rnelyseges hatdst gyakorolt az iro fejlöde-
sere a berlini elet. Megismerte Nemetorszdg elenk politikai viszonyait. 
modern tdrsadalmi jelensegeit es fürge kulturdlis eletenek hullam-
zdsdt. A modern nemet realizmus maradando nyomokat hagyott lel-
keben hdtra. ' 

1892-ben Wilde anyagi nehezsegek kenyszerebõl visszatärt ßsztor-
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szägba. A következõ evben ujra a Postimees szerkesztõsegehez csatla-
kozott. 

189.>ban, amidön a Postimees üj kezbe, a kesõbbi nemzeti szellemü 
J. TÕNISSON tulajdon&ba került, Wilde elhagyta Tartut es Moszkväba 
lelepedett. Itt, Oroszorszäg teriileten, folytatta toväbb irodalmi mükö-
deset. 1898-ban Narväba költözött, ahoi õ lett a Virmaline-clmü lap 
szerkesztõje. 

1898 dereka t&jan Tallinnba költözve az Eesti Postimees szerkesztõ-
segeben kezdte meg müködeset. Wildet pompäs ujsägiro tehetsegnek 
•es ügyes tollforgatõnak tartottäk ezidõt&jt. 

Folyõ evszdzad elejen K. PÄTS vezetesevel Tallinn ban ij polgdri 
i-adikalis pdrtalakulds törtent. E csoport megalapi'totta a Teataja-

•cimü lapot. W^ilde 1902-ben emlitett lap szerkesztõsegehez csatlakozott. 
Wilde irodalmi müködesen ldtokörenek t&gul&sa s egyuttal celtuda-
tossag&nak iokozõdäsa erezhetö. 

Kevessel utõbb munkäslap alakult Tartuban Uudised cimmel. 
Balkäni es kisäzsiai ttjdrõl vissz^terve Wilde 1904-ben nevezett lap 
szerkesztõsegenel vdllalt älldst. ö vegezte a tarcarovat szerkeszteset 
s ebbeli beosztäsaban többek között legterjedelmesebb müve, a Prohvet 
Maltsvett, egy reszet mutatvänykeppen közzetette. 

Az orosz-japan haboru lezajläsa utän Oroszorszdg területen kilob-
bant szabadsägi mozgalmakbõl Wilde is kivette a maga reszet. Az 
orosz allamhatalom veres megtorlõ intezkedesekkel tõrte le e korai 
kiserletet. Wilde Finnorszagon keresztül kenytelen volt külföldre 
menekülni. 190(>ban Koppenhdgaba telepedett. Kesõbb, 1908-ban, 
Del-Nemetorszägba es 1910-ben rövid idõre New-\ork költözött, ahoi 
felesege ätvette az eszt munkaslap szerkeszteset. Azutän ujra Koppen-
hagäban taldljuk Wildet, ahoi ugyancsak hirlapirassal es szepirodalmi 
levekenyseggel igyekezett megelheteserõl gondoskodni. 

Amidön az orosz cäri hatalom megbukott 1917-ben, az Irõ visszater-
hetett hazäjäba. Tallinnban letelepedve varta az esemenyek fejlödeset. 
Esztorszdg fölszabaduldsa utdn eleinte a külügyminiszterium szolgäla-
taban allotl, kesõbb követ gyandnt v&llalt Berlinben alläst. E hiva-
taltõl megvält 1920-ban es visszatert Tallinnba. 1922-ben Berlinbe 
költözött ismet. A nemet valuta összeomldsa es az avval järö drdrdgu-
läs 1924-ben ujra ßsztorszägba valõ költözesre kenyszeritette a szfikös 
viszonyok között tengõdö irõt. 

W'ilde negyven even tulnyülõ irodalmi termelese rendkivül gazdag. 
jNegyven elbeszeles, tiz regeny es h&rom szmdarab munkässäganak 
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kezzelfoghatõ eredmenye. E müvek együttveve több mint hatszäz 
nyomtatott ivnyi terjedelemben ldttak napvildgot. 

E dis es vdltozatos termesü l'ro gazdag fejlõdese az eszt. elbeszelõ 
irodalom csaknem minden fdzisat felöleli a mult szdzad nyolcvanas 
eveitöl kezdve egeszen napjainkig. Az ütirdny kicsõvdzdsanak mun-
kdjdbõl alkalmasint öve az oroszlanresz. 

Wilde fejlõdeseben vilagosan megkülönböztethetiink negy külön-
bözõ idõszakot. 

Az elsö idõszak magdban foglalja az irõ 1882—1890 közölti if j;' kori 
termekeit elsõ külföldi utja elõtt. E korbõl valõ egy sereg erdekfeszitõ, 
de felületes es müveszi szempontbõl kiforratlan elbeszeles. Szerfölöt! 
keves irõi öndllõsdgot arul ei Wilde ezidötdjt. 

A masodik fejlödesi fokozat 1890-ben kezdõdött es folyõ evszazad 
elejen ert veget. Az Irõ izlesi iranya biztosabbd es elbeszelõ muveszete 
öntudatosabbd vait ezen idõszak alatt. E vdltozds elõidezese a mult 
evszdzad vegen müködõ nemet realistak, elsõsorban SUDERMANN PS 
HAUPTMANN, megismeresenek egyenes folyomdnya. Ettõl kezdödõleg 
nagyobb figyelemben reszesftette Wilde a tdrsadalmi viszonyok es. 
az azokban megnyilvdnulõ visszassagok leirdsdt s egyuttal a kõrnyezet 
es szemelyzet festesere is celtudatosan törekedett. Elöaddsi mõdja 
redlisabbd vdltozott dltaldban. KgyCttal azonban a oelzatossdg fejlö
dese is szembeszökö. 

Tdrsadalmi viszonyok tendenciõzus rajza tarul elenk vilagosan 
»Egy serlegnyi mereg» (Karikas kihvti 1893) cimmel megjelent elbeszele-
seiben. Ezt követte a »Hideg orszdgba» (Külmale maale 189 )-eimü 
elbeszeles, amely körülmenyesen elõadja az eszt zseller gazdasagi nyo-
morat es szellemi lezülleset. Az elbeszeles kriteriuma ep es egyseges. 
szerkezete. Mindamellett sokat art neki a tülzõ es müveszietlen ten-
dencia a viszonyok rajzdt, nemkülönben a szmtelenseg a fõszemelyek 
jellemzeset illetöleg. Romantikus idealizalis es valõszerutlenseg ötlik 
szemünkbe lepten-nyomon. E szepseghibdktõl eltekintve nevezett 
elbeszelest teljes egeszeben Wilde legjobb müvei köze kell szamrtanunk. 

Folyõ evszdzad elejen Wilde müveszi fejlõdese egyre erõsebb hata-
sokat kapott a naturalista iskolatõl, amellyel — legalabb reszben — 
mar Berlinben megismerkedett. A mult szazad nyolcvanas eveiben 
Zola Nemetorszdgban is vezetö allasba emelkedett. E nagy francia 
elbeszelõ hatdsa inspiralja Wilde i'j muveinek sorozatdt folyõ evszazad 
elsö eveiben. ßsztorszdg közeli multjdban elölobbant tömegmozgal-
mak leptek az irõ erdeklödesenek központjdba. Emlitett esemenyek 
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tüzetes es többe-kevesbbe reälis leirdsa erdekfeszitõ es regenyszerü 
egveni eselekmenyek kikerekitesere kitünõ hälteret szolgdltatott. 

Wilde folyõ evszdzad elsö eveibõl sz&rmazõ nagy tärsadalmi-törte-
neti regenyei — »A mahtrai ldzadäs»(Mahtra sõda 1902), »Amikor Anija 
emberei Tallinnban jartak» (Kui Anija mehed Tallinnas käisid 1903) 
es a »Maltsvett prõfeta» (Prohvet Maltsvett 1904) — a mult szdzad közepe 
t&jan, a jobbägysäg idejen, lezajlott eszakesztorszagi parasztnyugtalan-
sägokat eesetelik. 

Elsõnek emlitett elbeszeles föltetlenül a legereltebb. Ez az eszt 
videki elet egyik legerdekesebb milieu-rajza a jobb&gysäg utolsõ evei
bõl. Eleven reszletek es ertekes szok&srajzok nyüzsögnek e mü minden 
lapjän. 

Hasonlõkeppen sok erdekes helyzetrajzot tartalmaz Wilde leg-
hosszabb lelekzetü mfive, a Prohvet Maltsvett, amelv a mult evszazad 
közepe täj&n elhatalmasodott eszakesztorszdgi valläsos tömegmozgal-
makat ismerteti. A mu szerkezetet mindamellett zilaltnak, sõt reszben 
befejezetlennek kell tekintenünk. 

A sz&mkivetes ideje alatt Wilde müveszi elmelyülese es kiforrasa 
i'iton-utfelen elöcsillan. Az eszt irodalomban 1908 tajan uj esztetikai-
müveszeti irany tämadt. amelv »1 f j ü Esztorszdg» (Noor-Ecsti) neven 
v&lt közismertte. Követve a korszak äramlatät W;ilde is egyre több 
gondot kezdett forditani mnnkdi müveszi összeällitasdra es esztetikai 
hatdsdra. Wilde helyzet- es jellemrajzai egyre több pdrtatlansdgot es 
realis elelet tartalmaznak. Mondanivalõja tömörebbe, stilusa szük-
szavLbbd es kifejezöbbe lesz naprol napra. 

1908-ban megjelent «Zatonyon« (Kuival)-cimü naturalisztikus 
novell ajaban mdr vilagos müveszi haladas eszlelhetö. 

Mindamellett csak a vildghdboru tajdrõl valõ »Elbeszelesek» (Jutus
tused 1913)-cimü novellagyüjtemenyeben es »A mäekülai tejkihordõ» 
(Mäeküla piimamees 1916)-cimü regenyeben erte ei Wilde a müveszi 
erettseg delelöjet. 

Az elöbbi kötet felölel egy sorozat fürgetaktusü elbeszelest, melyek 
egy reszenek targydt az elsö forradalom esemenvei szolg&ltattäk. Kivalõ 
figyelmet crdemel e novellak közül a »Ta m äs orvosa» (Tooma tohter)-
cimü elbeszeles. E megdöbbentö rajz meseje a fenvitö expediciõk idejen 
jätszik s elöadja egy falusi ember tragikumät; akit csak azert gyõgyita-
nak föl sebeiböl, hogy veres kegyetlenseggel kivegezzek. A gyüjtemenv 
legjobb termeke mindamellettt a »Karoly munkavezetö bizonyitekai» 
(Kubja Kaarli adjustadid). E meginditõ elbeszeles hatasos modon 
adja elö a nemesi birtok elaggott munkavezetõjenek legendäj&t. 
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Wilde terjedelmesebb elbeszelesei közül, a »Müeküla piimamees» az 
iro legjobb termekei csoportjdba sorozandõ. A mu tdrgya a szegeny 
zseller tragikus sorsa. 

Ezen elbeszelesben, amely a nemesi birtokok kezdetleges viszonyait 
es sajdtos lenyeit tarja elenk, egyesülve leljük föl Wilde irõi erenyeit: 
a nepelet ritka ismeretet, a tõrõlmetszett, folyekony pdrbeszedet, az 
erdekfeszitõ meseszövest es a müveszi, sõt. virtuõz stilust. 

Wilde a szinmüirodalom teren is ert ei sikereket. 
Miutdn külföldön alkalmat käpott arra, hogv irodalmi tervei 

megvalõsitdsdra szentelje mägdt, megirta »Elerhetetlen csoda» (Taba
mata ime 1912)-cimü szindarabjdt. A drdmai központositds hianya, 
tovdbba a jellemzes feliiletessege es sablõnszerüsege drt ugyan e munka 
ertekenek, — Esztorszdg sžellemi eletebõl meritett, müvesz-problema-
kat tdrgyalõ temdja azonban föltetlenül lenyügözi az erdeklödest. 

Wilde mdsik szindarabja, a»Kincshordö tünder^ (Pisuhänd), 1913-
ban ldtott napvildgot. E vigjdtek elõadja a vilaghdboru elötti hazüzer-
kedes nevetseges fonaksdgdt es az. akkori idõk szerencsefi-tipusait. 
Könnyed, enyelgö trefa — amely Wildere különben is annyira jelleg-
zetes — arad e mübõl elõ. A Pisuhändet a maga riemeben a legjobb 
eszt szindarabok köze kell szdmitanunk. Müveszi szempontbõl ugyan-
esak Wilde legjobb müvei között foglal helyet. 

Wilde müvei közül a »Hajnalhasadaskor», (Koidu ajal),» A mäekülai 
tejkihordõ», »A mahtrai ldzadds» es a »Pisuhänd» finn forditasban is 
megjelentek. 

A Pisuhänd forditasa a Finn Nemzeti Szirihdzban került szinre. 
Eduard Wilde nelkül a regebbi realistdk vezerkarat aligha lehet 

elkepzelnünk. E termekeny es tehetseges elbeszelõ müködese a 19. es 
20. szdzad erintkezesi ideje tajdn valõsaggal determindlta az eszt iroda-
lom fejlõdeset. Sok es sokfele uj tdrgykörrel gazdagitotta a müveszi 
lehetõsegek tdvlatait. Utat tört döntö mõdon az eszt viszonyok es 
tipusok realisztikus festesehez az elbeszelõ irodalom munkateren. 
Egvi.ttal e terület szinvonaldnak emelese körül is elevülhetetlen erde-
meket szerzett maganak mindörökre. 
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A Paolo Emilio Pavolini 
ospite del Kalevalaseura 

28. II. 1925. 

Kalevala, tradotto nel metro originale 
da Paolo Emilio Pavolini. 
XLI 3, 4, 9, 13-16, 25, 26. 

II cantore Fiorentino, 
il poeta Pavolini 
apprestö le dita ai suono 
ed i pollici umettati, 
ebbe il Canto sul ginocehio, 
ristrumento di Finlandia 
laggiü in Toscana la bella, 
di quei Fiori sulla riva. 

Prese l'arpa fra le dita, 
cosi disse, parlõ allora: 
»Venga ognuno ad ascoltare 
quel che prima non ha udito: 
la letizia delle rune, 
di quest' arpa il chiaro suono!» 

E rillustre Pavolini 
cominciõ di Suomi il canto. 
E latina 1'armonia 
diventava un Suomen soitto; 
si sposava il suono ai suono, 
rispondeva ai canto il canto. 

Voglia 1'ospite Italiano, 
favorisca il gran Nostrale, 
bei compagno della lingua 
e fratello sempiterno, 
abbia caro di gradire 
questa sera il nostro cuore! 
Seguiti a volerci bene, 
per la Suomi a lavorare 
con un amore di vate, 
con un' arte qual la Sua; 
arte e amore d'Italiano 
e magia di buon Carelio. 

Evviva la cara Italia, 
viva la riva Fiorita, 
mentre splenderanno in Suomi 
bianchi gli ori della luna! 
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Suomeksi: Laulaja firenzeläinen, runoilija Pavolini, sormiansa suo
ritteli, pesi kahta peukaloa, pani laulun polvillensa, Suomen soittimen 
sorean, kaunihissa Toskanassa, kukka-Fioren kunnahilla. 

Otti soiton sormillensa, sanan virkkoi, noin nimesi: »Nytpä kaikki 
kuulemahan, mit' ei ennen täällä kuultu, iloa ikirunojen, tämän 
harpun hartautta!» 

Pavolini mainehikas loihe Suomen soittajaksi, latinaksi laulatteli, 
Väinämöistä veisautti, Suomen soittoa sovelsi; laulu lauluhun helähti, 
sopi soitto toisellensa. 

Iltavieras, Italiano, Paavolainen Meikäläinen, kaunis kielikumppa-
limme, veljemme iänikuinen, nytpä ottaos omakses suomalaiset sydä
memme! Jatka vieläkin jalosti, teeppä taaskin Suomen työtä, rinta 
väljänä, runooja, korva herkkä kuuliaisna, etelän siro sanonta. 
Lapin luottehet ominas. 

Eläköhön Italia, Fioren kaunis kukkaranta, yhtä kauan kuin on 
Suonien kuullut kullan valkeuinen! 

O. J. TALLGREN. 

Regi nomadelet a magyar Alföldön <•> Vanha pai
mentolaiselämä Unkarin tasangolla o Muistine 

karjaste elu Ungari lagendikul. 

S z i g e t h i  G y ö r f f y  I s t v a n  t a n u l m ä n y a  n y o m a n  ö s s z e ä l l i t o t t a  —  
I s t v a n  S z i g e t h i  G y ö r f f y ' n  t e o k s e s t a  s e l o s t a n u t  — .  I s t v ä n  

Szigethi Györffy teose järele refereerinud 

FARAGÕ JÕZSEF (Jõzsef Faragõ). -

SZIGETHI GYÖRFFY ISTVÄN 1922-ben Karcagon »Nagykünsägi kiõnika» 
cimmelmegjelent etnogräfiai munkäja elenk feltünest keltett az ösz-

szes eszaki orszägokban. A magyar közönsegnek alkalma nyilikarra, hogy 
e könyv tartalmärõl teljes egeszeben tudomäst szerezhessen. Helymeg-
takaritäs celjäbõl hasznosabbnak veljük, ha e könyv ertekes adatait 
finn es eszt nyelven nyujtjuk az olvasõnak. 

Vuonna 1922 ilmestyi Karcagissa arvokas ja mielenkiintoinen kirja IST-
väN SZIGETHI GYÖRFFY'n kynästä nimeltä»Isokumanilaismaan Ajan

tieto» (Nagyktinsägi Krönika), käsitellen Unkarin tasangon 
vanhojen paimenten ja suoasukkaiden elämää, turkkilaisten ja tatari-
laisten harjoittamaa vainoa, puoskareita ja noita-akkoja, kirouksia, 
uudisasukkaita, vanhoja sananparsia ja huveja sekä yleensä Unkarin 
kansan vaiheita ja muinaiselämää. Kirja sisältää 154 sivua ja jakautuu 
kymmeneen osaan. Huomiota herättäneen kirjan kaksi ensimmäistä 
lukua selostamme pääkohdittain seuraavassa. 
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On yleisesti tunnettua, että vuonna 1240, kun Bat u-k h a n> 
mongolien mahtava sotapäällikkö, oli hävittänyt kumanilaisten valta
kunnan,, pakenivat kumanilaiset, Küthe nN heidän etunenässään, ja 
pyysivät suojaa Bela IV-ltä, Unkarin silloiselta kuninkaalta. Bela IV 
antoi heille asuinsijaksi Unkarin tasangon asumattomat suomaat, joita, 
vieläkin nimitetään heidän mukaansa Isokümanilaismaaksi (N a g y 
K ti n s ä g). Isokumanilaiset sulautuivat myöhemmin unkarilaisiin, 
mutta suo ei ollut sopiva maanviljelyksen harjoittamiseen. Poudan 
aikana näet kärryt särkyivät kuoppaisilla teillä, sadeilman vallitessa ne 
taas upposivat kuraan akseleita myöten. T i s z a-, H o r t o b ä g y-, 
M i r h 6-, Berettyõ- ja Körö s-joet tulvivat tasangol'e joka 
vuosi. Kauppa ja kuljetus oli täysin mahdotonta. Väestön täytyi tur
vautua metsästykseen, kalastukseen ja karjanhoitoon saadakseen itsel
leen elatusta. Ja tosiaankin lehmä-, lammas- ja sikalaumoja harhaili 
sadottain näillä tienoin laitumella, soissa ja kaislikoissa. 

Paimenia oli kolmea eri lajia. Oli sellaisia paimenia, .jotka veivät 
karjan laitumelle aamuisin ja ajoivat sen iltaisin kotiin. Oli sellaisia, 
jotka olivat karjan mukana keväästä syksyyn yhtä mittaa. Oli vih
doin sellaisia, jotka olivat paimenessa talvenkin aikana, vuosikym
meniä yhtä mittaa, näkemättä kertaakaan ihmisten ilmoja. Jos isäntä 
tarvitsi elukoita tai tahtoi liittää uusia karjaan, niin hänen täytyi mennä 
soille etsimään karjaa umpimähkään. Villiä karjaa ei voinut näet ajella 
mielin määrin. Aamulla ei voinut tietää, missä yövytään. Paimenet 
nukkuivat tavallisesti taivasalla. Sellaisia paimenia nimitettiin »hurja
päisiksi» (s z i 1 a j o k) tai »kylmäkiskoisiksi» (r i d e g e k). 

»Hurjapäiset» eivät menneet naimisiin koskaan. Sentähden heitä 
kutsuttiin »kylmäkiskoisiksi». Tytöt ja nuorikot hullaantuivat heihin 
ja kävivät tervehtimässä heitä vaarallisimpiakin polkuja myöten. 
»Hurjapäiset» pitivät vaimo väestä, mutta eivät punaisimmat huulet 
eivätkä valkoisimihat käsivarret kyenneet houkuttelemaan heitä 
kaupungin asujamiksi. 

Eivät silti »kylmäkiskoiset» kuolleet sukupuuttoon. Eihän kukaan 
syntynyt »hurjapäiseksi». He olivat ihmiskunnan maanpakolaisia: 
orpolapsia, äpäriä, rakkaudessa pettyneitä, vääryyttä kärsineitä ihmis
parkoja, kevytmielisiä tuhlareita, perkeleen kanssa liittoutuneita 
noitataidon takia ahdistettuja, varkaita, rosvoja, karanneita sotilaita 
ja murhamiehiä. Heidän oikeaa nimeänsä ei tuntenut kukaan, kaikkia 
heitä kutsuttiin vain liikanimeltään. Santarmit eivät uskaltaneet 
mennä urkkimaan heitä kaislikoihin. Jos joku olisi aikonut ahdistaa 
heitä, ei tämä olisi koskaan tullut suolta takaisin. »Hurjapäiset» eivät 
tehneet pahaa rauhalliselle matkustajalle, vieläpä kestitsivätkin häntä 
ilmaiseksi. Karjan omistaja ei välittänyt paimenensa menneisyydestä. 
Pääasiaksi katsottiin, että »hurjapäisellä» oli mahdollisimman paljon 
elukoita, jotta hän voisi antaa korvausta esiintyvistä vahingoista. 

Vahinkoja sattui karjassa näet yltäkyllin kaikesta valppaudesta 
huolimatta. Talviöinä, kun paimentulten kipinät räiskyivät ja liekit 
leimusivat taivaanrantaa vastaan, sudet valuva sylki suussa ja vihreä 
loisto silmissä alkoivat kaarrella ja kierrellä lauman ympärillä. Kun 
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tuli himmeni vähäsen, niin kajahti selkääkarmiva ulvonta ja puhkesi 
taistelu vasikansuuruisten koirain avustamien paimenten ja susien 
välillä elämästä ja kuolemasta. Voi sitä onnetonta karjaa, jonka var
tijat joutuivat alakynteen. Seuraavassa silmänräpäyksessä sudet hyök
käsivät karjan kimppuun. Hälyytetyt sonnit mylvien, puhkien ja 
jalat vavisten puskivat ja pyörivät. Pillastuneet hevoset hirnuivat, 
purivat, potkivat ja polkivat jalkaa. Koirat ja sudet repelivät toi
siansa. »Kylmäkiskoiset» kiroilivat jumalattomasti ja antoivat hir
muisia iskuja sauvoilla, nuijilla ja kirveillä susien selkään. Voi sitä 
eläintä, jonka takareiteen susi kykeni takertumaan, sillä se ei päässyt 
vapaaksi enää. Voi sitä sutta, joka haavoittui taistelussa, sillä muut 
sudet söivät sen elävältä. Ja voi sitä säällittävää paimenta, jonka kar
jaan sudet pääsivät irti. Paimenen täytyi korvata vahinko vaikka 
millä keinoin. 

Suurin vihollinen oli kuitenkin talvi. 
Kesällä karja söi ruohoja ja lehtiä laitumella sekä kaisloja soissa, 

mutta talven aikana ei ollut syötäväksi mitään. Leikattiin tosin ruo
hoja kesällä talven varalta, mutta se ei voinut koko talveksi riittää. 
Naudat laihtuivat hirvittävästi nälästä ja niiden karvat kasvoivat 
monen desimetrin pituisiksi, jotta niillä siten olisi turva paukkuvaa 
pakkasta vastaan. Karja näytti muinaisaikojen hirviöjoukolta. 

Ja alkoi vaeltaminen ja epätoivoinen ravinnon etsiminen jääty
neiden soiden, purojen ja jokien yli mahdollisesti heinää säilyttäneitä 
saaria kohden. Jos löydettiinkin sellainen saari, eivät sen ruohot jaksa
neet ajan pitkään antaa tarpeeksi ravintoa suunnattomille laumoille. 
Jos suoja-ilma sattui tulemaan äkkiäarvaamatta, niin täyt i kuljettaa 
karja laivalla maihin, sillä ajojäät ja hyllyvät rämeet olisivat sen sur
manneet, saarella taas olisi se kuollut nälkään. 

Talvella vuonna 1755 paimenpäällikkö Sändor V ä j 6 lähelti 
kaksi paimensälliä hakemaan kylästä ruokaa karjaväelle. Mutta he 
menivätkin suoraa tietä krouviin ja joivat sekä mässäsivät siellä neljä 
vuorokautta yhtä mittaa. Neljäntenä päivänä kylänvanhin sai vihiä 
hurjistelusta, antoi kaksikymmentäviisi kepiniskua kummallekin ja 
karkoitti heidät kylästä. He eivät kuitenkaan voineet enää ehtiä hy-
v'ssä ajoin karjan luo. Sulaminen ja tulva oli ylimmillään, kun he 
s a a p u i v a t  p e r i l l e .  K a r j a n  i s ä n n ä t ,  G y ö r g y  N ä n ä s i  j a  M i h ä l y  
D a r 6 c z i, kiiruhtivat laivojen kanssa pulassa olevan paimenpäälli-
kön avuksi karjaa pelastamaan. Väjõ pyysi karjanomistajia »suuren 
Jumalan nimessä», että nämät eivät hätiköisi, vaan antaisivat levätä 
karjan joka saarella päivän verran. Omaisuutensa menettämistä pel
käävät isännät eivät totelleet kokenutta paimenpäällikköä. Loppuun 
väsynyt karja ei kestänyt järetöntä hoppua ja upposi rämeeseen tai 
menehtyi ajojäihin. Karjanomistajat kostivat kovasti viattomalle 
paimenpäällikölle. »He ottivat takavar kkoon Väjõn koko omaisuuden: 
kolme kolmivuotis'a ja kaksi nelivuotista härkää, yhden nelivuotiaan 
mullikan ja kaksi kolmivuotiasta, yhden emälehmän vasikoineen, 
kaksi sonnia, kaksi tammaa, yhden varsan, yhden ratsuhevosen, kahdet 
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rattaat, kaksi kirvestä, kaksi rautapataa, kaksi sauvaa ja kolme veistä 
ja jakoivat ne tasan keskenänsä.» 

Paitsi susia ja talvea aiheuttivat varkaatkin aikamoisia vähennyksiä 
elukoiden lukumäärässä. 

Varkaat olivat paimenten roistoväkeä soiden luoksepääsemättö-
millä saarilla. Varkaiden ja paimenten välit olivat tavallisesti erittäin 
ystävällisiä. Paimenet antoivat suojan ja elatusta varkaille, varkaat 
taas auttoivat paimenia urkkimalla vieraiden varkaiden varastamia 
elukoita tai varastamalla uusia niiden sijaan. Varkauden tapahtuessa 
olivat naapurikarjojenkin paimenet velvoitetut etsimään varkaita par
haansa mukaan voidakseen vapautua epäluulosta. Jos varas löydettiin, 
niin paimenet antoivat koirien repiä hänet kappaleiksi. 

Kun karjantarkastuksen aika lähestyi, alkoi uuras hyörinä ja pyö
rinä paimenten keskuudessa. Heidän täytyi salassa antaa tai ottaa 
lainaksi elukoita naapurista. Jos naapurikunnan lahjoman paimenen 
karjasta löydettiin ylimääräisiä elukoita, niin takavarikoitiin ne laitu
men epäoikeutetun käyttämisen verukkeella. Jos elukoiden lukumää
rästä puuttui joitakin, niin paimenen täytyi maksaa vahinko omasta 
karjastaan, tai jos ei kyennyt siihen, joutui hän tyrmään. Näin esi
m e r k i k s i  v u o n n a  1 8 0 9  p a i m e n p ä ä l l i k k ö  I s t v a n  B a r k ö c z i  » t e k i  
kahleissa karjasta tiliä». 

Jos karja majaili tavallista pitemmän aikaa jollakin seudulla, niin 
paimenet kyhäsivät kartion muotoisen mökin kolmen sylen pituisista 
ruo'oista. Mökin sisäosa oli laastittu savella ja sen katosta — räppä
nän vieressä — riippui kasaria kannattava koukku. Keskellä mökkiä 
tuli leimusi alituisesti. Hevosten ja nautojen pääkalloja oli istuimina 
tulen ympärillä. Päivystäjä-paimen oli ulkona karjaa valvomassa, 
muut paimenet lämmittelivät mökissä ilkialastomina. Jos päivystäjä 
huusi apua, niin alastomat paimenet menivät muitta mutkitta katso
maan, mikä on hätänä. Eivät he pakkasesta, jäästä, lumesta paljoa 
piitanneet. 

Mutta jos karjan ravintoa oli niukalta, niin paimenet olivat pako
tetut seuraamaan karjaa rajumyrskyn ulvoessa, pakkasessa, pyryssä 
ja tuiskussa pysähtymättä. Heidän oli pakko paneutua maata taivas-
alle lumelle. Pohjoistuuli sammutti tulen ja jättiläismäinen lammas-
turkki ei kyennyt antamaan tarpeeksi lämpöä. Oli onni, jos he kyke
nivät kyhäämään ruokakarsinan karjalle ja pingoittamaan nahka-
kankaan seipäiden varaan tai kaivamaan kuopan itsellensä suojaksi 
raivoavaa myrskyä-vastaan. Oli sellaisiakin paimenia, jotka karkoitti-
vat elukan makaamasta ja asettuivat sen makuusijalle itse, saadak
seen enemmän lämpöä. Mutta oikea paimen piti sellaista menettely
tapaa häpeällisenä ja paimenpäällikkö rankaisi sitä ankarasti suurena 
rikoksena. 

»Hurjapäiset» olivat pakanallisen jumalattomia miehiä. He eivät 
maininneet Jumalan nimeä muuten kuin kauheiden kirousten yhtey
dessä. Muut tavalliset ihmiset olivat pakotetut käymään kirkossa 
pyhäpäivinä maistraatin määräyksestä. »Hurjapäisistä» ei huolinut 
kukaan. Heidät täytyi uhrata helvetille, sillä karja olisi muuten me-
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nehtynyt. »Hurjapäisillä» oli oma uskontonsa. Ile kunnioittivat sii
villä varustettua noitahevosta (taito s), joka kiiruhti heidän avuk
s e n s a ,  k u n  h e  j o u t u i v a t  s u u r e e n  h ä t ä ä n .  I f e  p e l k ä s i v ä t  H e r e  t  I  y  6 -
joessa O s v e n y- ja Hues a kylien keskivaiheilla olevaa Perkeleen-
saarta (O r d ö g-s z i g e t), jossa perkeleet pitivät kokouksia ja sää
tivät lakeja ihmiskunnan kohtaloista. Unkarilaisten pakanallinen 
muinaisuskonto on säilynyt puhtaimpana »hurjapäisten» keskuudessa. 

»Hurjapäiset» eivät käyttäneet housuja koskaan. Heidän koko 
pukimensa oli polvien tienoilla remmeillä sidotut väljät alushousut, 
tuskin napaan saakka ulottuva paita, kaulaan ja niskaan kiinnitetyt 
vuodat etu- ja takapuolella, 12—24 lampaan nahasta valmistettu 
ihralla hierottu jättiläisturkki ja karkeat pieksukengät. Heidän pitkät 
hiuksensa olivat letteihin palmikoidut, joita koristi kahden vaaksan 
pituinen korkea kypärä. »Hurjapäiset» tallasivat uudenuutukaiset 
alusvaatteensa tuhkaan, mihin oli sekoitettu lampaanmaitoa ja hie
roivat niitä silavalla, jotta ne tulisivat vedenkestäviksi, syöpäläisille 
pääsemättömiksi ja pesua kaipaamattomiksi. »Hurjapäiset» eivät pe
seytyneet, eivätkä kylpeneet koskaan. Heidän täytyi kahlata vedessä 
aina kainaloon saakka monta kymmentä kertaa joka päivä. Keino
tekoinen ja tahallinen puhdistautuminen olisi ollut täysin tarpeetonta. 
Heidän ihonsa tuli polttavasta auringosta, lumirännästä ja pakkasesta 
niin karkeaksi kuin saappaan nahka. 

»Hurjapäisten» vaateparsi miellytti kaupunkilaisia niin suuressa 
määrin, että »kumanilaisten kapteeni» (kün kapitä n y) oli pako
tettu julistamaan asetuksen »hurjapäisten haisevien, inhottavien, rivou
teen, pöyhistelvyn ja röyhkeyteen kehoittavien pukimien» jäljittele
mistä vastaan ja määräsi, että »hurjapäiset» eivät saa oleskella kylässä 
vuorokautta pitempää aikaa. 

Isännät olivat velvoitetut lähettämään vuosittain yhden leivän 
jokaista elukkaa kohden paimensällin välityksellä, joka kävi kylässä 
rattailla kerran viikossa. Lumensulamisaikana, kun leipien lähettä
minen oli mahdotonta, paimenet söivät kaislojen palleronmuotoisiksi 
paisuneita juuria (b ö n d ö eli b ö n g y ö 1 e) sekä »kastepuuro» 
(h ar matkas a)-nimisiä hauruja keitettynä tai paistettuna ja piti
vät molempia erittäin maukkaina. He söivät myös paljon sian, lam-
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paan, lehmän ja hevosen lihaa ja joivat lehmän, lampaan ja tamman 
maitoa. Jos elukka poiki, niin vastasyntynyt, eläin joutui useimmiten 
kasariin. Ei siitä isännän tarvinnut saada tietoja. Päivänpaisteessa 
kuivatut tähteet kelpasivat säilykkeiksi. Syötäväksi kelpaamattomat 
osat käytettiin syöteiksi susia pyydystettäessä ja kalastettaessa. Kar
jan kahlatessa suossa sekaantui muta veteen ja kalat takertuivat sa
keaan rapakkoon, kykenemättä uimaan. Siilon paimen pystyi kalasta
maan ilman kalastusvehkeitä. 

Sikapaimenet olivat hurjapäisimmät »hurjapäisten» joukossa. He 
käyttivät säärystimiä voidakseen kahlata lätäköissä sikojen perässä. 
Heidän karjassaan olivat siat erikoista lajia. Ne majailivat rämeissä, 
halveksivat maissia ja söivät yksinomaan puiden ja kaislojen juuria, 
kaloja ja erilaisia vesimatoja. Ainoastaan monimutkaisen pyydystys-
vehkeen avulla voitiin niitä ottaa kiinni ja tappaa yksinomaan kiväärin 
kuulalla. Ne siittivät metsäkarjujen kanssa, kaivoivat suuria kuoppia 
itsellensä, porsivat kaksi kertaa vuosittain ja repivät" paimenen, jos se 
lähestyi niitä varomattomasti siihen aikaan. 

Isokumanilaisten koko alue oli soita ja rämeitä täynnä varsinkin 
tulvien aikana. Joet näyttivät seisovilta vesiltä. Vuonna 1799 eräs 
paljon kokenut ukko, M i h ä 1 y Sz el, todisti valalla oikeudessa, 
että Berettyõ-joki virtaa, vaikka ihmissilmä ei sitä voi huomata. Kylät 
olivat soiden ympäröimiä. Komädi-nimisen kylän tienoilla oli 15000 
tynnyrinalaa kaislikkoa. Matkustaminen kylien välillä ja liikkuminen 
kaduilla tapahtui laivojen ja veneiden avulla. Kun suo alkoi kuivua, niin 
hevoset vetivät venettä tai-laivaa rapakossa. Hautajaisissa oli monta 
kertaa 40—50 venettä ruumisarkkua saattamassa hautausmaalle. 

Talot olivat la'itetut pajunvesoista ja paaluihin kiinnitetyt. Tul
vien aikana talot usein lohkesivat alustasta ja uivat veden pinnalla 
virtaa myöten umpimähkään. Väestö oli tottunut tulviin niin suu
ressa määrin, että jos niitä jonakin vuonna ei olisi jostakin syystä esiin
tynyt, sitä olisi pidetty Jumalan rangaistuksena. 

Vesilintuja oli näillä tienoin niin suunnattomia joukkoja, että 
B a j o m'in papin vuonna 1827 muistiinpanemien kirjoitusten mukaan 
»vesi oli sorsien mustaama». Lintulajeista pidettiin enimmin kurjista, 
sillä niiden pyydystäminen vaati erikoista ja ennenkuulumatonta taita-
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vuutta. »Kur j estäjät» (darväszok) olivat erittäin suuressa ar
vossa pidettyjä miehiä. Yksi ainoa kurjensulka maksoi pytyn vehniä. 
Oikea mies ei voinut olla pistämättä kurjensulkaa hattuunsa koris
teeksi. Loistosta ja ylellisyydestä pitävät varakkaat miehet kiinnitti
vät kaksikin kurjensulkaa siihen, toisen oikealle ja toisen vasemmalle 
puolelle. Rengeillä ei ollut lupaa käyttää kurjensulkaa, sentähden he 
käyttivät kukonsulkaa samaa tarkoitusta varten. Erään kansanlaulun 
mukaan muudan ajuri luopui toimestaan vain sentähden, ettei hän 
olisi pakotettu käyttämään kukonsulkaa. Santarmitkin olivat velvoi
tetut pistämään kurjensulan kypäräänsä, voidakseen herättää ros
voissa pelkoa ja kunnioitusta. 

Kurkien jälkeen olivat joutsenet enimmin pidettyjä. Joutsenen 
höyhenillä täytetyt tyynyt olivat naimaikäisten tyttöjen haaveilujen 
esineinä. Pelikaaneja pidettiin myöskin suuressa arvossa etenkin nii
den kauniiden vaikeitten sulkien ja lusikaksi kelpaavan nokan vuoksi. 
Sorsista, villihanhista, haikaroista, hohka- ja sininärheistä ei kukaan 
välittänyt. 

Väestö jaksoi tuskin kuljettaa vesilintujen munia veneillä kotiin. 
Z ä d o r-nimisen puron yli siltaa rakennettaessa käytettiin munan-
keltuaisia laastin asemesta, jotta silta tulisi oikein lujaksi ja kestä
väksi. Näyttää siltä, että rakentajat valitsivat hyvän keinon, sillä 
Zädor'in purosta ei uomaakkaan ole näkyvissä enää, mutta silta on pys
tyssä ja hyvässä kunnossa vieläkin. 

Otusten joukosta mainittakoon susi, kettu, metsäkarju, metsä
kauris, saukko, majava, mäyrä, kilpikonna, metsäkissa, hilleri, portimo 
ja rotta. Satojen kalalajien luetteleminen olisi hankalaa ja epäkiitol
lista työtä. Kasveista olivat tuuman paksuiset ja kolmen sylen kor
kuiset ruo'ot hyödyllisiin mä t Niitä käytettiin aidoiksi, rakennus
aineeksi, kattojen peittämiseen, korien valmistamiseen ja seipäiksi 
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sekä niiden juuria ravinnoksi. Vuonna 1789 K a r c a g'in kaupungin 
ympäristöstä korjattiin 76,000 lyhdettä ruokoja. Pajunvesoista valmis
tettiin veräjiä, mehiläispesiä ja erilaisia kalanpyydyksiä. Vuonna 1827 
Debrecen'in kaupungissa maksettiin 50 groshenia (nykyään 20 Smk.) 
vaunullisesta ruokoja. 

Suon asukkaat (ret e s ember) olivat ammatiltaan metsästäjiä, 
kalastajia, ravustajia, »kurjestajia» (darväsz), »haukastajia» 
(s õ 1 y m ä s z), »sammakostajia» (b e k ä s z), »mehiläisestäjiä» (m e h e s z) 
ja »iilimadostajia» (pi 6ca sz edö). He olivat vapautta ja riippumatto
muutta rakastavia miehiä, jotka eivät maksaneet veroa, eivät suoritta
neet asevelvollisuutta, halveksivat työtä ja sentähden sekä maistraatin 
että talonpoikien ahdistamina täytyi heidän kapineineen karata pai
kasta toiseen alituisesti. Mutta silti tapahtui useasti, että ahdistajat 
olivat pakotetut turvautumaan heidän apuunsa. Tärkeiden anomusten 
ratkaisu suotuisaan suuntaan oli varma vain siinä tapauksessa, että 
oheenliitettiin lahjaksi kilpikonna, kurki tai pelikaani. Ja jokainen 
matkustaja olisi sortunut suohon ilman heidän opastustaan. 

Suossa näet uiskenteli hyllyviä nurmi-saaria, joita kokematon mies 
olisi luullut kiinteiksi. Itse suomieskin oli pakoitettu käyttämään 
nelihaaraista tunnusteluvehjettä. Oli paikkoja, joissa täytyi juosten 
hyppiä mättäältä toiselle. Jos matkustaja hengästyi, eikä jaksanut 
juosta ja hyppiä kyllin nopeasti, niin upposi hän pohjaan vankalta 
näyttävän mättään kanssa. Keväällä kaislikko sytytettiin ilmituleen, 
jotta uusia kaisloja voisi kasvaa lahonneiden asemesta. Tapahtuipa 
niinkin, että kaislikko syttyi huolimattomuudesta. Mantereesta eris
tetyt paimenet ja suomiehet eivät silti langenneet epätoivoon. He 
sytyttivät tulen toiseen paikkaan ja kaksi vastakkain pyrkivää vihol
lista surmasi toisensa. Saattoi tapahtua niinkin, että tuli kyti salassa 
vihreän peiton alla ja kokematon mies upposi ilmituleen. Sikojen kai
vamat vedenalaiset kuopatkin olivat erittäin vaarallisia. Kohoavat 
jalavat ja raidat olivat suomiehille suunnan osoittajina. 

Kalastus tapahtui apajan, rysän, »tuhon» (v e s z) eli »padon» 
(r e k e s z) ja »vahtiverkon» (ö r h ä 1 6) avulla. »Tuhot» olivat ruo'oista 
valmistettuja aitauksia vesien poikki, aitauksia, jotka mutkikkaan 
rakenteen kautta pakoittivat kaloja uimaan »tuhon» suuhun, jossa 



138 Györffy—Faragõ, Vanha paimentolaiselämä Unkarin . . . 

kalastaja ammensi ne veneeseen kauhalla. »Vahtiverkko» oli mahtavan 
ympyrän muotoinen ja tuli käytettäessä aina pienemmäksi, kunnes 
yhteensullotut kalat tulivat avuttomiksi. 

Kalastajat vuokrasivat kalastusoikeuden kaupunkien maistraatilta. 
Puolet »tuholla» pyydystetyistä kaloista sekä kolmasosa verkoilla saa-
duišta kuului kaupungille. Kalastaja-seuran (haläszbokor) kaksi van
hinta vannoi menettelevänsä uskollisesti sopimuksen ehtojen mukaan. 
Pyydystetyt kalat pantiin elävinä vedellä täytettyyn kalakuoppaan 
tai perattuina jääkellariin. 

Hyvien kalastuspaikkojen ja kylän rajojen yhteensattumasta syntyi 
ristiriitoja, vieläpä verisiä tappelujakin eri kuntien kalastusseurojen 
välillä. 

Ravustaminen tapahtui pilaantuneen lihan tai maksan avulla. 
Taitava ravustaja osasi kahmata rapuja paljailla käsilläänkin ruokojen 
lomasta. Sekä rapuja että kilpikonnia käytti etupäässä herrasväki 

Iilimadot olivat parasta lääkettä verirunsauden lieventämiseksi ja 
halvauksen torjumiseksi. Vilutautia vastaan oli paras keino 
hunaja viiniin sekoitettuna. Mehiläiset elivät soihin rakennetuissa 
pesissä ilman erikoista hoitoa. Jos jollakin isännällä oli 50—100 mehi-
läisperhettä, niin hän eli suolla mehiläisten keskuudessa. 

Linnustaminen tapahtui haukkojen, ansojen ja liiman avulla. Mutta 
tapahtui niinkin, että linnustajat kahlehtivat kotkanpojat niiden pesiin 
kiinni ja anastivat epätoivoisen emäkotkan pojilleen yötä päivää jou-
kottain tuomat kalat ja linnut. XVIII vuosisadan keskivaiheilta alkaen 
käytettiin kivääreitäkin metsästämiseen ja linnustamiseen. Suden-
ajoa varten suomiesten johdolla liittoutui eri kuntia keskenänsä. Lintu
ja otussaaliin myymistä juutalaisille tai kreikkalaisille rangaistiin anka
rasti. 

Soissa kasvavat yrtit olivat erittäin sopivat tautien parantamiseen. 
Suomiesten vaimot myivät sellaisia yrttejä eri teltoissa markkinoilla. 
»Paise-yrtti» (f e k e 1 y f ü) paransi ihotauteja ja pystyi myöskin erin
omaisesti karkoittamaan noita-akat. »Varsanhäntä-yrtti» (c s i k 6-
f a r k f ü) oli hyödyllinen nenä vuodon pysähdyttämiseksi ja »satarei-
käinen yrtti» (szäzlyukti f ü) huolten poistamista varten. Pitaali-
tautia parantamaan ei pystynyt muu kuin »perkeleen purema yrtti» 
(ördögharapta f ü). »Virädic s»-nimisen yrtin keittäminen pa
ransi rampuuden ja sen savu poisti rajuilman. »Mehiläisyrtin» (m e h f ü) 
neste oli ensiluokkaista halvauksen parantamiseen. »Korvayrttiä» 
(f ü 1 f ü) käytettiin menestyksellä kuuroutta vastaan. Koiruoho vah
visti vatsaa. »Solmuista ruumiin aukaiseva yrtti» (t e t e m o 1 d 6 f ü), 
»noita-akan tallaama yrtti» (boszorkänylepte fü) ja »koiran 
viinirypäle» (ebszölö) olivat erittäin tehokkaita noita-akkojen tihu
töitä vastaan. »Kultainen tukiyrtti» (arany istäpfü) paransi 
vesitaudin, »pikku pääskysen yrtti» (kisfecskefü) ja »mustanok-
konen» (feketecsalän) kaula-ajoksen. »Mustan iilimadon tyvi» 
(feketenaddlytö) sitoi murskatut luut toisiinsa. »Elämän ja 
kuoleman yrtti» (e 1 e k h a 1 o k fü) elvytti murhatut uuteen elämään. 
^Hevosenkynsi-yrtti» (1 6 k ö r ö m f ü) paransi kynsitaudin, »tartunta-
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yrtti» (m e t e 1 y f ü) tartunnan ja »sudenomena>v (farkasalma) 
satulan aiheuttamat haavat ja pattijalkaisuuden ja »syyhy-yrtti» 
(r ü h f ü) syhelmän varmalla menestyksellä. »M a n c s i-f ti» niminen 
yrtti loitsi hevoskaakista kilpa-ajoratsun. »Rauta-yrtti» (v a s f ti) 
sulatti kahleet rosvon käsistä, vaivutti vartijat sikeään uneen ja avasi 
tyrmän oven pakenevan rosvon edessä. 

1860-luvun alkupuolella alkoi soiden ja rämeiden kuivaaminen. 
Insinöörien nero voitti kaislikot, joihin oikeuden käsi ei vuosituhan
siin kyennyt tunkeutumaan. Aurat kyntivät vakoja soilla. »Hurja
päiset» ja suomiehet itkivät valtakuntansa menettämistä aina kuole
maansa saakka, aivankuin kuninkaat, joiden täytyy valtaistuimeltaan 
paeta maanpakolaisuuteen ja kurjuuteen. 

1922 a. ilmus Karcagis väärtuslik ja huvitav raamat ISTVAN SZIGETHI 
GYÖRFFY poolt, nimega »Suur-Kumaanimaa Ajaraamat». Ta käsitleb 

Ungari lagendiku muististe karjuste ja soo elanikkude elu, türklaste ja 
tatarlaste harjutatud vaenu, lausujaid ja nõiamoorisid, vandumisi, 
uudisasunikka, vanu kõnekäändusid ja lõbusid, ja üleüldse Ungari 
rahva ajalugu ja muistist elu. Raamat sisaldab 154 lk. ja jagub 10 
osasse, sisukorda ja allikate nimekirja arvesse võtmata. Tähelepanekut 
äratanud raamatu kaks esimest päätükki refereeritagu pääkohtade 
järele järgmises. 

On üleüldiselt tuttav, et, kui Batu-khan, mongolide vägev sõjapää-
lik, kumaanlaste riigi 1240 a. oli hävitanud, siis kumaanlased põgenesid, 
ja, Kuthen eesotsas, Bela IV:lt, selleaegselt Ungari kuningalt, abi palusid. 

' Bela IV andis neile Ungari lagendiku asumata soomaad asupaigaks, 
mida nende järge veelgi Suur-Kumaanimaaks (Nagy-Künsäg) nimeta
takse. Suurkumaanid sulasid hiljemini ungarlastega ühte. Soo ei olnud 
maaharimiseks kõlvuline. Põua ajal läksid vankrid konarikkudelteedel 
katki, vihmaste ilmadegj uppusid nad jälle rattarummuni por;sse. 
Tisza, Hortobägy, Mirhõ, Berettyõ ja Körös jõgi ujutasid igi aasta 
lagendiku tile. Kauplus ja vedu oli päris võimatu. Elanikud otsisid 
jahist, kalapüügist ja karja kasvatamisest abi ja said nii oma päätoiduse. 
Ja tõepoolest liikus sadade viisi lehma, lamba ja sea karju neil paigul, 
soodes ja roostikkudes. 

Kolm eri karjaste liiki. »Pöörased» ehk »jahedad». »Pööraste» mnevik 
ja armastuse elu. Loomade arvus sünnitatud kahanemised ja nende täit
mine. Võitlused huntide vasta. Toidu otsimine karjale talve ajal. Üliinim
likud pingutused karja päästmiseks lume sulamise ajal. Vargad. Karja 
ülevaatus ja sellega ühenduses olevad toimetused. Karjuste asupaik. 
Rändamine karja seltsis talvises tormis. Kaitse karjastele ja karjale 
tuule ja külmade vasta. »Pööraste» usk. Riided. Karjaste toit. Sea
karjused. Rabade laius. Liikumise abinõud. Suurtevete aeg. Vesi
linnud ja nende kasutamine. Soo kiskjad. Soo taimkond. Soomeeste 
amet ja päätoidus. isesugused eluhädaohud sool käies ja eri abinõud 
nende eest hoidmiseks. Kalapüük, ta eri viisid, lepingud ja kala
püügist sündivad sekeldused. Vähipüük. Linnupüük. Kaanide püüdmine. 
Mesilaste pidamine,. Soorohlude tarvitamine eri tõbede parandamiseks. 
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18C0 aastate alguses alustati soode ja rabade kuivaks laskmine. 
Inseneride osavus võitis roostikud, millesse kohtu võim aastatuhan
dete kestes ei olnud puutunud. Adrad kündsid soodel vagusid. »Pöösa-
sed» ja soomehed nutsid surmani oma riigi kadu, otsekui kuningad, 
kes peavad troonilt maapakku ja viletsusesse taganema. 

Komikansan elämästä <«> Komi rahva elust <$> 
Ä komi n ep eleteböl. 

Kirjoittanut — Kirjutanud — Irta 
iGon MÕSSHEG. 

Suomalais-ugrilaisten kansojen permiläiseen ryhmään kuuluu kaksi 
heimoa, syrjäänit ja votjakit. Edellisen heimon venäläiset 

pakavat perusteettomasti edelleen kahteen heimoon, syrjääneihin ja 
kermjakkeihin. Kuitenkin syrjäänit ja permjakit puhuvat samaa 
kieltä ja kutsuvat itseänsä komikansaksi. Tämän komikansan asuma 
alue käsittää koko Itä-Euroopan koillisosan vesirikkaine Petsora-ja 
Vytšegda-jokineen ja sinne saakka ulottuvine Mezen- ja Kama-joki-
neen sekä Timan ja Pohjois-Urali vuorineen. Seuraavassa 
esitetään muutamia seikkoja mainittujen syrjäänien ja permjakkien 
eli komikansan elämästä. 

V. 1822 julkaistiin Venäjällä laki, jonka mukaan kaikki venäläisten 
tunnetuista hävityksistä säästyneet voitettujen kansojen jälkeläiset 
julistettiin yleisten venäläisten lakien ja laitoksien edessä tasa-arvoi-
siksi venäläisten kanssa. J) 

Laki tuli voimaan juuri aikoihin, jolloin useat Venäjän voitetut 
kansat olivat sukupuuttoon häviämässä. Erittäin toivottomassa tilassa 
olivat permalaisten jälkeläiset komit. Komikansan laajoilla alueilla 
oli enää tuskin 100,000 henkeä. Kuinka vaillinainen ja puutteellinen 
tuo laki olikaan, vaikutti se kuitenkin sen, että voitetut kansat alkoi
vat sen voimaanastumisen jälkeen huomattavasti elpyä; näiden talou
dellinen elämä parantuu ja heidän lukumääränsä tuntuvasti kasvaa. 
Samalla on huomattava, että väestön elpyminen on siellä nopeampi, 
missä venäläinen »inhimillinen» valta vähemmän vaikuttaa. Tämä 
näkyy selvästi tarkattaessa komikansan lukumäärää sen eri alueilla. 
Niinpä esim. virallisten venäläisten tietojen mukaan Arkangelin kuver-
nementin metsissä Petšora-joen varsilla piileskelevien köyhien pako
laisperheiden väkiluku v. 1835 oli ainoastaan 6,958 henkeä, mutta 
v. 1897 heitä oli jo 23.260 henkeä. Siis väestö oli 62 vuodessa lisään
tynyt 234 % eli yli 3 % vuodessa. > 

Taloudellinenkin elämä on siellä huomattavasti parantunut. Väestö, 
joka ei ennen v. 1822 omistanut mitään, on sittemmin vähässä ajassa 
niin rikastunut, että sen keskuudessa tavataan miljoonamiehiäkin. 

l) IIojiHoe coõpaHHe 3&KOHOB POCCHÜCKOÜ HMnepuH, XXXVIII, §§ 29—126 
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Tämän lyhyen ajan kuluessa vaihtuivat yksityiset mökkiasutukset, 
jotka venäläistä väkivaltaa lymyten olivat rakennetut synkkiin met
siin, vähitellen komeiksi kirkonkyliksi, suorine, leveine katuineen ja 
kaksikerroksisine kauniisti maalattuine taloineen.*) Mainittakoon 
tässä Mohtša-Ižman kirkonkylä, jossa on n. 5,000 asukasta. 

Tuo permalaisten jälkeläisten nopea elpyminen Petšora-joen var
silla johtuu käsittääkseni, kuten viitattu, siitä, että he asuivat kau
kana venäläisistä keskuspaikoista ja Venäjän väkivalta ei vielä ulot
tunut heihin saakka. 

Aivan toisin on asian laita Vytšegda- ja Kama-jokien varsilla, missä 
Venäjän hallitus pitää luonnonrikkaudet tarkkaan hallussaan ja väestö 
kärsii äärimäistä taloudellista puutetta. Komikansalla on täällä 
ainoastaan hyvin pieniä maa-alueita, suurimman osan ollessa jylhien 
Venäjän hallitukselle tai yksityisomistajille kuuluvien metsien pei
tossa, ja kun väestöllä ei ole täällä muita pääelinkeinoja kuin maan
viljelys, niin se kärsii suurta maan puutetta, on köyhää ja pakotettu 
etsimään elatuksensa Venäjän alueella olevissa tehtaissa tai siirty
mään Siperiaan tai toisille Venäjän alueille. Viimeisinä vuosikymme
ninä kävi yksinomaan Ustj-Sysolskin piirikunnasta vuosittain Uralin 
tehtaissa 10—15,000 komilaista. 2) Samanlainen ilmiö- huomataan 
myöskin Ivania-joen varsilla. Tämän taloudellisen sorron johdosta on 
näiden alueiden väestö paljon köyhempää kuin Petšoran alueella. Väes
tön lisääntyminenkin käy paljon hitaammin. Niinpä esim. Vytšegda-
joen varsilla Ustj-Sysolskin ja Jarenskin kihlakunnissa oli v. 1835 
komilaisia kaikkiaan 64,007 ja v. 1897 heitä oli 114,966 henkeä. Siis 
väestö oli tämän ajan kuluessa lisääntynyt ainoastaan 79.6 %; toisin 
sanoen Vytšegda-joen varsilla venäläisten sortopolitiikan vuoksi komi-
laiset lisääntyivät Petšoran asukkaihin verrattuna 2 1/a kertaa hitaam
min. Kuitenkin on komiväestön tila hiukan parempi Kama-joen var
silla kuin Vytšegda-joen varsilla. 

Venäjän hallitus ei ole hetkeksikään tahtonut luopua julmasta 
pyrkimyksestään hävittää voitettuja kansoja särkemällä näiden kan
sallista eheyttä. Ilmeisesti ainakin suurelta osalta tätä tarkoittaen on 
se jakanut komikansankin neljään eri kuvernementtiin, nimittäin Ar
kangelin, Vologdan, Vjatkan ja Permin. Sitäpaitsi on väestö näissä 
kuvernemeiiteissa hajoitettu eri kihlakuntiin ja on tämä suoritettu 
niin että komikansa näissä olisi vähemmistönä venäläisiin nähden. 
Tätä periaatetta on myös noudatettu kihlakuntien jakamisessa volos-
teihin ja kuntiin. Lisäksi tulee alussa mainittu venäläisten menetelmä 
jakaa komikansa kahdeksi erilliseksi osaksi, Permin läänissä asuviin 
permjakkeihin ja toisissa lääneissä asuviin syrjääneihin. Näin tehden 
antavat venäläiset väärän käsityksen komikansasta. 

x) Maksimov: Toa na ceBepe, sv. 430—449; Martynov: Ile^epeKHit Kpaii, II. 
a) TpyAH eKcneiumHH Ilo IRACJIEÄOBAHHTO ITeiepcicaro Kpan B 1908—1909» I* 
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Venäläisten tilastotietojen mukaan oli komikansan väkiluku v. 1897: 

Kuvernementit: Kihlakunnat: Kamilaisia: Venäläisiä: Muita: 

Argangelin: Petšoran: 
Mezenin: 

21.971 
1.101 

10.234 
22.824 

2.786 
(?) 

Volodgan: Ustj-Sysolskin: 
Jarenskin: 

91.000 
31.239 

6.832 
14.206 

— 

Vjatkan: Orlovin: 
Glazovin: 

5.687 
5.369 

208.261 
201.746 161.200 

Permin: Tšerdynin: 
Solikamskin 

28.024 
65.279 

77.333 
161.294 

Pohjois-Jäämeren rannikot ovat aina napapiiriin saakka metsättö
miä ja aivan asumattomia tundra-alueita. Siitä etelään alkavat kohta 
synkät havumetsät — mänty-, kuusi-, lehtikuusi-, jalokuusi- ja setri-
puineen, jotka sitten huomaamatta muuttuvat sekametsiksi, joissa 
tavataan koivuja, haapoja, pajuja, lehmuksia y. m. 

Tällä laajalla alueella on soita, jotka voivat olla pituudeltaan n. 
20—50 kilometriä, jopa enemmänkin. Missä maaperä on parempaa, 
kasvaa tiheätä metsää, jonka omistajina ovat joko Venäjän valtio 
tai yksityiset venäläiset maanomistajat, joille Moskovan hallitus antoi 
nämä alueet voitettuaan komikansan. 

Petšora-, Vytšegda-, Kama- ja Mezenjokien vuorirannoilla sijaitse
vat peltojen ympäröimät kylät. Vastakkaisilla matalilla rantamilla 
taas viheriöitsevät kesäisin rehevät niityt. 

Pääasiallisesti kylvetään ruista, ohraa, kauraa, vähemmässä mää
rässä vehnää, tattaria, kevätruista, hernettä, pellavaa ja hamppua. 

Metsissä on hyvin runsaasti monenlaisia hyödyllisiä eläimiä, kuten 
ruskeita ja valkoisia kettuja, näätiä, kärppiä, oravia, majavia, ilveksiä 
y. m. 

Tästä metsänriistasta sai väestö ennen maailmansotaa vuosittain 
100,000—200,000:een kultaruplaan nousevan lisätulon. 

Jokien kalarikkaudet ovat myös väestölle suurena lisätulona. Var
sinkin on tämä huomattavissa Petšora-joen varsilla, josta vuosittain 
lähetettiin markkinoille kaloja yli 100,000:nen kultaruplan arvosta. 

Petšora-joen varrella on myös poronhoito niin kehittynyt, että 
useilla on porolaumoja, jotka käsittävät noin 1,000—3,000 poroa. 

Poronhoito on taas antanut mahdollisuuden nahka- ja säämiskä-
teollisuuden kehittymiselle. Niinpä esimerkiksi oli viime vuosina ennen 
maailmansotaa Vytšegda-joen varrella, jossa ei harjoiteta poronhoitoa, 
vain kolme nahkatehdasta, kun taas Petšora-joen varsilla niitä oli yksi
toista ja lisäksi kuusikymmentäkahdeksan säämiskätehdasta, joiden 
vuosittainen tulo oli noin 200,000 ruplaa. Siellä oli myös kuusi rasvan-
sulatustehdasta ja kaksikymmentä tervatehdasta. Säämiskää lähe
tettiin ennen bolsheviikkien valtaa Englantiin. 

Vuorityö ja metalliteollisuus sensijaan ovat Venäjän hallituksen 
vaikutuksesta hyvin vähän kehittyneet, vaikka tällä alueella jo kauan 
sitten on löydetty runsaasti monenlaisia metallimalmeja. Niinpä Ustj-
Sysolskin kihlakunnassa on vain kolme rautatehdasta, nimittäin Njutš-
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pasissa, Njuvtšimissa ja Kažimissa, joista yksi on metallinjalostus-
tehdas. 

Jarenskin kihlakunnassa Vym-joen varrella Seregovissa on suola-
keittimölaitos. 

Vaikka laajassa Petšoran kihlakunnassa Uhta-joen varrella on 
yhtä rikkaita naftalähteitä kuin Bakussa ja domanikerros, joka on 
laajuudeltaan 250 kilometriä pitkä ja 14 kilometriä leveä, ja vaikka 
Tsylma-joen varsilla on löydetty kuparimalmia, joka sisältää viisikym
mentä prosenttia puhdasta metallia, ja vaikka edelleen Sula-joen var
silla on hopea- ja kuparikerroksia sekä Uralvuoren länsirinteillä lyijy-, 
kivihiili-, rautamalmi-, fosfori v. m. kerroksia, ovat kaikki nämä rik
kaudet hallituksen tahdosta aivan koskemattomina. 

Kun Venäjän hallitus ei ole rakennuttanut yhtään rautatietä komi
kansan alueelle, välittävät siellä markkinat tavarain vaihtoa. Usein 
nousikin ennen maailmansotaa näillä markkinoilla tavaranvaihto yli 
100,000:nen kulta-ruplan. 

Petšora-joen varsilla on kauppa- ja teollisuuskeskuksena Mohtša-
Ižma niminen suuri kylä. Tämä kylä on myös alueensa sivistyskeskuk
sena, ollen sähkölennättimen avulla yhdistetty Arkangeliin. 

Rautateiden puutteen takia ovat joet kesäisin parhaimpina kulku
reitteinä, sillä väestö asuu pääasiallisesti niiden varsilla. Petšora-joella 
ja Jäämerellä aina Arkangeliin saakka sekä Vytšegda- ja Kama-joilla 
on järjestetty säännöllinen laivakulku. 

1( nn:en vuosisadan alkupuolelta alkaen, jolloin Moskova hävitti 
komikansan omankieliset koulut ja kirjat, ei tällä alueella ollut yhtään 
koulua aivan viime vuosisadan loppupuoleen saakka. Pimeä aika
kausi kesti n. 400 vuotta. Viime vuosisadan loppupuolella alkoi Venä
jän hallitus perustaa komikansan alueellekin venäjänkielisiä kouluja, 
toivoen niiden kautta hävittävänsä komikansan kansallisuutta ja täysin 
venäläistyttävänsä sen. Nämä koulut olivat alempia ja ylempiä kansa
kouluja. Saman vuosisadan kuluessa perustettuja ovat naisopettaja-
seminaari Jusvan kylässä ja miesopettajaseminaari Sizjabskoen kylässä, 
hengellinen koulu ja lyseo Ustj-Sysolskissa, yhteiskoulu Kudymkorin 
kylässä y. m. Kansakoulujen lukumäärä oli ennen vallankumousta 
kasvanut niin, että ilman erikoisia vaikeuksia olisi voitu toteuttaa 
kansakoulupakkoakin, oli vain puute omista koulutaloista, sillä suurin 
osa kouluista sijaitsi vuokrahuoneistoissa, jotka eivät vastanneet koulu
huoneistojen terveydellisiä vaatimuksia. 

Vallankumous-yrityksen jälkeen v. 1905 komilaiset opettajat yrit
tivät vaatia kansan opetusta sen omalla kielellä, mutta tämä kiellet
tiin sillä perusteella, ettei komin kielellä vielä ollut sopivia oppikirjoja. 
Opettajien toimesta valmistettiin kiireesti oppikirjoja ja v. 1908 pai
nettiin niitä riittävästi Kasanissa. Mutta hallitus suvaitsi lähettää 
niitä jokaiseen komilaiseen kouluun ainoastaan yhden kappaleen. Näin 
vastoin opettajien ja kasvattajien vaatimusta opetusta jatkettiin edel
leen Venäjän kielellä juuri kansan venäläistyttämiseksi. Mutta mitä 
enemmän kouluja avattiin,- sitä enemmän kasvoi itsetietoinen sivis-
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tynyt komikansan luokka, sitä enemmän kansallistunto heräsi ja vah
vistui ja komikansan kansallisuuden säilyttämiskunto lujittui. 

Niinpä jo viime vuosisadan lopulla ilmestyi komikansan keskuu
dessa runoilija Kuratov, joka kehoitti kansaa heräämään ja jätti kan
salleen perinnöksi kansallislaulun »Komi kyl» ynnä muita herättäviä 
runoja. Valitettavasti Kuratovin ei onnistunut toimia kansansa herät
täjänä muuta kuin lyhyen ajan. Venäläiset sortajat tempaisivat hänet 
komikansalta ja karkoittivat Turkestaniin, missä hän kuoli yksin vie
raalla maalla erossa rakastamastaan kansasta. Kuratovin jälkeen 
vaikutti muiden joukossa Lytkin, joka työskenteli kirjallisesti perma-' 
laisten jälkeläisten komilaisten ja votjakkien hyödyksi ja herätykseksi. 

Kauniin kansallisrunoelman nimellä »Bjarmia» antoi kansalleen 
professori ja kirjailija Žakov, vaikkakin tämä runoelma on kirjoitettu 
venäjän kielellä. Hänellä on kuitenkin aikomus julkaista se myös 
komin kielellä. ' 

Komikansan kohtaloista bolsheviikkivallan ajalla lisättäköön vielä 
seuraavia „^ECnCHÖHaijiOHa^ÖHOCTeä" lehdestä poimittuja hajatietoja. 

V. 1923 »Komiautonomia-alue» oli laajuudeltaan 500,000 neliövirs-
taa, väestön määrä 211.112 henkeä (202.707 komilaista ja 8.405 venä
läistä). Alueeseen on liitetty Petšerskin kihlakunta, mutta ei Kama-
joen latvoilla olevia komialueita, missä virallisten tietojen mukaan oli 
komilaisia v. 1923 yhteensä 127.095 henkeä. Onko alueeseen lii
tetty myös Petšoran keskijuoksulla asuvat komi-asukkaat, jää 
epäselväksi. 

Komin autonomisella alueella on opetus omalla kielellä aloitettu 
v. 1919. Omalla kielellä ilmestyy kaksi sanomalehteä. 

Koulujen lukumäärä (numerot v:lta 1919, 1920, 1921 ja 1922 
käsittävät vain Vytšegda-joen varsilla olevat alueet): 

v. 1919 v. 1920 v. 1921 v. 1922 v. 1923 

I:lla asteella olevat koulut 
II:lla „ 
Opettajaseminaareja 
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On mainittu, 
että on myös 
ammattikou
luja, merkit
semättä nii
den lukua. 
1. „Komi-
insti tuutti" 

Rikkaammasta komi-väestöstä (Petgoran alajuoksulla) on viime 
vuosina tuhoutunut n. 40 °/o 

Soome-Ugri tõu Permi haru jagub kaheks rühmaks: sürjäänideks 
ja votjakkideks. Eelmise rühma liigitavad venelased ilma ühegi 

põhjuseta sürjäänideks ja permjakkideks. Sürjäänid ja permjakid 
kõnelevad ometi sama keelt ja kutsuvad teineteist isekeskes komideks. 
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Komi rahva asupaik käsitab Ida-Euroopa kogu põhjaida poolse osa, 
nimelt Petšora, Vytšegda, Mezenji ja Kama jõe, Timani seljandiku ja 
Põhja-Urali mäestiku. Ülemal olevas soomekeelss kirjutuses avaldab 
Igori Mõssheg, Sürjääni kooliõpetaja, huvitavaid andmeid nimetatud 
sürjäänide ja permjakkide elust — kõige pääk, mis puutub venelaste 
rõhuvasse, hävitavasse, Vene asundusi rajavasse, raamatu ja kooli 
kaudu ümberrahvustavasse poliitikasse. Edasi esitatakse üksikasju 
Komi maast, loomastikust, taimestikust, kiviriigist, laevasõidust, 
raudteedest, telegrafi liinidest, metsadest, põldudest, jõgedest, tund
ratest je muudest topograafilistest oludest. Samuti on esitatud Komi 
rahva majanduslik elu, küttimine, kalapüük, põhjapõdra pidamine, 
maaharimine, raua, vase, hõbeda, tina, söe, woswori, soola ja domani 
kaevandus, raha, metalli ja nafta tööstus, kanbandus, laadad, ehituse-
tegevus, õpetöö,rahvaluule,kirjandus,rahvusliku keeletarvitus, rahvus
liku iseteadvuse ärkamine, vaeseks jäämise ja rikkaks saamise põhju
sed, rahvaarvu kahanemise ja kasvamise võimalused. 

Afinn-ugor nepfaj permi äga ket törzsre oszlik: a zürjenekre es vot-
/4/cokra. Az elöbbi törzset az oroszok minden alap nelltül üjabb 

ket reszre osztj 4k: a ziirjenekre es permjäkokra. A zürjenek es permj d-
kok azonban egy nyelven beszelnek es komiaknak hivjdk magukat 
egymds között. A komi nep lakõhelye Kelet-Europa egesz eszakkeleti 
reszet, jelesül a Petšora-, Vytšegda-, Mezenj- es Äama-folyõkat, a Timan-
dombhulldmot es az eszaki Ural-hegyseget felöleli. Igon Mõssheg zürjen 
tanitõ fenti finnyelvü cikkben erdekes adätokat közöl emlitett zürjenek 
es permjdkok, mds szõval a komiak eleteböl — elsösorban az oros'zok 
elnvomõ, irtõ, telepitö, könyv- es iskolapusztltõ politikdjdt, tovdbbd a 
komi f öid allat-, növeny- es dsvanyorszagat, hajõzasat,vasut- es tdvirõ-
vonalait, erdeit, mezeit, folyõit, tundrdit es egvžb topografiai viszonyait, 
nemkülönben a komi nep gazdasdgi eletet, vaddszatdt, haldszatdt, 
renszarvas-tenyeszteset, földmüveleset, vas-, r6z-, ezüst-, õlom-, szen-, 
foszfor-, sõ- es domani-bdnvdszatdt, bor-, fem- es nafta-ipardt, keres-
kedelmet, vdsdrait, epikezeset, müveltseget, közoktatdsügyet, nepisko-
lait, valldsos iskoldit, liceumait, tanitõkepzõit, nepkölteszetet, irodal-
mdt, nemzeti nyelvenek haszndlatdt, nemzeti öntudatdnak ebredeset, 
szegenyedesenek es vagyonosoddsanak okait, letszamdnak csökkenesi 
es gvarapoddsi lehetõsegeit illetõleg. 

Finnorszäg mezögazdasäga o Suomen maa
talous <s> Soome põllumajandus. 

Interjü — Haastattelu — Usutlus.] 

If j. LIPPÕCZY NORBERT, a Finnorszagban tartõzkodõ magyar mezõ-
gazda, Alpo Sailo szobrdszmüvesz grankullai lakdsan fogadta 

a »Fenno-Ugria» kiküldött munkatdrsat. Szemelyi adatait, celjait 
5 
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es eddigi finnorszdgi tapasztalatait reszint bardti tarsalgds köz-
ben, reszint a hozzd intezett kerdesekre vdlaszolva a derek, fiatal gaz-
ddszember a következökben ismertette: 

»Felsögagyi illetösegü, debreeeni gazdasdgi akademidt vegzett 
mezõgazda vagyok. Mult ev juniusdban Alpo Sailo buzditdsara 
az itteni gazdasdgi viszonyok tanulmdnyozdsa vegett jöttem ki 
Firinorszdgba. Finnorszdgi tapasztalataim mind nagyobb, mind 
kisebb gazdasdgokra kiterjednek s azokat reszint Viipuri—Imatra 
—Immola—Savonlinna—Punkaharju— Punkasalmi — Kuopio— Jyväs
kylä— Lahti — Lappeenranta—Hämeenlinna — Lepaa—Mustiala-\onal 
menti körutamon, reszint a Paloheimo-csaldd birtokdn szereztem — 
elsösorban Kormu 6s Santamäki helysegekben, ahol mezögazdasdgi 
gyakornoki minösegben müködtem eddig. 

Finnorszagrõl külföldön meglehetös furcsa fogalmak uralkodnak. 
Ezer to . . . öserdõk . . . Nurmi . . . Ritola . . . Kolehmainen . . . Gallen-
Kallela . . . Sibelius . . . ennyi az dtlagos fogalom Közep-
Eurõpdban Finnorszdgrol. Csak megerkezes utdn veszi eszre az ember, 
hogy e Hübele Baldzs modjdra leszurt dltaldnositds kisbojtdrja sem 
lehet a valõsdgnak. Nemet-, Ddn- es Svedorszdg mezögazdasdgi viszo-
nyainak helyszmi tanulmdnyozdsa utdn — megvallom öszinten — 
ketkedve jöttem ide. Nem biztam benne, hogy ennyire eszakon mezö
gazdasdgi szempontbõl valami i jat is tanulhatok. Meg keli azonban 
dllapitanom, hogy finnorszdgi tapasztalataim melyseg tekinteteben az 
elöbbieket magasan ti.lszdrnyaljdk. Csalõdtam Finnorszdgban, de 
nagyon kellemesen. Idejöttem es megismertem egy erötöl duzzado 
fiatal nemzet rohamosan fejlödö mezögazdasdgi kulturdjdt, amely mar 
eddig is sok meglepö eredmenyt tud felmutatni. Ldttam olyan dolgo-
kat, melyekhez foghatõt jõval regibb mezögazdasdgi kulti'rdjü nemzet 
sem produkdlt eddig. Mindamellett — különös elgondolni — en vagyok 
az elsö mezögazdasdgi praktikdns Finnorszdgban. 

Elöre keli bocsdtanom, hogv a finn es magyar mezögazdasdg között 
a különbseg oly oridsi, hogy vaskos köteteket venne igenybe azok resz-
letes kifejtese. Mindamellett ebre biznd a hdjat,, aki velemenyenek 
megolkotdsa alkalmdval kizdrõlag e könyvekre tdmaszkodnek. Es 
alaposan elvetne a sulykot, aki az itteni mezögazdasagot a magyar 
tanyagazdasdg alapjdn a helyi körülmenyek ismerete nelkül akarnd 
elbirdlni. 

Altaldnos benyomdsom, hogy mind a kisebb, mind a nagyobb birto-
kosok minden dgban-bogban ismerik es ertekesitik a modern mezögazda
sdgi tudomdny minden celszerü csinjdt-binjdt. Az aldozatoktöl vissza 
nem riadõ finn dllam kivdlõ iskoldkkal, a tdrsadalom nagyszerüen 
megszervezett beszerz^si es ertekesitö szövetkezetekkel s — ami taldn 
a legfö — nemzeti talajdonsdguk: az ambieiõ es kitartds felbecsülhe-
tetlen energidval tdmogatjdk öket ebben a tekintetbeYi. Ez utobbi 
kettö megtoldva a tuddssal okvetlenül szvikseges Finnorszdgban, hogy 
a klimatikus es egyeb különleges helyi viszonyok mellett a gazddlkodds 
ne jdrjon veszteseggel. A rövid vegetaciondlis idö a legjobb beosztdst 
követeli, hogy minden munkdt a maga idejeben lehessen foganatositani. 
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A finn szanlõföld specialis valami s az 
azon elert szep eredmenyek a külföldi elött 
hihetetlcneknek latszanak az elso pillanat-
ban. A szantõföldeket illetöleg altaläban 
azoknak kel különös neme — a lapere-
detü es az erdökböl ätalakitott — ragadta 
m e g  a  f i g y e l m e n i e t .  E  k e t t ö  a l k o t j a  a  f i n n  
szantõföldek tulnyomo szazalekäl. 

Az acelos finn akaratra fölötte jellemzö 
azon titani kiizdeleni, amelyet a finnek egy-
egy nynlfarknyi szantõföldert, vivnak. Pedig 
az erdöirtas nein is a legjava munka. A 
hadd-el-liadd csak azutan kövelkezik. A 
visszamaradt tuskõk es a rengeteg; mennvi-
segben elöbukkanõ elmozdithatatlan szik-
lak irgalmatlan akadalyokat görditenek a 
Lelkesites ele. A robbantas es banyaszäs a 
telkesftes aine qua /?o/?ja. A dinamit, gyüjtõzsinõr es köfeszitö vas 
fonlosabb es nelkülözhetetlenebb földnxüvelesi eszközök az ekenel es 
boronanal a szantõföldde-alakitas megkezdese alkulinaval. A kiszedett 
kövekböl keriteseket keszitenek vagy rakasra hordjak öket a dülök 
es mesgyek nienten. A visszamaradõ tala j sovanv, vekonyretegü es 
lermekellen. Megmüveles közben evröl evre rj meg i j kövek kerülnek 
napfenyre allandõan. Termeszetes azonban, hogy e kövek lassan. de 
biztosan kevesbednek. 

A telkesiles masik, nem kevesbbe nehez es megeröltelö mõdja a 
lapok lecsapolasa es kultivälhatõva tetele. A finnorszagi lapok nagy 
elterjedtseget a sziklas altalaj rovasara kell irnunk. A esapadek ugyanis 
a szikla-altelajon keptelen athatolni, elparologtatasara viszont a rövid 
finn nyar teljesen elegtelen. A lapok lecsapolasa rendkiviil bonyolult 
levekenyseget kivan. A kiarkoläst es a felsö lapreteg kitermeleset 
addig folytatjak, m ig vekonyabb agyagretegre nein bukkannak — vagy 
agyagol hordanak a tözegre, ha ebbeli törekvesük dugaba dölne. A 
kitermelt tözeget vagy tüzelönek vagy alomanyagnak hasznaljak fel. 
Nagy on termeszetes, hogy a lapos eredetü nyerstalaj termöföldde valo 
atalakitäsat emberöltök munkäja nelkiil nem lehel elkepzelnünk. Mind 
a köbanyaszas, mind a lapok lecsapolasa oivan oriasi költscgekbe kerül, 
hogy evlizedek termese szükseges azok fedezesere. Melyik nehezebb,. 
nielyik dragabb — ki tudnä megmondani? Az egyik tizenkilenc, a 
masik egy hi j an In'sz. 

Nagy kiizdelmet folylatnak a finn gazdäk a viz ellen is — a esapadek 
elvezetesere. A viz elleni küzdelem eppi'gy mint a rengeteg lap is a 
sziklas altalaj egyenes folyomanya. A vizet sziklas altalajnal altaläban 
nyilt arkokkal, agyag-altalajnal reszint nyilt arkokkal, reszint alag-
csövekkel vezelik le, jõllehet az alagcsö^ezes Finnorszag kiimatikus 
viszonyai miatt majdnem elöteremthetetlen költsegeket kivan. Az 
alagcsöveket ugyanis rendkiviil melyre kell lerakni, hogy a nagy hideg 
miatt meg ne repedjenek. Tapasztalatlan szenilelö azt hinne, hogy a 

7/7. Lippõczy Norbert. 
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nagybirtok fogalma; Finnorszdgban teljesen ismeretlen. Vizlevezetö csa-
iorndk. dltal a szantõföldek szdmtalan dirib-darab tdbldra vannak fölap-
rozva. Termeszetes dolog, hogy a nyilt arokkal valõ levezetes roppant 
sok termöföldet elvon a megmüvelestöl, ezen körülmenv azonban a 
iriegmaradt szdntõföldet a finn gazda szemeben anndl becsesebbe teszi. 
£;• A gazdasdgi gepeket illetõleg megemlitem, hogy Finnorszdg a modern 
|echnika minden vivmdnydt kihaszndlja a mezögazdasdg fölvirdgoz-
t^Ltdsa erdekeben. ̂  Sem Nemet-, sem Dan-, sem Svedorszdgban nem 
ldttam akkora fogekonysdgot. a munka egyszerüsitesere es olcsõbbd 
tetelere törekvö modern gepipar irant, mint eszaki rokonaink hazd-
jaban. A legkiilönbözöbb rendszerü amerikai gepek: mint a több-
fogatos ekek, különfele kültivdtorok (porhanyftõ, keverö, lazitõ), szalma-
es polyva-elfüvõ keszülekkel felszerelt cseplögepek es mas effelek — 
altaldnosan ei vannak terjedve Finnorszdgban. A finnek kivdlõan meg-
munkalt földbe vetnek, a morzsalekos talajstruktürat majdnem minde-
nütt tapasztaltam. Nagy resze van ebben a lapiorullaäes-nevü, forgo 
kesekkel fölszerelt, rendkivül erdekes, specidlis finn kultivdtornak, 
amely tökeletes magagv elereset teszi könnyeden lehetöve. Finnorszdg 
specidlis ekeje a taliga nelküli Fiskars-iele lengö eke. Ez a magyar 
szemnek fölötte furcsa, mert most mdr hozzaszoktunk, az altalanosan 
elterjedt taligds Sac/e-ekehez, miõta a Vidats-ie\e lengö eke kiment a 
divatbõl ndlunk. A specidlis finn talaj azonban kellöleg megmagvardzza 
a Fiskars-fele lengö eke itteni haszndlatdt. A taliga nelküli ekevel 
ugyanis könnyü megfordulni a keskeny drkokkal hatdrolt parcelldkon 
es könnyebb kirantani az ütba kerülö szikldk elöl, mint a taligdval 
fölszereltet. 

Jõllehet a szdntõföldek csaknem mind öseröben vannak, a finnek 
a trdgydzast minden evben pontosan vegrehajtjdk. Az dllati eredetü 
trdgydn kivül a mütrdgydk közül a kdli- es foszfortartalmüäkat haszndl-
jdk elsösorban, hogy kiegyenlitsek velük a tözegeredetü földek nitrogen 
gazdasdgdt. A mezögazdasdg fötermekei a zab, drpa, rozs es burgonya. 
A büza, cukorrepa es egyeb kenyesebb növenyek csak a delibb reszekre 
szoritkoznak. Takarmanyul elsösorban a vörös here es a Phleum pra-
tense (Thimote) kevereke szolgdl. 

Finnorszdg dllatdllomdnya a fiatal dllattenyesztö orszag elöretöreset 
kezzelfoghatõ mõdon szemlelteti. Finnorszdg az az orszdg, ahoi min-
denben es mindenütt a nemzeti fejlesztesere es terjesztesere törekednek 
a külföldi rovdsara. Nyugodt lelkiismerettel dllithatom, hogy Finnor
szdg — legaldbb az allatdllomdny teren — jõreszt mdris elerte törekve-
set. A közepnagysdgti, jõ testalkatü, ardnyos, edzett es kitartõ finn 
lovak közismertek es közkedveltek eszakon mindenfele, söt mdr delibb 
orszdgokban is keresik öket. A nyugati es keleti finn tejelö marha 
mindinkdbb kezdi kiszoritani a skõt at/rsÄire-marhdt. A finn szarvas-
marhdk kistestüek, finomcsontozatuak, igenytelenek es kivdlõ tejelöek. 
Jobb tenyeszetekben evente 3000—3500 kilogramm tejet is szolgdltat-
nak. Tejük zslrtartalma a 4 %-ot dltalaban meghaladja. — Örömmel 
konstatdlom, hogy modernül fölszerelt tejgazdasdgok — amik ndlunk, 
sajnos, meglehetösen szõrvdnyosak — szokatlanul nagy szdmmal van-
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nak Finnorszdgban. E gazdasdgokon — sõt mdsutt is legnagyobbreszt 
— a zöld takarmdny elraktdrozdsa silokban törtenik gepek segely&Vel. 
A zöld takarmdny a szecskavdgõbõl bekerül a ftivõkeszülekbe, amely 
azt a 8—10 meter magas silõba ft'jja, abban celszerüen elosztja es a 
takarmdny egyenletes ülepedeset biztosi'tja. Ezen elraktdrozdsi eljdrds 
bizonyos erjedesi folyamat eltelte utdn elsörangü es tejprodukciõt 
nagy mertekben elösegitö takarmdnyt biztosit a fejös tehenek tdpld-
Idsdra. Itt mdr regõta tudjak azt — amit különben az amerikai gazddk 
is mdr evtizedek ota hangsülyoznak — hogy »tejgazdasdg, söt mezögaz
dasdg a mai drdga takarmanyviszonyok között süõ nelkül nem lehet 
rentdbilis». A finn sertes nagvon hasonlõ az angol yorkshire-ihez, de 
azert megvan a maga különleges nemzeti jellege. A juhtenyesztes jelen-
tösege csek^lv Finnorszdgban. 

Be kell vallanom, hogy a magyar gazda irlgykedö szemmel kenytelen 
megdllni a finn mezögazdasdgi epületek elött. Fabõl keszült itt minden, 
holott Magyarorszdgon a fa tuzelöre is alig futja. Jõllehet a termökõ 
korldtlan mennyisegben all rendelkezesere mindenkinek, a finn gazda 
mindamellett a szdlfdt — elsösorban a tömör fekete-fenyöt — vdlasztja 
epületanyagnak kivetel nelkül minden alkalommal. Különben böseg-
ben s l'gy olcsõsdgban a fa kidllja a kövel a prõbahetet, söt nem egy 
tekintetben gyöpre is penderiti: könnyen kezelhetö, tartõs, meleg es 
minimdlisra csökkenti az epitkezeshez szükseges idöt. Nehez nehdny 
szõval fogalmat nyujtani arrõl, hogy »hogy neznek ki»afinn gazdasdgi 
epületek. Valami egeszen különös finn jellegük van ezeknek, mint 
a finn epületeknek dltaldban. A szekerfeljaratos padldsok, istdllök 
es csürök különös hatdst gyakorolnak az idetevedt magyarokra. 
A hosszadalmas feladogatds elkerülese tetemes idönyereseget tesz 
lehetöve. A szekerek es szdnok különben is i gv vannak megszer-
kesztve, hogy az oldaldeszkdkat kiakasztva egyszerüen le lehet 
dönteni a takarmdnyt rõluk. Hosszü volna elmondani mindent. 
Mint kuriõzumot megemh'tem a suontakai gazdasag tehenistdllõjdt. 
Ketszazötven tehen es megfelelö szaporulek szdmdra van hely benne. 
Padldsa valõsdggal csoddlatra ragadja az embert: köbtartalma 30,000 
m8, 2,000,000 kgr szena elraktarozdsdra van hely benne, tetözete fel 
hektar terjedelmü. Ilannala-han fejögepeket ldttam. A kormui 
trdgyale-tartdly 5000 hektoliter ürtartalmü. 

A finn mezögazdasdg különlegessegei közül a fedett tragyatelepeket 
szeretnem meg megemllteni. Fedett tragyatelepet külföldi utamon mds 
orszagban ritkan ldttam eddig, jõllehet annak gyakorlati haszna azonnal 
szembeszökö. Elösegiti a tragya szakszerü kezeleset, lehetetlenne teszi 
a tragya kilt gozasat es minimdlisra csökkenti a nitrogen-veszteseget. 
E nagyszerü berendezes egymagdban is elegendö bizonyitek arra, hogy 
a finn mezögazddk a modern mezögazddlkoddssal lepest akarnak tartani 
minden teren. 

Nehezen lehet elkepzelni, hogy az orosz elnyomatdst es a bolseviki-
borzalmakat dtelt fiatal finn nemzet kultüraja mikepen emelkedhetett 
föl mai magaslatdra. A komor mult nehez napjainak nyomai mindin-
kdbb eltünöben vannak Finnorszdgban. Meglepö az a tisztasdg, csm 
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es izles, amelyet a finn földmüvesek öltözködesükben es lakdsukban 
kifejtenek. A finn gözfürdõ (sauna) minden paraszthdz lenyeges alkotõ-
resze. A fürdes a finneknel nemzeti szokas. A gözfürdõ szent hely 
es berendezese teljesen különleges. A fürdeni kivdnõ vizet önt egv 
izzõ kore (kiuas), aztdn fölül a polcra (parvi) es nyirfagallvbõl keszült 
csapkodõval (vasta) verdesi egesz testet. A fejlödõ gõz (löyly) olyan 
forrõsagot idez a fürdöben elõ, hogy pdr pillanat alatt mar valõsäggal 
csorog az izzadsag az ember testen. Öt pere alatt alaposabban ei lehet 
itt vegezni a tisztdlkoddst, mint õrahosszakon keresztül a kddfürdö 
segelyevel. E nagyszerü berendezes rendkivül magas õskultirdra 
mutat, amelynek nyomai a finn nep köreben mds teren is szembe-
szökök. A finn munkdssal elvezet együtt dolgozni, mert öntudatosan 
vegzi teendöit es müveltsegenel fogva tudja, hogy a gazdasdgban mit, 
miert es hogyan kell tenni. A finn szdntõvetönek minesenek nagy 
igenyei. Keskeny az abrosza. Nem eszik nagy kandllal. Ha 
megvan naponta hdrom csesze kdveja, ket sõsheringje es egy tdnyer 
zabkdsdja, a vildg legboldogabb emberenek kepzeli magdt. Tiz körme 
utan ei. ßg a munka a kezeben. Illik a kezebe minden, akdr az ököl 
a muszka szemebe — a finn közmondds szerint. Kisebb a hangja, mint a 
rangja. De azert nem csüri-csavarja a mondõkajat. Nyelve hegyen hordja 
a szivet. Nem ijed meg a maga drnyekdtõl. Sarkdval nem fenyeget. Yeszely-
elött es alatt a rettenthetetlen bdtorsag szimböluma, a veszely elmulta 
utdn azonban nagyon õvatos nehdny napig. Azt tartja, hogy nem 
harap az ugatõ kutya, de azert jõ resen lenni. Sütnivalõt nem ker a 
szomszedtõl kölcsön. Nem hord rostdban vizet. Nem vdgja a fdt maga 
alatt. Ket jobbkeze van. Takarekos. Tudja, hogy voltra nem 
ad a zsidõ. Ökröt szarvdn, embert szavdn fogja meg. Ember a talpdn. 
Pdratlanal erös nemzeti erzese föltetlenül pozdorjdvd ztzza az idegen 
versenyzõk legvdrait. »A ver sürübb a viznel», »az en földem eper, a 
tied dfonya» es »az orosz mindigorosz, ha mindjdrt vajban sütik iski» 
tartja az itteni szokdsmondds. Nem csoda, hogy a finn paraszt — 
magvardn szõlva — zöld dgra vergödik öreg napjaira. 

Arra a kerdesre, hogy erdemes-e magyar gazdaembernek Finnorszdgba, 
vagy finn gazddsznak Magyarorszdgba utazni tanulmdnyozds vegett 
— a leghatdrozottabb igennel felelhetek. A magyar fold olyan lehetöse-
gekkel van fölruhdzva, hogy annak megtermekenyitö hatdsa a finn 
mezögazdasdgra el nem maradhatna. Mi, magyar mezögazddk, a finnektöl 
meg többet tanulhatunk. A mult nydron itt jdrt debreceni akademikusok 
ezt bizonydra eszrevettek. Ajdnlatos volna, ha a magyar kisgazddk is tanul-
mdnyi kirdnduldsokat tennenek ide. A konzervativizmus itt vgyszölvan 
teljesen ismeretlen fogalom a gazddlkodas teren. Itt ldttam teljesen 
bebizonyosodni azt, hogy tökeletesebb gepekkel, okszerübb gazdasdgi 
mõdokkal es elvekkel nemcsak sajdt vagvonosoddsi lehetösegeinket 
fogozhatjuk, hanem az drak olesobboddsa reven az dltaldnos szocidlis 
jõletet es megelegedest is emelhetjük. A magyar gazda megtanulhatja 
Finnorszdgban, hogy mikepen lehet a technika, kemia es emberi taldle-
konysdg legujabb vivmdnyait a legkisebb gazdasdgban is sikerrel es 
jövedelmezö mõdon kihaszndlni es meggyözõdest nyerhet arrõl, hogy 
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az elöretörö szorgalom es a mindenhatõ akarat a termeszet minden 
akaddlvdval szemben feltetlenül gyöztesen kerül ki a küzdelemböl. 
Finnorszdgban mindenkitöl es minden teren oivan munkateljesitmenyt 
követelnek, hogy arra külföldön meg nem ldttam peldd,t. All ez külö-
nösen a gyakornokkent müködö agronõinokra, akik minden munkäban 
elömunkdskent vannak alkalmazva s mint ilyenek — mdr csak j6 peida 
kedveert is — dllandoan egysorban es vdllvetve dolgoznak a finn mun-
kdsokkal. Reggeltöl estig munkaban izzadva megtanuljdk a munkdst 
es munkdt megbecsülni. De szereznek is nehany hõnap alatt olyan 
tapasztalatokat, hogy azoknak elsajdtrtdsdra könvvek segelyevel evti-
zedek munkdja is hidbavalönak bizonyulna. Mdsutt persze nem szokta 
a cigdny a szantast. 

Nagy fdba vdgtam a fejszem, amikor az elmondottakban egy orszdg 
mezögazdasdgi helyzetenek vdzoldsdra vdllalkoztam. Ha csütörtököt 
mondott a tudomdnvom es mondanivalõm nem sikerült vgy, ahogy 
szerettem volna — azt az idö rövidsegenek, a szdmomra engedelyezett 
csekely ternek es az elökeszület hidnydnak rovasdra kell följegyezni.« 

If j. Lippõczy Norbert finnorszdgi tanulmdnyutjdt befejezettnek 
tekinti es indulõfelben van hazafele e sorok irdsakor. Nem tudjuk meg-
dllani, hogy futõlagos jellemzest ne nyujtsunk rõla bucsuzõul. Erötõl 
es egeszsegtõl duzzadõ, fürge fiatalember. Ismerösei elragadtatdssal 
beszelnek rõla. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a ket testverorszdg 
haszndt fogja meg ldtni e nagy remenyekre jogosito gazddszember 
üttörõ munkdjanak. Nyilt szemmel jar, erdekli minden. Mdr finniil 
is egesz szepen el lehet vele tdrsalogni. Beszedet trefdval es talpraesett 
megjegyzesekkel füszerezi. Igaz, hogy azokat csak magdnhaszndlatra 
szdnta, nem az olvasõ szdmdra. Kissc tartõzkodõan beszel. Moso-
lvog hozzd. Fiatal, idedlis, szimpatikus, lelkes es fanatikus. Azt hiszi, 
hogy az interjüvolõ kepes kifejezeseinek minden drnyalatdt hajszdlnyi 
pontossdggal, betürõl-betüre megjegyezni. 

Ha Finnorszdg mezögazdasdgi kepenek megrajzoldsdban hidnyok 
vagy tevedesek fordulndnak elõ, az nem az interjüvolt hibdja, hanem 
az interjüvolõ tollbotldsa. Az interjuvolõnak nem kdptalan a feje. 
Hidnyos följegyzeseit minden teketõria nelkül tovdbbfüzi a maga 
szakdlldra. A kikerdezett a tdrgj'ilagossdg vazallusa, a kikerdezö a 
szenzdciõ szerelmese. A kikerdezett es kikerdezö mindamellett jõba-
rdtok es a kikerdezöt nem vezeti rosszakarat, amidön a kikerdezett 
büzavirdgillatü es törölmetszett szõlamait torzitja es megtõditja. Az 
interjüvolõ nem õvatos. Bizik benne, hogy neki, mint laikusnak, egy 
kis akaratlan rdhibdzdst könnyebben meg lehet bocsdtani. £s ha nem 
bocsdtandk meg, azt sem venne tulsdgos tragikusan. Neki mdr sok 
minden nyomja a lelket. De azert minden csdvaban taldl magdnak 
vigasztaldst. O mdr tudja, hogy nema a cimbolo.u hürok nelkül, szomo-
ruan kotyog a kulacs ital nelkül, drva a jdrom ökör nelkül, potya a 
löcsszög szeker nelkül es a gyermekniesek vildgdba tartozik az emberi 
munka hidnyok es fogyatkozdsok nelkül. 
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NORBERT LIPPÕCZY, kahdenkymmenen kolmen vuoden vanha unkari
lainen agronoomi, kertoo »Fenno-Ugrian» haastattelijalle, että hän 

tuli Suomeen opiskelemaan täkäläistä maataloutta kesäkuussa vuonna 
1924 kuvanveistäjä Alpo Sailon kehoituksesta. Hän teki opintomatkan 
Viipuri—Imatra—Immola—Savonlinna—Punkaharju—Punkasalmi— 
K uop io—Jyväskyl ä—Laht i—Lappeenranta—Hämeenli nn a—Le paa— 
Mustiala-rataa myöten ja työskenteli Paloheimo-iperheen maatilalla 
Kormussa ja Santamäellä. Hän oli käynyt sitä ennen opintomatkoilla 
Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Suomen maatalous teki häneen 
kuitenkin kaikkein syvimmän vaikutuksen. 

Suomen maanviljelystä harjoitetaan maataloustieteen uusimpien 
saavutusten perusteella. Koulut, osuuskaupat sekä kansan äly ja sisu 
auttavat suomalaisia tässä kohden. Yli-inhimilliset ponnistelut metsiä, 
soita ja kallioita vastaan. Viemärit ja salaojat. Erilaisia nykyaikaisia 
koneita. Rehun säilyttäminen. Lannoittaminen. Karjanhoito. Vilja
lajit. Maatalousrakennukset. Komeat tallit. Lannan tallettaminen 
katoksen alla. Korkea sivistys. Puhtaus. Sauna. Suomen talonpoika 
on itsetietoinen, älykäs, vaatimaton, ahkera, sitkeä, rehellinen, uskol
linen, suorasukainen, rohkea, kätevä, kekseliäs, säästeliäs ja kansallis
mielinen. Suomalainen agronoomi työskentelee yhdessä työmiesten 
kanssa. Mitä voimme oppia toisistamme. Olisi suotava, että unkari
laisia ja suomalaisia talonpoikia lähtisi toistensa maahan opiskelemaan 
maanviljelystä. 

Norbert Lippõczy katsoo opintomatkansa Suomessa suoritetuksi 
ja on lähtemässä kotiin näitä rivejä kirjoitettaessa. 

NORBERT LIPPÕCZY, kahekümne kolme aastane Ungari agronoom, 
jutustab Fenno-Ugria usutlejale, et ta kujur Alpo Sailo õhutusest 

1924 juunil Soome põllumajandust õppima tuli. Ta teinud õpereisi Viipuri 
—Imatra—Immola—Savonlinna—Punkaharju—Kuopio—Jyväskylä 
—Lahti—Lepaa—Mustiala raudteega ja töötanud Paloheimo perekonna 
mõisas Kormus ja Santamäel. Ta oli enne seda Saksa-, Daani-
ja Rootsimaal õpereisidel olnud. Soome põllumajandus teinud siiski tema 
pääle kõige sügavama mõju. 

Soome põlluharimine sündida põllumajanduseteaduse kõige uuemate 
saavutuste põhjal. Koolid, ühiskauplused, rahva ettevõtlikkus 
ja tööjõud aidata soomalasi omast kohast. Üliinimlikud pingu
tused metsade, soode ja kaljude vasta. Kaevandud ja salakraavid. 
Mõned nüüdse aja masinad. Põhu alalhoidmine. Väetamine. Karja
kasvatus. Vilja liigid. Põllumajanduse ehitused. Toredad tallid. Väe
tuse alalhoidmine katuse all. Kõrge haridus. Puhtus. Saun. Soome 
talupoeg on iseteadlik, arukas, vähenõudlik, usin, visa, õiglane, truu, 
otsekohene, südamelik, osav, leiukas, kokkuhoidlik ja rahvusemeelne. 
Soome agronoom töötab ühes töömeestega. Mis võime teineteiselt 
õppida. Oleks soovitav, et ungarlasi ja soomlasi teineteise maale 
põllumajandust õppima tuleks. 

Norbert Lippõczy peab oma Soome õpereisi täidetuks ja on, neid 
ridasid kirjutades, koduteele minemas. 
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Unkarin Tnranilaisen Seuran historia ja toiminta <•> Ungari Turani 
Seltsi ajalugu ja tegevus. 

Unkarin yhteiskunnallisessa elämässä on saanut jonkinlaista kanta
vuutta n.s. turanilainen liike, jonka suunnitta jana ja johtajana pide

tään Unkarin Turanilaista Seuraa (Turani Tärsasäg). Ehkä 
ei ole tarpeetonta antaa siitä »Fenno-Ugrian» lukijoille muutamia tie
toja, koska tätä liikettä jonkun verran tunnetaan Suomessa ja Virossa
kin ja koska se on herättänyt siellä heimoaatteen harrastajain kes
kuudessa huomiota. 

»Turan» sanan syntyminen katoaa itämaisen runouden hämärään. 
Niin nimitettiin — vastakohtana Iranille, nykyiselle Persialle — vii
meksimainitusta pohjoiseen sijaitsevaa ylänköä, missä raakoja, puo
leksi tuntemattomia heimoja, n. s. skyvttiläisiä asui. Turani merkitsi 
siis oikeastaan samaa kuin Skytia. Saksalainen tiedemies MAX MÜLLER 
käytti tätä sanaa n. s. aglutineraavien (kokoonpanevien) kielten 
nimenä. Hän laski tähän ryhmään uralilais-altailaiset kansat, siis 
suomalais-ugrilaisetkin. 

Turan sana kotiutui turkkilaiseen kirjallisuuteenkin a tuli siellä 
viime vuosisadan loppupuolella suureen suosioon. Turkkilaisilla turä-
nismi merkitsee ylimalkaan samaa kuin panturkismi, se on: kaikkien 
turkkilaisperäisten heimojen vapautumista vieraasta sorrosta. Mutta 
on turkkilaisten seassa paljon sellaisiakin, jotka turan-sanaa käyttävät 
heimokansojen (m. m. unkarilaisten) nimityksenä. 

Meillä, unkarilaisilla, käytettiin tätä sanaa — M. Müllerin vaiku
tuksesta — ensiksi uralilais-altailaisten kansojen nimenä. Myöhem
min, noin puolitoista vuosikymmentä takaperin, sai tämä nimi uuden 
sisällön ja otettiin sen piiriin melkein kaikki muinaiset ja uudemmat 
kansat, jotka asuivat Euroopan ja Aasian laajoilla, itäisillä lakeuk
silla. Turanilainen Seura pyrkii nykyään siihen, että turanilaisiksi 
kansoiksi nimitettäisiin vain niitä kansoja, jotka ovat kielellisesti ja 
rodullisesti unkarilaisten sukukansoja. 

Turanilaisen aatteen elvyttäjä ja sen kiivaimpia harrastajia on; 
ALAJOS PAIKERT — nyt Budapestin maatalousmuseon johtaja —; 
hänen aloitteestaan tuli v. 1910 Turanilainen Seura perustetuksi. Seura 
otti v. 1916 vanhan nimen ohella myös lisänimen »Itämaitten kulttuuri
keskus» (Keleti Kulttirközpont), tarkemmin ilmoittaakseen päämää
ränsä, joka oli itämaisen kulttuurin tutkiminen. V. 1910 ilmestyneet 
seuran säännöt määrittelevät seuran tehtävän seuraavasti: »Seuran 
päämäärä on tulkita, kehittää ja Unkarin etujen kanssa sopusointuun 
tuottaa sukulaiskansojemme tiedettä, taidetta ja taloudellista elämää. 
Seura pyrkii altruistiseen suuntaan, välttäen toiminnassaan pol tiik-
kaa, uskonnon kysymyksiä ja yksityisiä etuja.» 

Seuran syntymisestä asti ovat useat työskennelleet turanismin 
olemuksen määräämiseksi. Kaikille on selvää, ettei pääasia riipu sa
nasta, vaan siitä, mitä tahdotaan sillä tarkoittaa. Sen voimme jo edeltä
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päin tunnustaa, ettei »turan» sana tieteellisesti katsoen pidä paikkaansa; 
mutta se ei ole pääasia. Unkarin kielen käyttö on tälle sanalle antanut 
selvän, tarkan sisällyksen, j-onka mukaan tranilaisiksi nimitetään kie
lellisesti ja rodullisesti unkarilaisille sukuaolevia kansoja. 

Tästä käsityksestä jyrkästi eroaa se merkitys, minkä unkarilaiset 
maantieteilijät antoivat turan-sanalle. Heidän mielestään »Turan» on 
vain maantieteellinen käsite ja turanilaiset kansat ovat ne heimot, 
jotka yhtälaatuista elämää jatkaen Itä-Euroopan ja Aasian lakeuksilla 
ajan mittaan muodostuivat samanlaisia tapoja ja samanlaista ajatus
kulkua noudattaviksi kansoiksi ilman mitään rotusukulaisuutta. 

Ei tarvita paljon kieli- ja kansatieteellistä oppineisuutta ymmär
tääksemme, ettei maantieteellinen peruste riitä kansojen jakamiseen. 
Sen mukaan muutamat indoeurooppalaiset kansat, esim. rumania-
laiset ja Unkarin suurtasangon saksalaiset ja serbialaiset olisivat lähem
piä sukukansalaisiamme kuin suomalaiset, virolaiset ja muut suoma-
lais-ugrilaiset. 

Mutta millaiset kansat ovat meille unkarilaisille kielellisesti ja rodul" 
lisesti sukulaisia? Ei ole vaikea vastata tähän kysymykseen. Vertai" 
leva kielitutkimus on selvästi näyttänyt, että unkarin kieli on suoma" 
lais-ugrilaista. Ja ei yksin kielitiede, vaan kansatiedekin (ethnographia> 
ethnologia ja anthropologia) todistaa, että Unkarin kansa kuuluu 
suomalais-ugiilaiseen kansanryhmään. Unkarilaisten vanhat uskonnol
liset perut näyttävät, että esi-isiemme uskonnon alaan kuuluvat käsi
tykset oi vat yhteisiä muiden suomalais-ugrilaisten kansojen tämän
kaltaisten perintätietojen kanssa. *) 

Vaikka kysymys kielellisestä ja rodullisesta suhteesta muihin M-
Müllerin turanilaisiksi nimittämien kansojen ryhmiin ei ole vielä tie" 
teellisesti ratkaistu, Unkarin kansan rotusukulaisuus turkkilaisten 
kanssa on epäilemättä varma. Unkarin kansa, historian ja kielen todis
tusten mukaan, oli jo ennen maahantuloaan läheisessä yhteydessä 
turkkilaisten heimojen kanssa, joista sulautui unkarilaisuuteen suu
rempia joukkoja. Nykyisessä Unkarissa taasen tuli kieleltään ja tavoil
taan unkarilaisiksi kokonaisia turkkilaisia kansakuntia, kuten j ä s z-, 
k ti n- ja besseriyö kansat; samoin sitten turkkilaisten herruuden 
aikana (16—17 vuosisaldoilla) tuli uudestaan suuri joukko turkkilaisia 
unkarilaisiksi. Siten on oikein laskea turkkilainen ja sen lähin suku
lainen kansanryhmä, tatarilainen, Unkarin kansanheimoon. 

Seuran toiminta suuntautuu pääasiallisesti suomalais-ugrilaisten 
ja turkkilais-tatarilaisten heimojen tutkimiseen. Seura on syntymäs
tänsä saakka pitänyt aina mielessään suuren ja jalon päämääränsä 
tehdä heimokansoja mahdollisimman hyvin tunnetuiksi ja senkautta 
kohottaa Unkarin kansan itsetietoisuutta, kehittää tiedettä ja hankkia 
Unkarille ystäviä ja liittolaisia tulevien kohtaloitten varalta. 

Perussääntömme luettelevat seuran päämääriä palvelevat apu-

x) vrt. A magyarsäg eredete, nyelve 6s honfoglaläskori mC velts£ge. Irta Szinnyei 
Jözsef, Budapest 1909. — ja: A finn-ugor nepek pogäny istentisztelete. Irta 
Julius Krohn, fordftotta 6s kiegeszltette Bän Aladar — Bpest 1909. 
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keinot, jotka ovat seuraavat 1) esitelmiä, luentoja; 2) tutkimusmatkoja; 
3) tieteellisiä retkikuntia; 4) apurahoja; 5) museo; 6) kirjasto; 7) aika-
kausikirja; 8) vuosikirja (almanakka); 9) kirjallisien teosten kustanta
minen; 10) muuten tarpeelliset toimenpiteet. 

Seuran toiminnasta 19 vuoden ajalta voimme tyytyväisinä lausua, 
että se on niiden kuluessa, huolimatta kymmenen vuotta takaperin 
syntyneistä vaikeuksista, toteuttanut suurimman osan ajatelluista 
menetelmistä, vieläpä enemmänkin. Y. 1916 otti se ohjelmaansa suku
kansojen nuorukaisten kasvattamisen ja opettamisen unkarilaisissa 
kouluissa, jotta nämä opintonsa lopetettuaan tulisivat vahvistamaan 
yhteenkuuluvaisuuden siteitä. 

Seurassamme on tähän asti pidetty 82 tieteellistä ja valaisevaa 
esitelmää ja v. 1924 maaliskuun alussa suomalaisen laulajattaren HELGA 
SAiLon avulla juhlailtama Kalevalan kunniaksi. Mainitut esitelmät 
ovat suurimmalta osalta koskeneet itämaisten kansojen kirjallisuutta, 
taidetta, historiaa ja taloutta. Mutta ei ole laiminlyöty pohjoisten suku-
laistemmekaan oloja. Esitelmöitsijät ovat olleet Unkarin edustavimpia 
erikoistutkijoita, vieläpä seitsemän ulkomaalaistakin oppinutta on 
osoittanut seuralle kunnioitusta esitelmöimällä sen toimesta, nimittäin 
persialainen tiedemies ABDUL BAHA, japanilainen kirjailija SHUHO CHIBA, 
Wienin y.o. prof. Jos. STRZYGOVSKI, prof. IRE COG, tri HUSSEIN HIMMET 
BEJ, Leipzigin y. o. prof. HUGO GROTHE ja professorivainaja HEIKKI 
PAASONEN, joka luennoitsi 2 II. 1917 Suomen vapaudentaistelusta. 
Esitelmissä on poikkeuksetta ollut lukuisa yleisö läsnä ja ovat ne teh
neet syvän vaikutuksen kuulijoihin. Mainitsemme vielä, että pääsy 
esitelmiä kuulemaan on ollut maksuton. 

Turanilaisen aatteen levittämisen vaikuttavimpia apukeinoja on 
vielä aikakausikirja »Turan», joka pantiin v. 1913 alulle ja on sodan 
aiheuttamia lomia lukuunottamatta ilmestynyt tähän asti seuraavan 
suuruisena: 

I. 1913. 1—3 num. 12 painoarkkia; toimittaja A. PAIKERT; 
II. 1917. 1—10 num. 30 painoark. kuvitettuna; toim. B. VIKAR; 
III. 1918. 1—10 num. 30 p. ark. toim. kreivi P. TELEKI; 
IV. 1921. 1 num. 5 p. ark. toim. A. BÄN ja V. PRÖHLE; 
V. 1922. 1—4 num. 14. p. ark. toim. A. BÄN ja V. PRÖHLE; 
VI. 1923. 1—4 num. 7 p. ark. toim. A. BÄN ja V. PRÖHLE. 
Aikakausikirjan vaihtelevasta sisällöstä mainitsemme muutamia tut

kimuksia: prof. MIHÄLY KMOSKÕ: Sumerilaisista; ALAJOS PAIKERT: Tu-
ranilaisesta aatteesta; PÄL TELEKI: Maa ja rotu (Landschaft u. Rasse); 
prof. JENÖ CHOLNOKY »Turän» nimisessä kirjoituksessa piirtää Turanin 
ylänköä, turanilaisten kansojen, hänen mielestään, muinaista kotimaata. 
Kolmen viimeisen vuosikerran sisältöä karakterisoi se seikka, että 
niissä pääpaino on pantu suomalais-ugrilaisiin kansoihin. 

Seuran kustantamista itsenäisistä kirjoista mainittakoon: A. ISHIR-
KOFF: Bulgaria; JENÖ HORVATH: Uudenaikuinen Itä (Modern kelet); 
ANTAL SZENTGALI: Siperia. 

Meidän on vielä sanottava jotakin Seuran yhdestä tärkeimpiä toi
mintoja: turanilaisten nuorukaisten kasvattamisesta. 



156 Poimintoja — Teated — Bönges26s. 

Seura on perustamisestansa asti pyrkinyt edistämään turanilaisten 
nuorukaisten kouluttamista Unkarissa. Kun maailmansodan aikana jou
duimme lähempään yhteyteen kahden turanilaisperäisen kansan, turkki
laisten ja bulgarialaisten, kanssa, heräsi molemmissa näissä kansoissa 
niin suuri mielenkiinto Unkarin oppilaitoksia kohtaan, että systemati-
sen kasvatustoiminnan järjestäminen tuli tarpeelliseksi. Jotta toi
minta tulisi menestykselliseksi, kävivät seuran edustajat v. 1916 alussa 
henkilökohtaisesti Konstantinopolissa ja Sofiassa. Molemminpuolisella 
ymmärtämyksellä järjestettiin ensiksi turkkilainen kasvatus, senjäl-
keen bulgarialainen ja lopuksi Krimin-tatarilainen. 

Turkkila sia nuorukaisia opiskelee vuosista 191C /17 asti Unkarin 
oppilaitoksissa, saapuen niihin vuosittain. Eikä edes v. 1919 lokakuussa 
alkanut vallankumouksellinen aika peloittanut opetusta haluavaa 
nuorisoa Unkariin tulemasta, vaikkakin heidän lukumääränsä on siitä 
lähtien melkoisesti supistunut. Mainittakoon, että tähän asti Unkarin 
oppilaitoksissa on opiskellut noin 500 turanilaista oppilasta, heidän 
joukossaan 90 bulgarialaista ja 17 tatarilaista. Suurin osa oppilaista 
on opiskellut ammattikouluissa, ainoastaan aniharva on harrastanut 
yliopiston luentoja. 

Nämä nuorukaiset ovat oppineet ihmeteltävän keveästi Unkarin 
kielen, etenkin turkkilais-tatarilaiset, niin että kieli aiheuttaa heille 
opinnoissaan hyvin vähän vaikeutta. Tämän seikan selittää Unkarin 
ja Turkin kielen monipuolinen yhtäläisyys. 

Seura noudattaen ohjelmaansa on myös tukenut ja järjestänyt 
tutkimusmatkoja ja tieteellisiä retkikuntia. Ennen sotavuosia tutki 
seuran suojeluksessa viisi retkikuntaa Vähän Aasian, Sisä- ja Itä-Aasian 
seutuja, joihin tehtäviin otti osaa erinomaisia maantieteen, kansa- ja 
kielitieteen harrastajia. 

Seuran nykyinen järjestö on seuraava: Sillä on kolme erikoisosastoa: 
1) tieteen ja taiteen, 2) kasvatuksen, 3) yhteistalouden osasto. V. 1923 
syksyllä Budapestissä oleskelevan suomalaisen kuvanveistäjän ALPO 
SAiLon myötävaikutuksella muodostettiin erityinen suomalais-virolainen 
osasto, jonka johtajaksi valittiin ALADÄR BAN. Tämä osasto on jär
jestänyt jo kolme heimojuhlaa: Kalevala-juhlan ja 2 iltamaa suomalais-
virolaisen taiteen ja kirjallisuuden alalla. Tämän osaston aloitteesta ja 
MIHJUY JuNGERTHin myötävaikutuksella syntyi se toiminta, jonka tulok
sena Unkarin opetusministeri kreivi KUNO KLEBELSBERG on 100:lle 
suomalaiselle ja virolaiselle sekä 50:lle turkkilais-tatarilaiselle nuoru
kaiselle tarjonnut maksutonta asuntoa Budapestin Horthy-kollegiu-
missa. Unkarissa nyt mielihyvällä ja vieraanvaraisuudella odotetaan, 
että kyseessä olevat sukukansat käyttäisivät tätä ystävällistä tarjousta 
hyväkseen. 

Seurasta kehittyi v. 1920 kaksi uutta muodostusta: maailmankuu-
luisan unkarilaisen tiedemiehen SÄNDOR CSOMA DE KÖRÖsin nimellä 
nimitetty seura (Körösi Csoma-Tärsasäg) ja Turanilainen Liitto (Turäni 
Szövetseg). Ensimmäisenä mainittu, kreivi PÄLTELEKin johdolla, toimii 
eri tiedetten alalla ja kustantaa aikakausikirjaa »Körösi Csoma Archi-
vum», josta tähän asti on ilmestynyt neljä vihkoa 24 arkin suuruisina. 
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Turanilainen Liitto toimii heimoaatteen levittämiseksi yleisön laajem
missa kerroksissa, sen johtaja on esimies prof. JENÖ CHOLNOKY. Turani-
laisen Seuran esimiehenä on entinen ministeri ja Petöfi-Seuran puheen
johtaja GYULA PEKÄR, puheenjohtajan sijainen ALAJOS PAIKERT, vara
puheenjohtajat ERNÖ KOVÄCS-KARAP ja ALADÄR BÄN. 

Yllämainitusta olemme nähneet, että seuramme työskentelee 
ensisijassa käytännöllisen ja kansallisen elämän hyväksi. Tarkoituk-
siensa saavuttaminen on sillä vielä kaukana, mutta juuri tämä seikka 
tekee tarpeelliseksi sen olemassa pysymisen. Turanilaiseksi nimite
tystä suuresta kansanryhmästä ovat tulleet tähänasti ainoastaan suo
malais-ugrilaisten kansojen kielet järjestelmällisen vertailevan tutki
muksen alaisiksi, mutta eivät nämäkään kansat kansatieteelliseltä 
kannalta ole tarkemmin tutkitut. Verrattain pieni on niiden tiede
miesten lukumäärä, jotka tekisivät turkkilais-tatarilaisten ja Itä-Aasian 
kansojen kieliä ja muinasjäännöksiä perusteellisen tutkimuksen alai
siksi. Lähin tehtävä on siis sellaisten nuorten tutkijain kasvat
taminen, jotka voisivat näitä kysymyksiä harrastaville tieteenhaa-
toille luoda lujan perustuksen. Vain tällä perusteella voi rakentaa 
ruranismin tieteellisen järjestelmän ja täten selitettyyn turanilaiseen 
työhön yhtyy luullakseni mielihyvällä kolmen sivistyneimmän suoma-
lais-ugrilaisen kansan nuori, tiedettäharrastava sukupolvi. 

Esialgu tähendati Turan nimega Sküüdi rahvast põhja pool Irani 
ehk muistist Persiat. Türklased nimetavad Turani nimega rahvaid, 

kes neile kuidagi sugulased on, ja saäl tähendab turanism sama kui 
kõiktürklus. 

Ungaris on hakatud Turani nimega Ural-Altai rahvaid kutsuma, 
kes Euroopa ehk Aasia lagendikkudel asuvad ja ungartastele keele 
ehk tõu poolest sugulased on. 

Turani aate laialilaotajana on ALAJOS PAIKERT, Budapesti põllu
majanduse muuseumi juhataja, tuttavaks saanud. Ta algatusest 
rajati 1910 a. Turani Selts. Seltsi ülesanne on sugurahvaste teaduse, 
kunsti ja majanduse elu uurimine, edendamine ja Ungari huvidega 
kooskõlaliseks tegemine. Ta teeb tegemist Soome-Ugri ja Türgi-Tatari 
hõimude uurimisega. Ühtlasi on ta algusest pääle püüdnud sugurah-
vaid Ungaris tuttavaks teha, Ungari rahvuslikku iseteadvust tõsta, 
teadust edendada ja Ungarile tuleviku varaks sõpru ja liitlasi võita. 

Selts on 19 Ungarile raske aasta kestes silma paistvat tegevust 
avaldanud. Senni on selts 82 teaduslikku esitust pidanud; 1916 a. võttis 
ta oma eeskavasse mõnede sugurahvaste noortemeeste kasvatuse ja 
õpetamise Ungari õpeasutustes; 1924 a. korraldas ta Soome laulja 
Helga Sailo kaastegevusega Kalevala piduõhtu. Ettekanded seltsis 
on käsitlenud ida rahvaste kirjandust, kunsti, ajalugu ja majandust 
nii sama kui põhjapooliste sugurahvaste olusid. Kõnelejate hulgas on 
esindunud mitmed väljamaa teadusemehed, nagu Persia teadlane 
ABDUL BAHA, Jaapani kirjanik SHUHO CHIHA, Wieni ülikooli prof. Jos. 
STRZYGOVSKI, prof. LE COG, dr. HUSSEIN HIMMETBY, dr. HUGO GROTHE 
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ja kadunud Soome prof. HEIKKI PAASONEN. Viimane kõneles 2 II1917 
Soome vabadusevõitlusest. 

Selts on 1913 a. saadik üleval pidanud ajakirja »Turän», päätoim. 
ALAJOS PAIKERT, siis BE;LA VIKÄR, krahv PÄL TELEKI ja hiljamini ALADÄR 
BÄN ja VILMOS PRÖHLE. 

Pääle muu on selts tähelepanemist kinnitanud Turani nooresoo 
kasvatamise pääle Ungaris. Sõja aegu sõlmis Ungari lähema tutvuse 
türklaste ja bulgarlastega. Neid on ohtrasti Ungaris õppimas olnud. 
Hiljemini korraldati õppimise võimalus muile. Senni on Ungaris õppi
nud 500 Turani Õpilast, muu seas 90 bulgarlast ja 17 tatarlast. Suurem 
osa on kutsekoolides olnud. 

Edasi on selts teaduslikka uusimisereisa toetanud ja teostanud, 
nii Väike-Aasiasse, Sise- ja Ida-Aasiasse. 

Seltsil on praegu kolm osakonda: 1) teaduse ja kunsti, 2) kasvatuse 
ja 3) ühismajanduse. 1923 a. rajati kujur ALPO SAILO kaastegevusega 
Soome-Eesti osakond, juh. ALADÄR BÄN. 

See osakond on 3 hõimupidu korraldanud: Kalevala pidu ja 2 Soome-
Eesti õhtut kunsti ja kirjanduse eeskavaga. Selle osakonna algatusest 
ja MIHÄLY JuNGERTHi kaastegevusega on Ungari hariduseminister krahv 
KUNO KLEBELSBERG 100 soomlasele ja eestlasele Horthy kolleegiu
mis prii kortri moondanud. 

Seltsist sündis 1920 a. kaks ühisust: maailma kuulsa Ungari teadu
semehe SÄNDOR CSOMA DE KÖRÖsi nimeline Selts ja Turani Liit. Esimene 
annab krahv PÄL TELEKI juhatusega »Körösi Csoma Archivumi» välja. 
Turani Liit teeb tegemist hõimuaate laialilaotamisega suure publi
kumi seas. Ta juhatajaks on JENÖ CHOLNOKY. 

Turani Seltsi esimeheks on GYULA PEKÄR, abiesimeheks ALAJOS 
PAIKERT, BRNÖ KOVÄCS-KARAP ja ALADÄR BÄN. 

ALADÄR BÄN 

Helsingin Akateeminen Heimoklubi <•> Helsingi Akadeemi
line Höimnklubi <•> A Helsinkii Akademiai Rokonnšpklub. 

Helsingin Akateeminen Heimoklubi on nuorimpia monista heimo-
järjestöistämme, ja siksi ei ole ihme, jos sitä sen varsinaisen toi

mintapiirin ulkopuolella vielä ei paljoa tunnetakaan. Kuitenkin pyr
kii sekin osaltaan myötävaikuttamaan Yhteis-Suomi-ajatuksen^ elä
vöittämiseksi ylioppilasnuorison ja akateemisen väen keskuudessa. 
Seuraavassa muutamia asiatietoja sen vaiheista ja toiminnasta. 

Lokakuussa 1920 kokoontui 12 akateemista kansalaista Helsingin 
Virkamiestalolle neuvottelemaan siitä, miten tutustuttaa laajemmille
kin piireille Viron kansaa, oloja ja saavutuksia sekä millä tavoin lähen
tää Viron ja Suomen ylioppilasnuorisoa toisiinsa. Neuvottelun tulok
sena oli Virolais-Suomalaisen Ylioppilasklubin perustaminen. Ensim
mäiseksi esimieheksi saatiin prof. HEIKKI OJANSUU, jonka innokasta, 
uhrautuvaa toimintaa klubi saa kiittää monista saavutuksistaan. 
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Laadittiin säännöt ja vuosikokouksen päiväksi valittiin huhtikuun 
8. p., Viron talonpoikain, vapautumisen muistopäivä. 

Heimoushenkeä herättävää ja vahvistavaa vuorovaikutusta mei
dän ja muiden heimokansojemme välillä on klubi koettanut aikaan
saada järjestämällä lukukausien aikana ohjelmallisia illanviettoja, 
joissa ohjelma on käsittänyt esitelmiä sukukansojemme oloista, histo
riasta, kulttuurista ja taiteesta, keskustelukysymyksiä eri aloilta, 
heimokansojemme musiikkia, kirjallisuutta y. m. Vironkieltäkin on 
yritetty käyttää seurustelussa näissä kokouksissa, mutta useimmiten 
tuloksella, joka on saanut mukanaolleet virolaiset sangen huvitetuiksi. 

Osaltaan vaikutti klubi aikoinaan vironkielen lehtorinviran aikaan
saamiseksi Helsingin yliopistoon, mikä nyttemmin, kuten tunnettua, 
onkin saatu sinne perustetuksi, ensimmäisenä viranhaltijanaan maist. 
W. GRÜNTIIAL. Myös on välitetty kesäpaikkoja virolaisille ylioppi
laille Suomessa ja päinvastoin. Tällaista ylioppilaiden vaihtoa aiotaan 
tulevanakin suvena järjestää. Keväällä 192*2 järjesti klubi kaikinpuo
lin onnistuneen opinto- ja huviretken Viroon tutustuttaen siten suu
ren joukon suomalaisia ylioppilaita läheisimpään heimokansaamme 
ja -maahan. 

Keväällä 1923 laajennettiin klubin toiminta käsittämään kaikki 
suomensukuiset kansat ja samalla osoittautui myös tarpeelliseksi 
sen nimen muuttaminen: syntyi Helsingin Akateeminen Heimoklubi. 
Seuraavan vuoden alussa kohtasi klubia raskas isku, kun se kuole
man kautta menetti etevän esimiehensä prof. HEIKKI OJANSUUN. 
Hänen sijalleen saatiin kuitenkin täysin vastaava työn jatkaja, prof. 
A. M. TALLGREN, joka itse Tarton yliopistossa toimineena on koko
naisin sydämin antautunut ajamaan heimoaatetta ja reippain ottein 
vienyt klubin toimintaa eteenpäin. 

Tallinnan kulttuurikongressissa kesällä 1924 oli klubi edustettuna 
ja mainitussa kokouksessa hyväksyttyjen ponsien toteuttamiseksi 
on klubi tehnyt seuraavaa: 

1) käyttövarojen saamiseksi ylioppilaiden opinto- ja tutustutta-
mismatkpjen helpottamiseksi Virossa on jätetty anomukset opetus
ministeriöön, yliopistoon, ylioppilaskunnan hallitukselle ja Kordelinin 
säätiöön; 

2) huomatuilta koulumiehiltä on pyydetty lausuntoja oppikoulu
jen äidinkielen opetuksen yhteyteen suunnitellun vironkielen opetuk
sen edellytyksistä. Toht. G. SARVA onkin jo antanut lausunnon, mikä 
on julkaistuna tämän vuoden »Suomen Heimon» 2:ssa numerossa; 

3) kustannusyhtiöiden kanssa on neuvoteltu suomal. kirjallisuu
den saamis-mahdollisuuksien helpottamisesta Virossa, ja sekä yliopis
ton että ylioppilaskunnan kirjastoa on kehoitettu tilaamaan entistä 
runsaammin virolaisia aikakauskirjoja ja sanomalehtiä. 

Viimeksi on klubi yhtynyt muiden heimojärjestojen laatimaan esi
tykseen uuden, Itämeren suomalaisten kielten professuurin perusta
misesta Helsingin yliopistoon. Kirjelmän johdosta on valtioneuvosto 
pyytänyt lausuntoa yliopiston kanslerinvirastolta. 

Klubin asioita hoitaa ja sen toimintaa järjestää johtokunta, johon 
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nykyisin kuuluvat prof. A. M. TALLGREN puheenjohtajana, maist. 
ELSA ENÄJÄRVI, neidit KERTTU MUSTONEN ja ELSA PUUSKA sekä 
maist. LAURI HAKULINEN ja herra PÄIVIÖ HUHTINEN. 

illanviettoja ja kokouksia, joita on koetettu järjestää ainakin ker
ran kuussa, on pidetty vanhan ylioppilastalon tiedekunta huoneessa. 
Ohjelma on pyritty rikastuttamaan niin monipuoliseksi ja heimohen-
kiseksi kuin suinkin: Näihin tilaisuuksiin on muukin heimoasiaa har
rastava yleisö tervetullut. Myös jäseneksi voi ilmoittautua silloin. 
Klubin jäsenmäärä on nykyisin n. 90. Kun ottaa huomioon klubin 
laajalle suuntautuvan toiminnan, on syytä toivoa, että heimousaat-
teelle lämmennyt yleisö runsaslukuisena tulee jäsenyydellään kannat
tamaan klubin tarkoitusperien toteuttamista. 

Helsingi Akadeemiline Hõimuklubi on kõige noorem mitmest hõimu-
organisatsioonist. Sellepärast ei ole ime, et teda väljaspool 

ta tegevuse ringkonda palju ei tunta. Ometi püüab ka tema omast 
kohast Ühis-Soome mõtte elustamiseks ülikooli nooresoo ja akadeemi
liste kodanikkude keskel kaasa mõjuda. 

Järgmises ülevaates olgu mõned asjateated ta elukäigust ja tege
vusest. 

Okt. 1920 kogus 12 akadeemilist kodanikku Helsingi Ametnikkude 
Majasse nõu pidama, kuida võidaks laiematele ringkondadele Eesti 
rahvast, olusid ja saavutusi tutvustada ja mis moodi Eesti ja Soome 
ülikooli noortsugu teineteisele lähendada. Nõupidamise tagajärjeks 
oli Eesti-Soome Üliõpilaste Klubi asutamine. Esimeseks esimeheks saadi 
prof. HEIKKI OJANSUU, kelle vaimustatud, ennast ohverdavat tegevust 
klubil mitme saavutuse eest tuleb tänada. Seati põhjuskiri kokku 
ja aastapäevaks valiti 8 veebr., Eesti talurahva vabastamise mälestuse-
päev. 

Hõimuvaimu äratavat ja kindlustavat vastastikkust mõju meie 
ja muude hõimurahvaste vahel on klubi püüdnud selle läbi rajada, 
et ta semestrite aegu eeskavaga õhtuid on korraldannud, kus on esitusi 
sugurahvaste oludest, ajaloost, kultuurist ja kunstist, läbirääkimisi eri 
aladelt peetud ja hõimurahvaste muusikat, kirjandust j. m. ettekantud. 
Ka Eesti keelt on neil koosolekutel püütud seltsliku läbikäimise keelena 
tarvitada, aga enamisti tagajärjega, mis ligiolnud eestlasi õige palju 
on lõbustanud. 

Osalt mõjus klubi omal ajal kaasa Eesti keele lektoraadi asutamiseks 
Helsingi ülikoolis; mis nüüd, kuida tuttav, ka teastalud on, esimese 
ametitäitjana mag. W. GRÜNTHAL. Ka on suvitusekohti Eesti üli
õpilastele Soomes vahendatud ja vastuoksa. Sarnast üliõpilaste vahetust 
kavatsetakse ka tulevasel suvel korraldada. Suvel 1922 korraldas 
klubi kõiki pidi õnnestunud õpe- ja lõbureisi Eesti, nii moodi suurt 
hulka Soome üliõpilasi kõige lähema hõimurahva maaga tutvus
tades. 

Kevadel 1923 laiendati klubi tegevus. Ta käsitab nüüd kõik Soome 
sugu rahvad. Sellepärast oli tarvilik ta nimi muuta: sündis Helsingi 
Akadeemiline Hõimuklubi. Järgmise aasta alguses tabas klubi raske 
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löök, ta kaotas surma läbi oma silma paistva esimehe prof. HEIKKI 
OJANSUU. Ta asemele saadi siiski täiesti vastav töö jatkaja, prof. 
A. M. TALLGREN, kes ise Tartu ülikoolis on toiminud ja kõige hingega 
on andunud hõimu aadet ajama. Ta on elavate algatustega klubi 
tegevust edasi viinud. 

Tallinna kultuurikongressil, kevadel 1924, oli klubi edustatud. 
Toimetatud koosolekul hääks kiidetud otsuste teostamiseks on klubi 
järgmist teinud: 

1) tegevuse kapitaali saamiseks, et üliõpilaste õpe- ja tutvustamise 
reisa J Eestis hõlbutada, on hariduseministeeriumi, ülikooli, üli
õpilaskonna valitsusele ja Kordelini fondile palvekirjad jäetud; 

2) kõige silma paistvamatelt koolimeestelt on arvamist palutud 
keskkoolide emakeele õpetuse ühenduses kavatsetud Eesti keele õpe
tuse eeldustest. Dr. G. SARVA on juba oma arvamise avaldanud, mis 
selle aasta »Suomen Heimo» 2:s numbris on ilmunud; 

3) kirjastustega on nõu peetud Soome kirjanduse saamise võima
likkuse kergendamise üle Eestis, ja ülikooli ja üliõpilaste raamatukogu 
on õhutatud endisest ohtramini Eesti ajakirju ja ajalehti tellima; 

Viimaks on klubi muude hõimuorganisatsioonidega ühinenud ja 
esituse uue, Läänemere Soome keelte, professuuri asutamisest Helsingi 
ülikoolis kokku seadnud. Kirjutuse puhul on riiginõukogu ülikooli 
kantsleriametkonnalt oma arvamist palunud. 

Klubi asjade eest hoolitseb ja ta tegevust korraldab eestseisus, 
kuhu nüüd kuuluvad: prof. A. M. TALLGREN esimehena, mag. ELSA 
ENÄJÄRVI, neiud KERTTU MUSTONEN ja ELSA PUUSKA ja mag. LAURI 
HAKULINEN ja herra PÄIVIÖ HUHTINEN. 

õhtuid ja koosolekuid, mida vähemast kord kuus on püütud korral
dada, on vana üliõpilastemaja teaduskonna toas peetud. Eeskava on 
püütud nii rikkaks, mitmekesiseks ja hõimuvaimseks teha, kui iganen 
võimalik on olnud. Ka võib siis enese liikmeks teatada. Klubi liigete 
arv on nüüd u. 90. Kui klubi laialine tegevus silmas peame, siis 
on asja loota, et hõimuaatele soojenenud publikum arvurikka 
liikmeks hakkamisega klubi eesmärkide teostamist toetab. J 

AHelsinkii Akademiai Rokonnepklub (Helsingin Akatee
minen Heimoki ubi) egvik legfiatalabb egyesület rokon-

sagi szervezeteink között s igy nem csoda, hogy valõdi tevekenysegi 
kören kivül meglehetösen ismeretlen. Mindamellett legjobb tehetsSglt 
latbavetve f&radozik ez is a finn-ugor gondolatnak az egyetemi ifjüsäg 
es akademiai polgdrsäg köreben valõ fölelevemtese erdekeben. A 
klub törtenetebõl es tevekenysegeböl nehäny reszletet szeretnenk 
a következõkben elõadni. 

1920 oktõbereben összejött 12 akademiai polgar a helsinkii Tiszt-
viselõk Hdzdban (V i r k a m i e s t a 1 o), hogy fisztorszdg nepe, 
viszonyai es vivm&nyai t&gabb körökben valo ismertetesenek, nem-
különben az eszt es finn egyetemi ifjüsäg közeledesenek lehetösegeirõl 
es modjairõl tanacskozzek. A tanäcskozas konkretuma gyanänt megala-

6 
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kult az Žszt-Finn Egyetemi Hallgatök Klubja (V i r o 1 a i s-s u o m a-
lainen Y 1 i o p p i 1 a s k 1 u b i). A klub elsö elnökeve meghlvtdk 
HEIKKI OJANSUU egyetemi tandrt, akinek lelkes esönfeldldozõmunkds-
sdga az egyesület reszere sok szep eredmenyt biztositott. Szabdlyokat 
alkottak es evi közgyüles napjdul dprilis 8.-dt, az eszt parasztosztaly 
fölszabadulasdnak emlekünnepet vdlasztottdk. 

Nevezett klub a testvernepek közötti rokonsdgi szellemet ebreszto 
es erõsftõ kölcsönhatds letrehozdsdra es megszildrdftdsdra az iskolai 
ev folyamdn több izben megüjulõ müsoros estelyek rendezesevel tö-
rekedett. Emlitett estelyek programmja rokonnepeink viszonyairol, 
törteneterõl, kulturdjdrõl es muveszeteröl szõlõ elõaddsokat, megvi-
tatandõ idõszerü kerdeseket, tovdbbd rokonnepeink zene- es szepirodal-
mdbõl vdlogatott mutatvdnyokat tartalmazott. fisztnyelvu tdrsalgds 
bevezetesere is törtentek kiserletek e gyüleseken, de legnagyobbreszt 
olyan eredmennyel, hogy az fölötte viddm kedelyre hangolta a jelen-
levö eszt vendegeket. 

A klub a maga reszeröl megtett mindent, hogy eszt lektordtus 
alakuljon a helsinkii egyetem kebeleben s e törekveset legüjabban 
W. GRÜNTHAL magiszter lektorrd valõ kinevezese reven köztudomds 
szerint siker is korondzta. fiszt egyetemi hallgatõk szdmdra Finnor-
szdgbanes viszont a klub nydri helyeket közvetitett. HasonlÕ didkcsere 
rendezese folyõ nydr programm j dba is f öl van veve. 1922 tavaszdn a klub 
minden tekintetben pompdsan sikerült esztorszdgi kej- es tanulmdny-
üt rendezese s ezzel kapcsolatban legközelebbi rokonnepünk es 
testverorszdgunk megismertetese reven egy seregre valõ finn didkot 
feledhetetlen emlekekkel gazdagitott. 

1923 tavaszdn a klub tevekenysegi körenek az összes finn-ugor 
nepekre kiterjedö kibövitese s az ezzel szüksegkeppen egvüttjdrõ nev-
vdltoztatds alkalmdbõl megszületett a Helsinkii Akademiai Bokonnep-
klub. A következö ev elejen kemeny csapds erte a klubot, amidön 
a haldl kivdlõ vezetõnket, HEIKKI OJANSUU egyetemi tandrt, körünk-
bõl kiragadta. Munkdjdnak folytatdsdra mindamellett elsörangü 
elnököt kaptunk A. M. TALLGREN egyetemi tandr szemelyeben, aki 
a tartui egyetem kebeleben kifejtett egykori müködesenek emlekeitöl 
tdmogatva szi'vvel-lelekkel dldozta] idejet es tehetseget a rokonsdgi 
eszme oltdrdra es fürge kezzel kapott a kormdnyrudhoz a klub munkd
jdnak elõbbre valõ vitele erdekeben. 

Az 1924 nyardn lezajlott tallinni kulturdlis kongresszuson a klub 
kepviselte magdt es a gyulesen jõvdhagyott hatdrozatok megvalosi-
tdsdra a következöket tette: 

1) az egyetemi hallgatosdg esztorszdgi tanulmdnyutjainak meg-
könnyitese vegett kerv6nyt nyüjtott be a kultuszminiszteriumhoz, 
az egyetemhez, az egyetemi hallgatosdg kormdnydhoz es a Kordelin-
alapitvdny gondnoksdgdhoz emlitett terv megvalositdsdra forditando 
anyagi tdmogatds engedelyezeset illetõleg; 

2) a közepiskolai anyanyelv-oktatds keretebe tervezett esztnyelvi 
tamtds megvalõsithatdsdnak fölteteleirõl kikerte figyelemremeltõ tanü-
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gyi szfemelyek velemenyet. G. SARVA dr. e kerdesre vonatkozõ jelen-
tese a »SuomenHeimo» idei evfolyamdnak mdsodik szdmdban olvashatö; 

3) erintkezesbe lepett különbözõ kiadõhivatalokkal finn irodalom 
Esztorszdgban valõ beszerzesi lehetõsegeinek megkönnyitese vegett, 
tovdbbd fölszõlitotta az egyetemet es az egyetemi hallgatosdg könyvtd-
rdt arra, hogy eszt folyõiratok es hirlapok rendeleserõl az eddiginel 
nagyobb mertekben gondoskodjek. 

Vegezetül megemlitjük, hogy a klub csatlakozott mds rokonsdgi 
szervezetek elöterjesztesehez, amely a Keleti-tenger menten szetszõrõdott 
finnfajü nepek nyelveinek elõaddsdt celzõ tandri hivatal földlh'tdsdt 
keri a helsinkii egyetem kebelebe. A beterjesztes hatdsa alatt az dllam-
tandcs velemenyes jelentest kert az egyetem kaneelidri hivataldtõl 
az ügyet illetöleg. 

A klub ügyeinek gondozdsa es tevekenysegi körenek tervezese a 
vezetöseg feladata. A vezetõseg tagjai A. M. TALLGREN egyetemi 
tan dr elnöki minõsegben, tovdbbd ELSA ENÄJÄRVI magiszter, KERTTU 
MUSTONEN es ELSA PUUSKA £rlednyok, nemkülönben LAURI HAKU
LINEN magiszter es PÄIVIÖ HUHTINEN I r vezetõsegi tagok gyandnt. 

Estelyeinket es gyüleseinket — amelyek rendezesere havonkint 
l e g a l d b b  e g y s z e r  t ö r e k e d t ü n k  —  a  R e g i  D i d k h d z  ( V a n h a  Y l i o p p i 
l a s t a l o )  t u d o m d n y k a r i  s z o b d j d b a n  ( T i e d e k u n t a h u o n e )  
tartottuk eddig. A programmot igyekeztünk oly sokoldalüvd es annyira 
rokonsdgi szellemöve tenni, amennyire csak lehetseges. E gyul^seken 
a rokonsdgi eszmevel szimpatizdlõ nagyközönseg megjeleneset is szive-
sen ldtjuk. Emlitett alkalmakkor tagsdgi jelentkezeseket is elfoga-
dunk. A klub lagjainak szdma 90 körül forog ebben a pillanatban. 
A klub szelesköru tevekenyseget megfontolva joggal remelhetjük, 
hogy a rokonsdgi eszme irdnt erdeklödessel viseltetõ közönseg a klub 
celjainak megvalositdsdt tömeges tagsdgi csatlakozdsaval fogja tamo-
gatni. 

EINO PARIKKA. 

Historian opetus läheisempään kosketukseen sukukansojen 
historian kanssa. 

Ote prof. K. R. MELANDERIN esitelmästä historian tutkijain ja opetta
jain kokouksessa Hels. 8. I. 1925. 

Venäjän vallan aikana täytyi Suomen historian opetuksessa sivuut
taa monta meille kansallisessa suhteessa tärkeätä seikkaa, josta 

oppikirjoissamme vieläkin huomaa jälkiä. Mutta tuntuvampia puut
teellisuuksia tapaa edelleen oppikirjaimme esityksessä rajantakaisten 
karjalaisten sekä sukulaiskansaimme virolaisten ja magyarien vai
heista, jotka myöskin olivat venäläisille vallanpitäjille epämieluisia. 
Vapauden saavutettuamme tulee meidän oppikirjoissamme korjata 
nämätkin puutteet yhdessä vielä löytyväin isänmaan historiaa kos-
kevain kanssa. 
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Vaikka karjalaisten kauppa Suomessa keskiaikana ja uudella ajalla 
oli sangen vilkasta, ei useimmissa historian oppikirjoissamme heistä 
ole muuta kerrottu, kuin milloin he asettuivat nykyisille asuin
sijoilleen sekä muutama tieto Bjarmein valtakunnasta Vienanmeren 
rannoilla. Ainoastaan Mantere-Sarvan Suomen historian oppikirjassa 
on hauska kappale Karjalan oloista keskiaikana ja vähän tietoja siitä, 
miten suomalaiset maailmansodan loputtua avustivat virolaisia hei
dän vapaustaistelussaan sekä karjalaisia heidän yrittäessään päästä 
Venäjän ikeestä. Mutta tämän lisäksi voisi kosketella karjalaisten 
mielenkiintoisia sotaretkiä paitsi Suomeen myöskin Norjaan keski
aikana siksi, kun liittolaisista muuttuivat venäläisten alamaisiksi sekä 
heidän kilpailuaan pirkkalaisten kanssa lappalaiskaupasta Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa keskiaikana ja uuden ajan alkupuolella. Samoi
hin aikoihin tiedämme heidän säännöllisesti ilmestyvän kauppiaina 
useihin kauppapaikkoihin molemmin puolin Pohjanlahtea, jonka 
ohella he sisämaassa tekivät rahvaan kanssa paljon kauppaa. Meri
tietä he maastamme jatkoivat kauppamatkojaan Itämerenmaakun-
tiin, etupäässä Tallinnaan. 

Inkeristä meillä niinikään on oppikirjoissamme sangen vähän tie
toja, vaikka sen oloja vähän kosketellaan ajalta, jolloin se kuului 
Ruotsin valtakuntaan. Omituista on, että Suomen historian oppi
kirjoissa usein mainitaan pieni, ainoastaan vuoden pystyssä pysynyt 
Maakruunun linnoitus, mutta jätetään aivan mainitsematta samoille 
seuduille perustettu Pietarin kaupungin edeltäkävijä Nevanlinna. 
Pieni katsaus Itä-Karjalan ja Inkerin vaiheisiin Venäjän vallanalai
suudessa ei myöskään olisi haitaksi isänmaan historiassa. 

Huolimatta siitä valtiollisesta vähäarvoisuudesta, mikä Itämeren 
maakunnilla on ollut, saa kansamme kiittää niitä, varsinkin virolaista 
osaa, tärkeistä kulttuurivaikutuksista. Mutta oppikirjoissamme tie
dot suomensukuisista kansoista Itämeren eteläpuolella loppuvat näi
den maiden jouduttua kalpaveljesten ja saksalaisen ritarikunnan val
taan tullaksensa uudestaan vähän puheeksi, kun Viro ja Liivinmaa 
joutuivat Ruotsin vallanalaisuuteen. Jo pakanuuden aikana kiintyy 
huomiomme Itämeren maakuntain suomensukuisten heimojen yhteis
kunnallisiin oloihin. Kunkin kansan asuma-alue siellä jakaantui maa
kuntiin ja ne taas kihlakuntiin, joita viimemainittuja saksalaiset tut
kijat vertaavat vanhain germaanien gaueihin. Kummallakin lajilla 
alueita oli päällikkönsä, jotka olivat rauhan aikana tuomareita ja 
hallinnon johtajia, sodassa taas sotapäällikköjä. Näiden olojen tunte
minen on jo semmoisenaan suureksi hyödyksi, kun kansamme kehittv-
mättömimpiä yhteiskunnallisia oloja käydään selittämään, sillä kehi
tys meillä oli kulkemassa samaan suuntaan. 

Mutta myöhemmältä ajalta tapaamme paljon suoranaista kult
tuurivaikutusta sieltä päin varsinkin keskiaikana ja uuden ajan 
alussa. Enin osa ulkomaankauppaamme keskittyi keskiaikana hansa
kaupungiksi vuonna 1270 muuttuneeseen Tallinnaan. Varsinkin Visbyn 
kauppavallan hävittyä oli Tallinna tärkein kauppakaupunki Itämeren 
pohjoisosan kaupassa. Aina 14-vuosisadan loppuun se oli hansakau-
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punkien kaupan välittäjänä maahamme, joten Lübeckinkin kauppiaat 
olivat Tallinnan välityksellä kauppayhteydessä Suomen kanssa. Ensim
mäisenä vapautui tästä välityksestä Danzig, ja sen jälkeen tuli 
Lübeckin ja muitten hansakaupunkien vuoro. Tallinnan kaupan mah
tavuuden aikana oli sen raha maassamme enimmin levinnyt. Luulta
vasti siirtyi myöskin juuri siihen aikaan maahamme Viron puolella 
käytännössä ollut suurimmaksi osaksi kotimainen mitta- ja paino-
järjestelmä, joka täällä suli yhteen aikaisemman suomalaisen mitta-
ja painojärjestelmän kanssa. Se oli maassamme virallisesti tunnus
tettu aina 1600-luvun alkuun asti, jolloin metrijärjestelmää aikaisempi 
meillä käytetty mitta- ja painojärjestelmä astui voimaan. Tallin
nalla oli vielä uudella ajalla sangen laaja kauppa maassamme ja kil
paili se siinä kohden Tukholman kanssa. Kustaa Vaasan aikana tämä 
kauppa kyllä väheni hänen estävien toimenpiteillensä kautta, mutta 
kun Tallinna Eerik XlV:nnen hallitessa joutui Ruotsin vallanalaisuu
teen, koitti sen kaupalle uusi nousun aika. Varsinkin Uudenmaan 
ulkomaankauppa oli suurimmaksi osaksi sen käsissä. Estääkseen 
Lübeckin ja muitten hansakaupunkien kauppaa tallinnalaiset vuo
siksi 1(23—29 vuokrasivat kotikaupunkinsa ynnä Narvan, Helsingin 
ja Porvoon meritullinkannon Ruotsin kruunulta. Narva oli heille 
sangen tärkeä, koska sen kautta kulki suurin osa Venäjän kauppaa. 

Samoihin aikoihin rupeaa huomaamaan jonkun verran vaikutusta 
Itämeren maakunnista maamme maanviljelykseen ja karjanhoitoon 
sieltä Suomeen siirtvneitten aatelisten lääninsaajain kautta. Muu
ten oli siirtolaisuus Suomesta Itämeren maakuntiin 1600-luvulla hyvin 
vilkasta. Sieltä taas karkasi myöhemmin venäläisten sotaväenottoja 
pakoon ja osaksi maaorjuudenkin tähden paljon väkeä eteläranni
kollemme. Kansanlaulujakin on levinnyt 1600-luvun alusta alkaen 
ja sitä ennenkin Virosta Inkerin kautta Suomeen ja samaa tietä suo
malaisia lauluja Viron puolelle. 

Yhteiskunnallisten olojen kehityksen kannalta katsoen on meillä 
keskiajasta alkaen saatavana paljon tärkeitä historiallisia tietoja Itä
meren maakunnista. Siellä läänityslaitos jo keskiajan kuluessa kehit
tyi täydellisemmäksi kuin Skandinavian maissa tuoden mukanaan 
maaorjuuden. Läänien perittävyvs oli siellä tavallista ja alivasalleja-
kin oli muutamalla suurten läänien saajalla. Senlisäksi siellä lääni-
tyslaitoksen ohella tavataan luja kaupunkihallitus ammattikuntineen 
saksalaiseen tapaan. Näissä maakunnissa tutustumme myöskin keski
aikaiseen hengelliseen hierarkiaan ja hengelliseen ritarikuntaan, joita 
ei muualla pohjoismaissa ollut. Näiden maiden yhteiskunnallisiin 
oloihin perehtymällä oppilas siten oppii paljon Keski-Euroopan keski
aikaisista yhteiskunnallisista oloista. 

On muistettava, että maat Itämeren ympärillä ovat muodostaneet 
ikäänkuin erinäisen kulttuuripiirin, jossa eri kansat ovat olleet vilk
kaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Keskiaikana Itämeri muodosti 
Euroopalle sangen tärkeän kauppapiirin, joka liikkeen vilkkaudessa 
tuli lähinnä Välimeren jälkeen. Sen ja sen lahtien rannalla sijaitsi-
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vat mahtavan hansaliiton tärkeimmät kauppakaupungit, niinkuin 
Lübeck, Danzig ja Tallinna. 

Mutta mielestäni ei olisi riittävää, että oppikirjaimme esitys supis
tuu lähimpiin suomensukuisiin kansoihin. Olisi syytä luoda lyhyt 
katsaus suomalais-ugrilaisen ryhmän tärkeimpiin kansakuntiin. Tie
dämmehän, että Venäjän vallankumouksen jälkeen muutamissa suo-
malais-ugrilaisissa kansoissa Itä-Venäjällä kansallishenki rupesi herää
mään ja ovat jotkut niistä neuvostovallan aikana saavuttaneet jon
kunlaisen itsehallinnon. Näiden kansain vaiheet kuvaavat sen lisäksi 
meille selvästi vanhan Venäjän suuren itseensäsulattamiskyvyn ja 
sen häikäilemättömyyden pieniä, heikkoja kansallisuuksia kohtaan. 
Tämä historia voi tulevaisuudessa olla meille opettavainenkin, jos 
entinen Venäjän suurvalta uudistuu ja alkaa agressiivisen ulkopolitii
kan. Vaan vielä tärkeämpää olisi meille tutustua valtiollisesti enim
min kehittyneen sukulaiskansan magyarein historiaan. Siitä on 
historian oppikirjoissamme ylen vähän, vaikka kyllä aivan viime 
aikoina oppikirjoihin on tullut joku lisätieto magyareista. Mitä 
magyarein vaiheista oppikirjain avulla tulemme tuntemaan, koskee 
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta heidän valtiollista his
toriaansa. Sen piirissähän heidän urhoollinen taistelunsa kristikunnan 
etuvartioina turkkilaisia vastaan on saanut osakseen sivistyskansain 
ihailun. Mutta heidän yhteiskunnallisessa kehityksessään on myös
kin paljon opittavaa ja vertauskohtia Länsi-Euroopan oloihin. Tapani 
Pyhä, joka jatkaen isänsä alkamaa työtä esiintyy tavallaan Unkarin 
Kaarle Suurena, sen järjestäjänä ja yhteenliittäjänä, on historian 
tärkeimpiä henkilöitä. Samaten kuin frankkien valtakunnassa Kaarle 
Suuren kuoltua heikkeni Unkarissakin Tapani Pyhän jälkeen kunin
kuus ja aateliston valta rupesi kasvamaan. Ja niinkuin Englannissa 
sekä Espanjassa ja Puolassa aatelisto Unkarissakin jakautui kahtia: 
ylempään aatelistoon (magnaateihin) ja alempaan aateliin. Englannin 
tapaan Unkarin eduskunta myöhemmin keskiaikana jakaantui kah
teen kamariin: magnaatein huoneeseen, jossa ylemmät aateliset ja 
ylemmät hengelliset istuivat, sekä alempaan huoneeseen, johon pääsi
vät alemman aateliston ja kaupunkien edustajat. 

Unkarin olot tarjoovat myöskin paljon yhtäläisyyttä Puolan olo
jen kanssa. Perinnöllistä kuninkuutta ei Unkarissakaan tahdottu 
tunnustaa ja mahtava magnaattisääty rajoitti arveluttavasti heikon
tuneen kuninkuuden valtaa. Syntyi täälläkin niinkuin Puolassa uskon
nollista eripuraisuutta ja oli Unkarissakin kaupunkien elinkeinonhar
joittajina pääasiallisesti saksalaisia ja juutalaisia. Vielä kohtasi Unka
ria uuden ajan alussa se onnettomuus, että siitä laajat alueet joutui
vat pitkiksi ajoiksi kaikkea edistystä lamauttavaan Turkin vallan
alaisuuteen. Miten Unkari kaikista näistä vaikeuksista huolimatta 
kansansa tarmon ja päättäväisyyden kautta, päinvastoin kuin hajoava 
Puola, säilyi ja kohosi vaikutusvaltaiseen asemaanltävalta-Unkarin 
monarkiassa, on kieltämättä mielenkiintoinen lehti maailman histo
riaa. Magyarein kirjallisuus on monien käännösten kautta meillä 
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jotenkin tunnettu ja ainakin yksi historian oppikirja (nimittäin Fors
man—Virkkusen) uudenajan historia luettelee muutamain kirjailijain 
nimet, mutta saisi niistäkin olla vähän laajempi selostus oppikirjois
samme. 

Suomen kansankielen sanakirja. 

Jo kolmisenkymmentä vuotta on asiaa harrastavissa piireissä suunni
teltu semmoista suomen kielen sanakirjaa, joka sisältäisi niin täy

dellisen ja yksityiskohtaisen sekä samalla luotettavan kokoelman kie
lemme eri murteiden sana varo j a ja sanontatapoja kuin suinkin mah
dollista. Tällaista teosta kaipaa ennen kaikkea kielen tieteellinen tutki
mus, ja vastaavanlaatuisia sanakirjoja onkin joko vaimeina tai tekeillä 
kaikilla sivistyksen eturivin kansoilla. (Mainittakoon, että esimer
kiksi Sveitsin ranskalaismurteiden sanakirja alkoi lokakuussa v. 1914 
ilmestyä oltuaan valmistuksen alaisena lähes sata vuotta.) Kansan
kielen sanakirja tarjoaa ehtymättömän aineskokoelman myös muille 
kansallisille kulttuuritieteille, kuten esineelliselle kansatieteelle, kan
sanrunouden ja kirjallisuuden tutkimukselle, yhteiskuntatieteelle ja 
kansanpsykologian tutkimukselle, sekä antaa kirjailijoille ja muille 
käytännöllisille kielenviljelijöille tilaisuuden ilmauksiensa rikastutta
miseen. »Se on tosiasiakokoelma», sanoo eräs arvostelija tutustuttuaan 
edellä mainittuun Sveitsin ranskalaisten kansanmurteiden sanakirjaan, 
»joka ennen kaikkea tarjoaa meille kuvan isänmaastamme. Näitä 
sanoja katseli ssamme herää silmiemme eteen koko esivanhempaimme 
elämä. Näemme heidän tapansa, heidän maalaisaskareensa, heidän 
huumorinsa. Meistä tuntuu noita sana-artikkeleita läpikäydessämme, 
kuin astelisimme sellaisen museon pitkissä saleissa, jossa kaikki on elä
mää, jossa mikään ei ole pölyistä eikä ränstynyttä.» — Kansankielen 
s a n a k i r j a  o n  s i i s  t a v a l l a a n  s u u r i  k a n s a n k u l t t u u r i n  m u i s 
t o m e r k k i .  

Vuonna 1898 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura otti tällaisen jätti-
läisteoksen toimittamisen ohjelöiaansa. Noin parinkymmenen vuoden 
kuluttua, kun jo sangen kunnioitettava sana määrä oli tullut taiteen-
pannuksi, alkoi työtä seuranneille vähitellen käydä selväksi, että niillä 
varoilla, joita Kirj. Seura saattoi tarkoitukseen vuosittain käyttää, 
työn loppuunsaattaminen oli mahdotonta. V. 1916 päätettiinkin pe
rustaa tarkoitusta varten osakeyhtiö, koska silloisissa valtiollisissa olo
suhteissa ei voitu ajatella muunlaista julkista rahankeräystapaa ja 
valtiolta ei tietysti tällaiseen kansallis-aatteelliseen tarkoitukseen ollut 
odotettavissa apua. Näin syntyneen »Suomen kielen sanakirjaosake-
yhtiöri» täytyi kuitenkin maailmansodan aiheuttaman rahanarvon 
alenemisen johdosta v. 1924 maaliskuussa lopettaa toimintansa ennä-
tettyään saada aikaan ainoastaan uudenaikaiset keruuapuneuvot ja 
vain hiukan lisätä kokoelmia. Samaksi vuodeksi oli kuitenkin valtio 
myöntänyt sanakirjan valmistelutöitä varten 200,000 mkn suuruisen 
avustuksen, jonka opetusministeriö luovutti Kirj. Seuran haltuun 
samalla kehoittaen seuraa ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että 
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perustettaisiin erikoinen, sivistysjärjestöjen välinen elin sanakirja-
asiaa vast'edes ajamaan. Tällainen elin perustettiinkin vielä samana 
vuonna. Jouluk. 2 pnä 1924 nim. syntyi »Sanakirjasäätiö»-niminen 
järjestö, jonka perustivat m. m. Kirj. Seuran, yliopistojemme ja Suom.-
ugril. Seuran valtuutetut. Tämän »säätiön» tarkoitus on ottaa sana
kirja-asia lopullisesti ajaakseen perille, ja käyttövaransa se toivoo pää
asiallisesti saavansa valtion vuotuisina avustuksina. Jos — kuten 
meidän välttämättä on edellytettävä — tätä avustusta jatkuvasti 
saadaan tarpeellisessa määrin, voidaan sanakirjatyön menestymistä 
pitää taattuna, ja ainakin jo muutamien vuosikymmenien kuluttua 
Suomenkin kansalliskirjallisuus ja samalla myös yleisinhimillinen tiede 
on rikastunut suurteoksella, jonka arvo ulottuu nykyhetken sivuitse 
ja yksilön yläpuolelle, teoksella, joka on oleva kansakunnan kalleinta 
omaisuutta. 

Selostuksia o Arvustused o Beszamoläs. 

Akseli Gallen-Kallela, K a 11 e 1 a-k i r j a I, 111 a p u h d e-j u t e 1-
m i a. Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö 1924. Siv. 221. 
Hinta nid. Smk. 120:— vaatekans. sid. Smk. 150:— ja korukans, 
sid. Smk. 200:—. 

Suomen maalaustaiteen mestari AKSELI GALLEN-KALLELA julkaisi 
viime vuonna teoksen, joka erikoisuudessaan hakee vertaistansa. 

Se on Kallela-kirja. Jo vuosikausia olivat hänen ystävänsä ja tutta
vansa kehoittaneet häntä julkaisemaan piirustuksiaan ja luonnoksiaan 
kirjana, mutta kun kuvakirja ilman tekstiä ei häntä miellyttänyt, 
muodostui kirjasta muistelma- ja mietelmäteos, jonka selittäväksi otsi
koksi on valittu vaatimattomuutta osoittava merkintä »iltapuhde
jutelmia». 

Kun on lukenut tämän kirjan, ei oikein tiedä, kumpaanko on huo
mio enemmän kiinnittynyt, sen kuvitukseen vaiko tekstiin. Kumpikin 
vaikuttaa omalla voimakkaalla tavallaan ja toinen toistaan täydentäen. 
Suomalaiselle lukijalle on kuvitus osaltaan tuttua, sillä monia kirjan 
kuvista on nähty maalauksina. Mutta kun tekijä esittää niistä ja nii
den synnystä muistelmiaan, kiinnittävät ne entistä enemmän meidän 
mieltämme. Kun saamme tietää, missä olosuhteissa mikin maalaus on 
syntynyt ja mitä mielialoja taiteilija on niitä tehdessään ja kypsyttäes-
sään tuntenut, käyvät ne meille entistään läheisemmiksi. Ja kun tekijä 
väliin selittää maalauksiensa pohjimaisia tarkoituksia herkällä ja ha
vainnollisella tavallaan, herää meidän silmämme näkemään niissä 
ennen aavistamattomia arvoja. Tekisi mieli muutamalla esimerkillä 
valaista näitä seikkoja, mutta tämän lehden tila ei sitä salli. Mainitta
koon vain, että niille sukukansojemme jäsenille, jotka tuntevat Gallen-
Kallelan töitä ja jotka osaavat suomea, antaa kirja oivallisen ohjauk
sen taiteilijan töitten syvällisempään ymmärtämiseen. 
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Mutta tämä on vain yksi puoli Kallela-kirjan merkityksestä sisäl
tyen lukuun, jolla on otsikkona »Pieniä maalarin muistelmia». Suu
rimman osan kirjasta käsittävät jutelmat, ajatelmat ja muistelmat. 
Me saamme tutustua mestarin ajatusmaailmaan ja elämänkatsomuk
seen mitä välittömimmällä tavalla. Kirja ei noudata mitään orjuutta
vaa systeemiä eikä sen esitystä rajoita turha sovinnaisuus. Vapaasti 
ja irtonaisesti kertoo tekijä omista ajatuksistaan ja muistelmistaan. 
Välistä saamme tuntea vihlovia iskuja, mutta toisin paikoin riemuit
semme siitä kiintymyksestä, jota tekijä osoittaa kansaa ja kansan
elämää kohtaan. Ja miten hän ymmärtääkään lasta! Ei tarvitse muuta 
kuin nähdä muuan kuva (siv. 121) tai lukea muutama rivi (s. 13) tul
lakseen vakuutetuksi, miten erinomaisesti hän käsittää lapsen psyko
logiaa. Kun tähän tulee lisäksi tekijän voimakas innostus kansan
runouteen, varsinkin Kalevalan, ja luja kiintymys kansanluonteen 
tajuamiseen sekä kyky sanoin ja värein kuvata havaintojaan ja mieli
kuviaan, niin tekee mieli sanoa, että me suomalaiset tunnemme itsemme 
onnellisiksi omistaessamme Gallen-Kallelan sydänmaittemme asuja-
mien vilpittömänä ystävänä ja ymmärtäjänä ja Kalevalan alkuvoi
maisen kauneuden tulkitsijana. 

* 

Soome maalikunsti meister AKSELI GALLEN-KALLELA avaldas mine
val aastal teose, mis omas harulduses-vaevalt väärilist leiab. See 

on Kallela raamat. Aastaid otsa olid ta sõbrad ja tuttavad teda õhu
tanud raamatuna omi joonistusi ja kavandid avaldama, aga et pildi
raamat tekstita ta meele pärast ei olnud, siis sündis raamatust mäles
tuste ja mõtluste teos, mille seletavaks päälkirjaks on vähenõudlik 
nimetus »videviku kõnelused» valitud. 

Kui selle raamatu oled läbi lugenud, siis ei tea õieti, mis enam on 
huvitanud, kas ta illustratsioonid ehk ta tekst. Kumbki mõjub oma 
viisi võimsalt ja teine täiendab teist. Soome lugejale on illustratsioonid 
osalt tuttavad, sest mitut raamatu piltidest on maalidena nähtuda 
Aga et autor neist ja nende sündimisest mälestusi esitab, siis huvitavad 
nad meid endisest enam. Me saame teada, mis oludes see ehk teine 
maal on sündinud ja mis meeleolusid kunstnik, neid luues ja valmistades,, 
on tunnud. Nii lähevad nad meile ikka armsamaks. Vahest seletab 
autor omade maalide põhimisi püüdeid selge ja kujuka viisiga, ja 
meie silmad hakkavad neis ennemalt aimamata väärtusi seletama. 
Oleks tahtmine mõne näitusega neid asju valgustada. Aga selle lehe 
ruum ei luba seda. Nimetatagu ainult, et neile sugurahvaste liigetele,, 
kes Gallen-Kallela töid tunnevad ja Soome keelt oskavad, raamat 
väärtusliku juhatuse kunstniku teoste sügavamkas mõistmiseks annab. 

Aga see on ainult üks külg Kallela raamatu tähtsusest, mida sisal
dab päätükk, mille päälkirjaks on »Väikesed maalija mälestused.» Suu
rema osa raamatust sünnitavad kõnelused, mõtlused ja mälestused, 
kve saame meistri mõttemaailmaga, maailmavaatega kõige meeldi-
iamal viisil tutvust teha. Raamat ei pea miski orjalikust süsteemist 
Mnni ja esitust ei piira ilmaaegne konventsionaalsus. Vabasti ja sidu
matumalt jutustab autor omist mõtetest ja mälestustest. Vahel saame-
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^õikavaid hoopa tunda, aga teises kohas rõõmustame selle poolehoiu 
pärast, mis autor rahva ja rahvaelu vasta näitab. Ei ole tarvis muud 
kui mõni pilt (lk. 121) näha, ehk mõni rida (lk. 13) lugeda, et märgata 
kui suure osavusega ta lapse hingeelu mõistab. Kõige lisaks on autori 
vägev rahvaluule, eriti Kalevala, vaimustus ja tugev püüd rahva 
iseloomust aru saada ja võime sõnade ja värvidega omi tähelepanekuid 
ja ettekujutusi esitada. Me soomlased tunneme endid õnnelikud olevat, 
et meil on Gallen-Kallela, meie südamaa elanikkude otsekohene sõber, 
mõistja ja Kalevala algjõulise ilu tõlgitseja. 

A finn festõmüveszet halhatatlan mestere, AKSELI GALLEN-KALLELA, 
könyvet bocsdtott ki, amely egyedülallõsdg es különlegesseg tekin-

teteben ritkitja parjdt. Bardtai es ismerõsei mdr evek ota buzditottdk 
a müveszt, hogy rajzait es vdzlatait tegye könyvalakban közze, mint-
hogy azonban a szöveg nelküli kepesköny tervet nem latta celszerünek, 
visszaemlekezeseket es gondolatokat tartalmazõ illusztrdlt könyvet 
dllrtott össze s annak alcimeül igenytelen szerenyseggel az »Esti terefere»-
megjelölest vdlasztotta. 

A könyv elolvasdsa utdn nem igen tudjuk megmondani, vajjon 
az illusztrdciõ vagv a szöveg keltette föl nagyobb mertekben erdek-
lõdesünket a szerzö irdnt. Melyseges hatdst gyakorol rednk mind a 
ketto sajdtos erejevel s ugvanakkor egymas szdmdra is kitünö kiege-
szit6st szolgdltatnak. A finn olvasõ elõtt az illusztrdciõ jõreszben 
ismeretes, mert a könyv szdmos kepet mdr elözöleg festmenykent 
ldttuk. De midõn a szerzö e kepekröl es azok keletkezeseröl emlekeit 
elõadja, az eddiginel nagyobb mertekben lepnek e müvek erdeklödesünk 
központjaba. Amidön megtudjuk, hogy az egyes festmenvek milven 
viszonyok között keletkeztek es mifele erzelmek jdrtak at a müveszt 
e remekek keszitese es erlelese alkalmaval, közelebb erezzük magunkat 
azokhoz az elöbbinel. Es midõn a szerzö olykor-olykor jellegzetesen 
erzekeny es szemleltetö mödjdn festmenyei legrejtettebb celjait ismer-
teti, kinyilik a szemünk, hogy megldssunk azokban soha nem sejtett 
ertekeket. Kedvünk volna dllitdsunkat nehdny pelddval szemleltetni, 
lapunk terjedelme azonban ütjdt vdgja e csdbitõ kisertesnek. Legyen 
eleg annak megemlitese, hogy rokonnepeink azon tagjai szdmdra, akik 
ismerik Gallen-Kallela munkdit es ertik a finn nyelvet, a müvesz mun-
kdinak melyebb megertesehez e könyvnel pompdsabb ütbaigazitot 
aligha tudndnk elkepzelni. 

A »Kallela-könyv» jelentõsege azonban kordntsincs ez dllitdssal 
kimeritve, amennyiben e kijelentesre a könyv »Egy festõ emlekei»-
cimü fejezete egymagdban is teljes egeszeben rdszolgdlna. Csevegesek, 
gondolatok es megemlekezesek töltik ki a könyv nagyobb reszet. Meg-
ismerhetjük ezekböl a mester gondolatvildgdt es vildgszemletet a lehetõ 
legközvetlenebb mõdon. A könyv nem követ semmifele rabszolgai 
mõdszert es elõaddsdt elcsepelt konvenciõk sehol sem korldtozzdk. 
Gondolatairõl es emlekeiröl szabadon es függetlenül beszel a szerzö. 
Neha sajgõ ütesek erik szivünk tdjdt, mdskor viszont ujjongö örömmel 
tölt el bennünket azon ragaszkodds, amellyel a szerzö a nep es nepelet 
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iränt viseltetik. Es mennyire megerti a gyermeket e nagyszerü müvesz! 
Eleg egy kepre (121. oldal) pillantanunk, eleg nehdny sort (13. oldal) 
dtolvasnunk — es meggyözödünk, hogy biztos nyomon halad a szerzö 
a gyermek-pszi<#iologia kanyargõs utvesztöi közepette. Amidön emli-
tetteken kiviil rdaddsul a nepkölteszet, különösen a Kalevala irdnti 
lobogõ lelkesedest, a neplelek megertesere valo komoly törekvest s 
együttal az eszleletek es kepzetek szõval es szinnel valõ festese teren 
elörobbanõ talentumot e könyv szerzöjeben ujolagmegcsod&ljuk, kedvünk 
voina kimondani, hogy bennünket, finn nemzet fiait, boldoggd tesz 
az a tudat, hogy vadonlakõink öszinte bar&tjanak es megertöjenek. 
valamint a Kalevala öserejü szepsegei tolmdcsolõjdnak egy Gallen-
Kalleldt adott szdmunkra a Mindenhatõ. 

A. J. 

G a l l e n - K a l l  e l a - p  o  s t i k o r t t e  j  a .  1 2  k p l . ,  m o n i v ä r i s i n ä .  W e r n e r  
Söderström Osakeyhtiö, Porvoo J 925. Hinta Smk 18:—. 

AKSEU GALLEN-KALLELAII edustavimpien maalausten pienoiskokois-
ten jäljennöksien onnistunut valikoima — Lemminkäisen äiti, Kul

lervon sotaanlähtö, Venematka, Velisurmaaja, Kolme kreiviä laivalla, 
Lönnrot ja Kalevalanlaulajat, Ensi opetus, Saunassa, Muikunpaistaja. 
Rakennus, Palokärki, Tytön pää — on iloisena yllätyksenä Suomen 
maalaustaiteen mahtajan runsaslukuisille ihailijoille mestarin 60-vuo-
tismuistojuhlan johdosta. Kallelan taide ei kaipaa ylistystä eikä arvos
telua. Siinä on löydettävissä kaikki, mikä tenhoaa inehmon mieltä: 
iloa, surua, kuulakkuutta, salaperäisyyttä, uljuutta, kurjuutta, intoa, 
inhoa, rakkautta, vihaa, kauneutta, rumuutta, uhrautuvaisuutta, 
itsekkyyttä, hellyyttä, julmuutta, uskoa, epätoivoa, taistelua, elämää 
ja kuolemaa kuohuu näistä kuvista esiin. Onnellinen aikakausi on 
meidän, kun niin paljon aarteita on saatavana muutamalla markalla. 

AKSELI GALLEN-KALLELA kõige edustavamate maalide väikest kausta 
jäljenduste õnnestunud valik — Lemmingäise ema, Kullervo 

sõtta minek, Veneteekond, Vennasurmaja, Kolm krahvi laeval, Lönnrot 
ja Kalevala lauljad, Rääbise küpsetaja, Hoone, Roheline rähn, Tütar
lapse pää on rõõmus üllatus Soome maalikunsti suurmehe arvurikas-
tele imetlejatele meistri 60-aastapäeva pidustuse puhul. Kallela kunst 
ei tarvitse ülistamist ega arvustamist. Sellest võidakse kõik leida, mis 
inimese meelt nõiub: rõõmu, muret, selgust, saladuslikkust, vaprust, 
viletsust, vaimustust, põlgust, armastust, viha, ilu, inetust, enese
ohverdust, egoismi, hellust, julmust, usku, meeleheitu, võitlust, elu ja 
surma — kõike näeme neis maalides, õnnelik on meie ajajärk, millal 
nii palju varasid mõne margaga võib saada. 

AKSELI GALLEN-KALLELAlegjellegzetesebb festmenyeirõl keszült minia-
tür-rn&solatok sikerült kepeslap-v&laszteka — Lemminkäinen 

anyja, Kullervo harcba indul, Csõnakaz&s, A testvergyilkos, H&rom 
grõf a ha j õn, Lönnrot es a Kalevala-enekesek, Elsö oktatas, A göz-
fürdöben, Lazae-sütes, Epitkezes, Fekete harkdlv, Leänyfej kelle-
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mes meglepetes a finn festömüveszet diadalmas hadvezere nagvszdmti 
csoddlõi reszere a mester 60-eves jubileuma alkalmdbõl. Kallela müve-
szete nem szorul dicseretre es birdlatra. Fölleljük abban mindazt, ami 
csak elbüvöli a halandõlelket: öröm, bdnat, deru, titokzatossdg, delcegsegr 

nyomorusdg, vdgy, utdlat, szerelem, gyülölet, szepseg, rtitsdg, ön-
feldldozds, önzes, gyöngedseg, kegyetlenseg, hit, ketsegbeeses, küzde-
lein, elet es haldl zuhog e kepekböl elo. Boldog kor, amidön ennyi 
kincset nehdnv markdert megkaphatunk. 

J. F. 

Eino Leino, H e l k a v i r s i ä ,  s o m i s t a n u t  KALLE CARLSTEDT. Kus
tannusosakeyhtiö Otava, Helsingissä 1924. Siv. 228. Hinta sid. 
Smk. 175: —. 

Pyrkimyksessä pohjata suomalaista taidetta vanhaan kansan tai
teeseen, sen mielikuviin, ilmaisukeinoihin ja ilmaisutapaan sekä 

koko sävyyn on EINO LEINOn Helkavirret tunnustetusti yksi merkittä
vimmistä saavutuksista. Gallen-Kallelan, Sibeliuksen ja muiden van
han suomalaisuuden uumeniin tunkeneiden ohella on Eino Leino 
epäilemättä pisimmälle päässeitä. Ja Helkavirsissä ovat Eino Leinon 
vanhan taiteen ponnistukset kohonneet suuripiirteisimpään, voimak-
kaimpaan ja eheimpään saavutukseensa. Helkavirret asettaa tinki
mättä Kalevalan ja Kantelettaren jatkajiksi. 

Se asu, mihin kokoelma KALLE CARLSTEDTin somistamana Otavan 
erinomaisessa kirjapainossa on saatettu, on sekä teoksen arvoa vas
taava, että huomattava saavutus sellaisenaan. Taiteilija Carlstedt 
on mielikuvitusrikkaasti ja tyvlivarmasti tunkeutunut hänkin van
haan suomalaiseen kauneusmaailmaan ja tehnyt suurella huolella ja 
hartaudella somistelutyönsä. Yksinkertaista ja kuitenkin vaihtelevaa, 
melkein ankaran ehyttä ja tasaista, pettämättömällä maulla suori
tettua. 

Teos puheenaolevassa asussaan on kaikinpuolisesti suomalaisen 
kirjakulttuurin parhaita voittoja ja suosittelee sitä mielihyvällä mitä 
laajimmalle. 

Püüdes Soome kunsti vana rahvakunsti, ta meelekujutuse, väljen
duse abinõude ja väljenduse viisi ja kogu ilmelaadi pääle rajada 

on EINO LEINO Helkavirret, kuida tunnistatud, üks kõige tähele
pandavamatest saavutustest. Gallen-Kallela, Sibeliuse ja muude 
muistise soomluse põhjasügavusteni tungijate kõrval on Eino Leino 
kahtlemata kõige kaugemale jõudnud. Helkavirtes on Eino Leino 
muistise kunsti taotused kõige suurejoonelisemasse, võimsamasse ja 
ehtsamasse saavutusesse puhkenud. Helgavirret võib tingimata Kale
vala ja Kanteletare jatkajaks seada. 

See välimus, mis luulekogu KALEE CARLSTEDTI ilustatud Otava suure
pärases trükikojas on saanud, on nii teose väärtust vastav kui ka tähele
pandav saavutus. Kunstnik Carlstedt on meelekujutuserikkalt ja 
stiilikalt muistsesse Soome ilumaailma tunginud ja on ilustusetöö suure 
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hoole ja hardusega teinud. See on lihtne ja siiski vahelduv, peeaegu 
valjult ehtne ja ühtlanehvääratamata maitsega toimetatud. 

Teos on kõnealuses välimuses kõiki pidi Soome raamatukultuuri 
uks kõige suurem võit. Seda võib häämeelega igaühele soovitada. 

Azon iskola tevekenysegi teriileten, amely a finn müveszetnek a 
regi nepmüveszet. alapjdra, eszmeire, kifejezesimõdjairaestonusdra 

valõ fölepiteset tüzte ki maga ele, EINO LEINO Helkavirsiä-jet egyik 
legjelentösebb eredmenykent emlegetik. Gallen-Kallela, Sibelius es 
mdsok mellett, akik a regi finnseg legrejtettebb szentelyiebe behatol-
tak, Eino Leino ott van a legelsõk között. Es Eino Leino regi müveszet 
megujftdsdt celzõ törekvese a Helkavirsiä-ben erte ei legnagyszerübb, 
legepebb es legsiilyosabb eredmenyet. A Helkavirsiä a Kalevala es 
Kanteletar egyenes folytatdsa. 

A könyv külalakja K AW, E CARLSTEDT fejlecei es az Otava pompas 
könyvnyomddja erdemeböl egyreszt megfelel a mfi ertekenek, mdsreszt 
magdban is figyelemremelto teljesitmenynek szdmit. Gazdag kep-
zeletevel es biztos stflusdval Carlstedt müvesz maga is utat tört a regi 
finn szepsegek vildgdba, amiröl feltö gonddal es gyönged szeretettel 
keszült illusztrdeioi fenyesen tanuskodnak. Müveszete egvszeru, de 
vdltozatos, szigoruan hibdtlan es eg\renletes — esalhatatlan izlessel 
pdrosulva. 

Mai alakj&ban emlitett mu a finn könyvkultüra egyik minden te-
kintetben legmesteribb eredmenve s mint ilvent szives örömmel ajdnljuk 
azt minel szelesebb körök figyelmebe. 

RAFAEL ENGELBERG. 

Uutisia <s> Uudised o Hirek. 

Suomen ja Unkarin välillä aikaansaatu kauppasopimus. — Keres-
kedelmi szerzödes Magyar- es Finnorszdg között. Neuvottelut kauppa
sopimuksen aikaansaamiseksi Suomen ja Unkarin välillä ovat nyttem
min johtaneet suotuisaan tulokseen. Suomen ulkoministeri IDMAN 
ja Unkarin asiainhoitaja toht. JUNGERTH allekirjoittivat 29/V Helsin
gissä Suomen ja Unkarin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen. 
Sopimus perustuu suosituimmuusperiaatteelle. 

A Magyar- es Finnorszdg közötti kereskedelmi szerzödes elereset 
celzõ tdrgyaldsok a kivant eredmenyre vezettek legüjabban. IDMAN, 
finn külügyminiszter, es JUNGERTH dr., magyar kepviselö, a Magyar-
es Finnorszdg közötti kereskedelmi es tengereszeti szerzödest majus 
29.-en aldirtdk Helsinkiben. A szerzödes feltetelei mindket allamra 
fölötte kedvezöek. 
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Suomen ja Unkarin välinen uutisten vaihto. — Üjsäghirek kicserelese 

Magyar- es Finnorszdg között. Lähemmän kulttuuriyhteyden aikaan

saamisessa toisistaan kaukana olevien sukumaiden Suomen ja Unkarin 
välillä on yksi asiallisimpia tehtäviä ollut säännöllisen uutisten vaihdon 
järjestäminen niiden kesken. Suomalaisuuden Liitto on silloin tällöin 
toimittanut etupäässä unkarilaisista lehdistä joitakin tietoja Suomen 
lehtiin ja muutamissa harvoissa tapauksissa myöskin Suomesta Unka
riin päin. Kun liitolle Unkarin taholta esitettiin toivomuksia tämän 
uutisten vaihdon tehostamisesta ja kun liitolla omasta puolestaan ei 
voinut olla mahdollisuuksia sellaiseen, kääntyi liitto asiassa Suomen 
Tietotoimiston puoleen, pitäen tarkoituksenmukaisimpana, että vaki
naiset tietotoimistot hoitaisivat tehtävän. Suomen Tietotoimiston 
suhtautuessa asiaan myönteisesti ovatkin nyttemmin suhteet järjesty
neet sen ja unkarilaisen tietotoimiston Magyar Tdvirati Irodan välillä. 
Jo muutamia viikkoja on Suomen lehdissä esiintynyt täten toimi
tettuja Unkarin Uutisia merkillä »M.T.I», samoin kuin Unkarin lehtiin 
on alkanut mennä Suomen uutisia merkillä »S.T.T.». 

Az egymdstõl messze szakadt finn es magyar testverorszdg közötti 
szorosabb kulturdlis egyseg elerese szempontjdbõl jelzett orszagok 
rendszeres hircserejenek megvalositdsdt a legtdrgyilagosabb eredmenyek 
köze keli szdmitanunk. A Finnseg Szövetsege elsösorban magyar 
ujsdgok hfreiböl el-elhelyezett egyet-mdst olykor-olykor különbözö 
finn hirlapokban es nehdny ritkdbb esetben egyes finnorszdgi hirek 
Magyarorszdgba valõ közveti'teseröl is gondoskodott. Amidön a szövet-
seg elött magyar reszröl e hircsere hathatõsabbd valõ tetelenek klvdna-
tossdgdt hangsulyoztdk s annak a szövetseg kebeleben valõ öndllõ 
megvalõsitdsdra a lehetösegek hidnyoztak, a szövetseg a Finn Tdvirati 
Irodahoz (Suomen Tietotoimisto) fordult az ügyben anndl is inkdbbr 

mert celszerübbnek ldtszott, hogy hivatdsos sajtõügynökseg vegezze 
e fontos teendö elldtdsdt. A Finn Tdvirati Iroda fölvetteaz erintkezesta 
Magyar Tdvirati Iroddval s a ket hiradõ-hivatal közötti megegyezes alap-
jdn az ügy legüjabban tetö aid is került. Mdr hetek õta »M.T.I.»-jegyü 
magyarorszdgi hirek Idtnak napvildgot különbözö finn hirlapokban s egy-
üttal »S.T.T.»-jegyü finnorszdgi hirek magyar lapok reszere valõ rend
szeres küldese is megkezdödött. 

Helsingin yliopiston unkarinkielen lehtorinvirka. — Magyar lektoratus 
a helsinkii egyetemen. Yliopiston historiallis-kielitieteellinen osasto on 
päättänyt tehdä kanslerille esityksen unkarinkielen lehtorinviran täyt
tämisestä ilman hakemusta ja ehdottanut samalla 10 äänellä 9 vastaan, 
että virkaan nimitettäisiin tri ALADÄR BÄN. Vähemmistö kannatti tri 
Z. TRÖcsÄNYi'a. 

Az egyetem törtenelmi-nyelvtudomdnyi kara elhatdrozta, hogy 
a magyar lektordtus pdlydzat nelkül valõ betölteseröl elöterjesztes 
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nyt] jt dt a kancelldrnak s egytttal 10 szavazattal 9 elleneben BÄN ALADÄR 
dr. kinevezeset indi'tvdnyozta e hivatalra. A kisebbseg TRÕCSÄNYI 
ZOLTÄN dr. meghivdsdt tdmogatta. 

Jdeiglenes finn lektorätus terve a szegedi egyetemen. — Väliaikainen 
suomenkielen lehtoraatti Szegedin yliopistoon. Ajutine Soome keele 
lektoraat Szegedi ülikoolis. Minthogy Közepeurõpa jelenlegi nehez 
gazdasdgi viszonyai dllando finn lektordtusok földllitasdnak Magvar-
orszdgon ütjdt vdgjdk, a szegedi egyetemen szõba került az ideiglenes 
finn lektordtus tervezete. A terv szerint evröl-evre mds-mds filolõgus 
szakü finn tandrjelölt ldtnd ei az ideiglenes lektordtus ügyeinek veze-
teset. Ezen a reven evenkint egy-egy finn tandrjelölt megkezdhetne 
tandri gyakorlatdt es elsajdtithatnd a magyar nyelvet s együttal 20—30 
magyar tandrjelölt szdmdra a finn nyelv tanuldsdra kellö alkalom 
kmdlkoznek. Az egyetem biztositana a finn lektornak külön szobdt 
es ingvenes teljes elldtdst. Ha ezt a finn kormdny 10 000 finn mdrkd-
nyi ösztöndijjal megtoldand, az illetö tandrjelöltnek megterülne az 
oda-visszautazds költsege es egy evre elegendö zsebpenzzel is rendel-
keznek. A szegedi egyetem dtirt az ügyben Yrjö Wichmann egyetemi 
tandrnak es a Finnseg Szövetsegenek s ertesülesünk szerint a finn közok-
tatdsügyi kormdnyndl hivatalosan is megteszik az elöterjesztest hama-
rosan. 

Kun nykyiset vaikeat taloudelliset olosuhteet eivät salli unkari
laisten perustaa vakinaista suomen kielen lehtoraattia maahansa, niin 
suunnittelee Szegedin yliopisto väliaikaisen suomen kielen lehtoraatin 
perustamista. Suunnitelman mukaan vuodesta vuoteen joku historial-
lis-kielitieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva vanhempi suomalainen 
ylioppilas hoitaisi väliaikaisesti lehtorin tehtäviä. Tällä tavalla voisi 
vuosittain yksi suomalainen ylioppilas perehtyä opetustoimintaan 
ja unkarin kieleen ja opettaa suonien kieltä 20—30 unkarilaiselle yli
oppilaalle. Lehtorina toimiva ylioppilas saisi eri huoneen ja vapaan 
ylöspidon Szegedin yliopistolta. .Jos hän saisi 10.000 Smk. stipendiä 
Suomen hallitukselta, niin hänen meno- ja paluumatkansa sekä kun
nollinen toimeentulonsa vuodeksi olisi taattu. Szegedin yliopiston 
taholta on asiasta kirjoitettu prof. Yrjö Wichmannille ja Suomalaisuu
den Liitolle ja ollaan aikeissa kääntyä myöskin Suomen opetusminis
teriön puoleen. 

Nüüdsed rasked majanduslikud olud ei luba ungarlasi omal maal 
püsivat Soome keele lektoraati asutada. Sellepärast on Szegedi ülikool 
otsutanud ajutise Soome keele lektoraadi põhjendada. Kavatsust mööda 
hoolitseks mõni vanem Soome ajalookeeleteadusliku teaduskonna 
Soome üliõpilane ajuti aastast aastasse Soome keele lektori kohuste 
eest. Nii moodi võiks üks Soome üliõpilane aastati õpetuse tegevuse 
ja Ungari keelega tutvust teha ja 20—30 Ungari üliõpilasele Soome 
keelt õpetada. Lektorina teotsev üliõpilane saaks eri toa ja prii ülal
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pidamise Szegedi ülikoolilt. Kui ta Soome valitsuselt 10.000 Smk. 
stipendiumi saaks, siis oleks ta reisikulud ja korralik elatus aastaks 
kindlustatud. Szegedi ülikooli poolt on asja pärast prof. Yrjö Wich-
mannile ja Soomluse Liidule kirjutatud. Asjas mõeldaks samuti 
Soonie hariduseministri poole pöörda. 

Pälyäzat eszf. es magyar tanutmdnyütra. — Eestist Ungarisse ja 
Ungarist Eesti. — Virosta Unkariin ja Unkarista Viroon. A mult 
nyiron f.szt- es Finnorszagban jdrt földrajzi-termeszettani expedicio 
neh&ny tagja LAKYNII SCHUSZTER MATHILDE zongoramüvesznö es VÄSÄR-
HELYI hegedümüvesz köremüködesevel sikerült magyar estet rende-
zett Tallinnban, az eszt fövärosban. Az ünnepseg tiszta jövedelme 64 
dolldr voit, amelynek hovafordit&s&rol az esztek emlitett expedicio 
vezetöire biztdk a döntest. A vezetö professzorok tigy hat&roztak, 
hogy az összeg fele egy magyar if j u esztorszdgi tanulmanyutjara, mdsik 
f ele egy eszt ifju magyarorsz&gi tanulmdnyutj&ra forditandd. Elönyben 
olyan törekvök reszesülnek, akik geogrdfiai tanulmAnyokat õhajtanak 
vegezni. A segelydijakra a szegedi egytem földrajzi intezete palydzatot -
hirdetett majus vegeig bezarolag. A kerelmezöknek kötelezest kellett 
vällaluiok, hogy legaläbb negy hetre tervezik a tanuhnanyutat. 

Mineval suvisel Eestis ja Soomes reisinud Ungari maateadusloodus-
teadusliku reisiseltskonna mõned liikmed korraldasid Tallinnas nais-
klaverikunstnik MATHILDE SCHUSZTER-LAKY ja viiulikunstnik VÄSÄR-
HELYI abiga Ungari õhtu. See pidu tõi 64 dollarit sisse, mille tarvituse 
eestlased nimetatud reisiseltskonna määrata jätsid. Nüüd on reisiselts
konna juhatajad otsustanud, et pool neist tuludest mõne Eesti noore
mehe õpereisi jaoks Ungarisse ja teine pool mõne Ungari nooremehe 
õpereisi jaoks Eestisse moondataks, kõige päält niisugustele, kes maa-
teaduslikka uurimisi soovivad teha. Abirahad on Szegedi ülikooli 
maateaduslik instituut välja kuulutanud; tingimiseks on, et abiraha 
soovija sooviavalduse enne mai lõppu teataks ja vähemast 4 nädalat 
õpingutele pühendaks. 

Viimekesäisen Virossa ja Suomessa matkanneen unkarilaisen maan-
tieteellis-luonnontieteellisen retkikunnan muutamat jäsenet piano-
taiteilijatar MATHILDE ScHuszTER-LAKYn ja viulutaiteilija VÄsÄRHELYin 
avustuksella panivat Tallinnassa toimeen unkarin-illan. Tämä tilai
suus tuotti 64 dollaria, joiden käytön virolaiset jättivät mainitun retki
kunnan määrättäväksi. Nyttemmin ovat retkikunnan johtomiehet 
päättäneet, että puolet noista tuloista on käytettävä jonkun virolaisen 
nuoren miehen opintomatkaa varten Unkariin ja toiset puolet samoin 
jonkun unkarilaisen nuoren miehen opintomatkaa varten Viroon — 
mieluimmin sellaisille, jotka haluavat tehdä maantieteellisiä tutki
muksia. Apurahat oli Szegedin yliopiston maantieteellinen laitos julis
tanut haettaviksi toukokuun loppuun mennessä ja oli hakijain sitou
duttava harjoittamaan opinnoita vähintään neljän viikon aikana. 
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Itämerensuomalaiset kielet. — Läänemere Soome keeled. — A Balti-
tenger menten beszelt finn nyelvek tanitdsa. Helsingin Akateeminen Hei-
moklubi, Akateeminen Karjala-Seura ja Suomalaisuuden Liiton Suku-
kansaosasto ovat tuonaan kääntyneet anomuksella Suomen valtioneu
voston puoleen, että valtioneuvosto ryhtyisi asianmukaisiin toimen
piteisiin Itämeren-Suomalaisten kielten vakinaisen professorinviran 
perustamista varten Helsingin Yliopistoon. 

Helsingi Akadeemiline Hõimuklubi, Akadeemiline Karjala Selts 
ja Soomluse Liidu Sugurahvaste Osakond on hiljuti palvekirjaga Soome 
riiginõukogu poole pöörnud, et riiginõukogu sammusid teeks Lääne
mere Soome keelte püsiva professuuri rajamiseks Helsingi ülikoolis. 

A Helsinkii Akademiai Rokonnepklub, az Akademiai Karjala-
Tarsasdg es a Finnseg Szövetsege Rokonnepek Osztdlya kevessel ezelött 
kervennyel fordultak a finn dllamtandeshoz az irdnyban, hogy az dllam-
tandcs a helsinkii egyetem kebelebe a Balti-tenger menten szetszõrõdott 
finnfajü nepek nvelveinek tanitdsdt celzõ nyilvanos rendes tandri tan-
szek földllft&sa vegett megfelelõ intezkedesekhez hozzdldsson. 

Retkeilyt Suomen ja sukumaiden välillä. — Teekonnad Soome ja 
sugumaade vahel. — Utazdsok Finnorszdg es a rokondllamok között. 

Suomen valtion retkeilylautakunta ja Suomalaisuuden Liiton Suku-
kansaosasto ovat tehneet keskinäisen sopimuksen retkeilyjen suhteen 
Suomen ja sukumaiden välillä. Retkeilylautakunta edistää tämän 
mukaan Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosaston pyrkimyksiä jär
jestämällä toisista sukukansamaista toisiin sukukansamaihin retkei
lyjä, jotka palvelevat opetus-, kansanvalistus- ja kasvatuspyrkimyksiä. 
Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosasto edustaa yhteistä toimintaa 
Virossa, Unkarissa ja muissa sukumaissa, kun taas retkeilylautakunta 
ja sukukansaosasto kumpikin edustavat sitä kotimaassa. On huoleh
dittava siitä, että mikäli • mahdollista noudatetaan vastavuoroisuus
periaatetta luontaisetuihin nähden, kun on kysymyksessä maahan 
tulevat tahi maasta lähetettävät retkeilijäjoukkueet. 

Soome riigi turistibüroo ja Soomluse Liidu Sugurahva Osakond on 
isekeskes lepingu teinud, mis teekondade korraldamisesse Soome ja 
sugumaade vahel puutub. Turistibüroo edendab seda mööda Soomluse 
Liidu Sugurahva osakonna püüdeid, teistest sugurahva maadest teistesse 
teekondi korraldades, mis õpetuse rahvavalgustuse ja kasvatuse ees
märkide teenistuses on. Soomluse Liidu Sugurahva Osakond edustab 
ühist tegevust Eestis, Ungaris ja muudes sugumaades, kuna turisti
büroo ja Sugurahva Osakond mõlemad seda kodumaal edustavad. 
Tuleb selle eest hoolitseda, et loomulikkude eelõiguste poolest, nii palju 
kui võimalik, vastastikkuse pohjusmõttest kinni peetaks, kui küsimuse 
all maale tulevad ehk maalt minevad turisti salgad on. 
7 
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A  f i n n  d l l a m i  u t a z a s i  e s k ü d t s z e k  e s  a  F i n n s e g  S z ö v e t s e g e  R o k o n n e 
pek Osztalya egyezmenyt letesitettek a Finnorszdg es a rokonnepek 
laköhelyei közötti utazasokat illetöleg. A szerzödes szerint az utazdsi 
esküdtszek a Finnseg Szövetsege Rokonnepek Osztdlya törekveseit 
rokonorszdgokba irdnyitott tanulmdnyi, nepoktatdsi es nevelesi celokat 
szolgdlõ utazasok rendezesevel tdmogatja. A közös tevekenyseget 
Esztorszdgban es Magyarorszagon, valamint mds rokonnepek földjen 
kizdrõlag a Finnseg Szövetsege Rokonnepek Osztdlya, Finnorszdgban 
viszont mind az utazasi esküdtszek, mind a Rokonnepek Osztdlya 
kepviseli. Orszägunkba valõ erkezesek vagy onnan valõ indulasok 
alkalmdval a termeszetbeni elönyökre vonatkozõlag lehetöseg 
szerint a kölcsönössegi alapeszme követesere kell törekedni. 

Eesti—Soome—Ungari selts. Tallinnassa ollut Eesti—Soome Liit 
on laajennettu Eesti—Soome—Ungari seltsiksi, jolla oli perustava 
kokous maalisk. 29 p:nä. Sen johtokuntaan valittiin ent. riigivanem 
K. PÄTS, min. R. HOLSTI, Unkarin asiainhoitaja M. JUNGERTH, ent. 
valivtusministeri A. WEIDERMANN, ins. RAUD, attasea V. NISKANEN, 
unkarilainen DEZSÖ LAKY, kouluneuvos GUSTAV OLLIK ja rva M. 
RAAMOT. Jäseniä liittyi heti vii (0. Liitto on sijoitettu tarkoitusta 
varten erittäin sopivaan huoneistoon Viron äskettäin rakennetulle 
komealle klubitalolle. 

A tallinni Eszt—Finn Szövetseg (Eesti—Soome Liit) dtalakult 
Eszt—Finn—Magyar Tdrsasaggd (Eesti—Soome—Ungari Selts) s 
ebbeli minösegeben mdrcius 29.-en tartotta alapitõ közgyüleset. A 
vezetöseg tagjai köze vdlasztottak K. PÄTS voit köztdrsasdgi elnököt, 
R. HOISTI minisztert, JUNGERT MIHÄLY dr. magyar kepviselöt, A. 
WEIDE^MANN volt kultuszminisztert, RAUD mernököt, W. NISKANEN 
követsegi titkdrt, LAKY DEZSÖ magyar alkonzult, GUSTAV OLLIK 
tanügyi tandcsost es M. RAAMOT asszonyt. A szervezethez azonnal 
több miiit 60 tag csatlakozott. A tdrsasdg a nemreg epült s e celra 
rendkivül alkalmas pompas eszt klubhdzban nyert elhelyezest. 

Amerikan unkarilaisten yhteisjärjestö perustettu. — Ameerika ungar
laste ühi&organisatsioon rajatud. Magyarsdgin äskeisen ilmoituksen 

mukaan on ISTVÄN HALLER, Unkarin parlamentin Amerikassa mat
kusteleva jäsen, saanut Clevelandissa huhtik. 5:nä perustetuksi Ame
rikan Unkarilaisten Valtakunnallisen Liiton (Amerikai Magyarok 
Orszagos Szövetsege). Liiton ohjelmassa on muun muassa koululais
ten, ammattilaisten, oppikoululaisten ja ylioppilaiden vaihdon aikaan
saanti Unkarin ja Amerikan unkarilaisten välillä keskinäisen vuoro
vaikutuksen vahvistamiseksi. 

Magyaisdgi hiljutist teadaannet mööda on ISTVXN HALLER, Ungari 
parlamendi Ameerikas reisiv liige 5 apr. Clevelandis Ameerika Ungar
laste Üleriigilise Liidu (Amerikai Magyarok Orszdgos Szövetsege) 
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põhjendanud. Liidu eeskavas on m. s. koolide, ametiasutuste, õpe 
asutuste ja üliõpilaste vahetuse teostamine Ungari ja Ameerika ungar
laste vahel vastastikkuse mõju kindlustamiseks. 

Amerikan suomalaisten keskusjärjestö. — Ameerika soomlaste kesk
organisatsioon. — Az amerikai finnek központi szervezete. Amerikan 
suomalaisten keskuudessa on jo kauan ollut vireillä ajatus yhteisen 
keskusjärjesön perustamisesta, jonka tehtävänä olisi huolehtia Ameri
kassa olevien suomalaisten yhteisistä asioista ja eduista ja heidän edus
t a m i s e s t a a n  m .  m .  v a n h a a n  k o t i m a a h a n  S u o m e e n .  S e n j ä l k e e n  k u n  
myös Suomalaisuuden Liiton Ulkosuomalaisosaston taholta on tällaisen 
keskusjärjestön tarpeellisuudesta huomautettu, on asia tullut vilkkaan 
pohdinnan alaiseksi Amerikan suomalaisten keskuudessa ja lähenee 
lopullista toteutumistaan. 

Ameerika soomlaste keskel on juba kaua mõte liikvel olnud ühine 
keskorganisatsioon põhjendada, mille ülesandeks Ameerikas olevate 
soomlaste ühiste asjade ja kasude eest hoolitsemine ja nende edusta
mme m. s. vanas kodumaas Soomeks oleks. Pärast seda kui ka Soom
luse Liidu Välis-Soome Osakonna poolt sarnase keskorganisatsiooni 
tarvilikkuse pääle tähelepanemist on juhitud, on hakatud asja elavalt 
Ameerika soomlaste seas harutama. Ta on nüüd peatselt teoks saamas. 

Az amerikai finnek között mar regõta vajudott olyan közös központi 
szervezet terve, amelvnek föladata volna, hogy az Amerikaban elö 
finnek közös ügyeiröl, valamint külföldön, többek között hazdjukban, 
Finnorszagban, valõ kepviseletükrõl gondoskodjek. Miutdn effele 
központi szervezet szüksegesseget a Finnseg Szövetsege Külföldi Finnek 
Osztdlya is hangsclyozta, az ügy elenk eszmecsere targydva lett az 
amerikai finnek között es vegleges megvalõsuldsahoz közeledik. 

Amerikan suomalaiset perustaneet oman pankin. — Ameerika soom
lased oma panga asutanud. — Sajät bankot alapitottak az amerikai 
finnek. Amerikan suomalaisten keskuudessa on jo pidemmän aikaa 
suunniteltu oman pankin perustamista ja nyttemmin, kertoo Ilkan 
kirjeenvaihtaja, tämä hanke onkin toteutunut. Pankin toimipaikkana 
on Ashtabula Harbor. Perustamispuuhalla oli eräitä alkuvaikeuksia, 
joista kuitenkin selviydyttiin, ja kohta ensimmäisen viikon aikana onnis
tuivat harborilaiset saamaan merkityiksi pankin osakkeita 27,500 
dollarin arvosta. Pankki, jonka osakepääoma on 1 milj. dollaria, on 
ollut toiminnassa vähän yli vuoden, vaikka siitä Suomessa ei tähän 
mennessä ole tiedetty, ja tänä aikana on jo lainattu pääasiallisesti 
suomalaisille farmareille lähemmä satatuhatta dollaria. Pankki maksaa 
korkoa tallettajille 5 % ja lainaa 7 %:lla. Että saataisiin liikkeeseen 
sijoittamaan rahojaan muitakin kansallisuuksia, on pankille annettu 
amerikkalainen nimi »The City Saving and Loan Company» (»Kaupun



180 Uutisia — Uudised — Hirek. 

gin Säästö- ja Lainausyhtymä»). Tulevaisuudessa on tarkoitus saada 
pankki välittömään yhteyteen Suomen pankkien kanssa. Pankin joh
tajana on kaupp. JOHAN LUND,, varajohtajana varakonsuli CH. J. 
POTTI ja sihteerinä tuomari JOHN E. GLANZ. 

Ilkka teadaannet ipööda on Ameerika soomlased Ashtabula Harboris 
oma panga asutanud. Pank on juba terve aasta 1 milj. dollari aktsia -
kapitaaliga töötanud ja ligi sada tuhat dollarit lähedastele Soome far
meritele laenanud. 

Az Ilkka hiraddsa szerint az amerikai finnek saj at bankot alapitottak 
Ashtabula Harbor varosdban. A bank mdr egy ev õta muködik egy-
milliõ dolldr reszvenytöke mellett s ez idö alatt keves hijan szazezer 
dolldrnyi kölcsönt nvujtott különbözö finn farmereknek. 

Karjalan kieli viralliseksi Karjalan Neuvostotasavallassa. — A kar-

jalai nyelv a karjalai tanäcsköztärsasäg hivatalos nyelve. Rostan joku 

aika sitte levittämän tiedon mukaan on Karjalan autonomisen neu
vostotasavallan kansankomissarien neuvosto vahvistanut ohjelman 
karjalankielen käytäntöön ottamisesta kaikissa Karjalan tasavallan 
virastoissa ja laitoksissa. Tämä ohjelma edellyttää, että useihin vir
koihin, myöskin kansankomissarinvirkoihin, on niiden nykyisten halti
jain tilalle nimitettävä karjalankieltä taitavia henkilöitä. 

A »Rosta» minapi jelentese szerint a karjalai autonom tandcsköztar-
sasdg nepbiztossdga megerösrtette a karjalai nyelvnek a karjalai köztdr-
sasdg valamennyi hivatalaban es intezeteben valõ hivatalos haszndlata 
tervezetet. E terv vegrehajtasa magdval hozza, hogy szdmos hivatalba, 
többek között a nepbiztossdgi hivatalokba is, a jelenlegi tisztviselök 
helyebe olyan szemelyeket neveznek ki, akik birjdk a karjalai nyelvet. 

Viron ja Unkarin aiheisia juhlatilaisuuksia Helsingissä. — Žszt 
es magyar vonatkozäsü ünnepsegek Helsinkiben. Helsingin Eesti-Seura 

toimeenpani helmikuun 8 p:nä Ylioppilastalolla juhlan Tallinnassa 
yritetyn kapinan kukistamisessa kärsimäänjoutuneiden perheiden ja 
invaliidien avustamiseksi. — Suomalaisen Kirjallisuuden Seura taas 
juhli helmikuun 18 p:nä MÕR JÕKAin satavuotismuistojuhlaa. — Edel
leen Unkarin ystävien toimesta vietettiin helmikuun 21 p:nä unkarilais-
suomalaista juhlailtamaa Suomen Kansallisteatterissa IMRE MADACHIN 
satavuotismuiston kunnioittamiseksi ja olivat tähän juhlaan varta
vasten saapuneet Tarton yliopiston lakitieteen prof. ISTVAN VON CSEKEY 
ja maantieteen prof. MIHALY HALTENBERGER. — Suomen, Yiron ja 
Unkarin sanomalehdistö on aikanaan näiden arvokkaiden juhlatilai
suuksien ohjelmia seikkaperäisesti selostanut. 
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A Helsinkii. $szt Tdrsasdg (Helsingin Eesti-Seura) februdr 8.-dn a. 
Regi Didkhdz (Vanha Ylioppilastalo) di'sztermeben ünnepelyt rendezett 
a tallinni zendüles elfojtdsa alkalmdval kdrt vallott csalddok es rok-
kantak javdra. — A Finn Irodalmi Tdrsasdg (Suomalaisen Kirjalli
suuden Seura) februdr 18.-dn J6KAI MÖR centenndriumdt ünnepelte. 
— Magyarorszdg bardtai februdr 21.-en magyar-finn estelyt rendeztek 
a Finn Nemzeti Szinhdzban (Suomen Kansallisteatteri) MADACH IMRE 
születesenek szdzadik evfordulõja alkalmdbol. Ez utõbbi ünnepsegre 
a tartui egyetem jogtudomdnyi es geogrdfiai professzorai CSEKEY 
ISTVAN es HALTENBERGER MIHALY is megjelentek. — A finn, eszt es 
magyar sajto annak idejen reszletesen beszdmolt e nagybecsü ünnep-
segek mösordrõl. 

Suomen tasavallan presidentin vierailu Virossa. — Soome vabariigi 
presidendi võõrsilkäik Eestis. — A finn köztarsasdg elnökenek lätogatdsa 
Žsztorsz ägbaru Keväällä 1922 kävi Viron tasavallan valtakunnanpäämies 
KONSTANTIN PÄTS vierailulla Suomessa presidentti K. J. STÄHLBERGUI 
luona. Vasta nyt on Suomen puolelta voitu vastata tähän vierailuun presi
dentti L. KR. RELANDERIN käydessä Virossa vastavierailulla riigivanem 
JÜRI JAAKSONIN luona 21—24/V, seurassaan m. m. ulkoministeri K. G. ID
MAN, opetusministeri E. N. SETÄLÄ ja sotaväenpäällikkö LAURI MALM
BERG. Sanomalehdet ovat laajasti selostaneet tätä vierailua ja sen yksi
tyiskohtia. 

Vaikka onkin oltu tietoisia Suomen ja Viron välillä vallitsevasta 
syvästä ystävyydestä ja heimoustunteesta, on ollut suorastaan yllät
tävää se ylenpalttinen vieraanvaraisuus ja teeskentelemätön veljeyden 
tunne, millä Viro on ottanut vastaan Suomen valtakunnan päämiehen. 
Maan pieniin oloihin verraten on ulkonainen juhlallisuuskin ollut suo
rastaan suurenmoista. On kuin kansan sydänsyvyyksissä piillyt vel
jeys ja myötätunto olisi katkaissut jotkin estävät padot ja vuolaana 
ryöppynä tulvahtanut esiin, ilmaistakseen itsensä pettämättömästi ja 
pelkäämättömästi. Myöskin Suomen puolelta on vierailun yhteydessä 
vakuuttavasti ja teeskentelemättömästi esiintuotu veljeyden ja myötä
tunnon tunteet Viroa kohtaan. 

Kuvaavia ovat ne veljesvaltakuntien päämiesten sähkösanomat, 
jotka he vaihtoivat keskenään vierailun päätyttyä. Presidentti Relan
der lähetti Helsinkiin palattuaan riigivanem Jaaksonille seuraavan 
sähkösanoman: »Vielä kaikuvat korvissamme virolaisten elagu-huudot, 
vielä vilahtelevat silmissämme Viron rakkaitten lasten heiluttamat 
liput, vielä värähtelevät ja — vakuutan sen — värähtelevät niin kauan 
kuin elämme sydämissämme ne tunteet, jotka Virossa osaksi tullut 
heimoystävyys on virittänyt. Pyydän Teitä, Herra Riigivanem, lausu
maan Viron Hallitukselle ja kansalle, miehille, naisille, suloisille lap
sille meidän suomalaisten lämpimimmät kiitokset suurenmoisesta vas
taanotosta ja koko Suomen kansan sydämellisimmät onnentoivotukset 
Viron maan ja Viron kansan tulevaisuudelle.» Tähän vastasi riigivanem 
Jaakson: »Olen iloinen, että Te olette Eestistä mukananne vienyt 
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vaikutelman, että Eesti otti Teidät vilpittömin sydämin vastaan. Us
kallan puolestani vakuuttaa, että Suomen Presidentin sympaattisesta 
persoonallisuudesta, hänen ystävällisestä esiintymisestään on meidän 
kaikkien mieliin jäänyt unohtumattomat muistot. Pyydän vastaan
ottamaan minun sydämelliset toivotukseni Teidän, Herra Presidentti, 
ja Suomen veljeskansan jatkuvaksi menestykseksi loistavaa tulevai
suutta kohti.» 

Vierailii on sukulaiskansain suhteiden rakentamisessa merkittävä 
erittäin huomattavaksi ja varmaan pitkälle kantavaksi tapahtumaksi. 

Kevadel 1922 käis Eesti riigivanem KONSTANTIN PÄTS Soomes 
president K. J. STÄHLBERGI juures võõrsil. Alles nüüd on võidud 
Soome poolt selle võõrsilkäigu pääle vastata, kuna president L. KR. 
RELANDER 21—24 V riigivanem JÜRI JAAKSONJ poole vastavõõrsil 
käigu tegi. .Ühes oli m. s. välisminister K. G. IDMAN, hariduseminister 
E. N. SETÄLÄ ja sõjaväejuhataja LAURI MALMBERG. Ajalehed on laialt 
seda võõrsilkäiku ja ta üksikasju kirjeldanud. 

Olgugi, et Soome ja Eesti vahel valitsev sügav sõpruse ja hõimu-
tunne tuttav on olnud, on ometi see ülisuur võõra vasta võtlikkus ja 
otsekohene venduse tunne üllatav, millega Eesti on Soome riigi presi
dendi vasta võtnud. Maa väikeste olude kohast on see väline pidu
likkus otsekohe suurepärane olnud. On, nagu oleks rahva südame
põhjas varjul olnud vendus ja sümpaatia miski takistavad tõkked 
murdnud ja kange vooluna esile sööstnud, et iseennast varjamata jä 
kartuseta avaldada. Ka Soome poolt on võõrsilkäigu ühenduses kinni
tavalt ja otsekoheselt venduse ja sümpaatia tundemusi Eesti vasta 
avaldatud. 

Kujutavad on vennasriikide päämeeste telegrammid, mis nad võõr
silkäigu järel isekeskes vahetasid. President Relander saatis Helsingi 
jõudes riigivanem Jaaksonile järgmise telegrammi: 

»Veel kõlavad meie kõrvus eestlaste elagu hüüud, veel vilguvad 
meie silmis armaste Eesti laste lehvivad lipud, veel vär sevad ja — 
kinnitan seda — värisevad nii kaua, kui elame, meie südames need 
tundmused, mis Eestis avaldatud hõimusõprus on esile kutsunud. 
Palun Teid, Härra Riigivanem, Eesti Valitsusele ja rahvale, meestele, 
naistele, meeldivatele lastele meie soomlaste kõige soojema tänu suure
pärase vastavõtmise ja kogu Soome rahva kõige südamelikumad 
tuleviku õnnesoovid Eesti maale ja Eesti rahvale edasi anda. 

Selle pääle vastas riigivanem Jaakson: 
»Olen rõõmus, et Teie olete Eestist selle mulje ühes saanud, et Eesti 

Teid otsekohese südamega vasta võttis. Usaldan omalt poolt kinnitada, 
et Soome Presidendi sümpaatilisest isikust, ta sõbralikust esindumisest 
on meie kõikide meele unustamata mälestused jäänud. Palun minu 
südamelised soovid, Härra President, Teie ja Soome vennasrahva jatku-
vaks hääks käekäiguks hiilgava tuleviku poole vasta võtta.» 

Võõrsilkäik tuleb sugurahvaste vahekordade arendamises iseära
nis tähelepandavaks ja kindlasti kaugele kandvaks sündmuseks mär
kida. 
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1922 tavaszdn fisztorszdg köztdrsasdgi elnöke, KONSTANTIN PÄTS, 
latogatdst tett K. J. STÄ HLBERG-nel, a finn köztarsasag elnöke nel. 
Különbözõ gdtlõ körülmenyek összetorlõdasa folytdn csak most nyilt 
alkalom arra, hogy L. KR. RELANDER köztdrsasdgi elnök K. G. IDMAN 
külügyminiszter, E. N. SETÄLÄ kultuszminiszter, LAURI MALMBERG 
fövezer es mdsok tdrsasdgdban JÜRI JAAKSON eszt riigivanemnel e ldto-
gatäst visszaadja. A mdjus 21—24-en lezajlott ünnepsegröl finn es 
eszt hirlapok tüzetesen beszdmoltak. A ldtogatds alkalmdval megny 1-
vanulõ szivelyes vendegszeretetet es pazar fogadtatast megfontolva e 
tisztelgest a rokonnepek közötti kötelekek megszilarditdsa teren rend-
kivül figyelemremeltõ es nagyjelelentösegü eredmeny gyandnt kell 
följegyeznünk. 

Suomalaisuuden Liiton sukukielikurssien lo petta jäiset. — Soomluse 
Liidu sugugeelte kursuste lõpetus. — A Finnseg Szövetsege rokonnyelv-

tanfolyamainak zdrö-ünnepsege. Kolme kuukautta menestyksellisesti 
toimittuaan Suomalaisuuden Liiton maksuttomat suku kielikurssi t 
pitivät lopettajaisensa toukokuun 1 p:nä Suomalaisuuden Liiton huo
neistossa. 'Lopettajäisten johdosta oppilaat tarjosivat kahvia opetta
jilleen ja yllättivät heitä arvokkailla kirjalahjoilla. Illanvieton kes
täessä puhuivat tri RAFAEL ENGELBERG, leht. W. GRÜNTHAL-RIDALA ja 
JÖZSEF FARAGÖ. 

3 kuud tagajärjega töötanud Soomluse Liidu maksuta sugukeelte 
kursuste lõpetus oli 2 mail Soomluse. Liidu ruumides. Lõpetuse puhul 
oli kohvi kursustest osavõtjate poolt, kes õpetajaid väärtuslikkude 
raamatute annetamisega üllatasid. Õhtu kestes kõnelesid dr. RAFAEL 
ENGELBERG, lekt. W. GRÜNTHAL-RIDALA ja kirjanik JÖZSEF FARAGÕ. 

A Finnseg Szövetsege Rokonnepek Osztdlya ingyenes rokonnyelv-
tanfolyamai hdrom hõnapi eredmenyes müködes utdn majus 2.-dn 
tartottdk zdrõ-ünnepsegüket a Finnseg Szövetsege helyisegeben. A 
zdrõünnepseg alkalmdbõl a tanulõk kdvera hivtdk es ert6kes könvva-
jdndekokkal leptek meg tanitõikat. Az estely folyamdp fölszõlaltak 
RAFAEL ENGELBERG dr., W- GRÜNTHAL-RIDALA lektor es FARAGÕ 
JÖZSEF. 

Magyartärgyu elödäsok Finnorszdgban. FARAGÕ JÖZSEF, szövetse-
günk munkatdrsa es lapunk szerkesztõsege tagja, a Finnseg Szövetsege 
(Suomalaisuuden Liitto) es a Munkdsiskoldk Szövetsege (Työväenopis
tojen Liitto) kiküldöttjekent folytatva kordbban megkezdett müködeset 
folyõ ev elsö negv hõnapja alatt Helsinki, Tammisaari, Turku, Uusi
kaupunki, Kotka, Tavastila, Juurikorpi, Kymi, Kuopio, Iisalmi, Ka
jaani, Lapinlahti, Pitkälahti, Savonlinna, Mikkeli es Otava nevü vdrosok 
6s helysegek különbözõ nep-, munkds-, dllampolgdr-, ledny- es vegyes 
iskoldiban, lieeumaiban, tanitõkepzöiben, nepföiskoldiban, fegyinteze-
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teiben es tdrsadalmi egyesületeiben Magyarorsz&g törtenelmi, nep- es 
földrajzj, politikai, .irodalmi es egyeb idõszerü kerdeseirõl tovdbbi 
ezäzhusz elöadäst tartott nagyszdmü hallgätõsägok reszvetele es 61enk 
erdeklõdese mellett. 

Sukukielikurssit Virossa. —- Rokonnyelv-tanfolyamok Žsztorszägban. 
Eesti—Soome—Ungari seltsin yhteydessä ovat kevätkaudella toimineet 
hra DEZSÖ LAKYN aloitteesta ja johdolla maksuttomat unkarinkielen 
oppikurssit tarkoituksella helpottaa virolaisten osanottoa 1927 Buda
pestissä pidettävään kulttuurikokoukseen. Oppikurssien avajaisissa 

.oli läsnä ent. valistusministeri WEIDERMANN ja luki niissä kouluneuvos 
OLLIK viroksi ja hra LAKY unkariksi Rafael Engelbergin »Fenno-Ugria» 
runon, »sukukansojen yhteenkuuluvaisuuden uskontunnustuksen». 
Kursseille ilmoittautui ensimmäisenä päivänä yli 50 henkeä ja ovat 
ne sitten suurella innostuksella jatkuneet. 

Az »Eesti-—Soome—Ungari Selts» kebeleben a tavaszi idõszak 
alatt LAKY DEZSÖ alkonzul kezdemenyezesebõl es vezetesevel ingyenes 
magyar nyelvtanfolyam müködött azon celbõl, hogy az esztek reszvete-
let az 1927-ben Budapesten tartandõ kulturdlis kongresszuson meg-
könnyitse. A tanfolygm megnvitõ ünnepelyen WEIDERMANN volt 
miniszter jelenleteben OLLIK tanügyi tanäcsos esztül es LAKY alkonzul 
magyarul felolvasta Rafael Engelberg »Fenno-Ugria»-cimü költemenyet, 
»a rokonsdgi összetartozds hitvaMsdt». A tanfolyamra mindj&rt kez-
detben több mint 50 resztvevõ jelentkezett es azok szdma ältal&nos 
lelkesedes mellett emelkedöben van dllandõan. 

Suomalais-ugrilaiset asiat virolaisissa lehdissä. — Finn-ugor ügyek 
eszt lapokban. Erääseen Tallinnan kaunokirjalliseen aikakausikirjaan 
on perustettu pysyvä otsikko nimellä »Suomalais-ugrilainen sopukka». 
Samanlainen otsikko avataan erääseen tallinnalaiseen urheilulehteen 
ja tarttolaiseen musiikkilehteen. 

Egyik tallmni szepirodalmi folyõirat »Finn-ugor sarok»-ci'mmel 
ällandõ rovatot nyitott. A tallinni sportlapba es a tartui zenelapba 
hasonlõ rovat alapitäsa van tervbe veve. 

Virossa suunnitellaan taiteen vuosikirjaa. — Müveszeti evkönyv 
kiadäsänak terve Esztorszägban. Viron arkkitehtiliitto ja kirjailija- ja 
taiteilijayhdistys ovat päättäneet ruveta julkaisemaan taiteen vuosi
kirjaa, joka ilmestyisi vuosittain. Taiteellisia jäljennöksiä aiotaan pai
nattaa satakunta vuodessa ja ensi painoksessa julkaista niitä aikaisem
miltakin vuosilta. Paitsi täydellistä luetteloa vuonna vuotuisenaan 
valmistuneista taideteoksista tulee vuosikirjaan kirjoituksiakin taide
aloilta, nim. kuvaamataiteen, rakennustaiteen ja taideteollisuuden 
aloilta. Vuosikirja on tarkoitettu kaikkia Viron valtion kansallisuuksia 
käsittäväksi. 
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Az eszt epiteszek szövetsege, valamint az iro- es müveszegyesület 
elhatarozt&k evenkint egyszer megjelenõ müveszeti evkönyv kiad&sät. 
fŠvente mintegy szäz müveszi masolat nyomasÄt tervezik egyelõre es 
az elsö kötetben korabbi evekröl yalokat is szdndekoznak-közzetenni-
Az evenkint keszült müveszi munkdk teljes jegyzeken kivül až ev-
könyvben a kepzö-, epitõ-es iparmuveszet kerdeseirõl kvilönbözö l'rdsok 
is megjelennek. Az evkönyv terv szerint az eszt dllam összes nemzeti-
segeit felöleli. 

Esitelmä turanilaisista siteistä. Unkarin Sanomalehtijaoston (Ma

gyar Sajtõügynökseg) ilmoituksen mukaan on Unkarin Turanilaisen 
Seuran kokouksessa tuonaan piiritarkastaja ALADÄR P£CH pitänyt 
mieltäkiinnittävän esitelmän turanilaisten kansojen välisten siteiden 
kehittämisestä. Esitelmöitsijä totesi entisten sotavankien kertomus
ten perusteella, että sukulaisaate on elävä todellisuus turanilaisten 
kansojen keskuudessa. Unkarilaisia sotavankeja kohtelivat veljeksinä 
ei ainoastaan suomalaiset, virolaiset ja turkkilaiset, vaan myöskin 
tatarilaiset, japanilaiset, baskiirit ja kirgiisit. On todettavissa sekin, 
että kirgiisien, japanilaisten ja ensi kädessä tatarilaisten keskuudessa 
elää vanha taru, joka kertoo läheisestä sukulaisuudesta unkarilaisten 
kanssa. On muistiinpanemisen. arvoista sekin, että Venäjän vallan
kumouksen jälkeen baskiirit tahtoivat ottaa käytäntöön unkarilai
sen oikeinkirjoituksen ja Semipalatinskin tatarilainen tasavalta pyysi 
unkarilaisia asiantuntijoita valtion organisoimiseksi. Entiset unkari
laiset sotavangit vakuuttavat, että tatarit, kirgiisit ja japanilaiset 
opettavat kouluissa sukulaisuutta unkarilaisten kanssa. — Esitel
möitsijä näytti edelleen kuvaavilla esimerkeillä toteen, että turani-
lainen aate ei ole haaveilua. Unkarin turanilainen aate on sadan vuo
den vanha. Sen ensimmäinen apostoli oli SÄNDOR KÖRÖSI CSOMA, maail
mankuulu löytöretkeilijä. Turanilainen Seura, Suomalais-Virolainen 
Laitos, Turanilainen Liitto ja Unkarilais-Japanilainen Seura hoitavat 
turanilaista aatetta Unkarissa. Konstantinopolissa Unkarilais-Turk-
kilais-Veljesten Liitto, Helsingissä Suomalaisuuden Liiton Sukukansa-
osasto, Tartossa sikäläisen yliopiston Heimoklubi ja Unkarin Instituutti 
ja Tokiossa Japanin Turanilainen Liitto työskentelevät samaan suun
taan. — Esitelmöitsijä kosketteli vielä seikkaperäisesti Turanilaisen 
Seuran kasvatusliikettä. Perheiden velvollisuus on tutustuttaa pie
niä lapsiakin turanilaiseen aatteeseen, jonka määrätietoisesta kehittä
misestä koulujen täytyy huolehtia. Sukukielten lehtoraatit on perus
tettava Unkarin yliopistojen yhteyteen. On järjestettävä ylioppilas-
vaihto sukukansojen kesken. — Yleisö kuunteli kaunista esitelmää 
suurella mielenkiinnolla. 

Petöfi-seura Budapestissä on ulkomaiseksi jäsenekseen kutsunut 

rovasti N. E. VAiNion Isostakyröstä tunnustukseksi hänen Unkarin 
kielen ja kirjallisuuden harrastuksistaan. Rovasti Vainio on suomen» 
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kielelle kääntänyt johtavien unkarilaisten kirjailijain, kuten esim. 
Jõkain, Miksz&thin, Gardonvin y. m. teoksia. Tunnetut kappaleet 
Jänos Sankari ja Hevospaimen ovat rovasti Vainion suomentamat. 

Unkarin musiikkikorkeakoulun 50-vuotisjuhla. Unkarin musiikki
korkeakoulun 50-vuotisjuhlaan lähettivät Suomesta onnittelujaan 
m. m. Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosasto ja Suomen Laulu sekä 
useat yksityishenkilöt. — Juhlan johdosta on Unkarin opetusminis
teri antanut useille ulkomaalaisille säveltäjille ja säveltaiteilijoille 
musiikkikorkeakoulun professorin kunnia-arvonimen, tullen tästä kun
nianosoituksesta osallisiksi: unkarilaissyntyinen amerikalainen LEO
POLD AUER, RICHARD STRAUSS, FELIX WEINGARTNER ja EUGEN 
D'ALBERT Saksasta, JEAN SIBELIUS ja ROBERT KAJANUS Suomesta, 
PIETRO MASCAGNI Italiasta, ALFRED ELGAR Englannista, ALEXANDER 
GLAZUNOFF Venäjältä, EMIL RITTER VON SAUER ja JOSEF MARX Itä
vallasta sekä VICENT D'INDY Ranskasta. — Edelleen on Unkarin 
opetusministeri juhlan johdosta päättänyt perustaa akatemiaan vapaa
paikat kahdelle suomalaiselle ja kahdelle virolaiselle inusiikkioppi-
laalle. 

Unkarilainen onnittelu Suomen Laulun 25-vuotisjuhlaan. Unkari
lainen »Pecsi Daldrda» (Pecs'in Laulukuoro) lähetti Suomen Laulun 
25-vuotisjuhlaan sydämellisen onnittelun, joka kuvaa orastuvia ystä
vyyssuhteita sukukansojen välillä. 

Juhlivat veljemme, sanotaan onnittelussa. Olemme suurella rie
mulla ottaneet vastaan tiedoituksenne ja kutsunne Suomen Laulun 
25-vuotismuistojuhlaan ja kiitämme Teitä sydämestämme rakastetta
vasta huomaavaisuudestanne. Nuo kauniit päivät, jotka vietimme 
kanssanne vuonna 1908 käydessänne Pecsissä, elävät vieläkin unoh
tumattomina muistossamme. Hellävaroen hoidamme sitä lämmintä 
ystävyyttä, joka yhdisti sielumme suloisen laulun rakkaudessa, ja 
usein helähtävät sydämessämme nuo viehättävän kauniit sävelmät, 
joita Te kauniin suomalaisen laulun vihityt taiteilijat olette laulaneet 
meille Mecsek-vuoren juurella. Siitä alkaen yhä uudestaan ovat väräh
täneet sielumme kielet surusta ja ilosta ja olemme muistelleet Teitä 
aina rakkaudella myötä- ja vastoinkäymisessämme. 

Kalliin isänmaamme marttyyrimainen kohtalo ei salli meidän 
tervehtiä Teitä henkilökohtaisesti vanhan mielisuunnitelmamme mu
kaan, mutta nyt, kun riemujuhlassanne ihana suomalainen laulu nyyh
kyttää surullisesti Väinämöisen muinaisen Kanteleen kielistä ja kaik
kialla, metsissä, kukkuloilla, nousee huulilta kiehtovainen laulu — 
juhlimme sielussamme kanssanne ja olemme keskuudessanne. 

Tervehdimme Suomen Laulua sydämemme, sielumme vilpittö
mällä rakkaudella ja toivotamme, että se kukoistaisi, kehittyisi kautta 
uusien vuosikymmenien! Helkvttäkää valloittavien huultenne laulua 
voitokkaasti ja mainehikkaasti ja Kaikkivaltias siunatkoon ja tehköön 
suureksi ja onnelliseksi kauniin Suomen ja sen jokaisen uskollisen 
lapsen! 
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Suomalainen kunnianosoitus prof. Szinnyeille. Magyarsdgin helmi
kuun 15:nnen päivän numeron mukaan on Budapestin yliopiston reh
tori ALADÄR ZUBRICSKY, perillesaattanut prof. JÖZSEF SziNNYEille 
Suomen Valkoisen ruusun III. luokan keskiristin, jonka Suomen tasa
valta on antanut suomalais-unkarilaisten suhteiden syventämisessä 
monin puolin ansioituneelle unkarilaiselle tiedemiehelle. Prof. Szinnyei 
kiitti liikutettuna hänelle suodusta kunnianosoituksesta. 

Suomalaisuuden Liiton johto. — Soomluse Liidu juhatus. — A Finn-
seg Szövetsege vezetösege. Suomalaisuuden Liiton monivuotisen puheen
johtajan toht. RAFAEL ENGELBERGIN pyydettyä vapautusta puheen" 
johtajan toimesta, on liiton puheenjohtajaksi valittu piispa J. R. KOSKI
MIES Oulusta. Varapuheenjohtajaksi on valittu Unkarin konsuli, kaup
paneuvos ALVAR NIKLANDER Helsingistä. Liiton keskushallitus ja 
osastojen johtokunnat ovat pääasiassa entisellään. Toht. ENGELBERG 
toimii nykyään liiton yleissihteerinä. 

Soomluse Liidu mitmeaastane esimees dr. RAFAEL ENGELBERG 
oli juhataja kohustest vabastamist palunud. Liidu esimeheks valiti 
piiskopp J. R. KOSKIMIES Oulust. Abiesimeheks valiti Ungari konsul, 
kaubanõunik ALVAR NIKLANDER Helsingist. Liidu keskvalitsus ja osa
kondade eestseisused on pääasjaliselt endised. Dr. ENGELBERG on 
nüüd liidu üleüldise sekretärina tegev. 

Miutan a Finnseg Szövetsege több ev õta e minõsegben müködö 
elnöke, RAFAEL ENGELBERG dr., fölmentest kert eddigi teendöi vegze-
setöl, a szövetseg elnökeve J. R. KOSKIMIES oului püspököt vdlasz-
tottäk. Helyettes elnökke meghivtdk ALVAR NIKLANDER helsinkii 
kereskedelmi tandcsost es magyan konzult. A szövetseg központi 
kormdnya es az oszt&lyok vezetösegei jõreszt a regi összetetelben marad-
tak tovdbbra is. Dr. ENGELBERG a szövetseg dltalänos titkdra gvanant 
müködik ez idö szerint. 

Kallela-mitaleja. AKSELI GALLEN-K ALLELAn CO-vuotispäivän muis-
toksi lyötyjä mitaleja tulee syksystä alkaen olemaan saatavana Wer
ner Söderström Osakeyhtiön kautta. 

Sekalaisia o Mitmesugust o Vegyes, 

Földrajzi ütbaigazitäsok — Maateaduslikkude nimede seletused — 
Maantieteellisten nimien opastusta. 

Finn, eszt es magyar földrajzi nevek. — Soome, Eesti ja Ungari maa
teaduslikud nimed.— Suomen, Viron ja Unkarin maantieteellisiä nimiä. 
Olvasõink eligazoddsdnak es dlldsfoglalasänak megkönnvitese vegett az 
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al&bbiakban felsoroljuk Finn-, fiszt- es Magyarorszdg legfontosabb 
földrajzi neveit s egyuttal azok sved,.nemet, illetõleg orosz neveit is 
közöljük zdrõjelben. — 

Meie lugejate õigeks orienteerimiseks ja seisukoha võtmise kergen
damiseks, loetleme " alamal Soome, Eesti ja Ungari kõige tähtsamad 
maateaduslikud nimed ja ühtlasi vastavad Rootsi. Saksa, tarbe korral 
Vene nimed, viimaseid sulgmärkides esitades. — 

Opastukseksi lukijoille luetellaan seuraavassa suomalaisia, virolai
sia ja unkarilaisia nimiä, sulkeissa käytännössä olevat toiskieliset 
nimet. 

Finnorszagban, Soomes: Ahvenanmaa (Aland), Hanko (Hangö), 
Helsinki (Helsingfors), Häme (Tavastland), Hämeenlinna (Tavastehus), 
Inkeri (Ingermanland), Kajaani (Kajana), Karja (Karis), Karjala 
(Karelien), Kokkola (Gamla Karleby), Kymi (Kymmene), Käkisalmi 
(Kexholm), Laatokka (Ladoga), Lappi (Lappland), Lappeenranta 
(Willmanstrand), Mikkeli (Sant Michel), Oulu (Uleäborg), Pietarsaari 
(Jakobstad), Pohjanmaa (Österbotten), Pori (Björneborg), Porvoo 
(Borgä), Rajajoki (Systerbäck), Ruija (Finnmarken), Saimaa (Saimen-
Sjö), Savo (Savolaks), Suomenlinna (Sveaborg), Suomi (Finland), 
Suursaari (Hogland), Tammisaari (Ekenäs), Tampere (Tammerfors), 
Tornio (Torneä), Turku (Äbo), Uusikaupunki (Nystad), Uusikirkko 
(Nykyrka), Uusimaa (Nyland), Vaasa (Vasa), Valkeasaari (Bjelo-
ostrow), Viipuri (Viborg). 

Esztorszdgban, Virossa: Eesti (Estland), Hiiumaa (Dagö), Irboska 
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Grünthal-Ridala.) 

S 
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Heimokansojen puolesta o Hõimurah
vaste eest o Ä rokonnepekert. 

Kirjoittanut — Kirjutanud — Irta 
J. R. KOSKIMIES. 

Qum vita sine amicis insidiarum et metus 
plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare 

Cicero. 

Käytännöllisen viisaustieteen opettaja muinoin, näin vetoamalla 
järkisyihin, puhuu ystävyysliittojen arvosta ja merkityksestä. 

Ja kukapa ei olisi elämässään kokenut ystävyyden tuottamaa roh
kaisun tunnetta! Ja sitä enemmän mitä turvattomampi itsessänsä 
ja mitä yksinäisempi joku on. 

Mutta vallitseehan laajemmallakin alalla tuo järkevän toiminnan 
laki: »hanki turvaa ja ystäviä!», ihan kuin keskeisimpänä ohjeena kan
sojen välisessä politiikassa^ Kansat jos tuntevat eristyneensä muista 
kansoista, tuntevat samalla yksinäisyyden tuottamaa turvattomuutta. 
Kaiken järkevän valtiotaidon määränä on silloin vapautua tuon »ylhän 
yksinäisyyden» lumeista. On haettava sellaisten yhteisten harrastusten 
ja etujen yhtymäkohtaa, jonka pohjalle rakentaa lähempiä ystävyys
suhteita joihinkin toisiin kansoihin. Tämä on sitä välttämättömämpää, 
mitä vähävoimaisempi itsekseen jokin kansa on. 

Suomensukuiset kansat; etupäässä sivistykseen ja itsenäiseen va
pauteen kohoutuneet, Unkari, Suomi, Viro, historiallisten kohtaloit-
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tensa pahoin piteleminä, heitettyinä kauas erilleen toisistansa ja väke
vämpien pelottamina ja vaanimina, hyvin saattavat tuntea tuota 
eristetyn yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Siis jo paljaas
taan järki neuvonee meitä: hankkikaamme ystävyysliittoja toisten 
kansojen kanssa, joiden kanssa meillä voi olla yksiä etuja ja harras
tuksia. Mutta mitkä kansat voisivat olla meitä lähempinä kuin oma 
Suomen heimo! 

Ensiksi siis, oppikaamme tuntemaan toisiamme paremmin kuin 
tähän asti, harrastakaamme toistemme kieltä, kirjallisuutta, tiedettä, 
taidetta, sivistyselämää, ja oppikaamme toisiltamme. Ja sitten kun 
on syntynyt likeistä kulttuurielämän yhteistunnetta, voipi poliittinen
kin lähentyminen olla meille kullekin mitä suurimmaksi hyödyksi. 

Vaikka hajallaan toisistamme me kuitenkin maantieteellisesti ikään
kuin omana ryhmänämme elämme jotenkin samoilla pituusasteilla 
lähes yhtenäisesti kaukaisesta Pohjan Jäämerestä lähelle Mustaamerta 
saakka. Ja meidän katseemme täytyy olla jäykästi tähdättynä niin 
itää kuin länttä kohti, ettei meitä järkytetä asemiltamme. Totisesti 
vaarallinen asemamme on! Eikö näin ollen vanhan roomalaisen filo
sofin sana hyvin sovellu meihin: hankkikaamme keskenämme ystävyys-
liittoja! 

Mutta oikeastaan aikomukseni oli puhua korkeampaa laatua ole
vista ystävyysliitoista kuin nämä maalliset voivat olla. Niin Suomen 
kuin Viron ja Unkarin historian järkyttävät kokemukset ovat näille 
kansoille opettaneet uskonnon kalleuden, että »jumalisuudella on elä
män lupaus, niin nykyisen kuin tulevaisen.» Kuinka muuten olisi Suo
men kansa voinut kestää ison vihan myrskyt ja vainot, ellei se olisi 
Jumalan ystävyyttä ollut etsimässä? Kuinka olisi magyarien jalo 
heimo voinut nousta v:n 1849 ja nyt maailmansodan hävityksestä, 
ellei sitä olisi elähyttänyt järkkymätön usko asiansa oikeuteen. Se 
usko vei sen Jumalansa eteen valittamaan kohtalonsa kovuutta ja 
turvautumaan hänen ystävyyteensä, kuten suuri unkarilainen runoi
lija Mõr Jõkai niin vaikuttavasti kuvaa kertomuksissaan »Csatakepek». 

Eestin lapsilla myös on ollut niin monasti Golgatan tiensä, kun sen 
herrat, milloin saksalaiset milloin venäläiset, ja vihdoin vielä meidän 
päivinämme valmistivat sille verilöylyn, jonka vertoja historia on 
harvoin nähnyt. Usko Jumalan armoon ja ystävyyteen on kaiken 
tällaisenkin ohi ja ylitse pelastanut Suomen heimon kansat. 

Syvänä pohjavirtauksena näiden kansojen elämässä käy uskon
nollinen mieli, joka vaatii etsimään Jumalalta sovintoa ja rauhaa ja 
voimaa. Se tulee ilmi myös näitten kansojen jumalanpalvelus-elämässä^ 
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esim. rukouksissa ja virsissä. Mutta se saisi ilmetä paremmin siinäkin 
muodossa, että jumalanpalveluksissamme Jumalan eteen nousisi ru
kouksen ja esirukouksen suitsutus veljeskansojenkin puolesta. 

V:sta 1913 on Suomen kirkoissa sen yleisesssä kirkkorukouksessa 
kuulunut rukoushuokaus: »Suojele ja siunaa isänmaatamme ja 
kansaamme ja koko Suomen heimoa!» Onko teillä, Viron ja Unkarin 
veljet, jotakin samanlaista? Paljo vaikuttaa mielen ylennykseksi se, 
että veljeskansat meitä muistavat Jumalan edessä esirukouksissa. 

Saattaisi olla aiheutettua, että meillä, kullakin veljeskansalla omassa 
maassaan, pidettäisiin vuotuiset rukous-juhlat veljeskansojen ja Suo
men heimon puolesta, että henkemme yhä enemmän juottuisi yhteen, 
yhteen Jumalassa. Siitä toivoisimme kalliin yhteisen asiamme puolesta 
enemmän oikean rukouksen tarvetta, rukouksen mieltä, rukouksen 
henkeä. 

Tähelepanemist mõistusest olenevate põhjuste pääle juhtides kõ
neleb muistine praktilise filosoofia õpetaja sõpruseliitude väärtusest 

ja tähendusest. Ja kes ei oleks elus sõprusest sündinud julgustuse 
tundmust kogenud! Seda enam, mida kaitsetum ja üksildasem keegi 
on. 

Ka laialisemal alal valitseb sarnane mõistuse pääl põhjeneva tegevuse 
seadus: »otsi kaitset ja sõpru»! See on ka omavaheliseks juhtnööriks 
rahvustevahelises poliitikas. Kui rahvad oma lahusolu muist rahvas
test tunnevad, siis aimavad nad ühtlasi üksildusest sündivat kaitsetust. 
Iga targa riigiteaduse eesmärgiks on selle »tumeda üksilduse» nõidu
sest vabaneda. Tuleb ühiste harrastuste ja huvide liitumisekohta 
otsida, mille põhjale lähemaid sõpruse suhteid teiste rahvastega võib 
luua. See on seda tarvilikum, mida nõrgem üks ehk teine rahvas 
on. 

Soome sugu rahvad, kõige päält hariduseni ja iseseisvuseni saanud 
Ungari, Eesti ja Soome rahvas, kes ajalooliste saatuste poolt vaeva
tud, teineteisest kaugele paisatud, vägevamate poolt hirmutatud ja taga 
kiusatud on olnud, tunnevad hästi seda lahutava üksilduse ja kaitsetuse 
tundmust. Sellepärast annab kaine mõistus meile nõu sõpruseliitude 
soetamiseks teiste rahvastega, kellega meil ühised huvid ja harras
tused on. Kuid missugused rahvad võiksid meile lähemal olla kui 
oma Soome hõim? 

õppigem siis teineteist paremini kui senni tundma, harrastagem 
teineteise keelt, kirjandust, teadust, kunsti, hariduseelu; õppigem 
teineteiselt! Ja kui nõnda lähedase kultuurielu ühistunne on tekkinud, 
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siis võib ka poliitiline lähenemine meile kõigile kõige suuremaks 
kasuks olla. 

Ehk me küll teineteisest lahus oleme, ulatame siiski maateaduslikult, 
nagu eri rühm, peaaegu vahetpidamata kaugest Põhja Jäämerest 
Mustamere läheduseni. . Meie pilgud peavad kindlalt nii idasse 
kui läände juhitud olema, et meid meie asukohtadelt ära ei aetaks. 
Tõepoolest on meie seisukoht hädaohtlik. Kas ei ole meie kohta sel 
kombel maksev vana Rooma filosoofi sõna: soetagem isekeskes* 
sõpruseliitusi. 

õigusepärast oli mul kavatsus tähtsamatest sõpruse liitudest 
kõnelda, kui mida miski maapääalsed liidud võivad olla. Nii Soome kui 
Eesti ja Ungari ajaloo meeli vapustavad kogemused on neile rahvastele 
usu väärtust õpetanud, seda nimelt, et jumalakartusel nii nüüdse kui 
tulevase elu tõotus on. Kuidas oleks Soome rahvas muidu Põhja sõja tor
mid ja tagakiusamid kannatanud, kui ta Jumala sõprust ei oleks otsinud! 
Kuidas oleks Magyari uhke hõim võinud a. 1849 ja nüüd maailma sõja 
hävitusest tõusta, kui teda kindel usk oma õiguse sisse ei oleks julgus
tanud! Sama usk viis selle rahva Jumala ette valju saatuse üle kae
bama ja tema sõprusest kaitset otsima, nagu suur Ungari luuletaja Mõr 
Jõkai mõjuvalt omis jutustustes »Csatakepek» kujutab. 

Ka Eestimaa lastel pole Golgata tee puudunud, kuna ta isandad, 
kord venelased, kord sakslased, veel meie päivil veresauna valmistasid, 
mille sarnast ajalugu harva on näinud. Usk Jumala armu ja sõpruse 
sisse on Soome hõimu rahvad päästnud. 

Sügavana põhivooluna nende rahvaste elus on usklik meel, mis 
paneb Jumalalt lepitust, rahu ja võimu otsima. See ilmub ka nende 
rahvaste jumalateenistuse elus, näit. palvetes ja koraalides. Veel pa
rem oleks, kui meie jumalateenistuses ka palved vennasrahvaste 

•eest Jumala ette tõuseksid. 
1913 a. saadik on Soome kirikute üleüldisesse kirikupalvesse järgmine 

palve kuulunud: »kaitse ja õnnista meie isamaad, rahvast ja Soome 
hõimu!» Kas Teil, Eesti ja Ungari vennad, on midagi sarnast? Meelt 
ülendavalt mõjuks, kui vennasrahvad teineteist Jumala ees 

•eespalvetes meele tuletaksid. 
Küllalt on põhjust, et meil, igal vennasrahval, omal maal igaaastased 

palvepidustud vennasrahvaste ja Soome hõimu hääks oleksid, et meie 
vaimud ikka enam ühte saaksid, Jumalaga ühte saaksid. Sellepärast 
sooviksime oma kalli ühisasja hääks enam õiget palve tarvet, palve 
meelt ja palve vaimu, 
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Agyakorlali bölcselet hajdani tanitõja b barati szövetkezes erte-
kerõl es jelentösegeröl fenti mondatban szögezi le dlldspontjdt 

eszbeli okokra hivatkozva. S volna-e valaki, aki a bardtsdg bdtoritõ 
erzeset soha nem tapasztalta? Anndl nagyobb mertekben jogos e ket-
kedö kerd6s, minel vedtelenebb es magdnyosabb a kerdezett egyen. 

Az eszszerü tevekenyseg törvenye: »szerezz magadnak vedelmezö. 
baratokat!» — a nemzetközi politika legbensöbb zsinõrmerteke gyandnt 
tdgabb teren is uralkodik. A nemzetek mds nepektõl valo elszigetelöde-
sükkel egyidejüleg a magdnyossdggal jdrõ vedtelenseget is csakhamar 
eszreveszik. Minden eszszerü dllamtudomany celja, hogy e »fennkölt 
magdnyossdg» beklyõitõl mielöbb szabaduljon. Meg kell keresni a közös 
erdekek es törekvesek azon taldlkozdsi pontjdt, amelynek alapjdra 
bizonyos nepek fele közelebbi bardti viszonyokat epithetünk. Anndl 
nelkülözhetetlenebb eletfeltetel ez, minel erõtlenebbek vagyunk ma-
gunkra hagvva. 

XA finn-ugor nepekre, elsösorban a muvelt es szabad Magyar-, Finn-
es Esztorszdgra, a törtenelmi balsors csapdsaitol elkdbitva, egymdstõl 

' elszakadva es erõsebb nepek fenyegeteseinek es üldözeseinek kiteve 
eme elkülönült magdnyossdg es vedtelenseg erzese szdzszoros süllyal 
nehezedik. Tehat mdr maga a jõzan esz is azt tandcsolja szdmunkra: 
letesitsünk barati viszonyokat oly nepek fele, amelyekkel valo együtt-
müködest illetõleg szdmunkra közös elönyök es törekvesek kindlkoznak. 
De milyen nepek lehetnenek közelebb hozzank, mint saj dt rokonaink! 

Elöször is ismerjük meg egymdst jobban, mint eddig, erdeklödjünk 
egymas nyelve, irodalma, tudomdnya, müveszete, kulturdlis elete 
irant es tanuljunk ei egymdstõl minden tanulhatõt. A bensö kulturdlis 
együttmüködes megteremtese utdn a politikai közeledesbõl is a leg-
nagyobb hasznot hüzhatjuk mindannyian. 

Egymdstõl tdvol ugyan, de földrajzilag mintegy öndllõ csoport 
gyandnt nagyjdban egyazon dfclkörök menten elnek nepeink az 
£szaki Jegestengertõl a Fekete tenger közel6ig. ßpen azert 
tekintetünket mereven kell szegeznünk mind kelet mind nyugat 
fele, ha meg akarjuk tartani dlldsunkat. Bizonyos, hogy nehez 
es veszelyes terepet kell vedelmezmünk! Ilyen körülmenyek 
között nem illik-e rednk a rõmai filozõfus szava: letesitsünk 
egymds között bardti viszonyokat! 

Valõjdban azonban e mulandõkon felüldllõ, magasabb fajü bardti 
viszonyokat akartam megpendlteni. Finn-, fiszt- es Magyarorszdg 
törtenetenek megrenditö tapasztalatai beojtottdk e nepek verebe azt 
a drdga hitet, hogy »az istenf£lelemböl ered a jelen es jövö elet minden 



194 J. R. Koskimies, A rokonnepekert. 

tartalmas l'gerete». Hogy birta volna tülelni a finn nemzet a »nagy 
gyülölet» üldözeseit es viharait, ha nem kereste volna az Isten bardtsd-
gdt? Hogy birt volna föltdmadni a nemes magyar nemzet az 1849.-i 
sdskajdrds es a vildghaboru pusztitdsai utdn, ha ügye igazsdgdba vetett 
rendithetetlen hit nem öntött volna üj eröt bele? Ez a hit vitte Istene 
ele, hogy mostoha sorsdt elpanaszolja neki es oltalmdhoz folyamod-
jek, amint Jõkai Mõr, a nagy magyar költõ, olyan hatdsos mõdon leirja 
»Csatakepek»-cimü köteteben. 
. fisztorszdg fiai ugyancsak sokszor vegigjdrtdk a Golgata ütjdt. 

Uraik, hoi a nemetek, hoi az oroszok, meg napjainkban is olyan ver-
fürdõket rendeztek köztük, hogy azoknak mdsdt az örökeltu törtenelem 
is csak nagyritkdn ldtta eddig. Az Isten kegyelmebe es bardtsdgdba 
vetett hit azonban a finn-ugor nepeket e szörnyü borzalmak tengeren 
is dtmentette. 

Melyseges fenekdram gyandnt hömpölyög e nepek eleteben a valld-
sos erzes, amely a lelkeket az Istenben valõ egyetertes, beke es erõ 
keresesere sarkantyüzza. Yildgos pelddjdt ldtjuk ennek nepeink isten-
tiszteleti eleteben pl. az imddsdgokban es zsoltdrokban. De megnyil-
vdnulhatna ez oly mõdon is, hogy istentiszteleteink alkalmdval nemcsak 
magunkert, de testvernepeinkert is Isten szine ele emelkednek az imdd-
ßdg es könyörges tömjenfüstje. 

1913-tõl kezdödöleg Finnorszdg templomaiban közös egyhdzi imdd-
sdgaink alkalmdval üjra megü jra föl-fölhangzott a fohdszkodds: »Yedel-
mezd es dldd meg hazdnkat, nepünket es a finn nemzet egesz rokon-
sdgat!» Yannak-e ndlatok, eszt es magyar testvereink, hasonlõ 
jelensegek? Lelekemelö hatdst gyakorol mindenkire, ha a testverne-
pek megemlekeznek rõla az Isten oltdra elött. 

Alkalmasint celszerü volna, ha testvernepeink mindegyike a test-
vernepekert es a finn-ugor rokonsdgert evi könyörgö napokat rendezne 
a saj dt orszdgdban, hogy nepeink lelke az Uristenben egyre nagyobb 
mertekben egyesüljön. E könyörgö napoktõl drdga közös ügyünkert 
valõ komoly imddsdg osztönenek, bensösegenek es szellemenek elme-
lyüleset remelhetnõk. 
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Jean  S ibe l iu s . .  

Jean Sibelius. 

60-vuolispäivän johdosta — 60 aastase sündimisepäeva puhul — 
60. születesnapja alkalmäbõl (8. XII. 1925). 

'J'urhaan ei Väinämöinen Suomelle jättänyt kuulua kanneltaan. 
Kaukaisen jälkipolven mahtaja — Sibelius —oli sen virittävä 

uudelleen ja loihtiva siitä säveleet, jotka pitävät nvky-Pohjolaa tenho-
vallassaan ja joita maailman eri kulmilla ihaillen kuunnellaan. Suomen 
viimeisenä kahlekautena nämä säveleet ovat vieneet kaikkialle vakuut
tavia viestejä Kalevalan maan jälleen heränneestä hengenvoimasta 
ja ennustaneet sen vapautusta. 

Täysin ansaittu on kiitollisuus, jota kansa on ilmaissut suurelle 
sävelsepolleen hänen elinpäivänsä kaaren kohotessa korkeimmilleen. 
Sillä ylpeänä piirtää Suomi Sibeliuksen nimen ikikestävään kuunia-
kilpeensä. 

jyr itte ilmaaegu ei jätnud Väinämöine Soomele oma kuulsat kannelt. 
Kauge järelpõlve vägilane — Sibelius — pidi ta uuesti hääle panema 

ja tast viisid esile nõiduma, mis meie aja Põhjalat omas võluvuses 
hoiavad ja mida maailma kõigil kaartel imestades kuulatakse. Soome 
kõige viimsel kütketeajajärgul on need viisid igale poole kinnitavaid 
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sõnumeid viinud Kalevala maa jälle ärganud vaimujõust ja ta vaba
nemist kuulutanud. 

Täiesti teenitud on see tänu, mis rahvas omale suurele viisisepale 
ta elupäevade kaare kõige kõrgemele tipule kerkimise aegu on avalda
nud. Uhkelt lõikab Soome Sibeliuse nime oma igavesesse aukilpi. 

Tainämöinen nem testdlta hidba Suomira ekesen pengö kante-
^ lejdt. A kesei utokor tdltosa — Sibelius — fölajzzotta e hangszert 

üjra es olyan akkordokat igezett elõ hurjaibõl, hogy azok bübdjos 
hatalmukban tartjdk a mai Pohjola tdjdt es csengesükre bdmulva 
fölfigyelnek a nagyvildg minden sarkdn. E dallamok Suomi utolsfr 
bilincs-korszaka alatt kezeskedö hireket vittek mindenfele Kalevala 
orszdgdnak uj eletre ebredt szellemi erejerõl es megjõsoltdk annak 
közeli szabadsdgdt. 

Busdsan megerdemelt a magasztalds, melyet a nemzet csokorba 
kötött akkor, amidön dallam-kirdlya* elet-ive a delelõpontra emelkedetU 
Mert Sibelius nevet Suomi büszken rõja dicsösege örökeletü ercpajzsdba-

Kemeny György (György Kemeny)» 
50. születesnapja alkalmdbõl — 50-vuotispäivän johdosta — 50 aastase 

sündimisepäeva puhul. 

Irta — Kirjoittanut — Kirjutanud 

ELIEL LAGERCRANTZ. 

Julius 4.-en ültek meg KEMENY GYÖRGY magyar költö születesenek 
ötvenedik emleknapjdt. Küzdelmes el ete folyamdn szokatlanul 

nagy es eredmenyes munkdssdgot fejtett ki az ünnepelt Iro. 
Kemeny magyar szülõktõl született Garadna közsegben. Szülei a 

lehetõ legjobb nevelest igyekeztek biztositani neki. Mindamellett 
kenytelen voit tanulmdnyait felbeszakitani anyagi nehezsegek miatt. 
1896-ban Amerikdba sodorta a kivandorldsi dram. Itt hamar seged-
szerkesztöi dlldst kapott egy magyar lapndl. E hivatdsdhoz eveken 
keresztül hüs6ges maradt. Idõvel szdmos mds lap szerkesztesere is 
vdllalkozott. Jelenleg irodalmi folyõiratot ad ki »Dongo» neven es 
sajdt könyvnyomddval rendelkezik. Mint ujsdgirõ sokat tett a magyar 
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kivdndorlõk között a nemzeti erzes fölebresztese erdekeben. Lelkes 
költöi munkdssdga azonban meg ennel is fontosabbnak es hatdsosabb-
nak tekintendö. 

Kemeny a magyar kivdndorlõk hegedöse. Lelkiilete fogekony,. 
rajongõ es düserzesü. Kordbbi lirai es elbeszelõ verseinek 1908-ban 
megjelent vdlogatott köteteben a költönek a tdrgy kezelese es a formdn 
valõ uralkodds teren tanüsitott kivdlõ erettsege nagyobb költöi munkak 
lgereteröl kezeskedett. Költeszet$ben ket tdrgy vetekszik az ejsösegert: 
a honszeretet es a kivdndorlõk viszontagsdgos elmenyei. 

Szäz vers-cimü gyüjtemenyenek patetikusan hazafias költemenyei 
Horatius es Puskin õddit idezik emlekezetünkbe. Kemenynel azonban 
a forma egyszerüsege es vildgoss&ga a költö erzesenek melyseget es 
nemes szellemet magasan kiemelik. A kivdndorlök eletet tdrgyalõ 
költemenyeibõ sovdrgõ honvagy esendül elõ. E költemenyeken a 
vegzet melyseges aterzese uralkodik. Majdnem fatalisztikus azon 
mod, amellyel a kivdndorlõ szemleli el ete mult j dt es jövendõjet. Vagy 
sikerre van szanva vagy pusztuldsra. Kemeny szivesebben vdzolja 
a sorsüldözöttek palyajat, mint azoket, akiket a szerencse a tenyeren 
hordoz. 

E kivdndorlõ targyu költemenyekben mar erös epikus alapeszlel-
het«. Következö nagyobb munkdja — az 1923-ban megjelent Vas 
Andräs-cimix verses elbeszel^s voltakepen hatalmas eposz A mü 
ei'mefll »A kivdndorlõ tragediaja»-megj el ölest is valaszthatnõk. 
Egy magyar legeny a kivandorldst okozõ összes nehezsegeket dteli 
hazdjdban. Nem az ismeretlen föld csdbitdsa, hanem az otthoni visszds-
sdgok adjak kezebe a vdndorbotot. Vas Andrds Amerikaba vitorldzik. 
Ettöl kezdõdõleg tdgabb mederbe ömlik az elbeszeles. A bdnydk 
nehez munkaviszonyait es a kivdndorldsi aramlat tömegpszicholögidjdt 
ecseteli. Tragedia-jellegü fõtartalmdtõl függetlenül tendeneidtol mentes 
erkölcsi eredmenvre vezet e költöi termek. A kötelessegtudõ es sorsdba 
belenyugvõ egyen megnemesül tapasztalataitõl es lerdzza az anyagi-
sdg bilincseit. 

E szeleskörü munka nyelvileg egyszerü, de li'rai szempontbõl fölötte 
gazdag. Melyseges termeszeti es lelki ldtomdsok keresik es lelik föl 
az olvasõ szivet. Ivifejezesi mõdja nepies hatdsra mutat. Sokszor 
Arany Jdnosra emlekeztet. Mondanivalõja azonban saj at osa n eredeti. 

Mostandban Kemeny üjabb eposz keszitesen szorgoskodik. E mü 
az amerikai köztdrsasdg — annyi mag\ar, eszt es finn üj hazdja 
keletkezesi törtenetet fogja elöadni. Nagvjelentõs6gü esemenynek 
tartjuk. hogv epen a mi fajunkbõl valõ az a ferfi, aki a szabad nyugat 
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dicsö törtenelmet eposzban elsönek megenekli. Mert kivdndorlõikkal 
az összes finnugor nepek jõakarattal foglalkoznak es mindendron 
kulturdlis együttmüködest akarnak velük letrehozni. 

Remeljük, bogy Kemeny György magyarorszdgi ldtogatdsa 
folyõ ev nyardn, amidön a költö 28 ev õta elõször ldtta viszont szülõ-
földjet, e kulturdlis közeledes jegyeben ment vegbe. Szlvünk melyeböl 
köszöntjük az if j ü erejü ötvenevest s egyuttal gyözelmes munkakedvet 
es tovdbbi sikert klvdnunk neki. 

X. J einäkuun 4-nä täytti unkarilainen runoilija GYÖRGY KEMENY 

viisikymmentä vuotta. Niinhyvin unkarilaiskansallisessa kuin 
yleisinhimillisessä mielessä on hänen elämäntyönsä ja -taistelunsa ollut 
suuri ja tuloksellinen. 

Kemeny syntyi unkarilaisista vanhemmista Garadnan kylässä. 
Hän sai mitä parhaan kasvatuksen. Hänen opintouransa kuitenkin 

, aineelliset vaikeudet keskeyttivät, ja niin hän vuonna 1896 seurasi 
siirtolaisvirtaa Amerikkaan. Pian hän sai täällä aputoimittajan viran 
eräässä unkarilaisessa lehdessä. Kautta vuosien hän on säilynyt tälle 
uralleen uskollisena, toimittaen itse aikojen kuluessa useita lehtiä. 
Nykyisin hän julkaisee »Dorigo»-nimistä kirjallista aikakauslehteä 
ylläpitäen myös omaa kirjapainoa. Sanomalehtimiehenä hän on teh
nyt paljon unkarilaisen kansallishengen ylläpitämiseksi unkarilaisten 
siirtolaisten joukossa. Vielä suuremman työn hän on suorittanut 
intomielisenä runoilijana. 

Kemenyistä on tullut unkarilaisten siirtolaisten runoilija. Hän on 
herkkä, tunnerikas, haaveileva luonne. Kun hän vuonna 1908 julkaisi 
valikoiman sitä ennen erikseen painattamistaan lyyrillisistä ja eepilli
sistä runoista, hän jo oli saavuttanut sen kypsyyden aseenkäsitte
lyssä ja muodon hallitsemisessa, joka oli takeena suurempien runo-
töitten luomisesta. Kaksi aihetta hallitsee hänen runouttansa: isän
maanrakkaus ja siirtolaisten kovat kokemukset. 

Sz az-f^ers-kokoelmassa pateettiset isänmaalliset runot muistuttavat 
Horatiuksen ja Pushkinin oodeja. Kemenyillä muodon yksinkertaisuus 
ja selkeys tehostaa hänen tunteensa syvyyttä ja jaloa mieltä. Siirto
laisten elämää kuvaavissa runoissa ilmenee suuri isänmaan kaipuu. 
Syvä kohtalon tuntu hallitsee näitä runoja. On melkein fatalistinen 
se tapa, jolla siirtolainen suhtaantuu omaan elämäänsä. Hän on joko 
määrätty menestymään tai, vielä useammin, menehtymään. Kemeny 
kuvaa enemmän ja hartaammin kovia kuin onnellisia kohtaloita. 
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Näissä siirtolaisaiheisissa runoissa on jo vahva eepillinen sävy. 
Suuri eepos olikin runoilijan seuraava suurempi työ, vuonna 1923 
ilmestynyt »Vas Andr äs»-niminen runomittainen kertomus. Tämän 
nimenä voisi myös olla siirtolaisen tragedia. Unkarilainen nuorukai
nen kokee kotimaassaan kaikki ne vaikeudet, jotka ovat siirtolaisuu
den syinä. Siihen ei johda tuntemattoman maan houkuttelu, vaan 
epäkohdat kotona. Yas Andrds siirtyy Amerikkaan. Kertomus tässä 
kohdassa laajenee. Vaikeat työehdot kaivoksissa ja suuren siirtolais
virran joukkopsykologia tulee kuvattavaksi. Vaikka teoksen pää-
sisällys onkin murhenäytelmää, jää siitä kuitenkin tulokseksi tendens
sistä vapaa eetillinen saavutus. Velvollisuudelleen ja kohtalolleen uskol
linen yksilö jalostuu kokemuksistaan ja vapautuu aineellisuuden kah
leista. 

Tyyli on tässä laajassa teoksessa kielellisesti yksinkertainen, mutta 
lyyrillisesti rikas. Syvät luonnon- ja sielunnäkemykset hakevat ja 
löytävät lukijan sydämen. Lausuntatapa * on kansankielen omaista 
Usein se muistuttaa Arany Jänöstä. Vaan sanottavansa on aitoa 
Kemenyille. 

Nykyisin Kem6ny tekee uutterasti työtä uuden suuremman eepok
sen luomiseksi Amerikan tasavallan syntymä historiasta, maan, joka 
on tullut niin monen unkarilaisen yhtähyvin kuin virolaisen ja suo
malaisen uudeksi kotimaaksi. Pidämme suuriarvoisena, että nimen
omaan meidän kansoistamme lähtee mies, joka eepoksessa ensin ikuis
taa vapaan lännen mainehikkaan historian. Sillä kaikkien suomalais
ugrilaisten kansojen katseet suhtaantuvat myötätunnolla siirtolai
siinsa ja me pyrimme kaikin tavoin ylläpitämään sivistyksellistä yhteis
työtä heidän kanssaan. 

Toivomme, että György Kemenyin tämänkesäinen vierailu, kun 
hän ensi kerran 28 vuoden jälkeen on jälleen nähnyt synnyinmaansa, 
on tapahtunut tämän sivistyksellisen lähenemisen merkeissä. Sydä
mestämme onnittelemme nuorekasta viisikymmenvuotiasta ja toivo
tamme hänelle työniloa ja jatkuvaa menestystä. 

4 juun. sai Ungari luuletaja GYÖRGY KEM£NY viiekümneaasta
seks. Nii Ungari rahvuslikus kui ühiskondlikus mõttes on ta elutöö 
ja -võitlus suur ja tagajärjekas olnud. 

Kemeny sündis Ungari vanematest Garadna külas. Ta sai väga hää 
kasvatuse. Ta õppused jäid aineliste raskuste tõttu pooleli, ja selle
pärast läks ta 1896 väljarändajana Ameerikasse. Varsi sai ta abitoime-
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taja koha ühe Ungari ajalehe toimetuses. Aastate voolus on ta omale 
kutsele ustavaks jäänud, selle aja sees mitut lehte toimetades. Nüüd 
annab ta »Dongõ» nimelist kirjanduse ajakirja välja ja peab oma trüki
koda. Ajelehemehena on ta palju Ungari rahvusliku vaimu toetami
seks Ungari asunikkude seas teinud. Veel suurema töö on ta vaimusta
tud luuletajana korda saatnud. 

Kemenyist 011 Ungari asunikkude luuletaja saanud. Ta on õrnr 

tundeline, unistaja loomus. Kui ta 1908 valiku enne siin sääl trükitud 
lüürilistest ja eepilistest luuletustest avaldas, oli ta küpsuse aine
käsitluses ja vormi valitsemises saavutanud, mis tagajaks suuremate 
luuleteoste loomisele oli. Kaks ainet valitseb ta luules: isamaa 
armastus ja asunikkude rasked kannatused. 

Szäz vers kogus tuletavad pateetilised isamaalised luuletused Hora-
tiust ja Pushkini oodisid meele. Ken>6nyil rõhutab vormi lihtsus ja selgus 
tundmuse sügavust ja suursugust meelt. Asunikkude elu kujutavates 
luuletustes ilmub suur isamaa tagakaebus. Peaaegu fatalistlik on see 
viis, millega asunik oma elu kohta suhtub. Ta on määratud kas ede
nema või, veel sagedamini, Jkõdunema. Kemeny kujutab hardamini 
raskeid kui õnnelikka saatusi. 

Neis asunikuluuletustes on juba tugev eepiline toon olemas. Suur 
eepos oligi ta järgmine suurem töö,1923 a. ilmunud» Vas A ndräsb nime
line värsimõõduline jutustus. Selle nimi võiks ka asuniku kurblugu olla. 
Ungari noormees õpib kodumaal kõik raskused tundma, mis välja
rändamise põhjuse sünnitavad. Seks ei anna asja tundmata maa 
avatlus, vaid kodused ebakohad. Vas Andrds rändab Ameerikasse. Ju
tustus laiub ses kohas. Rasked töö tingimised kaevandustes ja suure 
asunikkude voolu hulgapsüholoogia leiab töös kujutuse. Ehk küll teose 
pääsisu kurbmäng on, jääb ta saanduseks ometi tendentsist vaba 
esteetiline mõju. Kohusele ja saatusele ustav isik saab kannatustest 
suursuguseks ja vabaneb ainelistest köidikutest. 

Stiil ses laias teoses on keeleliselt lihtne, kuid lüüriliselt rikas. Süga
vad looduse ja hinge nägemused otsivad ja leiavad tee lugeja süda
messe. Ütluseviis on rahvalik. Ta tuletab sagedasti Arany Jdnost 
meele. Aga väljendus on Kemenyile iseloomuline ja ehtne. 

Nüüd töötab Kemeny usinasti uue : uurema eepose kalla' Amee
rika vabariigi sündimisest, selle maa, mis ni mitme ungarlase,, 
eestlase ja soomlase uueks kodumaaks on saanud. Peame tähtsaks, et 
just meie rahvaste seast mees on tulnud, kes kõige esimesena eeposes 
vana lääne kuulsat ajalugu põlistab. Sest gõigi Soome-Ugri rahvaste 
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vaated suhtuvad kaastundmusega asunikkude vasta, ja me püüame 
kõiki pidi hariduse ühendust nendega alal hoida. 

Kuna Kemeny György mineval suvel esimest korda 28 aasta järge 
jälle kodumaad on näinud, siis loodame, et see selle haridusliku lähe
nemise tähe all on sündinud. Soovime südamest noorekale viiekümne
aastasele õnne, töörõõmu ja kestvat*kordaminekut. 

A linn-magyar nyelvrokonsäg nyomai 
a magyar irodalomban o Suomalais-
unkarilaisen kielisukulaisuuden jälkiä 
Unkarin kirjallisuudessa o Soome-Un-
gari keelesuguluse jäljed Ungari kirjan

duses. 
Irta — Kirjoittanut — Kirjutanud 
V£GH ISTVÄNN£ (Erzsebet Vegh). 

Különös jäteka a veletlennek, hogy a magyar-lapp-finn nyelvrokon
säg felfedezese eppen arra a korra esik, melvet a magvar irodalom

ban az »ebredes» kordnak neveznek. 
A magyar nyelv ebben az idöben a fejlödes legalaesonyabb fokan 

ällott. A hivatalos nyelv latin volt, a közigazgatas, törvenyhozäs es 
törvenykezes latinul folyt, ügy hogy bizony a magyar parasztra sokszor 
kimondtäk a szentencidt, ö maga nem is tudta, hogy miert, mert hat 
nem ertette. A t&rsalgäsi nyelv pedig nemet volt. II. Jõzsef csäszär, 
a kalapos kiräly, annyira ment, hogy a magyar nyelvtant kitörülte 
a kötelezö tant&rgyak közül, ellenben a nemet nyelvtan tanitasa meg 
a falusi iskolakban is kötelezö volt. õ volt az, aki a magyar koronät 
Becsbe vitette a Habsburg-häz regiseg- es ereklye-gvüjtemenyebe. 

Märia Terezia finom asszonyi tapintattal belätta, hogy Magvar-
orszäg csak akkor lesz örökre Ausztria vazallusa, ha ei tudj&k neme-
tesiteni. Nagyon ügyesen es finoman fogott hozza. Fenyes udvaräba 
vonzotta a magyar arisztokratdkat, kik palotakat vettek Becsben, 
ällandõan ott laktak, oriasi magyarorszägi birtokaik jövedelmet Bees
ten költöttek ei es csak nemetül beszeltek. 

A köznemesseg szimära pedig ott volt a testörseg, katonasäg. Ali g 
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volt ür Magyar orszdgon, kinek fia ne lett voina Becsben a testörsegnel 
vagy katonasdgndl vagy az udvarndl. 

Mdria Terezia azonban a tudomdnyt is pdrtolta. ö küldte a magyar 
születesü, Becsben lakõ hirneves csillagdszt, Hell Mdtydst, Norvegia 
meghlvdsdra a Lappföldre a csillagok jdrdsdnak tanulmdnyozdsa vegett. 
Hell ažtdn kivitte magdval Sajnovics Jdnos szinten magyar tudõs. 
csillagdszt. Herman Ott6 az »fijszaki madarak hondbõl» cimü köny-
veben erdekesen l'r a ket paprõl, kiknek nyomdban kint jdrt õ is Lappor-
szdgban. 

Sajnovics volt az, aki elõször irt a magyarok, lappok, finnek es 
esztek rokonsdgdrol, latinul termeszetesen, de Herman Otto azt dllitja> 
hogy a gondoiat eredetileg Hell Mätydse volt, õ vezette tulajdonkeppen 
rd Sajnovicsot. Herman Ottõ maga is foglalkozik ebben a könyveben 
ezeÄ rokonsdg gondolatdval es igen erdekesen vezet le nehäny lapp 
es finn szõt. 

Ez az idõ volt az, amikor mdr olyan magyarok is taldlkoztak, akik 
kezdtek tudatdra ebredni annak, hogy a magyar nyelv szinte mes-
tersegesen visszafejlödik. Nyugaton mindenütt a nemzeti nyelv kulti-
vdldsa volt a jelszo, a magyar nyelv pedig sutba dobva, mellözve nem 
hogy fejlödött volna, hanem hanyatlott. 

Sokszor ldtjuk a törtenelemben, hogy minel jobban elnyornnak 
valami nemzetet, anndl nagyobb erõvel tör ki beiöle a nemzeti erzes. 
Ez az erö termeszetes pszichologidja es a magyar nemzetböl az öseröt 
nem tudtdk kiölni soha, mert többször epen a legnagyobb elnyomatds 
alatt 411 ott talpra es vedekezett. 

Most, egy evszazad utdn, ldtjuk csak igazdn, hogy mit köszönhetünk 
Bessenyei Györgynek es tdrsainak. Bessenyei felre dobta az udvari 
kegyet s a magyar irodalomnak szentelte inagdt. Most ldtjuk, hogy 
elvehettek tölünk mindent, hegyeinket, vizeinket, erdöinket, ercet, 
szenet, meg a levegöt is — de a nyelvünket es vele a kultürdnkat nem 
tudtdk elragadni, az egy a mienk maradt. 

Szegeny magyar nyelv pedig milyen drva! Ha avval mernek a 
rokonsdgdt a finn es magyar »nyelvnek, hogy milyen izoldlt es egyedül 
dllo, ikertestvereknek kellene lenniök, bdr a finn es eszt nyelv m6gis 
bizonyos fokig hasonlõ, — de olyan drva, mint a magyar, nines több 
a vildgon! 

Ezert is elkepzelhetö, hogy milyen jõlesö erzes lehetett azoknakr 

akik a magyar nyelv sorsdt ldttdk es ereztek — annak a tudata, hogy 
nekünk is van bardtunk, nekünk is van rokonunk! | . 
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A hivatalos es tudomdnyos körök — nehezkesen mint mind ig — 
el einte nem akartdk elismerni az atyafisdgot, sokszor rosszaldssal, 
kicsinylessel taldlkozott, de a költö es irõ kepzeletere hatott es a szive-
hez szõlt, mert osoddlatosan taldlkozunk az irodalomban vele. 

Dugonics Andrds jõformdn az elsõ regenyironk volt, szeretö, meleg-
szlvu igaz magyar. Regenyeiben minden, ami szep es jõ, az magyar, — 
az intrikus, a bünös mindig idegenorszdgbeli. 

Dugonics kordnak legnepszertibb iroja volt. »Etelka-cimü regenyet 
— Irja Beöthy irodalomtörteneteben — a biblia utdn legt öbb et olvastdk 
Magyarorszdgon.» Ezen regeny hõse egy kareliai kirdlyfi, aki szinten 
epen olyan kivdlo, mint a magyar. Dugonicsnak van egy mdsik regenye 
is: »Etelka Karjelben» cimmel. Ezek a regenyek ma mdr erdektelenek 
es kezdetlegesek, nem kötik le a figyelmünket s regi kifejezesei ndla 
nevetsegesen hatnak. Mindamellett erdekes bennük az, hogy Dugonics 
a finn-magyar rokonsdgot, a közös hazdbõl valõ kiinduldst oly ketseg-
bevonhatatlan tenynek veszi s tigy l'r rõla, mintha magdtol erthetõ 
lenne ezt tenyt hinni es vallani. 

Könyvenek nagy elterjedtsege dltal sok magyar ember lelkebe 
beleoltotta, hogy a finn es magyar egy nep volt valamikor. 

1801-ben jelenik meg Perecsenyi Nagy Ldszlo eposza »Szakaddr 
esthoniai magyar fejedelem hujdosdsa» cimmel. Ezen eposz egesz 
könyvre kiterjedö mü, minden historiai alapot nelkülöz es erõsen Dugo
nics hatdsa alatt l'rodott, de Perecsenyi nem is akart törtenelmi eposzt 
irni. ö hdtternek vette a finn-eszt-magyar rokonsdgot, a közös hazdt, 
az ö celja a magyar nyelv fejlesztese volt — es az, hogy a magyarok 
magyar irõ tolldbõl valõ magyar müvet magyarul olvassanak. 

Elöszavdban elö is sorolja, hogy miert is ajdnlja könyvet a közönseg 
kegyeibe. Elsorolja könyvenek jõ tulajdonsdgait s többek között lgy 
ir: »ezen könyv olvasdsa hasznos: mivel a magyarok regi hazdjokrõl 
s nyelvekrõl az ejszaki eg farkdndl lakõ Lapponokkal valõ megegyezest 
hirdeti; mely a közhistoridt azaz: idök tanübizonysdgdt, az eszetek 
jdmborsdgdbõl szürt, mereltetett követesre meltõ igazsdg megesmereset 
segiti.» v 

Szakaddr törtenete eleg fantasztikus. Negyven fiiajõval elment 
szerencset prõbdlni, jobb hazdt keresni. Feleseget Esthonidban hagyta. 
Tdvolleteben a ruszök megtdmadtdk es elfoglaltdk hazdjdt, de ö vissza-
tert es megszabaditotta hazdjdt a ruszoktõl. Azonban ijra itra kelt 
s egesz Amerikdig jutott. Amerika közeleben egy szigetet taldltak a 
magyarok, egy gyönyörü szigetet, az Amazonok szigetet. Szakaddr 



204 Vegh Istvdnne, A finn-magyar nyelvrokonsag nyomai . . . 

nagyon jõi erezte magdt az Amazon kirdlyne oldaldn, de ellenseg tort 
rdjuk s mind a ketten elestek a harcban es Szakaddr sohasem ldtta 
viszont hazdjdt. Kisse zavaros az egesz, mert Fennia es Esthonia 
Szakaddr közös hazdja gyandnt van emlitve s az egesz könyv tele van 
tüzdelve latin citdtumokkal, görög es rõmai mytholõgiai vonatko-
zdsokkal, teljesen az akkori kor követelmenyeinek es izlesenek meg-
felelöen. 

A könyv Landerer nyomdajaban jelent meg Pešten. Sok szõt emlit 
meg, amely rokonhangzdsu, azonban — azt hiszem — 123 ev õta mind 
a magyar mind a finn es eszt nyelvben vdltozhattak ezek a szavak. 

firdekes mindenesetre az a t6nv, hogy a finn-ugor rokonsdg annyira 
foglalkoztatta irõink fantdzidjdt, hogy egesz könyvre terjedö mü tema-
jdul szolgdlt. 

Csoddlatos kevesen tudjak, hogy Kossuth La jos egy dramdt fordi-
tott nemetböl. Elö is adtdk ötször a pesti nemzeti szinhdzban. A cime: 
»Jdnos, Finland hercege». Iroja Weissenturm Fanny Janka. Csodd
latos, hogy ez a momentum elkeriilte a tömegek figyelmet, holott 
Kossuth eletenek minden mozzanata szent a magyar ember elött. 
Beöthy nagy irodalomtörteneteben azt l'rja errõl: Kossuth nem csindlt 
nagy rekldmot ezen drdma elõadasdnak, pedig ha tudtak volna, hogy 
ö szindarabot fordi'tott, mindenki megnezte volna, mar csak azert is, 
hogy ldssdk, hogy ez a kivdlõ politikus es publicista mit tart erdemesriek 
a leforditdsra. 

Mi meg tudjuk magyardzni, ha tudjuk, hogy Janos finlandi herceg 
a finn szabadsdgert harcolt s ö a finneknek majdnem olyan szabad-
sdghösük, mint Kossuth Lajos nekünk. Beöthy megjegyzeseben 
teljesen benne van a felelet is, hogy miert tartotta erdemesnek Kossuth 
Lajos Weissenturm Fanny Janka ismeretlen nevü nemet l'rono drdmdjdt 
leforditani. 

Ezen müvet nem sikerült felkutatnom. A Nemzeti Miizeum könyv-
tdrdban, Kossuth iratai közt nines meg. 

Last but not least Jõkai! 
Jökai többször l'r a finnekröl. A »Szabadsag a hö alatti> cimu rege-

nyenek hösnöje, llmerrinnen Zenaide, a hazaszeretet megtestesülese 
— finn nö. Szerintem itt nem egeszen taldlta el Jõkai a finn nö karak-
teret, viszont annyi szeppel es jõval felruhdzott jellemet nem tudott 
orosznak elkepzelni, azokat a tulajdonsdgokat csak finn nö bi'rhatta, 
orosz nem. 

»Görög tüz» eimü könyveben böven es hosszasan ir Jõkai a finnekröl. 
Nem hldba tartottdk a regiek a költöt »Vatesnek», jövöbe, messzesegbe 
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latõnak, mert Jõkai igazdn az volt. Soha neni jdrt Finnorszagban s 
egyenesen bdmulatos az a megertes es megerzes^ mely ebben a jellem-
zesben megnyilvdnul. Az ember, aki csak erez, de erzeset kifejezesre 
juttatni nem tudja, -bdmulva dll meg ez elõtt az irõi nagysdg elött. 
Legszivesebben szõszerint l'rndm ide az egeszet, olyan gyönyörü; 
j>Finnorszdg igen jõ iskola — l'rja Jõkai —a finn nemzet maga az iskola-
mester, akitõl a nyugtalan, szabadsdgra vdgyõ nepek ivadekai meg-
tanulhatjdk, hogyan lehet az elnyomott nepnek nvugodtan elni.» 
Elmondja, hogy Finnorszag nem követte egyik eddig elnyomott nem
zet pelddjdt sem. »Leröjja a tartozdsdt a hatalom irdnt, de el nem adja 
magdt szolgdjdnak soha; Ez az õ alkotmdnyos szabadsaga.» 

»Minden embert becsületesse tenni, ez az ö krimindl codexe, egy 
paragrafus az egesz.» »A kalevain nep tiszteli az öregseget, apolja a 
gyermekeket, vezeti az ifjtsdgot, Cgy tartja fent magdt — l'rja tovdbb 
Jõkai — tanul es tanit. A tudomdnyos egvetem es akademia az õ 
vdrnegyszöge, az õ arzendlja. Senkitõl nem vdr semmit, senkire sem 
szorul semmiert, ez az ö aranybdnyaja.» 

»S mennyire szereti az ö kicsiny, szegeny hazdjdt! Minõ lelke-
sedessel szõl rõla a nemzeti költõ eneke! Annak homokpartjai, szigetkei, 
szalmds gunyhõi szebbek, drdgdbbak a vildg minden gazdag vide-
keinel. Hdlat ad az egnek, hogy ilyen hazdt adott neki. Nem sirdn-
kozik hazdja elvesztesen, mert meghõditotta azt az idegen; nines az õ 
hazdja elveszve. Megmaradtak neki a fiai es boldogok, hogy hazajuk-
nak elhetnek.» 

Igy ir Jõkai Finnorszdgrõl es ebben a könyveben emliti meg azt is, 
hogy a finnek akkor kaptak elõször alapos eenzurat az oroszoktõl, 
akkor nyirbdltdk meg elõször az oroszok a finn sajtöszabadsdgot,-mikor 
1848-ban nagyon is nagy es hangos örömmel üdvözöltek a magjrar 
szabadsdgharcot. 

Ez a nehdny kis adat benne van minden magyar irodalomtörte-
netben. ßn csak felelevem'teni es összegezni akartam — azert — hogy 
a finnek es esztek ldssdk, hogy a magyarok nemcsak most nagy bajuk-
ban, igyekeznek a felejük nyüjtott bardti jobbot megszoritani, hanem 
iroik megnyilatkozdsaibõl megitelhetik, hog>' a szeretet, a bardtsag 
es meleg erdeklödes min dig megvolt. 

Hogy nagy szenvedes közepette a bardtsag es szeretet meg jobban 
esik s meg hdldsabb szivvel viszonozzdk az emberek, az magdtol erte-
tödik. 

2 



206 Erzsebet Vegh, Suomalais-unkarilaisen kielisukulaisuuden . 

Unkarilais-suomalais-virolais-lappalaisen kielisukulaisuuden havait
seminen tapahtui aikana, jota Unkarin kirjallisuuden historiassa 

mainitaan »heräyksen ajanjaksoksi». Virallisena kielenä oli siihen 
aikaan latina, sivistyneistön kielenä taas saksa. Keisari Josef II (1780 
—1790), »hattupää kuningas», vei Pyhän Tapanin kruunun Wieniin 
Habsburg-dynastian muinaiskaluvarastoon, pyyhki unkarin kieliopin 
pakollisten oppiaineiden joukosta; saksan taas teki pakolliseksi maalais
kouluissakin. Kuningatar Maria Teresia (1740—;1780) oli johtanut 
asiaintilan näin pitkälle. Hän oli houkutellut unkarilaisia ylimyksiä 
hoviinsa, pikkuaateliston taas henkivartiostoon, voidakseen saada 
heidät asettumaan Wieniin ja jouduttaakseen tällä tavalla saksalaistu-
misen kulkua. 

Siihen aikaan kääntyi Norja Maria Teresian puoleen, pyytäen 
lähettämään sinne tähtitieteilijöitä jonkun tähtitieteellisen merkki
tapahtuman tarkkaamiseksi. Maria Teresia lähetti kaksi unkarilaista 
tähtitieteilijää, Matyäs Hellin ja Jdnos Sajnovicsin. Hell huomautti 
Sajnovicsille eräiden lappalaisten sanojen muistuttavan unkarilaisia 
sanoja. Sajnovics syventyi asiaan ja julkaisi käänteentekevän teok-

. sensa: »Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse» 
(1770). ' 

Unkarin viralliset ja tieteelliset piirit eivät ottaneet vakavalta 
kannalta Sajnovicsin kirjaa. Mutta useat Unkarin arvovaltaiset kir
jailijat ottivat Sajnovicsin teorian riemulla ja innostuksella vastaan. 

Andräs Dugonics, aikoinaan Unkarin suurimmassa arvossa pidetty 
kirjailija, oli ensimmäinen, joka innostui pohjoisesta sukulaisuudesta. 
»Hänen Etelka-niminen romaaninsa (1788) — kirjoittaa esteetikko 
Zsolt Beöthy —oli kaikkein luetuin kirja Unkarissa Raamatun jälkeen.» 
Tämän kirjan sankari on eräs Karjalan kuninkaanpoika, yhtä etevä 
kuin unkarilaiset. Dugonicsin toinen romaani, »Etelka Karjalassa» 
(Etelka Karjelben), liittyy jatkona edellisen kirjan tapahtumiin. Nämä 
romaanit ovat nykyään alkeellisia, eivät kiinnitä mieltä ja niissä esiin
tyvät vanhanaikaiset sananparret tuntuvat naurettavilta. Mutta 
ansaitsee huomiota tuo seikka, että Dugonics piti 137 vuotta sitten 
suomalais-unkarilaista sukulaisuutta ja mainitun kahden kansan eroa
mista yhteisestä alkukodista niin epäilemättömänä ja luonnollisena 
tosiasiana, ettei sitä vastaan voinut edes vastaväitteitä tulla kysy
mykseen. 

Vuonna 1801 ilmestyi Ldszlõ Perecsenyi Nagy'in eepos nimeltä 
»Szakadär'in, Esthonian unkarilaisen ruhtinaan, harhailut» (Szaka
ddr esthoniai magyar fejedelen bujdosäsa). Kirjan esipuheessa kirjoittaa 
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tekijä muun muassa seuraavaa: »Tämän kirjan lukeminen on hyödyllistä: 
sillä se kuuluttaa unkarilaisten muinaisisänmaan sijaitsemista ja unkarin 
kielen yhtäläisyyttä Pohjoistaivaan hännässä asuvien »Lapponien» 
kanssa ja auttaa tutustumista yleishistoriaan, se on aikojen todistuk
siin, toisin sanoen järkenne hurskauden kautta siivilöityyn ja punnit
tuun sekä seuraamista ansaitsevaan totuuteen.» 

I Szakaddrin historia on koko lailla fantastinen. Hän lähti 40 lai
valla etsimään parempaa maata jättäen vaimonsa Esthoniaan. Hänen 
poissaollessaan »rusz'it» (venäläiset) hyökkäsivät maahan ja valloit
tivat sen, mutta hän valloitti sen takaisin anastajien käsistä palattuaani 
risteily matkalta. Senjälkeen hän lähti uudestaan matkalle ja saapu-
Amerikkaan. Amerikan läheisyydessä hän löysi ihanan saaren, »Ama
zonien saaren». Hän viihtyi hyvin Amazonien kuningattaren rinnalla, 
mutta vihollinen hyökkäsi saaren kimppuun, kumpikin kaatuivat taiste
lussa ja Szakaddr ei voinut nähdä enää kotimaataan. Koko eepos on 
vähäsen sekainen, sillä Fenniaa ja Esthoniaa mainitaan Szakaddrin 
yhteisisänmaana ja kirjaan on pujoteltu latinalaisia sitaatteja ja viit
tauksia kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan silloisen ajan maun ja 
vaatimusten mukaisesti. Kirjassa on muuten lueteltu paljon sellaisia 
sanoja, jotka muistuttavat toisiaan viron ja unkarin kielessä. 

Harvat unkarilaiset tietävät, että Lajos Kossuth on kääntänyt 
draaman saksan kielestä. Se esitettiinkin viisi kertaa Pestin kansallis
teatterissa. Sen nimi on: »Juhana, Finlandin herttua» (Janos, Finland 
hercege). Sen tekijä oli Fanny Johanna Weissenturm. Esteetikko 
Zsolt Beöthy kirjoittaa siitä seuraavasti: »Kossuth ei tehnyt suurta 
reklaamia draaman esitystä varten, vaikka joka unkarilainen olisi 
ollut katsomassa sitä, jos olisi ollut tunnettua, että se on Lajos Kos-
suthin unkarinnos, nähdäkseen mitä tämä etevä poliitikko ja publisisti 
pitää kääntämisen arvoisena.» 

Beöthyn huomautukseen sisältyy syy, minkätähden ansaitsi tämän 
tuntemattoman saksalaisen kirjailijattaren draama unkarintamista, 
jos tiedämme, että Juhana, Finlandin herttua, oli melkein samanlainen 
vapaussankari Suomessa kuin Lajos Kossuth Unkarissa. 

Last but not least Jokai! 
Jokai kirjoittaa suomalaisista monta kertaa. »Vapaus lumen alla» 

(Szabadsäg a hö alatt)-nimisen romaanin sankaritar, Ilmerrinen 
Zenaide, isänmaanrakkauden ruumiillistus— on suomalainen nainen. 

Kirjassa »Bengaali-tuli» (Görög tüz) kirjoittaa Jõkai suomalaisista 
seikkaperäisesti sellaisella ymmärtämyksellä, että se on suorastaan ih
meellistä, jos otamme huomioon, ettei hän käynyt koskaan Suomessa. 
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»Suomi on hyvä koulu — kirjoittaa Jõkai •—ja Suomen kansa on 
hyvä opettaja, josta vapautta kaipaavat levottomat kansat voivat 
oppia, kuinka sorretut kansat voivat elää rauhassa.» — »Tämä kansa 
maksaa velkansa vallanpitäjälle, mutta ei myy itseään sen orjaksi 
koskaan. Tämä on sen perustuslaillinen vapaus.» — »Tehdä jokai
nen ihminen rehelliseksi, se on sen kriminaalikoodeksin ainoa pykälä.» 
— »Kalevan kansa kunnioittaa vanhaa polvea, hoitaa lapsia, johtaa 
nuorisoa, tällä tavalla pitää itsensä yllä, se oppii ja opettaa. 
Yliopisto ja akatemia ovat sen linna ja arsenaali. Se ei odota mi
tään keneltäkään, se ei tarvitse ketään. Se on sen kultakaivos.» — »Ja 
kuinka se rakastaakaan pientä kotimaa-parkaansa! Millä innostuksella 
puhuukaan siitä kansallisrunoilijan laulu! Sen hiekkarannat, saa
rekkeet, olkikattoiset töllit ovat kauniimmat ja kalliimmat maail
man kaikkia rikkaita seutuja. Se ylistää taivasta siitä, että se oli sei' 
laisen kotimaan lahjoittanut. Ei se ruikuttele vieraan valloittaman 
isänmaansa menettämistä; sen isänmaa ei ole menetetty. Sen pojat 
ja tyttäret ovat jääneet jäljelle ja ovat onnelliset siitä, että voivat 
elää isänmaansa hyväksi.» 

Samassa kirjassaan Jõkai mainitsee senkin, että Suomeen tuli ankara 
venäläinen sensuuri ensimmäisen kerran silloin, kun suomalaiset 
olivat erittäin äänekkäällä riemulla tervehtineet Unkarin vapaussotaa 
vuonna 1848. 

Nämä pikku tiedot eivät ole tuntemattomia niille, jotka ovat Unka
rin kirjallisuudenhistoriaan syventyneet. Minä poimin ne vain näyt-
tääkseni suomalaisille ja virolaisille, että unkarilaisten tavottelu puris
tamaan pohjoisten sukulaisten veljeskättä ei ole uusi ilmiö Unkarissa, 
vaan ystävyyden ja mielenkiinnon tunteet ovat purkautuneet esiin 
jo aikoja sitten. 

ngari-Soome-Eesti-Lapi keelesuguluse tähelepanek sündis Ungari 
rahvusliku ärkamise ajajärgus. 

Sel ajal juhtus, et Norra valitsus Austria keisrinna Maria Tereesia 
(1740—1780) poole pööris. Norralased soovisid huvitava täheteadusliku 
nähtuse tähelepanekuks 2 astronoomi. Keisrinna läkitas 2 ungarlast, 
M&tyds Helli ja Janos Sajnovicsi. Viimane tegi huvitava tähelepaneku, 
et Lapi keel Ungri keelega sugulust avaldab. Selle tõenduseks kirjutas 
ta teose »Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse» 

Sajnovicsi teos leidis kirjanduse ringkondades poolehoidu. Aja-
järgu^ kõige suurem kirjanik Andräs Dugonics oli põhjamaisest sugu-

(1770) 
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lusest vaimustatud, l a romaani »Etelka» (1788) kangelaseks on Karjala 
kuningapoeg. Töö jätk kannab nime »Etelka Karjalas». Kirjanik 
oletab sugurahvaste ühist algkodu. 

1801 a. ilmus Laszlo Perecsenyi Nagyi eepos »Szakadäri Eesti ungar
lase ümbereksimised. Eeskõnes lausub ta m. s.: »Seda raamatut on kasu
lik lugeda, ta kuulutab ungarlaste muinasisarnaa asetsemist ja Ungari 
keele ühtlust põhjataeva päral asuvate laplastega ja aitab üleüldise 
ajaloo tundmaõppimist. ——— -—» Teose sisu on fantastiline. Raa
matus on m. s. rida sõnu, mis Ungari ja Eesti keeles sarnased on. 

Lajos Kossuth on Saksa keelest draama tõlkinud, mille nimi onr 
»Soome härtsok Juhan». Teose autor on Fanny Johanna Weissenturm. 

Ka Jokai on soomlastest kirjutanud. Ta »Vabadus lume all» nimelise 
jutu kangelane on llmerrinen Zenaide. See on isamaaarmastuse kehas
tus. Kangelane on Soome naine. Raamatus »Bengaali tuli» kirjutab 
Jõkai soomlastest õige üksikasjaliselt ja suure arusaamisega; ometi ei 
ole ta kunagi Soomes käinud. 

Ülemal esitatud teated ei ole Ungari kirjanduse ajaloo uurijatele 
päris tundmata. Nad tõendavad, et ungarlaste huvi ja poolehoid 
põhjapoolist e sugurahvaste vasta nii vastne ei ole, kui võiks arvata. 

Jõkai a rokonnepek irodalmäban -«=• 
Jõkai sukukansojen kirjallisuudessa 

<s> Jõkai sugurahvaste kirjanduses. 

kiket a jõ vagy rossz sors hazajuk hatäraitõl messze vetett, hogy 
idegenben szolgdljak a magyar kultürat, azokra elsörendü feladat-

kent hdrul a kötelesseg, hogy keressek hazdjuk es az idegen orszag 
közt a müvelödesi kapcsolatokat mind a multban, mind a jelenben. 
Hatvdnyozottd vdlik ez a kötelesseg a magyarsdg irdnt annvi meger-
tessel viseltetö rokonnepek köreben, amelyek mindig bizonyos kegye-
lettel neztek a reszben magasabb magyar kultüržra s igyekeztek azt 
körükben lehetöleg ismertte tenni. A mostanäban lezajlott Jõkai-centcn— 
ndriumok a rokon eszt es finn nemzeteknel maradandö irodalomtörteneti 

\ 
Irta — Kirjoittanut — Kirjutanud 

G SEK EY ISTVAN (Istvan Csekey). 
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adatokat hoztak napfenyre. Az eszt Jokai-fordltdsok mindeddigteljesen 
ismeretlenek voltak irodalmunkban. Csak most, a gondos es fdradsdgot 
nem ismerö kutatdsok sordn sikerült rdjönni, hogy az egymilliõnyi 
kis eszt nep 18 öndllõ es 25 folyõiratban, illetve napilapban megjelent 
Jökai-forditdst termelt ki, amely utõbbiakban nem egy terjedelmes 
regenye jelent meg folytatdsokban. A finneknel vegzett kutatdsok 
is meglepö eredmenyre vezettek. Eddig 34 öndllõ es 16 folyoiratfordi-
tast sikerült megdllapltanunk, ugyhogy e kõt rokonnep Jõkai-forditdsai 
& rõla összedllitandõ nemzetközi bibliogrdfidban minden egyeb nemze-
tet megelözve, nyomban a nemet es angol utdn következnek szdmsze-
rüseg tekinteteben. 

Ez az eredmeny annyival is nagyobb, mivel a finn forditäsok szdmdt 
is hatalmasan növeli regi adatainkkal szemben. Jõkai finn bibliografia-
jdt CHALUPKA REZSÖ tette közze: Jõkai a finn irodalomban, Iroda-
lomtörteneti Közlemenyek II. evf. 1892, 160—164. 1. [PiNTERnel 
tevesen 1893. A magyar irodalom törtenet6nek kezikönyve II. k. 
317.1.]. õ meg mindössze 10 öndllõ forditdst ismer. A Revai-fele bibli
ografia 11-et tüntet fei nem egesz pontosan. (Jõkai Mõr irõi müködese-
nek ötvenedik evfordulõja. Jõkai Mõr összes müvei. Nemzeti diszkiadds,. 
alkalmi kötet. Budapest, 1894,62.1.). GULYÄS PÄI, Y(rjö) W(ichmann) 
helsinkii professzor gondos cikke alapjdn (Jõkai Mõr [Tietosanakirja 
==Tudas-szõtar III. k. 1906, 1419—20. hasdb]) 14 kötetet emllt (Magyar 
szepirodalom idegen nyelven. Budapest, 1917, 5—5.1.). Mi pedig 
34 öndllõ es 16 folyõiratforditdst ismerünk, de ez az eredmeny meg 
mindig nem vegleges, mint ahogy egy bibliogrdfia a legritkdbb esetben 
mondhatõ tökeletesnek. 

Jõkai eszt bibliogrdfidj dt az Eszt Irodalmi Tdrsasdg 1925 mdrcius 
28.-i dorpati Jõkai-ünnepelye alkalmdbõl ALBERT KRUUS egyetemi hall-
gatõ gyüjtötte össze: Jõkai Mõr eesti kirjanduses (Jõkai Mõr az eszt 
irodalomban), Kuukiri Eesti Kirjandus (Az eszt irodalom havi folyõirata 
XIX. evf. 1925,137—145.1.). Ez a bibliogrdfia azonban nemcsak nel-
külöz minden szaktuddst, hanem felttinõen hidnyos es hibds is, amiert 
adatai alig haszndlhatõk. 

A forditds mind az eszteknel, mind a finneknel rendszerint nemetbõl 
torte nt. Kivetelesen az elõbbieknel oroszbõl, az utõbbiakndl pedig 
svedbõl. Eedeti magyarbõl mindössze hdrom eszt forditdst ismerünk, 
s azok is egeszen üj keletüek. A »Kedves atyafiak» 1914-ben jelent 
meg Juwus MARK, a dorpati egyetem professzordnak forditasdban 
magyar antolõgidjdban. »A dagöi torony» cimü vegtelen erdekes elbe-
gzeleset en fordittattam le ANTS MURAKIN viljandii lednygimndziumi 
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tandrral, aki mint magyarorszdgi hadifogoly tökeletesen megtanulta 
nyelvünket s ma az eszt szinpadok jeles magyar forditoja. Nyolc 
folytatdsban jelent meg a Postimees (Postis) cimü regi tekintelyes 

•dorpati napilapban, amely mdr 1886-ban hozta Jõkai »Szomorü napok» 
•cimü regenyet. Azert vdlasztottam a Dagöi tornyot, mert ez az egyetlen 
Jõkai-fele szepirodalmi mü, amelynek tdrgya eszt földön jdtszõdik. 
Hosszas utdn j aras drdn azt is sikerült kinyomoznom, hogy honnan 
"merltette Jõkai tdrgydt 6s mikent kalandozott el a magyar mesekirdly 
fantdzidja egeszen a Keleti-tenger partjaiig. E nagyardnyü tema-
vdndorldsrõl külön ertekezesben fogok beszdmolni. A harmadik eszt. 
forditds Jõkai magyar eredetijeböl a »Kötel dztatva jõ» cimü 
liumoros rajza (L. Nepvildg), amelyet ELISE KINGER egyetemi hall-
gatõnõ olvasott föl a dorpati Jõkai-ünnepelyen sajdt forditdsdban, 
amely azonbaii meg eddig nem jelent meg. 

Sokkal jobban dllunk eredeti magyarbõl valõ forditdsokkal a finnek
nel, akik ebböl a nezöpontbõl mindjdrt a nemet forditdsok utdn követ-
keznek. J. PÄIVÄRINTA (irõi neven KOLOMAN), ARVID GENETZ (irõi 
neven ARVI JÄNNES), JULIUS KROHN es SALU LATVALA mellett föleg ket 
nevet kell kiemelnünk. Az egyik ANTON ALMBERG (irõi neven ANTTI 
JALA VA),a helsinkii egy etem volt magyar lektora, a Kisfaludy-Tdrsasdg 
tagja, aki több magyar irõt forditott, tovdbbd magyar nyelvtant irt 
SZINNYEI JõzsEFfel es törtenelmi meg neprajzi ismertetö munkdkat 
keszitett Magyarorszagrõl. Töle tanult meg magyarul NIILO E. WAI-
NIO, isokyröi evangelikus esperes, a Petöfi-Tdrsasdg tagja, aki negy 
"nagyobb Jõkai-regenyt is leforditott s mint ilyen Finnorszdgban a 
finnek Jõkai-forditõja neven lett ismertte. 

Egyebkent, mint mondottam, rendszerint nemetböl forditottdk 
Jõkait a rosszul megvalogatott es meg rosszabbul dtültetett Kertbeny* 
fele nemet szövegck nyomdn. A sok nevtelen es nevet kiirt forditõ 
közt csak keves akad valõban neves. Igy az eszteknel EDUARD WILDE, 
az esztek Jõkaija, aki nemcsak forditotta, de sok tekintetben valõ--

•sdggal követöjeve, utdnzõjdva vdlt. Nem volna erdektelen reszleteseri 
kimutatni Jõkai hatdsdt a jelenlegi legnagyobb eszt irõra, aki hatdsa 
alatt lejön mdr evizedekkel elöbb Magyarorszdgra s nem egy regenyet 
magyar miliöbe helyezi. Az eszt folyõiratok es napilapok tele vannak 
Jõkaival. Különösen ki kell emelnem K. A. HERMANN^ a Postimees 
szerkesztöjet, a lelkes magyar bardtot, aki nemcsak maga forditja 
Jõkait, de lapjdban 1886 es 1889 közt öt nagy regenye jelenik meg 
folytatdsokban: a »Szomorü napok», »Kdrpdthy Zoltdn», »Fekete gye-
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mantok», »Szegeny gazdagok» es »Egy magyar ndbob». Hasonlõ lelkes 
hive volt Jõkainak A.GRENZSTEIN, az Olevik (Jelen) cimü folyõirat 
szerkesztöje. 

Vegtelen nehezsegekkel jdrt az eszt es finn forditdsokbõl a pontos 
magyar cimek megdllapitdsa. Nemcsak azert, mert mdr a forditas 
alapjaul rendszerint haszndlt nemet cim elferditett vagy önkenyes,. 
hanem mert a forditõk a magyar eredetiböl keszült dtültetesnek is 
mds cimet adtak, esetleg csak egy reszletet vagy fejezetet forditottak 
e, vagy alapos szövegcsonkitdst vegeztek. Ki gondolnd pelddul, hogy 
»Kes ainult üks kord armastavad» (a nemet »Die nur einmal lieben») 
cimnek forditasa alatt az »Egy az Isten» cimü regeny rejtözködik? 
Vagy hogy a »Silm silma vastu» (Aug um Auge) egyenlö »A rahnö» 
cimü elbeszelesevel »Milyenek a nök?» cimü kötetebõl? »Hoia naiste
rahva eest!» (örizkedjel az asszonyoktõl!) nem egyeb mint »A kalifa 
papucsa» a »Milyenek a nök?» cimü kötetben. »Sala tee» (Titkos üt) 
nem mas mint »Pater Peter», ami különben ilyen cim alatt is megjelent. 
Mert az is többször elõfordul, hogy ugyanaz a forditas mds különbözö 
cimeket visel. Peldaul »Tschadra» es »Näokate» (Alarc) cime van »A 
fatyol» cimü keleti elbeszelesenek »Tül a ldthataron» cimü hdtrahagyott 
kötetebõl. Egeszen önkenves cim es kikapott reszlet pl. »Jumala taht
mine» (Isten akarata), ami a »Mire megArenülünk» regenyböl n^hdny 
fejezet orosz mdsodkezböi. 

firdekes meg felemliteni, hogy a nehezen hozzdferhetö eszt Jõkai-
forditasok csak az Eesti Rahva Muuseumi Arhiivraamatukogu (ßszt 
Nemzeti Müzeumi Leveltdrkönvvtdr) es a Tartu Linna Avalik Raa
matukogu (Dorpat Vdrosi Nyilvanos Könyvtar) kebeleben talalhatõk. 
Ket öndllõ forditast ezekben sem sikerült fellelni, s azok csak ket regi 
kölcsönkönyvtdr jegyzekeiböl ismeretesek. Ugyanez dll a finn fordi-
tasokra is. Ott nagy segitsegre volt a Suomalainen Kirjallisuus (Finn 
Irodaloni) cimü folyõirat, de a helsinkii egyetemi es vdrosi könyvtar 
jegyzekeinek dtvizsgalasa megis meglepö uj adatokhoz jutlatott ben-^ 
nünket. Ezt a kemeny munkat FARAGÕ JÕZSEF, Helsinkiben elö hazdnk-
fia vegezte el, akinek lelkiismeretes adataival összevetve CHALUPKA, 

PETRIK, SZINNYEI es RÄVAI bibliogrdfiai közleseit, sikerült a finn 
irodalmat Jõkai forditasairõl összeallitani. 

Ezeket a teljesen megbizhatõ eredmenyeket a meg nehezebben 
'összedllithatõ eszt bibliografiaval együtt közelebbröl közze fogom adni 
a Magyar Bibliofil Szemleben megjelenõ nemzetközi Jõkai-bibliogrdfi-
dban. 
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Hyvä tai huono kohtalo on riistänyt muutamia unkarilaisia kauas 
isänmaansa rajoilta, jotta he palvelisivat siellä Unkarin kulttuu

ria. Näiden henkilöjen välttämättömänä velvollisuutena on etsiä 
isänmaan ja vieraan valtion välisiä sivistyksellisiä siteitä sekä nyky
ajasta että menneisyydestä. Tämä velvollisuus tulee moninkertaiseksi 
Unkarin kansaa kohtaan suurta ymmärtäväisyyttä osoittavien 
sukukansojen keskuudessa, jotka ovat katselleet Unkarin kulttuuria 
alituisesti jonkunmoisella hellyydellä ja pyrkineet tekemään sitä mah
dollisimman tunnetuksi omassa keskuudessaan. Nyttemmin toimeen
pannut Jõkai-muistojuhlat ovat tuoneet esiin pysyväisiä kirjallisuuden 
historian äinehistoja Viron ja Suomen veljeskansojen henkisistä varas
toista. Jokain vironnokset olivat tähän asti täysin tuntemattomia 
kirjallisuudessamme ja vasta nyt, suoritettuamme huolellisia ja vai
valloisia tutkimuksia, on onnistuttu toteamaan, että väkiluvultaan 
yhteen miljoonaan nouseva pieni Viron kansa on tuottanut 18 itse
näistä ja 25 erilaisissa aikakausikirjoissa ilmestynyttä Jokain viron
nosta. Jälkimmäisissä on ilmestynyt moni laaja Jõkai-romaani jatko-
käännöksinä. Suomessa toimeenpantujen tutkimusten tulokset ovat 
samaten yllättäviä. Tähän asti on onnistuttu löytämään 34 itsenäistä 
ja 16 erilaisissa aikakausikirjoissa ja sanomalehdissä ilmestynyttä 
suomennosta. Mainittujen tutkimusten johdosta seuraavat parail-
laän valmistettavassa kansainvälisessä Jõkai-bibliografiassa kahden 
sukukansan Jokai-käännökset luvultaan heti saksalaisten ja englanti
laisten käännösten jälkeen. 

Tämä tulos on odottamattoman suuri senkin tähden, että se kar
tuttaa suomennosten lukumäärää erittäin huomattavasti vanhoihin 
ainehistoihin verrattuna. Jokain suomennosten bibliografian julkaisi 
REZSÖ CHALUPKA otsikolla Jokai a finn irodalomban (Jõkai suomalai
sessa kirjallisuudessa) aikakausilehdessä Irodalomtörte'neti Közlemenyek 
(Lisiä kirjallisuuden historiaan) II vuosikerta, v:nna 1892, sivut 160 
—164 [PiNT^ain kirjassa ^1 magyar irodalom törtenetenek kezikönyve 
(Unkarin kirjallisuuden historian käsikirja) II nidos, sivu 317, ereh-
dyksellisesti vtnna 1893]. Ilän tuntee kaiken kaikkiaan vain 10 itse
näistä suomennosta. R£vAin bibliografia mainitsee 11 teösta ja niitä
kin vähän epätäsmällisestä [Jokai Mör irõi müködesenek ötvenedik 
evfordulöja. Jokai Mör összes mixvei. Nemzeti diszkiadds. Alkalmi 
kötet. (Mõr Jokain kirjailijatoiminnan 50-vuotismuistojuhla. Mõr 
Jokain kootut teokset. Kansallinen loistopainos. Tilapäinen nidos. 
Budapest 1894., sivu. 62)]. PÄL GULYÄS mainitsee [Magyar szepiro-
dalom idegen nyelven (Unkarilaista kaunokirjallisuutta vierailla kielillä 
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Budapest 1917, sivut 5—6)] 14 nidosta Y(RJÖ) W(ICHMANN)in, Hel
singin yliopiston professorin huolellisen kirjoituksen perusteella (Jõkai 
Mõr, Tietosanakirja, III. nidos. v:nna 1906., liuskat 419—421). Ja 
me tunnemme 34 itsenäistä ja 16 erilaisissa aikakausikirjoissa ja sano
malehdissä ilmestynyttä suomennosta, vaikka tämäkään tulos ei ole 
lopullista, sillä bibliografiaa voi nimittää täydelliseksi vain harvi
naisissa tapauksissa. 

Virolaisen Kirjallisuuden Seuran maaliskuun 28 p:nä v:nna 1925 
pitämän Jõkai-juhlan johdosta on Jokain virolaisen bibliografian 
kerännyt ylioppilas ALBERT KRUUS: Jõkai Mör eesti kirjanduses (Jõkai 
Mõr virolaisessa kirjallisuudessa); Kuukiri Eesti Kirjandus (Virolaisen 
kirjallisuuden kuukausilehti) XIX. vuosikerta, 1925, sivut 137—145. 
Tämä bibliografia on kuitenkin sekä ammattitietoja vailla että myöskin 
silmiinpistävästi vaillinainen ja virheellinen. Sentähden sen aine-
histo on tuskin käytettävää. 

Sekä vironnokset että suomennokset tehtiin tavallisesti saksan 
kielestä. Poikkeuksellisesti edelliset venäjästä, jälkimmäiset ruotsista. 
Tunnemme ainoastaan 3 unkarilaisesta alkuperäisestä tekstistä val
mistunutta vironnosta ja nekin ovat syntyneet vasta viime vuosina. 
Kedves atyafiak (Rakkaita sukulaisia) ilmestyi Tarton yliopiston pro
fessorin JULIUS MARKIN käännöksenä tämän toimittamassa Unkarin 
antologiassa. A dagöi torony (Hiidenmaan torni)-nimisen äärettömän 
mielenkiintoisen kertomuksen käänsi kehoituksestani ANTS MURAKIN, 

Viljandin tyttökimnaasin opettaja, joka oleskellessaan Unkarissa 
sotavankina oli oppinut unkarin kieltä täydellisesti ja toimii nykyään 
virolaisten näyttämöjen etevänä virontajana unkarin kielestä. Se 
on ilmestynyt kahdeksana jatkona Tarton Postimees-nimisessä arvo
valtaisessa päivälehdessä, joka jo vuonna 1886 oli julkaissut Jokain 
Szomorü napok (Surullisia päiviä)-nimisen romaanin. Olen valinnut 
Hiidenmaan tornin siitä syystä, että se on Jokain ainoa sellainen teos, 
jonka tapahtumain kulku on Virossa. Pitkän tutkimuksen perustalla 
onnistuin saamaan selville senkin, mistä Jõkai oli saanut ainehiston 
ja kuinka Unkarin kertomakirjailijäin kuninkaan mielikuvitus seik
kaillut Itämeren rannoille saakka. Tästä suurisuuntaisesta ainehiston 
samoilusta olen tekevä selkoa eri kirjoituksessa. Kolmas vironnos 
Jokain unkarilaisesta alkuperäisestä tekstistä on Kötel aztatva jö 
(Köysi on paras liotettuna)-niminen humoristinen novelli (kts. Nepviläg, 
Kansan maailma), jonka naisylioppilas ELISE KINGER on esittänyt 
omana käännöksenään Tartossa pidetyssä Jõkai-juhlassa. Tämä 
käännös ei kuitenkaan ole vielä ilmestynyt. 
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Mitä tulee käännöksiin unkarilaisista alkuperäisistä teksteistä, on 
asian laita paljon parempi suomalaisten keskuudessa, jotka seuraavat 
heti saksalaisten käännösten jälkeen. Paitsi J. PÄivÄRiNTAa (kirjailija-
tiimeltään KOLOMAN), ARVID GENETZIÄ (kirjailijanimeltään ARVI 

JÄNNES), JULIUS KROHNIA ja SALU LATVALAA on ensi kädessä kaksi 
.nimeä mainittava. Toinen on ANTON ALMBERG (kirjailijanimeltään 
ANTTI JALAVA), Helsingin yliopiston entinen unkarin kielen lehtori, 
Kisfaludy-Seuran jäsen, joka on kääntänyt monen unkarilaisen kir
jailijan teoksia ja kirjoittanut unkarin kielen oppikirjan yhdessä prof. 

.JÕZSEF SziNNYEin kanssa sekä valmistanut historiallisia ja kansa
tieteellisiä teoksia Unkarista. Häneltä on oppinut unkarin kieltä 
NIILO E. WAINIO, Isonkyrön luterilainen rovasti, Petöfi-Seuran jäsen, 
joka on kääntänyt neljä suurempaa Jokain romaania ja sen johdosta 
•on Jokain suomentajan nimellä tullut Suomessakin yleisesti tunnetuksi. 

Muuten ylipäänsä, kuten mainitsin, Jokain teoksia käännettiin 
•jsaksan kielestä kehnosti valittujen ja vielä kehnommin saksannettujen 
KERTBENYn tekstejä noudattaen. Monien nimettömien ja nimensä 
maininneitten kääntäjien joukosta on vain harvoin löydettävissä hyvä 
nimi. Esimerkiksi Virossa EDUARD WILDE, Viron Jõkai, joka ei ainoas
taan kääntänyt,. vaan monipuolisesti suorastaan jäljitteli Jõkaita. 
Ei olisi mielenkiintoa vailla tutkia Jokain vaikutusta Viron suurim
paan nykyaikaiseen kirjailijaan, joka alttiina tämän nerolle oli jo 
vuosikymmeniä sitten tehnyt matkan Unkariin ja asettanut monen 
romaaninsa tapahtumainkulun unkarilaiseen seurapiiriin. Viron sa-
noma- ja aikakausilehdistö on täynnä Jokain teoksia. Eritoten on 
mainittava K. A. HERMANN, Postimehe n toimittaja, Unkarin innokas 
ystävä, joka on yhtäältä itsekin virontanut Jokain teoksia, toisaalta 
taas vuosien 1886—1889 välillä julkaissut viisi suurta Jokain romaania 
jatkokäännöksinä: Szomorü napok (Surullisia päiviä), Kärpäthy Zoltän 
(Zoltän Kirp&thy), Fekete gyemäntok (Mustia timantteja), Szegeny 
gazdagok (Köyhiä rikkaita), Egy magyar nabob (Unkarilainen nabob). 
Hänen kaltaisensa innokas Jokain ystävä oli A. GRENZSTEIN, Olevik 
(Nykyaika)-nimisen aikakauslehden toimittaja. 

Äärettömän vaikea oli saada selvää vironnoksissa ja suomennoksissa 
käytettyjä otsikoita vastaavista unkarilaisista kirjannimistä. Ei 
ainoastaan siitä syystä, että käännösten pohjana tavallisesti käytetyt 
saksalaisetkin nimet olivat väännetyt tai vaihdetut mielivaltaisesti, 
vaan senkin tähden, että kääntäjät muuttivat nimet myöskin kään
nettäessä unkarilaisesta alkuperäisestä tai käänsivät vain jonkun 
.osan tai lyhensivät tekstiä aika lailla. Kuka voisi luulla esimerkiksi, 
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että vironnoksessa Kes ainult üks kord armastavat ja saksannoksessa 
Die nur einmal lieben piilee romaani Egy az Isten (Jumala on yksi)? 
Että Silm silma vastu (Aug um Auge) on sama kuin Rabnö (Orjatar) 
kirjailijan Milyenek a nök? (Millaiset naiset ovat?)-nimisestä teoksesta? 
Hoia naisterahva eest! (Varo itseäsi naisista!) ei ole muuta kuin A 
kalifa papucsa (Kalifin tohveli) samasta teoksesta. Salatee (Salatie) 
on sama kuin Päter Peter (Isä Pietari), joka on muuten tälläkin ni
mellä ilmestynyt. Sillä tapahtuu monta kertaa, että sama käännös 
on varustettu erilaisilla nimillä: Esimerkiksi Tschadra ja Näokate (Naa
mari) on käytetty A fätyol (Harso)-nimisen itämaisen kertomuksen 
käännöksen nimenä kirjailijan Tul a läthatäron (Taivaanrannan toi
sella puolen)-nimisestä teoksesta. Täysin mielivaltainen nimi ja pois-
temmattu osa on esim. Jumala tahtmine (Jumalan tahto), joka ei ole 
muuta kuin muutamia lukuja Mire megveniiliink (Kun tulemme van
hoiksi-nimisen romaanin venäläisestä käännöksestä. 

On mielenkiintoista mainita, että melkein luoksepääsemättömät 
Jokain vironnokset ovat tavattavissa ainoastaan Eesti Rahva Muuseumi 
Arhiivramaiukogun (Viron Kansallismuseon Arkistokirjasto) ja Tartu 
Linna Avalik Raamatukogun (Tarton Kaupungin Yleinen Kirjasto) 
varastoista. Kahta itsenäistä käännöstä ei ole näissäkään tavattavissa. 
Ne ovat tunnettuja ainoastaan kahden vanhan lainakirjaston luette
loista. Asian laita on samanlainen suomennoksiinkin nähden. Siinä 
on tosin suureksi avuksi Suomalainen Kirjallisuus-niminen luettelo, 
mutta Helsingin yliopiston ja Kaupungin kirjaston luettelojen tutki
minen saattoi kuitenkiin esiin yllättävän uusia tietoja. Tämän kovan 
työn on suorittanut JÖZSEF FARAGO, Helsingissä oleskeleva Unkarin 
alamainen, jonka tunnollisiin ainehistoihin verrattuamme CHALUPKAJI, 

PETRiKin, SziNNEYin ja R£vAin bibliografisia tietoja olemme onnistu
neet panemaan luettelon kokoon Jokain suomennoksista. 

.Nämä täysin luotettavat suomalaiset tiedot yhdessä sitäkin vai
keammin saavutettavissa olleiden virolaisten tietojen kanssa tulen 
esittämään lähemmin Magyar Bibliofil Szemle (Unkarin Kirjanharras
tajien Lehti)-nimisessä aikakausilehdessä julaistavassa kansainväli
sessä Jõkai-bibliografiassa. 

Kirjutuses esitatakse: Jõkai eestikeelsed tõlked on Ungari publi
kumile senni tundmata olnud. Jõkai mälestusepäeva pidamine 

on Jõkai tähendust sugurahvaste seas aidanud valgustada. Eesti 
keeli on 18 iseseisvvatja ajalehtedes ja -kirjades leiduvat tõlget; 
Soome keeli on 34 iseseisvat ja 16 ajakirjades ilmunud tõlget olemas. 



K. Gerd, Votjakkien teatterista. 217 

Need tõlgete kohta käivad teated ilmuvad edespidi rahvustevahelises 
Jõkai bibliograafias. Nüüd järgenevad üksikasjad soomekeeliste tõlgete 
ajaloo kohta Edasi loetletakse teated eestikeelsest kirjandusest. Jõkaid 
tõlgiti Saksa keelest, nii Soomes kui Eestis. Algkeelest on alles vii-
mesel ajal tõlkima*hakatud. Selle järel esitatakse Jõkai poolt Ungern-
Sternbergist kirjutatud jutu allikate ajalugu. Soomes on üleüldse võttes 
enam Ungari kirjandust tõlgitud ja ka paremini. Kirjutuses puudu
tatakse Jõkai mõju Eesti kirjanduses ja antakse pikk üksikasjaline 
nimestik Jõkai tõlgetest ja nende ajaloost. Lõpus on samasugune 
seletus soomekeelsest tõlketoodangust. Soomekeeliste st tõlgetest on 
noor Ungari kirjanik J. FARAGÕ põhjaliku nimestiku valmistanud. 

Votjakkien teatterista o Votjakkide 
teaterist > Ä yotjäk szmhäz. 

Kirjoittanut — Kirjutanud — Irta 
K. GERD. 

Tämän artikkelin votjakkien teatterista on huomattavin votjakki-
lainen kirjailija K. GERD kirjoittanut venäjänkieliseen aikakaus

kirjaan »Kansakuntien elämä», 2 v. 1923. 
Votjakkien kansa, joka on vuosisatoja ollut Venäjän keisarillisen 

vallan sorron ja ikeen alaisena, sai itsehallinto-oikeudet tammikuun 
5 päivänä 1921. Votjakkien alue on jaettu viiteen piirikuntaan: Glazo-
vin, Iževskin, Debesin, Seljtan ja Možgan piirikuntiin. 

Vuonna 1914 ilmestyi kaksi votjakkilaista sanomalehteä: »Udmurt» 
ja »Voinaisj jivor». Molemmat lehdet lakkautettiin v. 1915. Vuonna 
1917 ilmestyi sanomalehti »Viljsin» ja uudelleen »Udmurt», bolševi-
kien kumouksen jälkeen »Gudyri», »Kule Keneses» ja vuonna 1919 
»Gord soldat», »Storia» ja aikakauslehti »Mus». Vuonna 1920 tehtiin 
150 käännöstä. 

Votjakkien alueella sijaitsee Iževskin asetehdas, teräsvalimo, 
kemiallinen tehdas , kolme lasitehdasta ja yksi rautatehdas. 

Alueen läpi kulkee kaksi rautatietä. Pinta-ala on 25.430 neliö-
virstaa ja asukasluku 686.049.) 

I. 

Ennen vallankumousta votjakit tuskin tunsivat eurooppalaista 
teatteria. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei heillä olisi ollut mitään 
vaatimuksia teatteriesitykseen nähden ja etteivät he olisi mitään toimi
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neet tällä alalla. Tuo tietämätön, kiusattu ja taikauskoinen kansa ei 
kuitenkaan luonnollisesti kirjoittanut itselleen komeita draamoja, 
loisteliaita baletteja tai oopperoita, vaan sillä on ollut ja yhä on jäl
jellä muinaiset, vuosisatojen takaiset pakanalliset menonsa, heimo-
juhlansa ja yleiset kansanhuvinsa, joiden avulla se tyydyttää halunsa 
huvitteluihin ja »teatteritoimintaan». Se on luonut uskonnollisia mystee-
Tioita, joiden joukossa on aatteeltaan sellaisia, jotka ovat riemuitsevan 
työn juhlahetkiä. Votjakkien todella kansallinen teatteri, tämän sana» 
laajimmassa merkityksessä, johtaa alkujuurensa sangen kaukaisesta 
menneisyydestä. 

Hämärässä muinaisuudessa näytäntöesitykset, pakanallisten juh
lien yhteydessä, sulautuivat yhteen suurenmoisten yleisten juhlien ja 
kansanhuvien kanssa, joihin suomalaisia heimoja kokoontui kakilta 
tahoilta. Myöhemmin, historiallisten olosuhteiden vaikutuksesta, yh
teissuomalainen teatteri menetti yhteisen merkityksensä ja kukin: 
heimo tyytyi omiin juhliinsa ja kansanhuveiliinsa. Sellaiset heimojuhlat 
ovat säilyneet nykyaikaan saakka niin Itämeren suomalaisilla kuin 
myöskin votjakeilla, syrjääneillä, mordvalaisilla ja tšeremisseillä-

On olemassa juhlia, jotka ovat sovitetut vuodenaikojen mukaan,, 
esim. keväällä, jolloin tarun mukaan ikuisen hengen Oston sydämestä 
syntynyt valon jumala Šundy kukistaa pimeyden jumalan Ubirin,. 
joka on raskailla rautakableilla kytketty kiinni maailman ääreen, syk
syllä, jolloin jälleen uudistuu ja syttyy sitkeä taistelu valon ja pimey
den voimien välillä j. n. e. 

On olemassa juhlia, jotka ovat sovitetut maanviljelystöiden mu
kaan, esim. kyntö-, kylvö-, niitto- y. m. juhlat. Näillä juhlilla on näh
tävästi sama merkitys kuin muinoin sotamarsseilla ja -lauluilla sota
retkelle lähtiessä. Ennen taisteluun ryhtymistä oli välttämätöntä koota 
tarmoa, kohottaa yleistä mielialaa torventoitotuksella ja marsseilla, 
ja senjälkeen murtautua eteenpäin päämaalia kohti hävittäen esteet 
tieltä. Ennenkuin auran, sirpin, viikatteen tai kirveen kanssa lähde
tään pellolle, niitylle tai metsään sitkeään ja raskaaseen työhön, tais
teluun olemassaolosta, luodaan samoin mieliala, kootaan yhteistarmoa 
yleisten juhlien avulla. 

Erittäin huomattavana ja kauniina kansanhuvina on mainittava 
»Guždor vöš»-juhla, s. o. keväisen ruohon juhla. Se järjestetään keväällä, 
jolloin pelloilta ja niityiltä virtaavat purot ja ilmestyy ensimmäinen 
vaaleanvihreä ruoho. Aikuiset votjakkimiehet ja -naiset, pojat ja 
tytöt ajavat ratsain koristetuilla hevosilla laulaen ja soittaen juhlalli
sesti vihertävälle nurmikolle tapaamaan kevään ihmeitätekevää kauno-
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tarta ja lämmön ja ilon jumalaa Šundya (aurinkoa). Kevättä esittäen 
saapuu kukilla koristettu tyttö valkoisella ratsulla ja aurinkona taas 
esiintyy keltaisella ratsulla nuorukainen, joka on koristettu keltaisilla / 
italmas-kukilla. Kansa ottaa heidät vastaan soitolla ja juhlallisilla 
lauluilla — ylistyslauluilla auringolle ja keväälle. Juhla päättyy 
yhteiseen rukoukseen. Väki palaa gurtiin (kylään) siroitellen ympäri 
keltaisia kukkia ja ilmoittaen kaikille valon jumalan Šundyn voitosta. 

Keväällä taas, mutta paljoa, myöhemmin kuin Guždor-vöš, järjes
tetään toinen yhteinen kansanleikki »Akaska», joka esiintyy melkein 
kaikilla suomalais-ugrilaisilla heimoilla. Votjakit pitävät sen ennen 
pellon kyntämistä. Siihen ottavat osaa nuoriso, pojat ja tytöt, sekä 
aikuiset, kilpaillen juoksussa, ratsastuksessa, hyppäämisessä j. n. e. 
Voimiltaan, sukkeluudeltaan tai muissa suhteissa eniten kunnostautu
neet saavat palkintoja. 

Huomattava maanviljelysjuhla on syvän kauneutensa ja elämyk
sensä puolesta »Ju-urt kuton», s. o. viljaa suojelevan hengen palaa
misen juhla. Kun viljanoraat ovat huonot eivätkä lupaa hyvää satoa, 
sanovat votjakit, että viljaa suojaava jumaluusolento on hylännyt 
heidän peltonsa. Tämä jumaluusolento kulkee loistavan valkoisissa 
vaatteissa pitkin pellon sarkoja, nostaa ja korjaa pudonneet tähkä
päät, poistaa rikkaruohon. Jos taas jumaluusolento jostain syystä 
poistuu, niin ei kukaan enää huolehdi pellosta ja oraat jäävät oman 
onnensa nojaan. Niinpä votjakit, lumivalkoisissa vaatteissa, ääneti, 
katse täynnä toivottomuutta ja toivoa, lähtevät pellolle ja lankeavat 
maahan rukoillen viljan jumalaa »Ju-kyltsinia» palaamaan, jälleen hoita
maan heidän peltojaan. Samaan aikaan kolme nuorukaista ja kolme 
neitosta valkoisissa vaatteissa astuu valkoisten hevosten selkään 
ja soittaen viululla pyhiä lauluja ajaa ympäri pellon etsimään Ju-
kuiltšinin henkeä. Viimein he tapaavat valkoisen liitelevän perho
sen — se on Ju-kyltšin, joka on muuttunut perhoseksi ja saapunut 
jälleen. Saatuaan perhosen kiinni valkoisella vaatteella kulkue lähtee 
riemuiten siihen paikkaan, jonne vakava väki oli jäänyt maahan lan
genneena. Kaikki nousevat ylös, laulavat riemulauluja ja uhraavat 
Ju-kyltšin'ille valkoisen lampaan. 

Myöhään syksyllä, ensimmäisen lumen tullessa, pidetään »Pört-
masjkon»-juhlat, mikä sananmukaisesti käännettynä merkitsee tees-
kentelemistä — näyttelemistä. Muodostetaan-kuljeskelevien taiteili
joiden seurueita mitä erilaisimmissa ja kummallisimmissa puvuissa, 
ja nämä seurueet melkein kahden viikon ajan kulkevat pitkin iltoja 
tuvasta tupaan, esittäen pieniä näytäntöjä, »operetteja» (puhe ei ole 
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sallittu, kaikki tapahtuu laulun avulla). Nämä laulut ovat etupäässä 
satiirisia, taidokkaasti kertoillen talon isännästä ja emännästä, kylän 

\ johtomiesten kolttosista j. n. e. Etevimmät näistä seurueista saavat 
osakseen myös parhaimman kestityksen. 

Talvella järjestetään yleinen juhla »Laitan ulljan», s. o. pahojen 
henkien karkoittaminen. Kokoontuu miehiä, mukanaan seipäitä, 
päristimiä ja heinähankoja, ja he kulkevat talosta taloon karkoittaen 
pahoja henkiä. Taloon tultuaan he etsivät palavan soihdun kanssa 
kaikista nurkista paholaisia, pudistellen vaatteita ja heittäen osan 
niistä ulos, ja senjälkeen sytyttävät kylän ulkolaidassa palamaan 
suuren olkirovion, joka esittää karkoitettuja paholaisia — ja huutaen 
ja hoilottaen heittävät tuleen seipäitä ja päristimiä ja hyppivät rovion 
yli-

Nämä ovat muutamia kuvaavimpia juhlia votjakkilaisen maalais-
väestön järjestämistä lukemattomista kansanleikeistä ja -huveista. 
Nämä kansanleikit liittyvät syvälle juurtuneisiin pakanallisiin muis
toihin ja ne ovat votjakkien keskuudessa suositumpia näytäntöjä 
kuin äsken syntynyt votjakkilainen kaupunkiteatteri. 

Näissä kansanleikeissä ja näytännöissä esiintyy välittömästi itse 
kansa taiteellisten arvojensa luojana ja tuo niissä selvästi esille maail
mankatsomuksensa, joka voi vähitellen laajeta, kehittyä ja täydellistyä 
sitä. mukaa kuin yleinen sivistystaso kohoaa. 

Sellainen on todella kansallinen votjakkilainen näyttämötaide 
juhlamenoineen, joukkokulkueineen ja juhlineen. 

II. 

Mitä sitten on votjakkilainen kaupunkiteatteri? 
Votjakkien sivistyneistö ei ole ottanut ollenkaan osaa talonpoikais-

väestön joukko juhliin. Se on pysyttäytynyt niistä syrjässä ja arvos
tellut niitä jonkunlaisella ennakkoluulolla. Omaa näyttämötaidetta 
taas se ei pystynyt luomaan, koska se ei tuntenut muuta teatteria 
kuin venäläisen. 

Niinpä vasta vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, jolloin vuosi
sataisen sorron tauottua heräsi votjakkien kansallinen tunne, sivisty
neistö alkoi pyrkiä luomaan votjakkilaista »sivistyneistön» kaupunki -
laisteatteria. 

Ensimmäisenä alotteentekijänä tässä suhteessa esiintyi vuonna 
4917 A. URASINOVA, joka Glazovin piirikunnassa asetti votJakinkielellä 
näyttämölle L. N, Tolstoin kappaleen »Siitä johtuvat kaikki ominai-
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«uudet». Suunnattomien peltojen ja metsien vapaat pojat — votjakit 
— astuivat.ensi kerran ahtaisiin suojiin katsomaan itse osaaottamatta 
votjakkilaisen teatterin sivistyneiden näyttelijöiden esitystä, jossa 
pyrittiin jäljittelemään eurooppalaista näyttämötaidetta. 

Vuonna 1918 teatterielämä leviää valtavana aaltona yli koko vot
jakkien asuma-alueen; toimeenpannaan näytäntöjä, konsertteja, kir
joitetaan ja käännetään mitä erilaisimpia näytelmäkappaleita. Eri
tyisen kukoistuksen saavuttaa teatteri Malmyžin piirikunnassa, jossa 
Tsypjassa muodostetaan pysyvä ja kiertävä näyttämöseurüe. Eivät 
ainoastaan votjakit, vaan myöskin venäläiset osoittavat tavatonta 
mielenkiintoa tätä »vallankumouksen» uutuutta kohtaan. Näytännöt 
siirrettiin kylistä Malmyžin kaupunkiin, jossa niitä esitettiin myöskin 
venäläiselle yleisölle. 

Samana vuonna pääsivät myöskin Jelabugan piirikunnan votjakit 
•osallisiksi teatterista, kun Jelabugan kaupunkiin perustettiin votjakki
lainen dramaattinen seurue. 

Ainoastaan Sarapulin piirikunnan ja Taka-Kaukasian alueille saapui 
teatteriaalto vasta myöhemmin — vuosina 1919—1920. Senjälkeen 
kun Sarapuliin perustettiin votjakkien asiain komissariaatti, kehittyi 
nopeasti m. m. myös teatterielämä. Samana vuonna toimi Vjatkan 
ja Glazovin kaupungeissa vakinaiset votjakkilaiset teatteriseurueet. 

Votjakkien Itsehallintoalueen muodostamisen yhteydessä perus
tettiin votjakkilainen teatteri ja näyttämöseura, ensin Glazoviin ja 
sittemmin siirtäen sen toimintakeskuksen Iževskiin. 

Sellaisella tavattomalla nopeudella kopioitiin votjakkilainen teat
teri eurooppalaisesta teatterista, ja samalla saatiin hyvä sysäys näyt-
tämökirjallisuuden ilmestymiselle votjakkien kielellä. Nykyään on 
•votjakeilla jo huomattavia dramaturgeja, joiden ansiota ovat monet 
mielenkiintoiset kappaleet. 

Ensimmäinen heistä on I. S. MIHEJEV. Hän on kirjoittanut suu-
Ten joukon kansanelämää kuvaavia kappaleita, kuten: »Pelljasjkisj» 
^Tietäjä-akka), »Enluška», »Votjakkitohtori», »Udmurt dyšetisj» j. n. e. 
Hänen näytelmäkappaleilleen on ominaista vilpittömyys, taito saada 
kuvauksilla esiin votjakkien elämän eri puolet. Mihejev on luonut 
häviämättömät tietäjäakkojen tyypit, nuo votjakkilaisnaiset, joiden 
elämä on pelkkää taikauskoa, mutta joiden silmät myöhemmin auke
nevat. Hänen kielensä on mallikelpoinen, mehevä, tosi-kansanomai
nen, jokaisessa hänen sanassaan ja lausumassaan sykkii elävästi luot
tavaisten, rehellisten ja taikauskoisten votjakkien teeskentelemätön 
elämä. 

3 
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Myöskin eturivin miehiä ovat dramaturgi LEBEDEV (»Juhlan 
aikana»), SAPAROV (»Mielipuoli»), MAJOROV (lastenkappaleita) y. m. 

Votjakkien kaupunkinäyttämöillä esitetään myös paljon käännös-
kappaleita: OsTROvsKilta (»Älä elä kuten tohtorit» y. m.), L. N. TOL-

STOilta (»Pimeyden valta», »Siitä johtuvat kaikki ominaisuudet») y. m. 

Näytelmäkirjailijoiden ohella on esiintynyt myös eteviä näyttelijä-
voimia, kuten A. K. KIRILLOVA, MARKSITSKIJ, NOVIKOV, MARKSIT-

SKAJA, MAJOROVA, PETROVA y. m. 
Tämä on siis votjakkien teatterin historia lyhykäisyydessään. 

Artikli kirjutaja K. GERD on üks kõige silma paistvamatest Votjaki 
kirjanikkudest. Kirjutus ilmus venekeelses ajakirjas »Rahvaste 

elu» 2, 1923. a. 
Votjaki rahvas, mis aastasadu Vene keisrivalitsuse rõhumise ja 

ikke all on olnud, sai 5 11921. omavalitsuse. Votjakimaa on 5 piirkonda 
jaotatud: Glazovi, Iževski, Debesi, Seljta ja Možga piirkonda. 

1914 a. ilmus 2 Votjaki ajalehte: »Udmurt» ja »Voinaisj jivor». Mõle
mad lehed pandi 1915 a. kinni. 1917 a. ilmus »Viljsin» ja »Udmurt» 
uuesti. Bolshevikkude pöörde järel »Gudyri», »Kule Kenešes» ja 1919 a. 
»Gord soldat», »Storla» ja ajakiri »Mus». 1920 a. tõlgiti 150 tööd. 

Votjakimaal asetseb Iževski sõjeriistade tehas, terase valamisetehas, 
keemiavabrik, kolm klaasivabrikut, üks valamise- ja raua tehas. 

Maal on kaks raudteed. Maa pinnaala on 25.430 kuubikversta 
ja elanikkude arv 686.049). 

I. 

Hiljuti ei tunnud votjakid Euroopa teatrit. Teadmatu, tagakiusatud 
ja ebausklik rahvas oli muistsed, aastasadade eest sündinud pagana-
lised kombed, hõimupeod ja üleüldised rahvalõbustused säilitanud. 
Nende abil püüdis ta oma lõbuhimu ja »teatritegevust» rahuldada. 
Votjakkide omapärane näitekunst ulatab juurtega kaugesse mine
vikku. 

Votjakkidel on aastaaegade pidusid, näit. kevadepidu, sügisepidu, 
samuti künni-, külvi- ja lõikuse- ja muid pidusid, mis usuliste pruuki
dega seotud on. 

Tähelepanemise vääriline on eriti guždor vöš, s. o. kevadine rohu-
pidu. Laulu ja mänguga sõidetakse ratsa haljale murule kevade ime 
tegevat soojuse ja rõõmu jumalat Šundy (päikest) vasta võtma. Pidu 
lõpeb üleüldise palvega. 

Teine üleüldine pidu on rahvamäng »Akaška». Seda peetakse enne 
põllu kündi. Peo aegu õnVöidujooksu, ratsutamist, hüppamist j. m. s. 
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Tähtis on samuti »Ju-urt kuton» s. o. vilja kaitsva vaimu tagasi
tuleku pidu. Kaitsevaim kujutatakse valgetes riietes piki põllu peenraid-
kõndivaks olevuseks. Ta tõsta ja korjata maha varisenud viljapääd 
ja kaotada umbrohu. Ta maha jäetud põld hävida. Votjakid lähevad 
põllule ja paluvad, et Ju-kyltšin tagasi tuleks, 3 neidu ja noortmeest 
otsivad ratsa põllu vaimu, viiulit mängides ja lauldes. Vaim tuuakse 
liblika kujul põllule tagasi. 

Lume tuleku aegu peetakse »Pörtmasjkon» pidu. Mardi sandi taolised 
salkkonnad käivad 2 nädalat õhtuti mööda peresid, näidendid esitades, 
mis lauldakse. Need on pilkelaulud, milles peremeest je perenaist j. m. 
kujutatakse. 

Talvel on üleüldine »Šaitan ulljan» s. o. pahade vaimude äraaja-
mine. Teibad, hangud j. m. s. riistad käes, käiakse talusid mööda 
pahu vaimusid peletamas. Vanad risud ja närud viiakse välja põllule 
je põletatakse ära, hõigatakse je hüpatakse tule üle. 

Sarnaseid pidusid on palju. Need on paganaliste usukommetega 
liitunud. 

Rahvas esindub neis esitustes ise tegelasena ja kujutajana. 

II. 
Linnades ei tunnud Votjaki haritlased, kes rahvalõbudest eemal 

püsisid, varemini muud teatrit kui Vene oma. 1917 järge tuli muutus. 
Rahvuslik tunne ärkas. Votjaki haritlased asusid oma näitekunsti 
rajama. 

Algatuse tegijaks sai 1917 a. A. URASINOVA. Ta seadis Glasgovi 
kreisis näitelavale L. N. TOLSTOI näitemängu »Sest tulevad kõik oma
dused». Ses püüti Euroopa teatrit jäljendada. 

1918 a. laienes teatri tegevus kogu Votjakimaal. Korraldati näite
mängusid, kontserta, kirjutati ja tõlgiti palju näidendid. Keskko
haks sai Tsypja Malmyži kreisis. Siin sündis alaline rändav näitetrupp.. 
Ka Jelabugi linna tekkis näiteseltskond. Hiljemini, 1919 ja 1920 a.. 
haaras näitehuvi Sarapuli ja Taga-Kaukasuse ümbruskonna. Oma 
jao tuge andis teatri liikumisele ka see asjaolu, et Votjakimaa omavalit
sus välja kuulutati. Nüüd viidi näitemängu edendamise keskkoht 
Iževskisse. 

Kõige selle aja sees sündis omakeelne näitekirjandus. Nüüdonvot-
jakkidel juba omi näitekirjanikka. Esimene neist I. S. MIHEJEV on 
hulga rahvatükka kirjutanud, näit. »Pelljasjkisj»(Nõiadmoor),»Enluška»>. 
»Votjaki tohter» j. m. m. Ta on otsekohene rahva kommete kujutaja,. 
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rikas tüüpidest; keel on mahlakas ja rahvapärane. Dramaturg LEBE
DEV on »Peo aegu», SARAPOV »Nõdrameelse», MAJOROV laste näidendid 
kirjutanud. 

Ka palju tõlkeid on esitatud, nii OsTROVSKijst, L. N. TOLSTOIS 
j. m. m. 

Niitlejate seas paistab silma A. K. KXRILLOVA, MARKSITSKIJ, NOVI-
KOV, MARKSITSKAJA, MAJOROVA PETROVA j. m, 

.AL votj ak szinhdz al&bbi ismertet&set ä legkivdlõbb votj&k irõ, K. 
GERD, irta es tette közze »A nepek elete» cimü orosznyelvü folyõirat 
1923.-i evfolyämdnak 2. füzeteben. 

A votjäk nep, amely 6vsz£zadokon keresztül az orosz c&ri hatalom 
ig£ja alatt gõrnyedt, megkapta az önkorm&nyzati jogot 1921 januar 
5.-en. A votjak terület öt kerületre oszlik: a glazovi, iževski, debesii, selj-
tai es možgai kerületre. 

1914-ben megjelent k6t votj&k hirlap »Udmurt» es »Voinaisj jivor» 
rimmel. 1915-ben inindkettõt beszüntett§k. 1917-ben mejelent a 
»Viljsin»-nevü hirlap s az »Udmurt» is fölt&madt üjra. A bolseviki for-
tadalom utdn ket i j lap keletkezett »Gudyri» es »Kule Kenešes» neven. 
1919-"ben megalakultak a »Gord soldat» es »Storla»-nevü hirlapok es a 
»Mus»-clmü folyõirat. 1920-ban 150 forditds törtent votjdk nyelvre. 

A votj dkok ipari hajlandosdgdra jellemzö azon teny, hogy az iževski 
fegyvergydron, acelöntön es kemiai gydron kivül hdrom üveggydr 
6s egy vasgydr van a votj&k nep területen. 

Ket vas« tvonal szeli &t a votj&kok területet. E terület felülete 
25 430 negyzetverszt s lakõss&gänak szäma 686 049.) 

I. 

A forradalom elõtt a votjäk nep tulnyomõ ̂ resze aligha volt tisz-
täban az eürõpai szinh&z fogalmaval. E megallapit&s mindamellett 
nem jelenti azt, hogy nem fejtettek volna ki semmifele müködest e 
teren es nem lettek volna igenyeik a szinhdzi elöadäst illetöleg. E 
tudatlan, meggyötört es babon&s nep termeszetesen nem irt ugyan 
pompds drdm&kat, pazar baletteket vagy operetteket, de megörizte 
hajdani, többsz&zeves pogdny szertartdsait, rokonsägi ünnepeit es 
közös nepmulatsägait, amelyekkel kielegitette kedvteleset es eleget 
tett »szmh&zi tevekenysegenek». Teremtett vall&sos miszteriumokat, 
anielyek között alapeszme tekinteteben olyanok is tal&lkoznak, hogy 
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teljes joggal az ujjongõ munka ünnepi pillanataiiiak kell öket tekinte-
nünk. A votjdkok tdgabb ertelemben vett tenyleges nemzeti szin-
hdzdnak eredete a tdvoli multban gyökerezik. 

A homdlyos mult pogdny ünnepei keret&ben tartott szinhdzi elöadd-
sok nagyszerü közös ünnepekkel es nepmulatsdgokkal olvadtak össze 
s azokon különbözö finn-ugor nepek is megjelentek. Kesöbb tört6-
nelmi körülmenyek hatdsa alatt a finn-ugor szrnhdz közös jelentöseget 
elvesztette s az egyes törzsek szmmuveszete kizdrõlagsajdtünnepeikre 
es nepmulatsdgaikra szoritkozott. Effele verrokonsdgi ünnepek a 
finnseg köreben, tovdbbd a- votjdk, zürjen, mordvin es cseremisz 
nepnel egesz napjainkig fönnmaradtak. 

Vannak olyan ünnepek, amelyek különbözö evszakokhoz kapcso^ 
lõdnak pl. tavasszal, amidön a rege szerint Osto, az örök szellem, sziv^-
böl született Šundy, a feny istene, a vildg vegen leldncolt Ubirt, a sötet-
seg istenet, trönjdrõl letäsžltja, összel, amidön a vildgossdg ?s sötetseg 
eröi közötti szilaj küzdelem megvjult erövel ldngra lobban. 

Vannak olyan ünnepek, amelyek különbözö földmüvelesi munkdk-
kal vannak összekötve pl. a sždniäsi, vetesi, aratasi es egyeb effelfe 
ünnepek. Ezen ünnepek jelentösege es rendeltfetese nyilvanvalõan 
ugyanaz, mint a harci indulõke es daloke volt hajdan hadjdratokra 
valõ indulds alkalmdval. A hare megkezdese elött elkerülhetetlennek 
tartottdk a kürtrivalgdssal es indulõkkal elõid&zett szellemi erögyüjt&si 
es a harci kedv emeleset s csak azutdn törtek elöre a eel irdnydba — 
ütjukbõl minden akaddlvt elsöpörve. Mielött ekevel, sarlõval, kaszdval, 
vagy fejszevel a szdntõföldre, retre vagy erdöbe, esetleg mds nehez 
munkdra vagy elet-haldl-küzdelembe indulndnak, fölajzzdk a kedelye-
ket es megedzik az akaratot közös ünnepek seg61y6vel. 

Különösen figyelemremeltõ es szep nepmulatsdg a »Guždor vöš» 
ünnep, azaz a tavaszifüünnepe. Emlitett mulatsdgot tavasszal tart j dka 

amidön a dülökön 6s mezökön ä patakok megdradnak es az elsö halvdny*-
zöld fü zsendülni kezd a rfcten. Meglett votjdk fžrfiak es nök, ser^-
dülö fiuk es lednyok enekelve es hangszeren jdtszva fölsallangozott parp-
pdkon lovagolnak az ünnepi köntöst öltött zöldelö r6tre, hogy a tavasz 
csodatevö tünderet, valamint a meleg 6s öröm istenet, Šundyt 
(a napot) üdvözöljek. A tavaszt feher lovon ügetõ, virdggal diszitett 
ifjü ledny, a napot sdrga lovon vdgtatõ, sdrga italmas-virdggal ̂ kesitett 
fiatalember jelkepezi. A n6p zenevel, ünnepi dalpkkal — a nap es 
tavasz himnuszaval fogadja öket. Az ünnep közös imddsdgban v6g-
zödve eri el tetöpontjdt. A n£p hazater a gurtba (faluba), sdrga virdgot 
hint az üt men ten vegig es ujjöngva jelenti mindenkinek Šundy, a feny 
istene, diadaldt. 
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Ugyancsak tavasszal, de jõval kesöbb, mint a Guždor vöš idõpontja, 
rendezik az »Akaška»-nevü közös nepjitekot, amelynek nyomai csak-
nem minden finn-ugor nepnel föllelhetök. A votjdkokndl a szdntds 
elötti idõszakra esik emlftett ünnep megülese. A mindket nembeli 
ifjusdgon kivül a felnöttek is resztvesznek rajta futdsban, lovagldsban,, 
ugr&sban es egyeb ügyessegekben versenyezve. Erö, fürgeseg es mis 
hasonlõ kepessegek legkivdlõbb kepviselõi dijakat kapnak. 

Melyseges szepsege es bensõsege miatt a »Ju-urt kuton»-t, azaz a 
gabna-vedelmezö szellem hazateresenek ünnepet is a legnagyobb figye-
lemre meltõ földmüvelesi ünnepek köze kell szdmitanunk. Ha a zsenge 
gabnavetes rosszul fest es nem ig6r j o termest, azt mondj&k a votjdkok, 
hogy a gabna-v6dõ istenseg szdntõföldjüket cserbenhagyta. Ezen 
istenseg tündöklö feher ruh&ban j dr a földtdbldk menten, fölszedi es 
rendbehozza a lehullott kaldszokat es szorgosan gyomlalja a kdrtekony 
dudvdt. Ha azonban az istenseg örhelyeröl valamely okbõl eltdvozik, 
gondviselö hljdn hamarosan Csdli szalmdj dvd vdlik a vetes. A votjdkok 
hõfeher ruhät öltve, szõtlanul, ketseget es remenyt tükrözõ szemmel 
indulnak ekkor a szantõföldre es terdre borulva kerik »Ju-kyltšin»-t, 
a gabona istenžt, hogy terjen vissza földjeik õrzesere. Ugyanakkor 
härom ifjü es hdrom ledny feher ruhdban lora pattan es szent 
dalokat pengetve hegedüjen nyargal a földeken vegig, hogy a Ju-
kyltšin lelket megkeresse. Repdesö feher lepkere bukkannak vegre 
— ez a keresett Ju-kyltšin-isten, aki pillangõvd vdltozott es a könyörges-
töl kiengesztelve visszatert õrhelyere. A lepke feher hdlõval valo 
elfogdsa utdn örömujjongva indul a körmenet azon helyre, ahoi a 
visszamaradtak földre borulva imddkoznak. Az ijtatoskodõk talpra 
pattannak egy csapdsra s örömdalokat žnekelve feher bdrdnyt dldoznak 
Ju-kyltšin tiszteletere. 

Kesõ összel, az elsö hõ leszakadasa utdn, tartjdk a »Pörtmasjkon»-
ünnepeket. E szõ tettetest, szerepj ätszdst jelent szoszerinti fordit&sban. 
A lehetõ legfurcsdbb es legkülönbözöbb mõdon fölpiperezett müvesz-
tdrsasdgok alakulnak ez alkalommal. E tdrsasdgok k6t heten kerešztül 
estenkint h&zrõl hdzra jdrva aprõ szindaräbokat, »operetteket», adnak 
elö (a beszed tilös, dal közvetitesevel törtšiiik minden). E dalok nagyobb-
reszt szatirikušak es a gazddrõl, gazdasszonyrõl, esetleg a falu 
elöljdrõsagdnak csmjeirõl szellemes rigmusokat tartalmaznak. E tdrsa-
sagok kivdlõsdgük merteke szerint meltinyos megvendegelesben resze-
sülnek. 

Telente tartjdk a »Šaitan ulljan»-nevü közös ünnepet, azäz a rossz 
lelkek kiüzeset. Karõkkal, kereplökkel es özenahdnyo villdkkal föl-
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fegyverzett ferfi-csoportok jdrnak hdzrõl hdzra, hogy kiüzzek belõlük 
a gonosz szellemeket. Beköszöntes utdn a ruhdkat rdzva es azok egy 
reszet az udvarra szõrva egö fdklydval keresik a zugokhõl az ördögöket, 
azutdn ldngra gyüjtjdk a falu vegen a kiüzött gonoszokat jelkepezö 
szalmamdglydt, kurjongatva dobdljdk a tüzbe a karõkat es kereplöket 
es nagyokat szökve ugrdlnak dt a mdglya fölött. 

Ime nehdny mutatvdny a falusi votjdk lakossdg szdmtalan nepjd-
t^kdnak es nepmulatsdgdnak legjellemzöbb fajtdibõl. E nepjdtekok 
melyre nyülo pogdny emlekekben gyökereznek es nagyobb nepszerüseg-
nek örvendenek, mint a nemreg született. vdrosi votjdk szinhdz. 

E nepjdtekokban es elöaddsokban müveszi ertekeinek megteremtöje 
gyandnt maga a votjdk nep lep elenk közvetlenül es elenk tdrja sajdtos 
vildgszemleletet, amely idõvel kib6vülhetr fejlödhet es tökžletesed-
het az dltaldnos müveltsegi szinvonal emelkedesevel lepest tartva. 

Ilyen a votjdk nep szertartdsokkal, körmenetekkel es ünnepsegekkel 
összekötött tõsgyökeresen nemzeti elõadõ müveszete. 

II. 

Ldssuk ezek utdn, milyen a vdrosi votjdk szmhdz. 
A votjdk intelligencia egydltaldn nem vett reszt a parasztosztdly 

közös ünnepein. Tdvol tartotta magdt tölük es bizonyos balvelemeny-
nyel szemlelte öket. öndllõ elöadõ müveszetet viszont nem volt kepes 
fejleszteni megfelelö mintdk hidnydban — az orosz szinhdztol eltekintve. 

Csak az 1917.-i forradalom lezajldsdval, amidön többevszdzados 
elnyomds utdn fölebredt a votjdk nemzeti erzes, erezhetö a votjdk 
intelligencia köreben komoly törekves arra, hogy az »intelligencia» 
vdrosi szinhdzdt megteremtse. 

E tekintetben legelsö kezdemenyezö gyandnt A. URASINOVA-t kell 
«mlitenünk, aki 1917-ben a glazovi kerületben L. N. Tolstoi »Minden 
tulajdonsdg ki' tfeje»-cimü darabjdt votjdkul szmrehozta. A vegtelen 
erdök es szdntõföldek szabad fiai — a votjdkok —elöször 16ptek ekkor 
negy szük fal köze, nem epen szereples vegett, hanem hogy megtekint-
sek a votjdk szinhdz hivatdsos müveszeinek szinjdtekdt, amelyen mdr 
az eurõpai szmpadi müveszet utdnzasara valõ öntudatos törekves 
erezhetö. 

1918-ban a szinhdzi elet hatalmas hulldmkent csapkod vegig a 
votjdk föld egesz területen. ElÖaddsokat tartanak, hangversenyeket 
Tendeznek, különbözö szindarabokat irnak es *forditanak. Különös 
•virdgzdst er el a szinhdzi elet a malmyži kerületben, ahoi Tsypja-ban 
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helyi es vdndor szinesztdrsasdgok alakulnak. Nemcsak a votjdkok, 
hanem az oroszok is szokatlan erdeklödest tanusitanak e »forradalmi» 
üjitds irdnt. A szini elöaddsokat a falvakbõl csakhamar dthelyeztek 
Malmyž vdrosdba, ahol szdmos votjdk darabot orosz közönseg elött 
is elöadtak, 

Ugyanazon evben a jelabugai kerület votjdkjai is megismertek a 
szinhdzi müveszetet, amennyiben drdmai szinhdz alakult Jelabuga 
vdrosdban. 

A sarapuli kerület es Hdtsõ-Kaukdzia maradtak hdtra leginkdbb 
ebben a tekintetben. E területeken a szinhdzi hulldm torldsai csak 
jõval kesöbb: 1919-ben es 1920-ban erezhetök. A sarapuli votjak ko-
miszaridtus megalapitdsa utdn azonban emlitett videkeken is gyors-
iramü fejlödesnek indult a szinhdzi 61et. Ugyanazon evben Vjatka es 
Glazov vdrosdban több dllando votjdk szintdrsulat kezdte meg mü-
ködeset. 

A votjdkok autonom területenek megalkotdsa kapcsdn Glazovban 
is alakult votjdk szinhdz es szintdrsulat, j õli ehet azok tevekenysegi 
központjdt kesõbb Iževskbe kell ett dthelyezni. 

Az europai ertelemben vett votjdk szinhdz fejlödesenek e szokat-
lanul sebes tempoja a votjdknyelvü szini irodalom meginditdsdra is 
lökest adotti J elenleg a votjdkok szdmos figyelemre meltõ drama-
turggal es ezek erdemebõl több erdekes darabbal dicsekedhetnek. 

Elsönek ezek közül I. S. MiHEjEvet kell emlitenünk. Nepeletet 
festö darabjai közül »Pelljasjkisj» (A javasasszony), »Enluška», »A votjdk 
doktor» es »Udmurt dyšetisj» a legszebben sikerültek. Szindarabjainak 
jellemzö tulajdonsdga az öszinteseg es a votjdk elet különbözö 
oldalainak pompds pdrbeszedekkel valo nagyszerü jellemzese. Mihejev 
megteremtette a votjdk javasasszony örökeletü tipusait: azon nöket> 
akiknek elete csupa babona eleinte, de kiknek szeme kinyflik kesöbb. 
Nyelve mintaszeru, erös es nßpiesen tösgyökeres. A hiszekeny, babonds 
es becsületes votjdk nep redlis elete minden szavdbõl es monda-
tdbõl elenk szinekben tdrul a közönseg ele, 

LEBEDEV (»Ünnepnapon»), SAPAROV (»AZ örült») es MAJOROV 

(gyermekdarabok) stb. ugyancsak elsörangu dramaturgok. 
A vdrosi votjak szinpadokon sok forditott darab is szinre került 

pl. OsTRovsKijtol (»Ne elj fgy, ahogy a doktorok szoktak»stb.), L. N. 
TOLSToitol (»A sötetseg hatalma» »Minden tulajdonsdg kütfeje») stb. 

A szinmüirökon kivül kivdlõ elöadõ muveszek is jelentkeztek pL 
A. K. KIRILLOVA, MARKSITSKIJ, NOVIKOV, MARKSITSKAJA, MAJOROVA, 
PETROVA stb. 

. Ime, ez a votjdk szinhdz törtenete mogyorohejba tömöritve. 
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A magyarokhoz. 

(Madjaarit). 

frta: EINO LEINO (»Shemeikan murhe»). 
Szabadon forditotta: FARAGO JOZSEF. 

Ki.a vad Haynaut kiheverte, 
S nem lett tatdrra sem törökke — 
Hidba ölik azt a nepet, 
Mert az el es gyõz mindörökke, 
Az szetszakitja leike ldncdt, 
Ha szeme szent dlmoktõl szepült 
S baberral-teli-ütj dt szeli, 
Mert akarata ercböl epült. 

Hulldmzik meg az aranykaldsz, 
Zug meg a pdsztor harsdny kürtje, 
Cicdzik meg az esti szellel 
Szep magyar ldnyok barna fürtje. 
£l meg Rdkõczi: ejszakdnkint 
Csillan sisakja hüs forgõja, 
Riadoja zu g, komor felhök 
Ormain lobog lobogõja. 

Hi4ba versz a szivre vasat: 
A ver mindig a verhez tapad! 
Hidba kötöd güzsba habjdt: 
A Düna soha ki nem apad! 
Lehet gdtakat rakni ele, 
Lehet vezetni üj mederbe, 
De ki sirt akar dsni neki, 
Cseberbõl maga jut vederbe. 

Tenger utdn kidlt a folyõ, 
Felhöt üznek a szilaj szelek. 
Tudjdtok meg, jõ testvereink: 
Ndlunk is jdrtak gyilkos telek. 
Söpört ndlunk is bomlott orkdn 
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Väinö, <itj dr a ikrds ha vat, 
Ndlunk is döngette jegesö 
A kek-köntösü ezer-tavat. 

Jöhet vizözön — fü j ja a dalt 
Delceg nepetek nõtds aj ka, 
Kirdlyfiakrõl mesel meset 
Estenkint minden magyar dajka. 
S ha volt bdl ndlunk, ahoi csupdn 
A ven T6lapo volt a vendeg: 
Akkor Tokaj düs szöllöhegyen 
A ropogõsat ropjdk mindeg! 

Atydnk elve es anydnk nyelve 
Nem fagy j egge az õles hõban, 
Söt fölldngol, mint ejszakdnkint 
Röt zsardtnok a füjtatõban. 
S ha majd eljön a marokszedes, 
Gyüjt a böngeszö, mint a hangya, 
Es megtetezve dll a tarlõn 
Az asztag, kereszt 6s kalangya. 

Matkamuistelmia <s> Reisimuljed <s> 

Üti benyomäsok. 
I. Suomalainen Unkarista. 

Oleskelun Unkarissa tekee suomalaiselle miellyttäväksi se erikoi
nen ystävällisyys, jota siellä osoitetaan suomalaisia kohtaan. 

Tämän ystävällisyyden yhtenä ilmaisuna ovat ne kaksi vapaapaik
kaa, jotka suomalaisille opiskelijoille on tarjottu Unkarin Kuninkaalli
sessa Musiikkiakatemiassa, joka viime keväänä vietti 100-vuotisjuh
laansa. Paraikaa ovat ensimmäiset suomalaiset opiskelemassa tuossa 
kuulussa oppilaitoksessa. Tästä huomaavaisuudesta saamme kiittää 
professori Nagy Gezaa, yhtä akatemian pianonsoiton professoreista, 
joka konserttimatkoiltaan Suomessa vei mukanaan lämpimän kiinty
myksen maahamme ja kansaamme. 

Suomen tuntemus on Unkarissa myöskin melkoinen. Sitä ovat 
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esitelmillään edistäneet monet Suomessa käyneet unkarilaiset. Mai
nittakoon m. m. Ispänovitsin, Bänin, Quintin, Ralfayn ja Kogutovitzin 
monet ja aina maallemme kovin myötätuntoiset esitykset. Balaton-
järven rannalla tapasin pari pientä partiopoikaa, jotka suomalaisin 
sanoin lauloivat Maammelaulun ja olivat lämpimästi innostuneet 
Nurmen ja Ritolan ennätyksistä. F61egyhäzan luostarissa lauloivat nun
nat minulle »Honkain keskellä», vain pari esimerkkiä mainitakseni. 
Toiselta puolen ei tietysti ole helppoa luoda mielikuvituksessa kuvaa 
niin etäisestä maasta kuin Suomi on, mutta se väikkyy heidän sielunsa 
silmäin edessä jonkinlaisena salaperäisenä satumaana. 

Unkarin kansansivistys ei koskaan ole käsittänyt niinkään laajoja 
kerroksia kuin meidän. Tähän puoleen on viime aikoina kiinnitetty 
yhä enemmän huomiota ja on tehty paljon uhrauksia kansansivistyk
sen hyväksi. Samalla on runsaasti lisätty vähemmistökansallisuuksien 
omakielistä opetusta. Vastalahjaksi on unkarilaisten asema Unkarista 
väkivalloin eroitetuissa osissa tehty aivan sietämättömäksi. Siitä on 
johtunut tavaton siirtolaistulva Budapestiin, jossa heidän elämänsä 
luonnollisesti on hyvin vaikeata. Näiden tulokkaiden joukossa on pal
jon ylioppilasnuorisoakin, jonka asema yleensäkin on varsin tukala, 
vaikka hallitus ja yhdistykset tekevätkin paljon heidän auttamisek
seen. M. m. ylläpitää valtio n. k. Horthy-kolleegia. Kahteen suureen 
entiseen kasarmirakennukseen on järjestetty asunto 650:lle ylioppi
laalle. He maksavat vain mitättömän summan, meidän rahassamme 
noin 40 mk kuukaudessa. Tästä maksusta saavat he vielä pesunkin. 
Myöskin on heillä käytettävänään kurssikirja-kirjasto, joka vastaa 
suurta omaisuutta. Rakennukset ovat erinomaisessa kunnossa, huo
neet puhtaat ja ilmavat. Tämän suurenmoisen laitoksen ylläpitämi
sessä saa valtio apua monelta taholta. Unkarin Naisten Kansallis
liiton mainitsi laitoksen johtaja sitä monella tavoin tukeneen. Useilla 
maaseutukaupungeilla on myös omat huoneensa, joiden asukit ovat 
erikoisesti heidän huolenpitonsa alaisia. 

Naisylioppilaille ovat useat naisyhdistykset järjestäneet saman
tapaisia asuntoja, vaikka ne tietysti ovat kääpiöitä Horthy-kolleegin 
rinnalla. Myös on perustettu useita »mensoja», joissa opiskelijoille 
halvasta hinnasta tarjotaan ruokaa. Parhaimmin hoidetuksi maini
taan protestanttisen naisyhdistyksen »mensaa», jonka johdossa tohto-
rinna Aino Hjelt-Pändy on sydän ja sielu. Hän kertoi monen ruoka
vieraistaan yöllä toimivan tarjoilijoina tai käyvän leipomoissa taiki
naa alustamassa hankkiakseen edes hiukan ruokarahaa. 
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Unkari taistelee nykyisin suurissa vaikeuksissa. Mutta tuntuu 
siltä, kuin ei se kuitenkaan olisi toivoaan kadottanut. .Yhtä lujasti 
kuin ikuiseen jumalalliseen oikeuteen uskoo se Unkarin ylösnousemi
seen. Miten se on tapahtuva, se on tulevaisuuden salaisuus. 

ALLI KALLIONIEMI^ 

II, Suomalainen Virosta. 

T»arttoon pitäisi tulla syreenien kukkiessa», sanottiin meille kotoa 
lähtiessä. Me tulimme jälkeen. Olemme kuitenkin tyytyväisiä. 

Emajoen Satakielen kaupunki — Eestin sydän — sen pyhä maat 
Mitä nimityksiä syntyykään muistojen palautuessa mieleen. — Tuo-
miomäki, vanhan kirkon rauniot, yliopisto, Kansallismuseo, koulut — 
niin, kaikki — katukivetkin siellä kertovat Eestin kansan vuosisatai
sista kärsimyksistä. Ja »Vanemuine» kohoaa sen kaiken keskeltä kuin 
sammumattoman uskon ja toivon monumentti. Se on syntynyt temp
peliksi, jossa yötä ja päivää kaiken uhallakin on vaalittu toivon 
tulta Eestin vapauden päivän koittoon. Ja se päivä on tullut! — 

Siellä seisovat kunniarintamassa »Vanemuisen» aulassa kansalli
sen hengen ensimmäiset vartijat, he, jotka Eestin tulevan vapauden 
päivän suurina airueina valaisevat hehkuvan isänmaanrakkautensa 
tulella vieraan ruoskan alle uupuvan kansansa yötä. Siellä on Lydia 
Koidulan, Kreutzwald'in, Jakobsson'in Janssen'in, Hurt'in kiviset 
hahmot. Ne muuttuivat meille eläviksi. Kun »Koit» — soihtunsa 
alas laskeneen »Hämärikin» vierellä — nostaa oman soihtunsa ylös,, 
korkealle, näen matkatoverini kirkastuneesta olennosta ikäänkuin 
hän henkensä silmillä näkisi sen ajan koiton lähellä, jolloin Suomen 
suku on suuri, itsenäinen ja yksi ja johon aikaan nyt ensimmäisenä 
tietä viittovat vapaa Eesti ja Suomi. 

* Setumaa, Eestin vanhan runon ja laulun maa! — Vain kapea joki 
sen eroittaa Liivinmaasta. Hartaus ja odotus täyttää mielen Setu-
maan rannalle soutaessa. Odotus täyttyy mitä rikkaimmilla ja kau-
neimmilla kokemuksilla. 

Joen rannalle jumalanpalvelukseen kulkeva kansallispukuinen 
kansa, vanha häämeno lauluineen, vieraille varattu, iäkäs sokea laulu-
emo savupirtissä sänkynsä reunalla istuen ja laulaen vanhoja, men
neiltä sukupolvilta perittyjä laulujaan — nämä kuvat veivät näkijänsä 
ajassa kauas taaksepäin. Siinä sykähteli tuttu oman kansan sydän, 
kalevalainen henki, yhteinen meille, yhteinen koko Suomen heimolle. — 
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Setumaa, Eestin uuden runon ja laulun luvattu maa. Kun Eesti 
löytää oman itsensä ja sen voimasta luo uutta, antaa Setumaa vuosi
satoja säilyttäneet rikkaat aarteensa ja niistä syntyy Eestin uusi runo 
ja laulu, kansallisen taiteen ja hengen viljelyksen uusi aika. 

»Saarenmaa, orjien saari», näin kirjoittaa Aino Kallas, parikym
mentä vuotta takaperin. — 

Kansanjuhla — moisiossa. Olimme siellä samalla Saarenmaalla. 
Kaksi aikaa ojentavat kättä toisilleen. Kirjoitetaan Eestin historian 
vaiherikas lehti. — 

Raskaalla mielellä sivuuttaa ensikertalainen kulkija jokaisen moi
sion. Ei jaksa muistaa muuta kuin Eestin murhepäivät aatelisherrain 
ajalta. —• 

• Kansakoulu, Kansallismuseo, Kansanlastenkoti — moisiossa. Onhan 
siinä aika koettaa hyvittää. Miten sopinevat rakennukset tarkoituk
seen. Vieraana niissä kuitenkin tämän sukupolven kansa kulkee. On 
ymmärrettävää, ettei se voi oikein arvioida noiden kauniiden rakennus
ten ja puistojen kulttuuriarvoa, tämä sukupolvi, jonka haavat ovat 
vielä arpeutumatta iskuista, joita moision ruoska löi. Uskomme, että 
se osaa omistaa maan. Se kuuluu sille. Se on sen yön ja päivän ras
kaalla työllä itsellensä monin kerroin ostanut. 

Eläväksi todellisuudeksi herännyt heimoustunne, rakkaus kovaa 
kokeneeseen sukulaiskansaan ja usko sen uuteen onnelliseen tulevai
suuteen — näiden saavuttamiseksi kannattaa tehdä matka sinne. 

MAIJA VÄISÄNEN. 

IIL Maggar ember Žsztorszdgröl. 

Föl sem tudom sorolni hamarosan, mi minden szepet lättam es 
tapasztaltam masfelhavi esztorsz&gi tartõzkoddsom alatt. Gyö-

nyörködtem festöi videkekben, elligyultam vildgtörtenelmi nevezetes-
-segek szlne elött, taldnyos vdrosok, idillikus falvak sikitorain koborol-
tam, tdgranyilt szemmel bdmultam titkokrõl suttögõ erödök ormaira, 
1 ätt a m fejlett mezögazdasägot, virigzõ 411attenyesztest, impondlõ 
gydrtelepeket, rokonszenves tdrsadalmi mozgalmakat, megcsoddltam 
egy jjdszületö nemzet rohamos halad&s&t, egy-egy pillant&st vetettem 
ismeretlen ismerösök lelki vildg&ba, hallgattam nyelvük ujszerü muzsi-
kdjdt, paroldztam kedves emberekkel — Tallinntõl lartuig, Tartutol 
Narvdig, Narv&tõl az orosz örsvonal^g ßsztorszdg keleti hatdrszelen. 
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Voltakepen csak nyelvi tanulmdnyok miatt indultam Esztorszdgba. 
Csupdn a veletlen müve, hogy utam emlekei tdgabb kõrre is kiterjedtek. 
Julius 31.-en 16 fõböl 4116 egyetemi hallgatõ csoport erkezett Tartuba 
Budapeströl. ßszt es magyar bardtaim buzditdsdra hozzdjuk csatla-
koztam. Didksapkds vezetõink lelkes kalauzoldsa mellett jdrtuk be 
a tartui parkot, a helyi mügyüjtemenyeket, könyvtdrakat es az egyetemi 
epületet^a pincehelyisegtöl a padlason levõ hajdankori karcerekig„ 
A hadseregföparancsnoksdg lerendelte a Tartu-nevü hadihajõt cirkdldsi 
területeröl, a Peipsi-tõrõl, az emajõgii ütvonalra, hogy szdmunkra 
ingyenes utazdst biztositson. A pompds hadihajõ programmunk szerint 
szabdlyozta sebesseget, kikötöhelyeit es ütvonaldt. A Kastre-birtok 
megszemlelese vegett szdlltunk partra legelsö l'zben. A birtok felügyelõ-
sege es munkdssdga a mi kedvünkert ügy intezte aznapi munkakö-
ret, hogy benyomdsaink e nagyszerü dllami gazdasdgrõl teljes egeszet 
kepezzenek, söt l'zletes uzsonndval is megvendegelte a tdrsasdgot. 
Zöldelõ erdök, illatos retek között, a hajdani sved-orosz csata szinteren 
suhant a hajõ ismeretlen keleti videkekre. S amidõn az utolsõ ha-
läszcsarda elmaradt mögöttünk s a vegtelennek tetszö lakatlan ldpok 
zondjdn äthaladva ki&rtünk a Peipsi-tõra, a hadseregföparancsnoksdg 
szikratavirõ ütjan lšpett 6rintkez6sbe järmüvünkkel, hogy hogylštünk 
felõl erdeklõdjek. Mustveeban küldöttseg es meleg vacsora vdrtrdnk2 
õrakor ejfel utdn. Narvai vezetõink közül ket erdekes szemelyiseg ragadta 
meg a figyelmünket: egy Oroszorszdgbõl menekült inkeri diak-ember, 
aki több evi eszperanto nyelvü levelezes utdn eljegyezte magdt egy aszodi 
magyar lednnyal es egy magyarul tudõ cipeszmester, aki a vildghdborü 
alatt mint hadifogoly eveken keresztül Nagykörösön tartõzkodott. 
A vdroshdzan, a mi zeumokban, a vizesesnel, a gydrtelepen — minde-
nütt megkapõan szlves fogadtatdsban reszesültünk. Eszt-, nemet- es 
orosznyelvü nyomtatvdnykent megkapta mindegyikünk a vdros törte-
netet. A vdroshdza tisztviselõnöi ajdnldssal es aldirdssal elldtott helyi% 

kepeslapokat ajdndekoztak mindnydjunknak. A vdros fizette hajõutun-
kat Narva-Jõesuuba. A magyar himnuszt egyesek keresere több 
helyen üjra meg üjra ei kellett enekelnünk. Üdvözlö beszedek es fel-
köszöntök zdpora zügott utunk menten. Vezetõink magyar szavakat 
es mondatokat tudakoltak. Rendkivüli engedelyt eszközöltek ki sza-
momra a vdrosparancsnoksdgtõl, hogy a drõtkerites-övezte orosz 
hatdrt közvetlen közelbõl megszemleljem. Az dllomds vezetõsege 
jdrgdnvt bocsdtott rendelkezesemre es hat närvai polgdr kiserönek 
ajdnlkozott. Erdekesseg szempontjdbõl ez volt- szdmomra a legjelen-
tõsebb ldtvdnyossdg. Ennek elbeszelese azonban hosszCra nyülna. 
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Az eszteket szerettem mär akkortdjt is, amidön meg nem is ismertem 
öket. De ha közönbösen, elfogultan vagy gyanakvdssal indultam volna 
fisztorszdgba, akkor is szüksegkepen meg kellet volna szeretnem öket. 
Sok-sok olyan ismeröst es bardtot szereztem köztük, akikre mindig 
szivesen gondolok vissza. Szeretnek följegyezni nehdny nevet a Fenno-
Ugria hasdbjain, — csak azert nem teszem, mert köszönetnek ttilontul 
olcsõ volna. Többen vendegül hivtak, ha meg egyszer arra vetödnem 
valamikor. Vannak, akik tdvozdsom utdn mdr levellel is fölkerestek. 
Jelentik, hogy megkezdtek a magyar nyelv tanuldsdt. Nem tudom, 
tetszik-e az eszteknek hasonlatom, de redm ugy hatottak, mint valami 
csaldd legpirosabb es legpozsgdsabb arcu, legifjabb tagja, a legbdjpsabb 
es legokosabb, a hebe-hõba remenyük-tört nagyobb testverek biisz-
kesege, akiböl kevely dicsekvessel nagy embert jõsolnak az elkõtya-
vetyelt kõver ugar visszaszerzeseben bizakodõ rokonok es ismerösök. 

FARAGO JÕZSEF. 

Poimintoja o Teated o Böngeszes. 

Pari ulkomaalaista lausuntoa unkarilaisista. 

Vilnan yliopistossa työskentelevä historiantutkija prof. MARIAN 
ZDZIECHOWSKI on joku aika sitte pitänyt kotimaassaan mieltä-

kiinnittävän esitelmän Unkarin historiasta ja Unkarin kansan luon
teenomaisista ominaisuuksista. Selostamme tässä esitelmästä muuta
mia kohtia. 

Historioitsijan, kansatieteilijän ja poliitikon mieltä kiinittään 
mitä suurimmassa määrässä se seikka, sanoo prof. Zdziechowski, että 
tämä vähälukuinen heimo jouduttuaan pois vanhoilta asuinpaikoiltaan 
ja asetuttuaan sellaiselle alueelle, jota joka puolelta ympäröivät vieraat 
ja viholliset kansat, ei ole sulautunut näihin kansoihin, vaan on kyen
nyt luomaan voimakkaasti organisoidun valtakunnan. Tämä tosiasia 
osoittaa, että unkarilaisilla on erinomaisen valveutunut ja kehittynyt 
itsenäisyyden tunto, oikeata poliittista vaistoa ja ensiluokkaista tar
moa toteuttamaan sitä, mitä olemassaolon taistelu käskee. He ovat 
hyvissä ajoin ymmärtäneet länsimaisen kristinuskon ja sivistyksen 
tarpeellisuuden ja siten päättäväisesti kehittäneet harhailevasta rosvo-
kansasta kulttuurikansan. Heihin on tosin sulautunut paljon turkki-
lais-tatarilaisia aineksia ja se on ympännyt heidän sieluunsa arojen 
seikkailunhaluista henkeä, mutta heidän maassaan ei voi nähdä yksi
lön rajoittamatonta hurjapäisyyttä eikä orjuuden heroismia. Päin
vastoin: Unkarin kansa kykeni eturinnassa Euroopan kansoista aikaan
saamaan järjestetyn lainalaisen elämän sovittaessaan tasapainoon 
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kuninkaan edut ja kansan edut. Ja unkarilaisilla on todella vieläkin 
etevää taitoa valtiollisen orienteerauksen alalla. 

Tunnen kolme erilaista unkarilaistyyppiä. Ensimmäinen on ylpeä, 
mutta jalomielinen, rohkea, sotaisa, hurja ja yltiöpäinen. Se on opti
mistista ja helposti vaikutettavissa olevaa Unkarin kansaa, joka vai
keimpien taistelu j ensa aikana keksi sananlaskun: »Extra Hungariam 
non est vita». Se on ikuistuneena Kossuthin ja Petöfin ihanissa ja 
mielikuvitusta kiihoittavissa persoonallisuuksissa ja se tyyppi on ylei
sesti tunnettu koko maailmassa. 

Tämä on unkarilaisen sielun toinen puoli. Mutta on toinenkin, 
jonka käsittäminen on vieraille kenties mahdotonta, vaikka se osoit
taa paremmin unkarilaisen rodun »essence mysterieuse»-tä (salaperäistä 
olemusta). Katselkaammepa sitä miestä, jota nimitetään suurim
maksi unkarilaiseksi. Tämä mies oli kreivi Istv&n Szechenyi, XIX:nnen 
vuosisadan uudelleenrakentamisen suuri realisten uudistusten alkuun
panija, kansallis-psychen syvällinen tuntija, joka suunnitteli komeasti 
organisoidun kansankasvatusohjelman tälle kansanpsychen tuntemi
sen perustalle. Ei kukaan unkarilainen ole tuntenut paremmin kuin 
hän unkarilaisen rodun siveellistä arvoa eikä kukaan paljastanut suu
remmassa määrin kuin hän Unkarin kansan heikkoja puolia. Hänen 
silmänsä olivat terävät ja hän nimitti synniksi taipumusta itsensäpet-
tämiseen, jota seuraa pakostakin epätoivo ja joka on yhteydessä 
pintapuolisuuden ja nopeaa vaikutusta tavoittelevan tyhjyyden kanssa. 
Sentähden hän taisteli kuolemaansa saakka parantumattoman illu-
sionistista Kossuthia vastaan. Turhaa oli kaikki. Vallankumous 
puhkesi. Cassandra-silmillään hän näki ja ennusti katastrofia, mutta 
ei kukaan tahtonut kuunnella tappion ja kovan onnen profeetan sanoja. 
Hänet valtaa siveellisen vastuun tunne: ehkäpä hän oli liian heikko 
Kossuthia ja tämän tyypillisiä entusiasteja vastaan ja tällä tavalla 
välittömästi syypää vallankumouksen puhkeamiseen? Ja alttiina tälle 
painostavalle tunteelle hän tulee mielipuoleksi ja itsemurhaajaksi. 

Ferenc Dedk'illa oli lujempi hermosto. Hän oli vallankumoukselli
sen politiikan vihollinen ja perusti dualismin Itävallan kanssa vuonna 
1867. Tämä sopimus oli Unkarin valtiollisen elämän, taloudellisten 
menestysten ja poliittisen merkityksen pohja aina monarkian kukistu
miseen saakka. Ja — ihmeteltävä, seikka! — tämä neuvokas, ajatte
leva, varovainen, lujatahtoinen ja ihmeellisen tuottelias mies kulki 
ilman itsepetosta, vieläpä ilman uskoa päämääriänsä kohti. Hän kuun
teli vain omantuntonsa käskyjä, »Osaan minä taistella ilman toivoa
kin», kirjoitti hän, kun häntä soimattiin pessimismistä, »ja tuo päättä
väisyys, joka perustuu minulla velvollisuustunteeseen, ei ole pienem
pää kuin niiden päättäväisyys, joita toivo innostaa», 

Kas, nämä yksinäiset ja surulliset miehet ilmaisevat unkarilaisen 
sielun »salaperäistä olemusta» (essence mysterieuse), jota voisimme 
määritellä rodulliseksi eristyneisyydeksikin. 

Unkarin kansa ei voinut turvautua keneenkään ja sitä sopii nimitä 
tää saareksi suuremmalla syyllä kuin tsekkiläisiä. Unkarin kansa on 
saari, jota joka puolelta huuhtelevat vieraiden, mahtavien ja vihollis-*-
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ten kansanainesten hyrskyt, ja sentähden ennusti aikanaan Herder, 
että unkarilaiset tulevat hukkumaan ympäröivään slaavilaiseen valta
mereen. Herderin ennustus tuli slaavilaisten pyrkimysten sytykkeeksi, 
mutta unkarilaisetkin hyötyivät uhkaavan vaaran ymmärtämisestä. 
Heidän sielunsa valtasi se vakaumus, että heidän on oltava sanka
reita, jotta voisivat ylläpitää riippumattomuutensa vieraiden ja vihol
listen kansojen keskuudessa. Unkarin kansa on Euroopan kansojen 
kalvaariatiellä (kärsimysten tiellä) yksinäisenä, oman onnensa nojaan 
jätettynä, tuskaa mieleensä kätkevänä. Jokin kirous raskauttaa tämän 
kansan kohtaloa. Ja kuitenkin se kulkee eteenpäin velvollisuuden käs
kyjä noudattaen ja vyöryttää alituisesti Sisyfuksen kalliota, sillä näin 
tahtoo joku ylimmäinen tahto, joka johtaa kansojen kohtaloa. 

* 

Saksalainen tiedemies THEO LÖBBERT julkaisee Essener Volkszei-
tungissa, Länsi-Saksan eniten levinneessä päivälehdessä, asiallisen ja 
myötätuntoisen artikkelin nykyisistä unkarilaisista. Mielenkiintoi
sesta kirjoituksesta selostamme muutamia kohtia. 

Budapest on ihana kaupunki, sanoo kirjoittaja. Kaikki on siinä 
suurenmoista. Mitä vain saattaa vaatia nykyajan suurkaupungilta, 
kaikki se on sieltä löydettävissä. Sen näköala on suorastaan ylhäinen. 
Harmaankellertävän Tonavan molemmilla puolilla sijaitsee aistik
kaita talorivejä. Sen asukkaat ovat vieraanvaraisia. Ja mitä onkaan 
tullut siitä maasta, jonka .keskus on Budapest! 

Trianonin rauhansopimuksen perusteella on entisestä kukoistavasta 
ja pontevan vauhdikkaasti kohoavasta Unkarista tullut pieni valtio, 
jonka alueesta kaksi kolmatta-osaa riistettiin. 68 % sen entistä väes
töä — niiden joukosta 33 % periunkarilaisia — joutui vieraiden kan
sojen: tsekkien, serbialaisten, romanialaisten ja itävaltalaisten ikeen 
alle. Sen teollisuudelta on riistetty kaikki raaka-aineet. Maailman
sotaa seuranneet poliittiset taistelutkin aiheuttivat paljon vahinkoja.. 
On vuotanut unkarilaista verta suunnattomasti. Bolshevismin kukis
tumisesta alkaen kuitenkin Unkarissa vallitsee täydellinen järjestys 
ja rauha. 

Unkarilaisia innostaa yksi ainoa päämäärä: riistettyjen alueiden 
valloittaminen. Trianon merkitsee unkarilaisille samaa kuin Versailles 
saksalaisille. Mutta unkarilaiset ovat rohkeat eivätkä ole toimimatta. 
He tahtovat elää ja sentähden kykenevätkin elämään. He asetta
vat kaiken voimansa isänmaan palvelukseen'. Tästä yhtenäisestä 
kansallisesta tahdosta saa Unkarissa nähdä todistuksia kaikkialla. 
Monessa paikassa näkee liikuttavia tunnuslauseita: »Silvottu Unkari 
ei ole valtakunta, kokonainen Unkari on taivaan valtakunta». Jokai
sessa raitiotievaunussa näkee vihreitä ilmoituksia, joista voi lukea: 
»Uskon Jumalaan, uskon isänmaahan, uskon Jumalan iankaikkiseen 
oikeuteen, uskon Unkarin ylösnousemukseen. Amen.» Tämä luotta-
mustaherättävä rukous on myös virallisena rukouksena kouluissa. 
Tästä ja monesta muustakin seikasta on todettavissa, että uskonnon 
4 
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ja isänmaan aate on sulautuneet yhteen unkarilaisten sielussa. Unka
rin kansallislaulua lauletaan pyhäpäivinä Unkarin jokaisessa kirkossa 
liikuttavalla innostuksella. Monet asiat, joita kaukaa ei voi käsittää, 
tulevat selviksi ja oikeutetuiksi läheltä katsottuna. 

Trianonin rauhansopimusta vastaan on tehokkain se uskollisuuden 
vala, jonka vannovat tuhannet unkarilaiset aina rauhansopimuksen 
allekirjoittamisen surupäivänä. Sinä päivänä seppelöidään Vapauden-
torilla ne neljä irredenta-kuvapatsasta, jotka ovat miehitettyjen aluei
den vertauskuvat (unkarilaiset eivät koskaan nimitä näitä alueita 
menetetyiksi alueiksi). Läsnäolijat vannovat valan näiden alueiden 
lippujen kautta, että he ponnistelevat parhaansa mukaan näiden aluei
den valloittamisen edestä. Sitten annetaan liput Unkarin herttua-
kardinaalille, joka vie ne juhlallisen kulkueen saattaessa Pyhän Tapa
nin tuomiokirkkoon, missä ne sitten jatkuvasti muistuttavat unkari
laisia uskollisuuden-valan velvollisuuksista. 

Paljon muitakin asioita on asetettu kansallisen työn palvelukseen. 
Näemme taiteellisen täydellisiä kuvakortteja, jotka symbolisoivat 
riistettyjä alueita ja joista voimme yhä uudestaan lukea Trianonin 
sanat: »Ei, ei koskaan!» Ne työskentelevät sekä Unkarissa että ulko
mailla Unkarin pyhimpien päämäärien saavuttamiseksi. On liikut
tavaa vetoaminen maailman omaantuntoon, vetoaminen, joka nimit
tää syystä Unkaria kulttuurin suojamuuriksi, »porta culturae», lausuen: 
»Sen miekan, joka on suojellut teitä turkkilaisten ja tatarilaisten 
hyökkäyksiä vastaan, pitää säihkyä edelleenkin unkarilaisten käsissä.» 

Tämä kansallinen piirre on luonteenomaista jokaiselle kansanker
rokselle. Kaikki ristiriidat ja eripuraisuudet lakkaavat olemasta, kun 
isänmaa on kysymyksessä. Unkarin ylioppilaskunta työskentelee 
yhtenäisessä kristillis-kansallisessa yhdistyksessä. Se pitää tärkeim
pänä päämääränään Trianonin rauhansopimuksen kukistamista. Sillä 
on omat työpajat, kutomatehtaat ja liikkeet, tavaratalot, uutistoi
misto, ulkomaan opintomatkat ja muita hyödyllisiä laitoksia ja toi
menpiteitä. Mutta kaikkien yläpuolella on suuri kansallinen asia. 
Ylioppilaiksi otetaan vain sellaisia, jotka ovat täysin luotettavat kan
salliselta ja siveelliseltä kannalta katsoen. Yliopiston kirjoihin voi 
päästä vain määrätty prosenttiluku vieraita rotuja ja kansallisuuksia^ 

Kaikki tarkkaamisemme viittaavat siihen, että unkarilaisista, jotka 
saksalaisia ja saksalaista kulttuuria pitävät suuressa arvossa, voimme 
oppia monipuolisesti hyödyllisiä asioita, vieläpä mekin saksalaiset. 
Suokoon Jumala, että kohtalon murjoma Unkarin kansa pääsisi mitä 
nopeimmin vanhaan veljelliseen yhteyteen samallaisten kärsimysten 
kohtaaman Saksan kanssa. 

Sovjet ja Venäjän kansalliset vähemmistöt. 

Toimituksellemme on lähetetty »L'Est Europeen»-nimisen Warso-
vassa kerran kuukaudessa ilmestyvän ranskankielisen poliittis-

taloudellisen-historiallisen kulttuurilehden 5:nnen vuosikerran toukokuun, 
numero. Komeassa julkaisussa on muun muassa 23 sivua käsittävä 
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mieltäkiinnittävä kirjoitus »Fenno-Ugrian» toimituksen jäsenen, syr-
jääniläisen opettajan iGon MõsŠEGin kynästä nimellä: »Sovjetin todel
linen politiikka Venäjän neuvostotasavallan kansallisiin vähemmistöi
hin nähden» {La vraie politique des Soviets ä V egard des nationalites 
non-russes de la S. S. S. i?.). Arvokkaan artikkelin kirjoittaja selostaa 
Venäjän kansallisuuksien vaiheita Herodotoksen aikakaudesta meidän 
päiviimme saakka ja toteaa, että »porvarien, kansalliskiihkoisten ja 
vastavallankumouksellisten» hävittämisen ja »köyhälistön oikeutettu
jen vaatimusten» tyydyttämisen varjolla riistettiin kansallisilta vä
hemmistöiltä sivistyneistö ja haaskattiin näiden kansojen sivistykselli
set ja taloudelliset apulähteet. Kirjoitus sisältää sitäpaitsi järkyttäviä 
tietoja valkoisten ja punaisten sotajoukkojen hurjistelxiista, väennostor, 
ryöstö-, poltto- ja raiskaamisretkikuniysta, riehuvasta nälänhädästä, 
siveystason alentumisesta, nyrkkioikeudesta, eläimellisten taipumusten 
valtaanpääsemisestä, autonoomisten alueiden mielivaltaisista rajoista, 
kouluista, sivistysoloista, valtion varojen puolueellisesta käyttämi
sestä, siirtolaispolitiikasta, veroittamisesta sekä venäläisen väestön 
lisääntymisestä ja muiden kansojen lukumäärän vähenemisestä bol-
sheviikkien julkaisujen, virallisen tilaston ja kirjoittajan omakoh
taisten kokemusten perusteella. 

Selostuksia<s> Arvustused o Beszamolas. 

Bän Aladär, A  f  i n n  h e m z e t i  i r o d a l o m  t ö r t e n e t e  
(Suomalaisen kansalliskirjallisuuden historia). Budapest, 1926. 
Szent-Istvdn-T&rsulat, az Apostoli Szentszek könyvkiadoja. 160 
oldal. »Szent Istvdn Könyvek»: 39. szdm. 

T iz ivre terjedö csinos kis munka: a finn irodalom elsö rendszeres 
dttekintese magyar nyelven. 

A jõ megjelenesü munka jellemzö vondsai elsösorban az dttekinthe-
töseg es vildgossdg. A bevezetes elöadja Finnorszdg törteneti, földrajzi, 
etnogrdfiai, politikai, valldsi es nemzetisegi viszonyait. A Nepkölteszet 
ci'mü fejezet a finn nepköltes dltaldnos jelleget es csoportjait, a kalevalai 
runok fajait, versmerteket es elöaddsi modjdt, a Kalevala föalakjait, 
tartalmdt, szerkezetet, esztetikai es tudomdnyos jelentöseget, a sampo" 
kerdest, a nepenekeseket, a Kanteletart, a közmonddsokat, babonakat^ 
igezö verseket, taldlos kerdeseket, nepmeseket es a modern nepköltest 
ismerteti. A müirodalom korszaki reszletezesenel követi I. V. Juveliust 
a következö csoportositds szerint: a) katholikus kor (1542-ig), b) ä 
hitijit&s es az irodalmi nyelv megalapitdsdnak kora (1542—1640), 
c) az egyetem megalapitdsdt követö kor (1640—1721), d) a fennofilek 
es a felvildgosodds kora (1721—1809), e) az elsö nemzeti ebredes korä 
(1809—1835), f) a Kalevala es a hazafias sved' nyelvü költeszet kora 
(1835—1860), g) a finn nyelvü nemzeti irodalom megalapitdsdnak 
kora (1860—1880), d) az üj realizmus es romanticizmus kora (1880-tol 
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napjainkig). A szerzö kiterjeszkedik minden korban az ältalänos jellem-
zesre, a müveltsegi viszonyokra, az irodalmi emlekekre valamint a 
fontosabb nemzeti, tdrsadalmi, politikai es szellemi mozgalmakra. 
A könvv reszletes jegyzeket közöl a finn irodalom magyarra forditott 
müveiröl es a finn irodalom magyar vonatkozdsait is megemliti. A 
finn földrajzi- es keresztnevek sved es magyar megfelelöi zdrõjelben 
vannak feltüntetve. Az utolsõ lapok dttekintest nyv jtanak a finn hir-
lap- es folyoirat-irodalom, a hazai törtenetir&s, a müvelödes- es iroda-
lomtörtenet, valamint a regiseg-, nep- es nyelvtudomdny mai dllapotd-
rõl es kivdlobb müvelöiröl. 

A könyv külalakja ügyes es szemrevalõ. Stflusa folyekony, adatai 
dltaldban tdrgyilagosak. E hezagpõtlõ mö regõta erzett hi&nyt küszö-
böl ki a magyar kulturdlis eljet teren. 

Kymmenen painoarkkia käsittävä teos: ensimmäinen järjestelmäl
linen yleiskatsaus suomalaisen kirjallisuuden vaiheista unkarin 

kielellä. 
Soman näköiselle teokselle ovat luonteenomaisia ensi sijassa käte

vyys ja selvyys. Esipuhe selostaa Suomen historiallisia, maan- ja kansa
tieteellisiä, poliittisia, uskonnollisia ja kansallisia kysymyksiä. Kansan
runous-niminen luku käsittelee suomalaisen kansanrunouden yleistä 
luonnetta ja ryhmiä, Kalevalan runojen lajeja, niiden runomittaa ja 
esitystapaa, Kalevalan päähenkilöitä, sen sisältöä, rakennetta, esteet
tistä ja tieteellistä merkitystä, sampo-kysymystä, runolaulajia, Kante
letarta, sananlaskuja, taikoja, loitsuja, arvoituksia, kansansatuja sekä 
nykyaikaista kansanrunoutta. Eritellessään taidekirjallisuuden ajan
jaksoja seuraa tekijä I. Vj_Juveliusta seuraavasti: a) katolilainen aika
kausi (vuoteen asti 1542), b) uskonpuhdistuksen ja kirjakielen perus
tamisen ajanjakso (1542—1640), c) yliopiston perustamista seuraava 
aika (1640—1721), d) fennofiilien ja valistuneisuuden aikakausi (1721 
—1809), e) ensimmäisen heräyksen ajanjakso (1809—1835), f) Kale
valan ja isänmaallisen ruotsinkielisen runouden aika (1835—1860), 
g) suomenkielisen kansalliskirjallisuuden perustamisen aikakausi (1860 
-1-1880), h) uuden realismin ja romantiikan ajanjakso (vuodesta 1880 
nykypäiviin asti). Tekijä koskettelee kultakin aikakaudelta ajan yleistä 
luonnetta, sivistyksellisiä olosuhteita, kirjallisia muistomerkkejä sekä 
tärkeimpiä kansallisia, yhteiskunnallisia, poliittisia ja henkisiä vir
tauksia. Kirja sisältää seikkaperäisen luettelon suomalaisen kirjalli
suuden unkarinnoksista ja maininnan suomalaisessa kirjallisuudessa 
esiintyvistä unkarilaisista kosketuksista. Suomalaisten maantieteel
listen nimien ja ristimänimien ruotsalaiset ja unkarilaiset vastineet 
ovat sulkumerkeissä. Viimeiset sivut tarjoavat yleiskatsauksen suoma
laisen sanoma- ja aikakausilehti-kirjallisuuden, kotimaisen historian, 
sivistys- ja kirjallisuudenhistorian, muinais- ja kansatieteen sekä kie
lentutkimuksen nykyisistä vaiheista ja etevimmistä edustajista. 

Kirjan ulkomuoto on miellyttävä ja siro. Tyyli on sujuva, tiedot 
ovat yleensä asiallisia. Kirja poistaa huomattavan puutteen unkari
laisessa sivistyselämässä. 

J. F. 
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E e s t i  R a h v a  M u s e u m i  A a s t a r a a m a t  I . ,  l e h e k ü l g  
160. Tartu 1925. (Viron Kansallismuseon Vuosikirja I., sivuja 160. 
Tartto 1925). 

ieltäkiinnittävä hanke on tänä vuonna pantu Virossa alkuun: 
Viron Kansallismuseon ensimmäinen vuosikirja hienolle paperille 

painettuna, 10 painoarkkia käsittävänä, komeana nidoksena on vähän 
aikaa sitten ilmestynyt. 

Kirjan esipuhe antaa lukijalle mieltäkiinnittäviä lisiä Viron kansan
omaisesta kulttuurista, sen ilmaisujen keräämisestä sekä museon histo
riasta ja sen nykyisistä vaiheista. Sitä seuraavissa luvuissa kertovat 
useat erikoistutkijat valaisevia, monesti ainakin maallikolle suorastaan 
yllättäviä tietoja: prof. M. J. EISEN muinaisaikojen virolaisten pai
menten elämästä, prof. A.M. TALLGREN Suomen Kansallismuseossa talle
tetuista Viron esihistoriallisista esineistä, prof. LAURI KETTUNEN vepsä
läisten häätavoista, tri I. MANNINEN setukaisten rakennuksista, F. LEIN-
BOCK kavio- ja ruukku-päähineistä, maist. H.MOORA ja tri WALTER AN
DERSON Kohtlan mitalilöydöstä, maist. H. MOORA Pilistveressä päivän
valoon tulleista hopea-esineistä, maist. G. WILBERG muinaisaikojen ka
lastuksesta, tri I. MANNINEN kreeviniläisten kansallispuvuista ja niiden 
kansatieteellisestä sukulaisuudesta. Kirjan viime luvussa tri I. M(AN-
NINEN) ja F. L(EINBOCK) selostavat seikkaperäisesti Viron Kansallis
museon rikkaita kokoelmia. 26 sivua käsittävä saksankielinen yhteen
veto liittyy vironkieliseen tekstiin. Kirjassa on 80 taitavasti valittua 
kuvaa, osittain Viron ja Suomen kansallismuseoiden esineistä, osittain 
valokuvia asianomaisista henkilöistä ja maisemista, osittain myös 
luonnoksia ja karttoja. Tekstiin pujotellut tilastolliset taulukot, taijat 
ja kansanrunot tekevät kirjan sekä asiantuntijoille että maallikoille 
mielenkiintoiseksi ja arvokkaaksi. Toivomme, että tätä pirteätä ensim
mäistä vihkoa tulee aikanaan seuraamaan yhtä mieltäkiinnittäviä 
toisia vihkoja. 

Simo Pakarinen, S u o m a l a i n e n  k i r j a l l i s u u s  1 9 2  
1 9 2 3 .  A a k k o s e l l i n e n  j a  a i n e e n  m u k a i n e n  l u e t 
telo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1924. Siv. 522. 
Hinta nid. Smk. 200: —, sid. Smk. 250: —. 

V1878 julkaisemallaan kirjallisuudenhistoriallisella luetteloteoksella 
Suomalainen kirjallisuus 1544—1877 aloitti prof. VALFR. VASE-

NIUS suomenkielisen kirjallisuuden tieteellisen bibliorgafiasarjan, jota 
aloittaja itse jatkoi viidellä »lisävihkolla» vuoden 1900:n loppuun asti 
ja sittemmin kirjastonhoitaja SIMO PAKARINEN neljällä viisivuotis-
luettelolla 1901—20. Tämä julkaisusarja on äskettäin saatu ulottu
maan vielä lähemmäksi nykyhetkeä, kun sen nykyinen toimittaja 
hra Pakarinen, viime vuoden päättyessä on saanut loppuun painate
tuksi uuden kolmivuotisluettelon Suomalainen kirjallisuus 1921 1923. 
Tämäkin »lisävihko», järjestyksessä kymmenes, joka äskettäin on saa

J. F. 
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punut kirjakauppoihin, sisältää sekä aakkosellisen että sisällyksen eli 
»aineen» mukaisen luettelon. Edeltäjistään se poikkeaa siinä, että 
kaunokirjalliset y. m. »suuren yleisön» kirjat, joita kirjakaupoista 
enimmän kysytään aina muistamatta tai tietämättä tekijän nimeä, 
ovat otettuina luetteloon myöskin oman nimikkeensä mukaiseen aak
kosellisen luettelon kohtaan, mistä viitataan tekijän nimeen, esim. 
»Jeftan tytär» ks. Peltonen; »Jeesuksen elämä» ks. Skovgaard—Peter
sen, C.; »Moottorivene» ks. Walli A. I. Tämä lisäys kuuluu tapahtu
neen etupäässä kirjakauppiaiden työn helpottamiseksi ja heidän nimen
omaisesta pyynnöstäänkin. (Käännösteokset löydetään sitäpaitsi 
suomentajan nimen avulla.) Kirjakaupan mukavuutta on tahdottu 
edistää myöskin sillä, että nyt ilmestynyttä luetteloa ei ole ulotettu 
vuosiin 1924 ja 1925. — Sarja kokonaisuudessaan ansaitsee tietysti 
tärkeänä hakemistona varsinkin kaikkien suurempien kirjastojen 
huomiota. 

Kalevalaseura, K a l e v a l a s e u r a n  v u o s i k i r j a  5 .  W e r n e r  
Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1925. Siv. 254. Hinta Smk. 50: —. 

Julkaisu on omistettu AKSELI GALLEN-K ALLELAlle hänen ( 0-vuotis-
päivänsä johdosta ja koristaa sitä alkuliitteenä tait. ALPO SAiLOn 

veistoskuva juhlitusta. Se sisältää joukon kirjoitelmia, ja tutkielmia 
suomalaisen kielitieteen, kansanrunouden, kansatieteen ja kansallisen 
sivistyselämän aloilta ynnä katsauksen Kalevalaseuran toimintaan. 
Kirjoittajina esiintyvät E. N. SETÄLÄ, P. E. PAVOLINI, LOUTS SP\RRE, 
YRJÖ HIRN, A. R. NIEMI, V. TARKIAINEN, J. J. MIKKOLA, O, MANNINEN, 
A. HÄMÄLÄINEN, U. T. SIRELIUS, A. M. TALLGREN, AARNE EUROPÄERS, 
A. O. VÄISÄNEN, UNO HOLMBERG ja LAURI KETTUNEN. Taidejäljennöksiä 
on Alpo Sailon mainitun lisäksi EMIL ViKsTRÖMiltä, CARL BENGTsiltä ja 
J. R. MÄNTYseltä. Julkaisu on kuten aikaisemmatkin seuran vuosi
kirjat painettu hyvälle paperille ja huoliteltua työtä. 

Juho Rtld. Koskimies, A m e r i k a n  m a t k a l t a .  M a t k a k e r t o m u s  
Yhdysvalloista ja Amerikan suomalaisalueilta. W. Söderström 
O.Y., Porvoo 1925. Siv. 256. Hinta Smk. 35: —. 

Piispa KOSKIMIEHEN matkan tarkoitus selviää hänen teoksensa 
alkusanojen maininnasta: »siirtolaisasia kiinnitti niin kirkon kuin 

yhteiskunnankin huomiota». 
Sivuuttamalla »matka-piispan» matkan alkutaipaleen, siirrytään 

hänen mukanaan New Yorkin maailman kaupunkiin, josta saatu ensi 
vaikutelma ei estä häntä uppoutumasta suurkaupungin hälinään. 
Kiireestä ja ajanvähyydestä huolimatta onnistuu matkailijan omis
tautua vallitsevalle yanke-mielteelle »keep smiling» — hymyilkää, 
olkaa hyvä. Mukaansa tempaa matkailijan amerikalainen kiire ja 
toimeliaisuus. Kokouksia, juhlia ja vierailuja on Amerikan suoma
laisten »suur-vieraalla» melkeinpä loputtomasti, joiden yhteydessä 
hän lukijankin perehdyttää amerikalaisten vieraanvaraisuuteen ja 
kohteliaisuuteen, mikä sydämmellisyytensä ohessa voi olla. varsinkin 
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vieraalle, mielistelevääkin. Ihaillen kuvaa kertoja sitä tapaa, millä 
Amerikan virastoissa, pankeissa y. m. kanssaihmisiä kohdellaan. 

Läpi koko Amerikan suomalaisasutuksen kuljettaa matkailija luki
jaansa, perehdyttäen hänet niihin paikkakuntiin ja työaloihin, joissa 
maamiehemme Amerikassa toimivat. Kaivos-, tehdas-, maanviljelys-
ja kalastuselinkeinojen kiireiseen hälyyn hän syventyy siirtolaisena. 
Amerikan suomalaisesta miljoonaliikemiehestä vähempivaraiseen »kan-
tofarmariin» asti tutustuu piispa ja tunnustaa, että kun tekee tutta
vuutta niin isän kuin miehistyvän pojan kämmenten kanssa, saa olla 
"vakuutettuna, että pakenee erämaa. Nopeasti tekee matkailija ha
vainnolta sikäläisten maamiestemme keskuudessa, esittäen ne sellaisen 
kertojan taitavuudella, joka antaa lukijalleen muutakin kuin kirjoi
tetun sanan. Kirjoittajan kuvaus suuren lännen tasavaltojen kirkolli
sista oloista on mieltäkiinnittävää, avaten niissä näkökohtia, jotka 
ainoastaan kirkonmiehelle ovat selvästi näkyvissä ja hänen esitettä
vissään, vaikka lieneekin esityksessä jonkunverran pidetty esillä myös
kin kirkollispoliittisia näkökantoja. 

Kertojana ja matkailijana saavuttaa kertoja heti lukijansa luotta
muksen. Kaikesta matkailijalle huomattavasta, mitä tila suinkin 
sallii, kertoo hän sellaisena kuin hän sen käsittää, syventyen silloin 
tällöin seikkoihin, jotka kovin miellyttävästi lukijan mieltä ailahdutta-
vat. 

Rohkealla asiallisuudellaan, esityksillään ja leikinlaskuillaan, joista 
englanninkieltä osaamaton lukija ehkä osan kadottaakin, saavuttaa 
hän Amerikassa siinä määrin maamiestemme suosion, että näiltä harva
sanaisilta ihmisiltä pusertuu esiin seuraavanlainenkin tunnustus: »Kylä
sinä niillä puheilla saat kulkea läpi koko Amerikan maan.» 

Voitaneenpa täälläkin yhtyä erään Amerikan suomalaisen sanoma
lehden piispa Koskimiehen matkaa koskevaan lausuntoon: »Ei sitten 
Maunu Tavastin aikojen ole meikäläiset kirkkoruhtinaat piispa Koski
miehen tavoin jaksaneet syventyä kansanmiehen elämään ja uppoutua 
hänen tietoisuuteensa ihmisenä.» 

Jo tämänkin perusteella voi teosta auosittaa luettavaksi, vaikka ei 
lukuun ottaisikaan siinä eteen avautuvia näköaloja, joita useat muut 
suomalaiset »Amerikan kävijät» eivät ole sanottavammin onnistuneet 
havaitsemaan. 

E. N. KARHISTO. 

Uutisia <•> Uudised <•> Hirek. 

Unkarin Tiedeakatemian 100-vuotisjuhla ja heimositeet. Unkarin 
Tiedeakatemian 100-vuotisjuhla oli luonnollisesti jo sellaisenaan suuri 
merkkitapahtuma suomalais-ugrilaisen kulttuurin alalla. Mutta tämä 
valtava juhla on myöskin hyvin huomattavasti korostanut suomalais
ugrilaisia kulttuurisiteitä. Se on esiintynyt ja esiintuotu lukuisissa 
edustavissa onnitteluissa juhlivalle akatemialle Suomen ja Viron puo
lelta. 



244 Uutisia — Uudised— Hirek. 

Suomalais-ugrilainen aikakausilehti ranskan kielellä. »Revue des 

Etudes Hongroises et Finno-Ougriennes»-nimisen, Unkarin Tiede-
Akatemian avustuksella pariisilaisen EDMOND CHAMPION^ kustanta
man tieteellisen aikakausilehden maaliskuun numero on joku viikko 
sitten ilmestynyt. Komea vihko sisältää tutkimuksia, artikkeleita, 
selostuksia ja mielenkiintoisia tiedoituksia. Kirjoittajien joukosta 
mainitsemme seuraavat:; Strassburgin yliopiston prof. HENRI TROU-
CHON, Budapestin Eötvös-kollegion ranskan kielen prof. AURELIUS 
SAUVAGES, Budapestin yliopiston professorit SÄNDOR ECKHARD, JÄNOS 
MELICH ja JözsEF NAGY, Unkarin Kansallismuseon ylijohtaja B^LINT 
HÖMAN, unkarilaiset tiedemiehet G^ZA BIRKÄS, LAJOS RAcz, GYULA 
MISKOLCZY, DEZSÖ PAIS sekä Genfin yliopiston prof. FRANK CHOISY. 
Aikakausilehden toimittajat ovat: kansainliiton sihteeri ZOLTAN BARA-
NYAY (Genf) ja prof. SXNDOR ECKHARD (Budapest). 

Valkoinen ruusu Unkarin kultusminislerille. Unkarin Tiedeakate
mian 100-vuotis juhlilla käydessään on Suomen opetusministeri E. N 
Setälä antanut Unkarin kulttusministerille kreivi Kuno Klebelsbergille 
Suomen Valkoisen Ruusun suurristin hänen ansioittensa vuoksi kum
mankin maan henkisien siteiden lujittamiseksi. 

Suosittu esitelmä Suomesta ja Suomen kansasta Unkarissa. Johtaja 
Sändor Isp&novits, joka on monta kertaa käynyt opintomatkalla 
Suomessa, on valmistanut Suomesta valistustarkoitukseen soveltuvan 
esitelmän. Se jakautuu kahteen osaan: a) Tuhansien järvien maa 
(maantieteen ja turistiikan kannalta), b) Suomen kansa ja sen kult
tuuri (kansatieteen ja sivistyshistorian kannalta). Esitelmään liittyy 

• 100 diapositiivia ja 2 filmisarjaa. 
Joht. Isp ano vits on tähän asti pitänyt esitelmäänsä Budapestissä 

ja maaseudun kaupungeissa, osittain kulttuuri-yhdistysten pyynnöstä, 
osittain omasta aloitteestaan opiskelevalle nuorisolle, yhteensä 49 
kertaa. Nyttemmin hän on hankkeissa pitää esitelmäänsä 50:nnen 
kerran ylioppilaille, juhliakseen esitelmä toimintansa merkkitapausta. 

Unkarilainen yleisö ottaa lukuisasti osaa näihin tilaisuuksiin ja 
seuraa mielenkiinnolla kuulemaansa ja näkemäänsä. 

Unkarilainen heimolehti. Toimituksellemme on lähetetty »Tur&n»-
nimisen unkarilaisen aikakausilehden VII:nnen vuosikerran touko
kuun numero. 48 sivua käsittävän vihon mieltäkiinnittävästä sisäl
löstä mainitsemme seuraavat kirjoitukset: Sdndor Mdrki: Dizabulin 
kansa (Turkkilaisten ensimmäinen valtakunta), Aladär Bdn: Kaleva
lan arvo ja merkitys, Nikolaus Kann: Viron kansansivistys ja koulu
olot, Jenö Vegh: Konstantinopolilaisia vaikutelmia. Varsinaisten 
artikkelien jälkeen seuraavat vakinaiset otsikot: Pienempiä kirjoi
tuksia, Kirjallisuutta, Uutisia, Seuran asio.ita. Nämä otsikot sisältä
vät myötätuntoisia selostuksia m. m. Tallinnan kulttuurikokouksesta, 
Suomessa ja Virossa pidetyistä Jokai- ja Madäch-juhlista, Budapestissä 
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toimeenpannusta Kalevala-illasta, suomalais-unkarilaisista siteistä, 
prof. Jõzsef Szinnyein, Bela Vikdrin ja tri Aladdr Bdnin saamista suo
malaisista kunniamitaleista, Robert Kajanuksen, Alma Kuulan ja 
Ilmari Hannikaisen Unkarissa pitämistä konserteista, virolaisten nais
ten unkarilaisten lasten hyväksi suorittamasta hyväntekeväisyystoi-
minnasta, K. J. Stählbergin ja Vilho Soinin muistojuhlista, Tallin
nassa yritetystä kapinasta, prof. Antti Aarnen kuolemasta, Kallela-
kirjasta sekä prof. U. T. Sireliuksen »Die Herkunft der Finnen»-nimi-
sestä teoksesta. 

Anni Swan mesei magyarul. — Anni Swanin satuja unkariksi. A 
finn gyermekirodalom közkedvelt kepviselöje, ANNI SWAN, legszebb 
mesei — A mesestarisznya, A csoddlatos komdk, Csaldnbanya, Kardcsony, 
este az erdõb en, A hulldmok titka, A tenger asszonydnak ajdndeka, 
Mese a Vizimanõrõl es Aranytücsökröl, Maridnna gyöngykorondja, 
A csodavirdg, A tenger kirdlynöje es az ö fia, Mese a kis hegedüröl, 
Vardzsvdr — »Mesek az ezer tõ orszdgdbõl» cimmel, SEBESTY£N IRŽN 
müveszi forditdsaban, FÄY DEZSÖ rajzaival dlszitve kevessel ezelött 
hagytdk el az Athenaeum Irodalmi es Nyomdai R.-T. könyvsajtõjdt. 
A kedves könyv ezer meg ezer gyermekszobdba minden bizonnyal sok 
örömöt es napsugarat fog vardzsolni. 

Suomalaisen lastenkirjallisuuden suositun edustajan ANNI SwANin 
kauneimmat sadut — Satukontti, Ihmeelliset kummit, Nokkosnoita, 
Jouluaatto metsässä, Aaltojen salaisuus, Vedenemännän lahja, Satu 
Vesihiidestä ja Kultasirkasta, Marjaanan helmikruunu, Ihmekukka, 
Merenkuningatar ja hänen poikansa, Satu pienestä viulusta, Lumolinna 
ovat tuonaan ilmestyneet Budapestissä »Athenaeum» kustannus
osakeyhtiön kustatamana, Ir£n SEBESTYŽNin taiteellisina käännök
sinä, DEZSÖ FÄYn somistamina, nimellä »Satuja tuhansien järvien 
maasta» (Mesek az ezer to orszägäböl). Herttainen kirja loihtinee riemua 
ja päivänpaistetta tuhansiin unkarilaisiin lastenkamareihin. 

Petöfiä hollanninkielellä. — Petöfi Hollandi keeli. Magyarsdgin 
äskeisen ilmoituksen mukaan Petöfin kauneimmat runot ovat ilmes
tyneet Hagissa hollannin kielellä. Kirjan toimittajana on ollut hollan
tilainen kirjailijatar A. S. C. "WALLIS. Kirjan esipuheen on kirjoitta
nut piispa G£ZA ANTAL, kirjalijattaren mies. Nidos sisältää 50 runoa. 
Kirja on ilmestynyt loistopainoksena Hollantilaisunkarilaisen Seuran 
kustantamana. Jokaisen runon otsikon alle on painettu asianomaisen 
runon unkarilainenkin nimi. 

Magyarsdgi hiljutist teadaannet mööda on Petöfi kõige ilusamad 
laulud Hagis Hollandi keeli ilmunud. Raamatu autor on Hollandi 
naiskirjanik A. S. C. WALLIS. Raamatu eeskõne on naiskirjaniku mees, 
piiskopp GŽZA ANTAL kirjutanud. Köide sisaldab 50luuletust. Raamat 
on Hollandi Ungari Seltsi kirjastatud luksusväljaanne. Iga luuletuse 
päälkirja alla on luuletuse vastav ungarikeelne nimi trükitud. 
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»Kuolematon mies». — »Suremata mees». Huomattava tapaus kiin

nittää paraillaan mieliä Unkarin teatterielämässä. MIKLÕS SURÄNYI, 
yksi Unkarin suurta tulevaisuutta ennustavia henkilöitä, on kirjoittanut 
historiallisen draaman nimellä »Kuolematon mies» (Halhatatlan ember), 
joka on esitetty Budapestin Kansallisteatterissa. Näytelmä kuvaa 
kuningas Mathiaksen loppuaikoja, otettuina melkoiselta osalta ver
tauskuvallisessa mielessä. Unkarin arvostelijat kirjoittavat suurim
malla ihastuksella Miklõs Suranyin suuresta teoksesta ja rinnastavat 
sen KÄLMÄN HARsÄNYin »Elldk»-nimisen murhenäytelmän kanssa. 
Unkarin suurimpien näyttelijäin korkealla tasolla oleva taiteellinen 
esitys on takauksena »Kuolemattoman miehen» täydellisimmästä 
menestyksestä. Unkarilaisten mielipiteen mukaan »Kuolemattomalla 
miehellä» on suuri merkitys muun muassa senkin tähden, että viime 
aikoina, varsinkin maailmansodan jälkeen, on valmistunut melkein 
yksinomaan madaltuneita, kansalliselta kannalta katsoen täysin vähä
pätöisiä näytelmiä, jotka tavoittelevat ainoastaan yleisömenestystä 
ja hetkellistä vaikutusta ja ovat siitä huolimatta päässeet erilais
ten kansainvälisten yhteyksien välityksellä ulkomaille, joissa niitä 
on esitetty Unkarin luomiskyvyn luonteenomaisimpina ja edus-
tavimpina näytelminä. Unkarin kirjalliset piirit ovat jo aikoja 
sitten huomanneet tämän ilmiön ja esittäneet vastalauseen tätä 
epäunkarilaista suuntaa vastaan ja vartavasten jäävät nyt odotta
maan suurimmalla luottamuksella Harsdnyin ja Surdnyin menes
tystä. 

Tähelepandav sündmus huvitab Ungari publikumi praegu teatri 
elus. MIKLÕS SURÄNYI, üks Ungari suurt tulevikku ennustavatest 
liigetest, on ajaloolise draama, nimega »Suremata mees» (Halhatatlan 
ember), kirjutanud. Näidend on Budapesti Rahvuslikus Teatris esita
tud. Töö kujutab kuningas Mathiase lõpuaegu, suurelt jaolt mõistukuju-
liselt. Ungari mitmed arvustajad kirjutavad Miklõs Surdnyi suurest 
teosest kõige suurema vaimustusega ja seavad ta KÄLMÄN HA.RSA.NYI 
»Elldk» nimelise kurbmänguga kõrvu. Ungari kõige suuremate näitlejate 
kõrgel tasapinnal olev kunstiline esitus on »Suremata mehe» kõige täieli
sema kordamineku tagajaks. Ungarlaste arust on »Suremata mehel» 
suur tähendus; muu seas selle pärast, et viimasel ajal, iseäranis 
maailmasõja järel, peaaegu ainult madaldunud, rahvuslikust seisu
kohast võttes üsna tähtsuseta näitemängusid on sündinud. Need taota
vad ainult publikumi poolehoidu ja silmapilgu mõju. Sellest hoolimata 
on nad teatavate rahvustevaheliste ühisuste vahenduse läbi väljamaale 
ulatanud, kus neid Ungari loomisevõime kõige iseloomulisemate ja 
edustavamate näidenditena esitatatakse. Ungari kirjanduse ring
konnad on juba ammu selle nähtuse märganud ja selle ebaungar-
liku voolu vasta protesti tõstnud. Nad jäävad nüüd suure usaldusega 
Harsdnyi ja Surdnyi kirjandusliku tegevuse hästi teenitud kordaminekut 
ootama. 
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Unkarilainen säveltäjä Lontoossa. Lontoon Queens Hallissa on 
syyskauden ensimmäisenä uutuutena esitetty kapellimestari Sir Henry 
Woodin johdolla unkarilaisen säveltäjän Bela Bartõkin tanssi-suite. 
Lontoon lehtien erittäin myötätuntoisista arvosteluista päättäen on 
unkarilainen säveltäjä saavuttanut varsin huomattavan menestyk
sen. 

Unkarilainen isänmaallinen taidejäljennös. Unkarilainen taiteilija 
Jenö György Remsey on lähettänyt Suomalaisuuden Liitolle kaksi 
Icappaletta monivärijäljennöstä kolmiosaisesta irredenttataulustaan, 
tarkoittaen toisen Fenno-Ugrian toimitukselle, toisen prof. Akseli 
Gallen-Kallelalle. Loistelias taulu kuvaa kuninkaita Pyhä Tapani ja 
Pyhä Ladislaus, sotapäällikköjä Ärpäd ja Jdnos Hunyadi ja Unkarin 
muita tunnettuja kansallissankareita asianomaisissa sota-asuissaan 
lähdössä taisteluun muinaistarujen Turul-linnun johtamina kohti 
nousevan auringon kultaamia Tätra-Fätra-Mätra kukkuloita, joiden 
juurelta kidutuksista maahan vaipuneen Hungarian (Unkarin suojelus-
hengen) vierestä lähtee pakoon kolme vertauskuvallista rosvoa. Kuva 
on kehystetty entisen Unkarin 72:n komitaatin vaakunoilla ja varus
tettu alaosassaan kehoitta valla isänmaallisella lauselmalla. 

Suomenkielen opinnot Virossa. Eesti-Soome-Ungari Liit ja 
N. M. K. Y. ovat Tallinnassa tänäkin vuonna yhdessä panneet toi
meen suomenkielen oppijakson. Opettajana toimii Suomen lähetystön 
attasea V. Niskanen. Osanottajia on ilmoittautunut 150. 

Viroon perustettu kansanopisto. Marraskuun alussa on Viron ensim
mäinen kansanopisto alkanut toimintansa. Se sijaitsee Virumaakun-
nassa Kundan kartanossa Suomen lahden rannalla. Jo aikaisemmin 
on maan kahdessa suurimmassa kaupungissa toiminut jonkinlaiset 
iltakurssit, jotka ovat kansanopistojen tapaan jatkosivistystä kansa
koulun käyneille antaneet. Mutta nyt on vihdoin saatu maalle varsi
nainen kansanopisto pystytetyksi. Oppilaita on ilmoittautunut yli 40. 
Opiston johtajana toimii maisteri G. Vilberg, joka viime talvena teki 
pitemmän opintomatkan Suomen kansanopistoihin. Kansanopistoa 
pitää yllä erikoinen kansanopistoseura ja on valtion apurahaakin jo 
annettu. Useat suomalaiset aikakauskirjat ja kuvalehdet ovat lähet
täneet ilmaiseksi julkaisunsa tälle uudelle Viron opistolle. 

Viron—Suomen ylioppilaspäivät Helsingissä. Kuluneen lokakuun 
8—13 päivinä kävi 140 virolaista akateemista kansalaista Helsingissä 
ja Turussa suomalaisten heimojärjestojen vieraana ja muodostui tämä 
vierailu merkittäväksi todistukseksi siitä, että Suomen sillan rakenta
mistyöt ovat näennäisestä hiljaisuudesta huolimatta kummallakin 
puolen Suomen lahtea sujumassa täyttä vauhtia. 

Taitavien käsien sommittelema, vaihteleva ohjelma oli mitä malli-
Jkelpoisimmin ja tarkoituksenmukaisimmin kokoonpantu. Syvän vai
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kutuksen tekivät kuulijakuntaan professorinrouva Irja Kettusen ja 
ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan Hj. Valldenin sydämen poh
jasta versoneet tervehdyssanat, maisteri August Annin asialliset yleis
katsaukset virolais-suomalaisten suhteiden kehittymisestä ja Viron 
kansan vaiheista, maisteri V. Helasen voimakas sotahuuto, professori 
A. M. Tallgrenin tunnelmalliset virolaiset muistelmat, maisteri Villem 
Ernitsin lennokas puhe heimoaatteen edistämisen keinoista ja alustus-
heimotyöstä ylioppilaskunnissa, Suomen ylioppilaskunnan puheenjoh
tajan tri Eino T. Lehtisen avajaispuhe suomensukuisten kansojen 
tehtävistä »länsieurooppalaisen kulttuurin etuvartioina agressiivista 
aasialaisuutta vastaan», tri Y. O. Ruuthin esitelmä »Suomalaistaistelun 
nykyisestä vaiheesta», ylioppilas A. Vallen selostus »Viron Inkerin 
asiasta» ja lääketieteen kandidaatti M. Heikinheimon esitelmä »Raittius-
tilanteesta ylioppilaspiireissä». Niinikään pysynevät osanottajien muis
tossa neiti Elsa Puuskan viehättävä pianosoitto, rouva Olga Mikk-
Krullin mukaansatempaavat laulut, maist. A. O. Väisäsen esittämä 
M. J. Eisenin kirjoittama syvyyksistä kumahtava runo, Viron yli
oppilaskunnan sekakuoron mainiosti esittämät virolaiset ja suomalai
set laulut, viehättävät virolaiset kansallistanssit, Finlandia-filmin 
esittäminen, Nummisuutarien ja Kitzbergin näytelmän »Tuulten pyör
teissä» esitykset, käynnit Ateneumissa ja Kansallismuseossa, retki 
Turun linnaan ja Taidemuseoon, tutustumis-illanvietot Vanhalla Yli
oppilastalolla ja Kansallisteatterissa sekä teekutsut presidentin lin
naan. Innostusta ja voimakasta mielialaa synnyttivät Turun Suoma
laisen Yliopiston, Tarton ylioppilaskunnan, Helsingin, Turun ja Tar
ton Akateemisten Heimoklubien, Akateemisen Karjala-Seuran, Tarton 
Ylioppilaiden Raittiusyhdistyksen, Kuopion Aitosuomalaisen Kerhon, 
entisen riigivaneman K. Pätsin ja ministeri Rudolf Holstin tervehdys-
sähkösanomat ja onnittelut. Arvokkuutta ja vakavaa vaikutusta 
lisäsivät juhlille suuressa määrin yliopistonrehtori Hugo Suolahden 
ponnekas puhe Viron ja Suomen sivistyksestä, »Suomen suuren sammon 
sirpaleista», opetusministeri E. N. Setälän valaiseva selostus kielisuku
laisuudesta ja tasavallan presidentti L. Kr. Relanderin, ministerien 
Kallion, Auran ja Hellatin, Teknillisen Korkeakoulun rehtorin sekä 
monien arvovaltaisten yliopistomiesten ja muiden kansalaisten osan
otto. 

• Virallisten valtuutettujen kokouksissa esiintulleista ajatuksista 
ovat mielenkiintoisimmat seuraavat ehdotukset: viron kielen opetta
minen pakollisena oppiaineena Suomen oppikouluissa ja päinvastoin; 
suomenkielisten kansakoulujen perustaminen Viron Inkeriin; puhujain 
vaihto Viron ja Suomen heimojärjestojen kesken; heimokielten käy
tännöllisempi opettaminen Tarton, Helsingin ja Turun yliopistoissa; 
muutaman kuukauden oleskelun vaatiminen asianomaisessa heimo-
maansa sellaisilta ylioppilailta, joiden pääaineena on suomen tai viron 
kieli ja kirjallisuus; tutkimusretkeilyjen tehostaminen Suomesta Viroon 
ja Virosta Suomeen ja kesäoleskelujen helpoittaminen heimomaissa 
apurahojen avulla; heimojärj estojen keskustoimiston perustaminen; 
balttilaisten siteiden lujittaminen; heimotutkimusrahastojen aikaan
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saaminen kääntymällä eri järjestöjen ja laitosten sekä yliopiston ja 
vtltion puoleen. 

Mieliala vierailujuhlilla oli mitä parhain, keskustelu mitä vilkkain 
ja sydämellisin, vaikutelmat mitä syvimmät ja miellyttävimmät alusta 
loppuun saakka. Näinpä saataneekin jäädä toivomaan että tämän 
kauniin vierailun hedelmälliset vaikutukset tulevat käytännössäkin 
ennen pitkää tuntuviin. 

Heimo-opetus Suomen oppikouluissa. Itsenäisyyden Liitto, Suoma
laisuuden Liiton Sukukansaosasto ja Inkerin Liitto ovat kirjelmällä 
kuluneen syyskuun 28 p:ltä kääntyneet opetusministeriön puoleen 
heimo-opetuksen tehostamiseksi oppikouluissa. Itsenäistymisen muut
taessa olosuhteita maassamme, huomautetaan kirjelmässä, on suo
mensukuisten ansain merkitys, eritoten Itämeren heimolaistemme, 
tullut Suomelle monessa suhteessa hyvin tärkeäksi, mutta tuntemus 
heimomme eri kansoista, niiden historiasta, maasta, henkisestä ja 
taloudellisesta elämästä on silti jäänyt suhteettoman pieneksi. Huo
mioonottaen, että tässä suhteessa ei meidän maassamme ole täysin 
pysytty kehityksen tasolla ja samalla elävästi tuntien sen suuren 
merkityksen, minkä heimo kansojemme tuntemus on tuova kansallis
tuntomme valveuttajana. ja siten itsenäisyytemme lujittajana, ehdo
tetaan kirjelmässä, että opetusministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin heimo-
opetuksen saattamiseksi oppikoulujen opetusohjelmistossa asianmukai
seen asemaan ja laajuuteen ja että tämä uudistus toteutettaisiin mah
dollisimman pian. Kirjelmässä viitataan edelleen, mihin tapaan uudis
tus voitaisiin ajatella toteutettavaksi. Opetusministeriö on ottanut 
asian esille ja näyttää se kehittyvän myönteiseen suuntaan. 

Unkarilainen näytelmä Kansallisteatterissa. Syksyn kuluessa on 
Suomen Kansallisteatteri esittänyt useampia kertoja unkarilaisen 
Lajos Zilahyn kappaletta »Aurinko paistaa». Joskaan suomalainen 
arvostelu. ei pidä kappaletta erityisenä taiteellisena saavutuksena, 
on se kuitenkin tervehenkisenä kuvauksena unkarilaisesta elämästä 
otettu ymmärtämyksellä ja myötätunnolla vastaan. 

Inkerin paikannimet. Kartastoissa ulkomaalla, vieläpä meilläkin 
usein kiusallisessa määrässä, ovat inkeriläiset paikannimet esiintyneet 
miltei tuntemattomina venäläisinä väännöksinä. Sen poistamiseksi 
on Venäjän ent. meriministeriön kartografi, nimineuvos K. HÄMÄ
LÄINEN koonnut Inkerin omaperäiset paikannimet ja lähettänyt luet-

9 telon Washingtoniin National Geographic Societylle, joka vastauk
sessaan on ilmoittanut sen tulevan olemaan arvokkaan lisän heille 
kartta-aineistossaan. — U. S. 

Inkerin kartta. Opettaja J. Mustonen on lähettänyt Suomalaisuu-" 
den Liitolle piirtämänsä Inkerin seinäkartan, josta käy selville, että 
Suomen ja Viron välillä kaareutuvan Inkerin 28 seurakunnassa on 
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- väestö oleelliselta osaltaan inkeriläisiä. Kartta, vaikka ei olekaan 
varsinainen väestökartta, on omiaan kiinnittämään huomiota Inke
riin ja Inkerin asiaan. 

Suomalaisuuden Liiton Sukukansaosaston kirjalahjoitus Viron ia 
Unkarin kulttuurilaitoksille. — Soomluse Liidu Sugurahvaste 
Osakonna raamatute annetus Eesti ja Ungari kulttuuri asutustele. —-
A Finnseg Szövetsege Rokonnep-Õsztdlydnak könyvajdndeka Žszt- es 
Magyarorszdg kulturdlis intezmenyei reszere. Suomen ulkoministeriön 
myöntämällä tilapäisellä apurahalla on Suomalaisuuden Liiton Suku-
kansaosastolla ollut mieluisa tilaisuus muutamia viikkoja sitten lähet
tää Viron ja Unkarin kulttuurilaitoksille vähäisenä lahjana ja ter
vehdyksenä veljesmaasta seuraavat teokset. — 

Soome välisministeeriumi antud erakordse abirahaga on Soom
luse Liidu Sugurahvaste Osakond meelepärane juhuse leidnud 
väikesena annetusena ja tervitusena vennasmaa poolt Eesti ja Unga
ri kultuuriasutustele mõned nädalad tagasi järgmised teosed saata.— 

A finn külügyminiszterium alkalmi penzbeli tdmogatdsa segelyevel 
a Finnseg Szövetsege Rokonnep-Õsztdlydnak nehdny hettel ezelött 
kedves alkalma nyilott Eszt- es -Magyarorszdg kulturdlis intezmenyei 
reszere szereny ajandek es testverorszdgi üdvözlet gyandnt az aldbbi 
müveket megküldeni. — 

a) Tarton Yliopiston kirjastolle — Tartu Ülikooli Raamatukogule 
— A Tartui Egyetem Könyvtdrdnak: Aho: Kevät ja takatalvi, Kivi: 
Kootut teokset I—IV, Eino Leino: Helkavirsiä, Linnankoski: Koo
tut teokset I—IV, Rosendal: Herran tuli, Ester Stählberg: Sunnuntai, 
Topelius: Välskärin kertomuksia I—III, Vilkuna: Miekka ja sana 
I—II, Suomalaisuuden Liitto: Suomalainen Suomi I—VIII, Suomi 
I—II, Inha: Suomen maisemia, Colliander: Suomen kirkon paimen-
muisto I—II, Uskonpuhdistus ja Suomen kirkko, Gummerus: Michael 
Agricola, Oravala: Paavo Ruotsalainen, Halme: Olympialaiset 1924, 
Engelberg: Kalevalan sisällys ja rakenne, Aikalaiskirja, Tietosana
kirja I—XI, Valtiotieteiden käsikirja I—IV; 

b) Viron Kansallismuseon Keskuskirjastolle — Eesti Rahva Muu
seumi Keskraamatukogule— AzŽszt Nemzeti Müzeum Központi Könyv-
tärdnak: Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta Sirelius: Suomen kan
sanomaista kulttuuria I—II, Sirelius: Suomen ryijyt, Engelberg: * 
Kalevalan sisällys ja rakenne, Suomalaisuuden Liitto: Suomalainen 
Suomi I—VIII; 
. c) kirkkoherra Slöorille — kirikuõpetaja Slöörile — Slöör lelkesznek 
(Narva-Jõesuu): Topelius: Välskärin kertomuksia • I—III neljä sar
jaa, Suomalaisuuden Liitto: Suomalainen Suomi VIII neljä kappa
letta; - . 
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d) Budapestin Yliopiston Kirjastolle — Budapesti Ülikooli Raama
tukogule. — A Budapesti Egyetem Könyvtäränak: Aikalaiskirja, 
Suomi I—II, Suomalaisuuden Liitto: Suomalainen Suomi I—VIII, 
Gripenberg: Suomen Sota 1808—1809, Suomen Vapaussota 1918 I—V, 
Oravala: Paavo Ruotsalainen, Gummerus: Michael Agricola, Engel-
berg: Kalevalan sisällys ja rakenne, Aho: Kevät ja takatalvi, Kivi: 
Kootut teokset I—IV, Linnankoski: Kootut teokset I—IV, Eino 
Leino: Helkavirsiä, Oravala: Erämaan profeetta, Rosendal: Herran 
tuli, Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat, Ester Stählberg: Sunnuntai, 
Topelius: Välskärin kertomuksia I—III. Vilkuna: Miekka ja sana 
i-ii; . 

e) Szegedin Yliopiston Kirjastolle — Szegedi Ülikooli Raamatu
kogule. — A Szegedi Egyetem Könyvtäränak: Suomi I—II, Suomalai
suuden Liitto: Suomalainen Suomi I—VIII, Engelberg: Kalevalan 
sisällys ja rakenne, Gripenberg: Suomen Sota 1808—1809, Halme: 
Olympialaiset 1924, Inha: Suomen maisemia, Oravala: Paavo Ruot
salainen, Uskonpuhdistus ja Suomen kirkko, Aho: Kevät ja taka
talvi, Eino Leino: Helkavirsiä, Oravala: Erämaan profeetta, Rosen
dal:, Herran tuli, Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat, Topelius: Välskä
rin kertomuksia I—III; 

f) Unkarin Kansallismuseolle — Ungari Rahvuslikule Muuseumile 
A Magyar Nemzeti Müzeumnak: Suomen keskiaikaista kirkkotai
detta Engelberg: Kalevalan sisällys ja rakenne, Sirelius: Suomen 
ryijyt, Sirelius: Suomen kansanomaista kulttuuria I—II, Suomalai
suuden Liitto: Suomalainen Suomi I—VIII; 

g) Unkarin Tiedeakatemialle — Ungari Teaduseakadeemiale — 
A Magyar Tudomänyos Akademidnak: Suomi I—II, Suomalaisuu
den Liitto: Suomalainen Suomi I—-VIII. 



Fenno-Ugria 1926. 

Ilmestyy entiseen tapaan yhteisiä suomalais-ugrilaisia kulttuuri
rientoja kannattavana ja osittain kolmikielisenä, neljänä vähintään 
32 sivun numerona. — Ilmub endist viisi Soome-Ugri ühiseid kultuuri-
püüdeid toetavana ja osalt kolmekeelsena, neljanumbrilisena ajakirjana, 
mille iga number vähemalt 32 lehekülje suurune on — Megjelenik az eddigi 
mõdon közös finn-ugor kulturdlis törekveseket tämogatõ, hdrom-
nyelvü, szdmonkint legalibb 32 oldalnyi terjedelmü folyõirat gyandnt 
evenkint n6gyszer. 

Hinta — Hind — Ära: x/i .Smk. 40: —, Emk. 400: —, Kr. — 
Kr. — Kor. 85,000: —; Va Smk. 25: —, Emk. 250: —, Kr.— Kr.— 
Kor. 55,000; */* Smk. 15: —, Emk. 150: —, Kr. — Kr. — Kor. 35,000: —. 

Kaikkia suomalais-ugrilaisten kulttuurisuhteiden harrastajia kehoi-
tetaan tilaamaan ja levittämään lehteä. — Kõiki Soome-Ugri kultuuri
suhteid harrastavaid isikuid palutakse lehte tellida ja laiali laotada. — 
Fölkerjük a finn-ugor kulturälis kapcsolatok összes dpolöit lapunk 
rendelesere es terjesztesere. 

FENNO-UGRIA 
HELSINKI, ÄüfiORÄNK. 7. 

Täten tilataan Fenno-Ugria 1926: 

Sellega tellin Fenno-Ugriat 1926 

Ezennel megrendelem 

a Fenno-Ugriät 1926 

; Vi -

v2 



Kirjapainomme suo- . Meie trükikoda täi- K önyvny omdänk \ 
• rittää työt nopeasti, dab tööd nobedasti, gyorsan, pontosan es 
i täsmällisesti ja koh- punktipäälselt ja meltänyos äron telje- 5 

; tuullisilla hinnoilla mõõduka hinnaga siti a munkät , 

! HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OY. ! 
Ludvigink. 6 Helsinki. Pühi 7 89 j 

K i r j a p a i n o s s a m m e  M e i e  t r ü k i k o j a s  t r ü -  K ö h y v n y o m d ä r i k b a n  
p a i n e t a a n  m .  m .  k i t a k s e  m .  s . -  m e i e  n y o m j d k  t e h h e k  k ö -
maamme levinnein ja enam Ui-L zStt orszägunk legel- j 

i . . , / . ali lagunenud iä loe- terjedtebb es legol-
, Imlrnn sanomalehti tud ajaUhl msoltabb napilapjdt j 

HELSINGIN SANOMAT 

Seurahuone — T ärsasägszöllõ 

H E L S I N K I  -

Juhlia ja kokouksia vatien Ünnepsegek es gyülesek szä-
on Seurahuoneen juhi a- mära a lehetö legmeghittebb a 
huoneisto niitä kodikkain Tdrsasägszällöünnepihelyisege 

TÖÖLÖN LEIPOMO OV. 
j Helsinki, Museok. 15. Puh. 42404 
! 

•  H Ö Y R Y L E 1 P O M O ,  K O N D I T O R I ,  K A H V I L A  

Erikoisvalmisteista mainittakoon hyvin säilyvät rusinastollet, j 
hunaj a k akut ja le iv osmaiset Eli se-kakut, joita voidaan 
t i l a t a  m y ö s  m a a s e u d u l l e . — K a h v i l a  s i e v ä  j a  k a h v i  m a u k a s t a .  



Keskinäinen vakuutusosakeyhtiö — 
Vastastikkune kinnituse osaühisus — 
Kooperativ biztositö tarsasag —-

K A L E V A  
Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö—Soome kõige vanem elu-
kinnituse osaühisus— Finnorszäg legregibb eletbiztositö tärsasägä 

Perustettu — Põhjendatud —- Alapitva 1874. 
Myöntää kaikenlaisia henki- ja elinkorko vakuutuksia — Võtab kõige-
suguseid elukinnitusi vasta. — Elfogad jcgyz6seket mindonnemft baleset-

elleni 6s 61etbiztosltasi kötvdnyekre. 

Henkivakuutusyhtiö — Elukinnituse 
osaühisus — Eletbiztositö tšrsasäg 

S A L A M A  
Helsinki 

Vakuutuksenottajien Suuri Erikoisen edullinen 
omistama 

Kinnitajate oma Suur Iseäranis kasulik 
Biztosltottak tul aj don'i N a gy Kiväloan elönyös 

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN 
KESKUSKUNTA R.L. 

S O O M E  E  R A P O O L E T U  M A T E  Ü l l  I S  K A U P L U S T E  
LIIDU KESKÜHISUS 

FINNORSZÄG SEMLEGES KOOPERATIV SZÖVET-
KEZETEINEK KÖZPONTI ÜZLETE 

Perustettu1 
S.O.K. Asuta t u d  >  1 9 0 4  S . O . K .  

Alapitva J 

L I I K E V A I H T O  V .  1 9 2 4  Y L I  6 3 0  M I L J .  M A R K K A A  

L Ä B I K Ä I K  1 9 2 4  a .  Ü L E  6 3 0  M I L J .  S M K .  
FORGALOM 1924-BEN TÖBB MINT 630 MILL1Ö 

F I N N  M Ä R K A  



Suomen heimon runoutta 

KORU-KALEVALA 
AKSELI GALLEN-KALLELAN omistama Kalevalan loistopainos. 
8-tailtcincn laitos puolinahlcakans. 245:—, kangaskans. 150:—. 
4-taittcinen laitos kokonahkakans. 450:—, puolinahkakans. 350:—. 
Taiteilijan nimeämä 4-taittcincn laitos kokopergamenttikans. 800:—. 

» — — Ainutlaatuinen koruteos. Se on korkealle kehittyneen kirja-
taiteen tuote, jonka omistamisesta mikä maa hyvänsä voisi ylpeillä». 
(Ruotsin kirjakauppalehti B. M. F.) 

PETÖFIN RUNOJA 
O. MANNISEN mestarisuomennoksina. 2 kokoelmaa k 25:—, 
sid. ä 40:—. 
I—II yhteen sid. 60:—, nahkaselkäisissä loistokansissa 100:—. 

»Mannisen runosuomennokset eivät enää ole käännöstä, vaan uudesti-
runoilua, johon eivät muut kuin armoitetut runoilijat kykene.» 

HEIMOKANNEL 
A. O. VÄISÄSEN valikoimia ja suomentamia Viron kansan 
runoja. Hinta 30t—, sid. 40. 

»Kokoelma sisältää parasta ja kauneinta, mitä virolainen kansanrunous 
tarjoaa. Se on pianaikaa ihanteellisin käännös, mitä mistään Viron 
kirjallisesta teoksesta • yleensä voi ajatella ja kuvitella.» (Lehtori W. 
Grünthal-Ridala.) 

IHMISEN VARJO 
ELSA ENÄJÄRVEN valikoimia ja suomentamia Viron valio-
novelleja. Hinta 20:—, sid. 35:—. 

»Kokoelma on virolaisen nuoren, nousevan kertomataiteen kaunis näyte, 
johon jokainen heimoushengen innoittama suomalainen tutustuu^nau-
tinnokseen.» 

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIO 



• * 

, RAJASEUTU 
i 
I 

r a j a s e u t u k y s v m y s t ä  k ä s i t t e l e v ä  - a i k a k a u s l e h t i  t a r j o t a a n  ?  

tilattavaksi v. 1926. \ 
> . • , f 

Maamme itsenäiseksi tultua on meillä rajaseutukysymys käynyt | 

erityisen tärkeäksi. Laajat, useimmiten harvaanasutut rajaseutumme ovat 

aikain kuluessa jääneet muusta maasta jälkeen. Olot ovat siellä takapa- | 

julla, taloudelliset toimeentulomahdollisuudet heikoimmat kuin muualla j 

maassa, kulkuneuvot vaillinaiset, kansanvalistustasokin alhainen. Ei ole | 

ihme, jos rajaseudun väestö tuntee välistä itsensä hylätyksi, unohteluksi, i 

Eikä olisi ihme jos yhteenkuuluvaisuus muuhun-jnaahan tnuodo.stuisikin • 

heikoksi. Nuorella valtakunnallamme ei kuitenkaan ole varaa jättää sitä j 

osaa kansasta, joka näissä maakuntia käsittävissä maamme osissa asuu, r . . .  s  
oman onnensa nojaan. Ei ole varaa myötävaikuttaa siihen, että muodos- j 

tuu valtakunnan rajoille vyöhyke, jossa ollaan tyytymättömiä ja jossa ei ^ 

luoteta suomalaisen valtakunnan tulevaisuuteen. Tästä syystä on synty- j 

nyt rajaseutukysymys. \ 

Aikakauslehti Rajaseutu pohtii rajaseutukysymystä kokonai ! 

suudessaan, tekee selkoa käytännöllisen rajaseututyön eri muodoista, ker- ] 

too oloista ja tapahtumista rajaseuduilla. Kun rajaseutukysymys on koko ! 

maan ja valtakunnan kysymys, on lehden pyrkimyksenä vetää rajaseutu-

asian harrastajain ja "rajaseutuystäväin piiriin aikaansa seuraavat, valta- ! 

kunnan eheyttä ja itsenäisyyden, puolustamista harrastavat kansalaiset i 

kaikkialta maasta. Aikakauslehti R a j aseu tu toivoo näin ollen saavansa j 

ystäviä ei yksistään rajaseuduilta, vaan koko maasta. | 

R a j a s e u t u  i l m e s t y y  k e r r a n  k u u s s a . .  T i l a u s h i n t a  o n . 2 5  m k .  k o k o  f  
vuodelta ja 15 mk. puolelta. 1 ' 

R a  j  ä s e n  d u n  j u l k a i s i j a  o n  S u o m a l a i s u u d e n  L i i t o n  R a j a s e u t u o s a s t o .  j  

R a j a s e u d u n  t o i m i t u s  v o i m a t  p y s y t e t ä ä n  e n n a l l a a n .  }  

K a n s a l a i s e t !  j 
S  e u r  a  t k a  a  r  a  j  a  s  e  u  I  u  k v  s y  m y  s  t ä  j  a  t u  k  e  k a  a  s  i  t  ä  o  m  a  I t a  j  

o s a l t a n n e !  T i l a t k a a  A i k a k a u s l e h t i  R A J A S E U T U .  i  

R A J A S E U D U N  T O I M I T U S  . .  !  
i 

Helsinki 1925 
Helsingin Uusi Kirjapaino Osakeyhtiö 
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Perustettu - Põhjendatud - Alapitva: 1889 
Suomalainen suurpankki - Soome suurpank - Finn nagybank 

Omat varat - Oma varandus - Sajät vagyon: 
Smk. 2S7.000.000i-

Sähköosoite- Telegrammi adress - Tä vi rati cim: 
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Kinnituse osaühisus. biztositõ reszvenytdrsasdg. 

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA 
S O O M E  R A A M A T U K A U P L U S  
F I N N  K Ö N Y V K E R E S K E J f i S  

S u u r i n  s u o m e n k i e l i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  m y y j ä  
K õ i g e  s u u r e m  s o o m e k e e l s e  k i r j a n d u s e  m ü ü j a  
A  f i n n - n y e l v ü  i r o d a l o m  l e g n a g y o b b  e l a d ö j a  

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA 
Helsinki, Alekaanterink. 16. 

O 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA 
H E L S I N K I  

•  

Suomen suurin kirjakauppa. 
Soome kõige suurem raamatukauplus. 

Finnorszäg legnagyobb könyvkeresked6se. 



H E I M O -
KIRJAL.LISUUTTA 

Heimokirja. Kirj, ERKKI RÄIKKÖNEN, 169 kuvaa ja 14 karttaa, 
258 siv. Hinta 40 mk., sid. 58 mk.Tämä heimoteos on erin
omaisen tervetullut näinä aikoina, jolloin meillä kaikkien 
isänmaallisten kansalaisten silmät ovat kiintyneet Karjalaan 
ja Inkeriin, ja jolloin lyödään arpaa koko suomalaisen heimon 
olemassaolosta., — U. A. 

Suomensukuiset kansat. Kirj. T. I. ITKONEN. Heimokirjojen ensim
mäisiä. Ilmestynyt kahtena laitoksena, laajempi 288-sivuisena 
maksaen 25 mk., sid. 35 mk., suppeampi 166 sivuisena mak
saen sid. 20 mk. 

Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879. Kirj. A. W. 
ERVASTI. Vienan-kirjallisuutemme klassillinen teos. Toinen 
painos ilmestynyt v. 1918. Esipuheen kirj. Hj. Basilier (teki
jän matkatoveri mainitulla retkellä). 239 siv. Liitteinä Vie
nan Karjalan kartta ja tekijän muotokuva. Hinta 10 mk. 

Vienan virroilta, Karjalan kankahilta. Kirj. ILMARI KIANTO. Mesta
rillinen matkakirja. Sisältyy Kiannon Valittujen teosten III 
osaan. Hinta nid. 36 mk., sid. 60 mk. 

Vienankävijän matkakuvia. — Vienan kansan kohtalo. — Vienan 
neitsyt. Kirj. ILMARI KIANTO. Sisältyvät Kiannon Valittu
jen teosten IV osaan, hinta nid. 36 mk., sid. 60 mk. 

Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Toimittanut TH. HOMEN. Laaja 
arvokas tietokirja, suomalaisten tutkijain yhteistyön tulos. 
Runsaasti kuvia ja liitekarttoja. Hinta nid. 28 mk., sid. 35 mk. 

Kuolevan laulun mailta. Kirj. LAURI HANNIKAINEN. Kuvauksia 
Vienan saloilta ja kylistä. Hinta 4: 50. 

Pohjois-Ruotsin suomalaiset ja matkan varrelta vähän pohjoisempaa
kin. Kirj. F. O. VIITANEN. Lisiä kansallisuustaistelujen his
toriaan. 135 siv. 3: 50 mk., sid. 7: 50 mk. 

Eesti. Kirj. EMIL VESTERINEN. Yleiskatsaus. Liitteinä Viron kartta. 
Hinta 12 mk. 

Suomenlahden takaa. Kirj. H. RÄSÄNEN. Piirteitä Viron historiasta. 
Kuvitettu. 3 mk. 

Pohjan pojat Virossa. Kirj. J. E. SAINIO. Runsaasti kuvitettu ker
tomus Viron vapaussodasta. Hinta 12 mk. 

Unkari. Kirj. ANTTI JALAVA. Tulisen pustan kansan kuvaus. Kuvi
tettu. 158 siv. 5 mk., sid. 10 mk. 

Kalevalaseuran vuosikirja 1. Kuvitettu heimojulkaisu. Hinta nid. 
35 mk., hienosti sid. 50 mk. — IV nid. 50 mk., sid. 75 mk. 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA 

Helsingissä 1925, Helsingin Uusi EIt]apaino Ou. 
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