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Finn könyvek és kéziratok Debrecenben 

A finn—magyar tudományos és kulturális együttműködés területén az 
eddiginél több figyelmet érdemelnének a könyvtárak. A legfontosabb könyvtári 
teendő a szükséges modern (és régebbi) kiadványok kölcsönös beszerzése és 
megfelelő elosztása, valamint a finnugor tárgyú állományok megközelítő tel
jességű bibliográfiai feltárása lenne. A jelentősebb uráli anyaggal rendelkező 
könyvtárak közti együttműködés és általában a finnugor vonatkozású könyv
tári munka hatékonyabbá tételét szorgalmazta az a finnugor könyvtárügyi ta
nácskozás is, amelyet 1980-ban az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszussal 
egy időben rendeztek Turkuban (1. A. MOLNÁR: Könyvtáros 1981/1: 36—7). 

Ehhez a célhoz részemről hadd járuljak most hozzá könyv- és kézirattör
téneti kutatásokkal. A legjelesebb tudósok értékes egyben maradt vagy (rész
ben) rekonstruálható könyv- és kézirathagyatékának rendszeres feldolgozása 
mellett hasznos vizsgálni olyan egyedi darabokat is, amelyek a múlt században 
indult finn—magyar kapcsolatok révén vagy más úton jutottak Finnországból 
Magyarországra és viszont. Ilyen anyagok nálunk leginkább Budapesten az 
Akadémiai Könyvtárban vannak. Nemrég például az Akadémiai Könyvtár 
egy nagyszámú svéd, valamint magyar, német és finn nyelvű bejegyzést tartal
mazó Régi Kalevala (Vanha Kalevala)-példányának (raktári száma 224472) 
a sorsát nyomoztam. Noha a kötetbe Budenz József neve van beírva, ki lehetett 
deríteni, hogy eredetileg Erik Aleksander Ingman orvosprofesszoré, a finn mű
velődés jeles alakjáé volt. Ő írta bele az eposz svéd fordításrészleteit, s Magyar
országra jőve ebből a példányból tanította Bugát Pált finnre. A magyar, német, 
valamint finn nyelvű bejegyzések pedig általában Bugáttói valók. A tudomány
történeti érdekességen túl a kötet bejegyzései arra is fölhívják a figyelmet, hogy 
Ingman többet fordított a Régi Kalevalából, mint amennyi nyomtatásban meg
jelent, vagy mint amennyit neki tulajdonítanak (L. A. MOLNÁR: E. A. Ingmanin 
Kalevala-kappale Unkarin Tiedeakatemian Kirjastossa. Congressus Quintus 
Internationalis Fenno-Ugristarum VII: 383—90). Kari Niklas Keckman és Elias 
Lönnrot levelezéséből tudom például, hogy Ingman a 29. runót is átültette 
svédre (L. A Finn Irodalmi Társaság Levélgyűjteménye 3: 209; Lönnrotiana 
363. sz. — Megtalálhatók a Finn Irodalmi Társaság [Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura] Irodalmi Kézirattárában). Másutt még visszatérek rá, hogy a 
29. runónak az 1836-os Helsingfors' Morgonblad 17. számában névtelenül 
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megjelent és föltételesen Lönnrotnak tulajdonított svéd fordítása (1. Valvoja 
1909 [Kalevalavihko]: 257; AARNE ANTTiLA, Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta 
IL köt. Helsinki, 1935. 410) bizonyára az Ingmané. És talán az sem véletlen, 
hogy Reguly Antal Régi Kalevala-fordítástöredéke (erről 1. WEÖRES: Kale-
valaseuran Vuosikirja 44: 306—16; A. MOLNÁR: Könyv és Könyvtár IX: 
261—82) a 29. runóból szintén tartalmaz egy részletet. N e m lehet kizárni, hogy 
az 1839 szeptemberétől 1840 januárjáig tartó vaasai tartózkodásakor Regulyt 
Ingman biztatta, segítette többek közt ennek az éneknek is az átültetésében. 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Finnugor Tanszékén is 
van egy bejegyzéseket tartalmazó régi Ann kiadvány, G W a v 7 ? m W / finn—la
tin—német szótára: Suomalainen Sana = Kirja. Lexicon Linguae Finnicae... 
(Aboae, M D C C C X X V I ) . Mint a fedőlap hátán a jobb felső sarokban levő tin
tával írt possessorbejegyzés (Aug. Ahlqvist) mutatja, a könyv August Ahlqvis-
té, a neves finn irodalmáré és nyelvészé volt. A szótár a tulaj donbélyegző és a 
leltári szám szerint a Debreceni Egyetemi Magyar Nyelvészeti Szeminárium
ba 1916-ban került. A beszerzés módját a fedőlap hátára ragasztott két kis cím
ke mutatja: „Geliefert von Kari W . Hiersemann. Buchhandlung und Anti
quariat. Leipzig.", illetve „Hegedűs és Sándor Könyv és Papiráruháza Deb-
reczenben...". A szótárban van néhány nyelvészeti és nyelvtanulásra, például 
oroszul való tanulásra utaló beírás, de ezekről rövidségük miatt nemigen lehet 
biztosan eldönteni, kitől származnak. Legalábbis a svéd nyelvűek feltehetőleg 
az Ahlqvistéi. 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának kézirattá
rában található a Régi Kalevalának egy svéd nyelvű prózafordítása (száma 
M s . 140), amelyre Korompay Gáborné hívta föl a figyelmemet. A névtelen, 
címlap nélküli kézirat követi a Régi Kalevala szövegét. Lefordítja Lönnrot elő
szavát, az összes verset, a runók elé írt tartalmi összefoglalókat és az egyes 
verssorok variánsait is. Egyedüli különbség, hogy míg az utóbbiakat Lönnrot 
a függelékben közli, addig a svéd átültetés készítője az eposz megfelelő sorai 
mellé vagy közelébe írja őket. A kézirat lapjait a leíró megszámozta, a lapok 
I-től XLIII-ig (Előszó) és 17-től 440-ig 257x195 m m , 1-től 16-ig (a Kalevala 
első íve: az 1. runó és a 2. runó a 100. sorig) 201 X 171 m m nagyságúak. A szür
kés, illetve 1-től 16-ig fehér, papírlapoknak barna tintával gondosan, olvasha
tóan mindkét oldalára írtak. A kéziratban bejegyzések: variánsok, javítások és 
megjegyzések vannak. Néhol ugyanaz a kéz fekete tintával vagy ceruzával még 
utólagos bejegyzéseket tett, vagy a korábbiakat áthúzta. A kézirat L, 1. és 17. 
lapjának az (üres) rektóján a „Vikár Béla A Gyorsírászati Lapok szerkesztője" 
feliratú pecsét látható. A z 1. lap rektóján még a következő, a leírótól származó 
megjegyzés van: „1 Arket Runo 1. Runo 2 till v. 100", illetve „alldeles full-
stándig" ['teljes']. A kézirat barna-sárga, a gerincen és a sarkokon barna, kö
tése jó állapotban van. A kötés magyarországi, amit a gerinc belsejéből elő
tűnő, a kötéskor fölhasznált, magyar szöveget tartalmazó papír is mutat. 
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A z azonban lehetséges, hogy a lapokat még Finnországban fűzték össze és 
korábban ott szintén bekötötték. 

A már említett Ingman-féle Kalevala-példánnyal foglalkozva, e kézirat 
egy-két lapjának a másolatát is elküldtem a Finn Irodalmi Társaságnak és Leo 
Pennanen írásszakértőnek, de Finnországban a szerzőre nézve nem tudtak föl
világosítást adni. A kézirat (? bekötve) Vikár Béla könyveivel együtt 1930-ban 
került Debrecenbe. Ekkor a hetvenegy éves tudós közel háromezer kötetet 
ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak, köztük számos finn könyvet, bejegy
zéseket, dedikációkat tartalmazókat is (vö. PÁLNÉ PÉTER Juorr: Könyv és 
Könyvtár X : 209—14). A kéziratot először a könyvekkel együtt leltározták 
be, s a gyarapodási napló 1930-ban a 2934-es számon mint Elias Lönnrot Ka
levala-fordítását tartja nyilván. Ez azonban tévedés, amelyet az okozott, hogy 
a fordító az előszó alá az eredetinek megfelelően odaírta Lönnrot nevét. 

A z 1835 karácsonyára (I. rész) és 1836 március elején (H. rész) megjelent, 
32 énekből álló Régi Kalevala (1. ANTTILA i. m. I. köt. 236) a finn irodalom és 
nemzeti mozgalom történetéken egyaránt kiemelkedő jelentőségű. Rögtön 
utána vagy még a kéziratból egy-egy énekét, részletét a hnn művelődés olyan 
alakjai fordítják svédre, mint Lönnrot, Runeberg, Ingman, Franzén (1. Val-
voja 1909: 256—60). A Régi Kalevala Mathias Alexander Castrén készítette 
teljes svéd átültetését pedig 1841-ben adták ki. A vizsgált kéziratot tanulmá
nyozva joggal föltételezhetjük, hogy ez is ennek a korszaknak a szülötte. 
Castrén fordítása és a bővített, úgynevezett Új Kalevala megjelenése (1849) 
után már nem sok értelme lett volna a Régi Kalevala svédre való átültetésének. 

A kéziratnak az eposz egyes részeire vonatkozó megjegyzései külön tanul
mányt igényelhetnének. Kitűnik belőlük, hogy a fordító a hnn népköltészetnek 
kiváló és alapos ismerője volt, s az is valószínű, hogy a kéziratot (vagy annak 
eredetijét) oktatói, tudományos munkája közben használhatta. Többször utal 
például arra, hogy az eposz egy sora vagy sajátos szava később ismétlődik. így 
az 5. runó 55. soránál hivatkozik a 11. 3. sorára, a 6. ének 141. soráról pedig 
visszautal a 3. 162. sorára stb. Kommentárként vagy párhuzamként nemegyszer 
hivatkozik többek között a következő munkákra: K. GANANDER, Mythologia 
Fennica; Kalevala-részletek fordításai a Helsingfors' Morgonblad 1835-ös 
és 1836-os évfolyamában; Lönnrot Mehiläinen című lapja; H. G. PORTHAN, 
D e Poesi Fennica; G. RENVALL, Lexicon Linguae Finnicae;H. R. VON SCHRÖ
TER, Finnische Runen finnisch und deutsch; S. TopELius, Suomen Kansan 
Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisempiä Lauluja. A 16. runó 193-tól 196-ig 
terjedő soraihoz Portban gyűjteményéből ír oda egy szinte azonos szakaszt. 

Imelet hanen itusak Dulcis ejus polenta, 
Makiat onmaltaisesak Suavis est byne. 
Ei ol iskullen itusak N o n est crudi saporis byne ejus 
Eiká maallen maltaisesak Neque austere polenta ejus. Porth. d. Poesi F. 86. 
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Ugyanez a Régi Kalevalában így hangzik: „Imelät hänen itunsa, / Makiat on 
maltasensa, / Ei oo iskulla itunsa, / Eikä maalla maltasensa." 

A finn népköltészet, a svéd és finn nyelv ilyen fokú ismerete tulajdonkép
pen már elég szűkre szabja a kézirat (eredetije) szerzőjeként számba jöhető sze
mélyek körét. Egy-két bejegyzés meg pontosabban is eligazít. A 15. runó 19. 
versét, sorát — »Walwattisi walkentta" ['a menyasszonyod fehérségéért, szép
ségéért'] — a fordító így adja vissza: „Den af dig (för din skull) vakén halinás 
(vakandes) hvithet" ['a miattad virrasztó fehérség']. A lap alján pedig a kéz
irat szerzője a következő ide vonatkozó utalást teszi. „Wvaff/ v. 19. merkitsee 
sitä ketä uotetaan, oikein unta saamatta eli W v w ? W / a uotetaan (morsienta) 
Lönnrbr. ^36.". A 22. sorban meg az e/z vec&a 'egy hétig' szavak felett a 
„länge ['hosszabb ideig'] Lönnrbr. 24. 26" apróbetűs betoldás áll. A 81., 82. és 
a 86. sorhoz — mint az egyik közölt fakszimilén szintén látható — az átültető 
ugyancsak megjegyzést fűzött, s melléjük még a Lönnrbr. ̂ 36. jelzést tette. 
A 81. sorban a „för mer an en vecka" ['több mint egy hétig'] részhez a „till 
längre tid" ['hosszabb ideig'], a 82-ben pedig a „för mer an en menniskoalder" 
['több mint egy emberöltőig'] részhez a „till en längre (okänd) tid" ['hosszabb 
(ismeretlen) ideig'] hozzáfűzés olvasható. A 86. sor — „Klabblöf (? löfviga 
klabb, gren, Stängel ?) min fáng!" — kérdőjelei maguk is mutatják a fordító 
bizonytalanságát, aki a Kalevala „Morsian sisarueni, / Kapulehti laklueni!" 
['Menyasszony nővérkém,/Kedves pehelyrécém!'] sorainak utolsó szavát nem 
értette, és valami 'lombos ág', 'fatönk', 'virágszár' vagy 'ág, gally' jelentésű 
szónak gondolta. A Lönnrotra hivatkozó megjegyzés azonban javítja a téve
dést: a szó svédül f/á^r/űgW, egy vízimadárról van szó (a pontos szöveget 1. az 
egyik fakszimilén és később). A 228. sorban levő „i det inre of rumét ['a szoba 
belsejében'] szerkezethez is járul egy korrekció: „W-jma, uunipuolus pirtistä ja 
myös kellarihuone pirtin lattian álla, johon ovi muurin vierestä käypi. Lönnrbr. 

Arra gondolva, hogy a dátum és a Lönnrbr. rövidítés Lönnrotnak a for
dítóhoz írt levelére (vö. svéd 6rev 'levél') utal, megpróbáltam utánanézni, 
írt-e a jelzett napokon Lönnrot valakinek levelet. A z Elias Lönnrotin matkat. 
L osa vuosina 1828—1839 [E. L. gyűjtőútjai. 1. rész 1828—1839] (Helsinki, 
1902) című könyvben megtaláltam azt a levelet, amelyből a 15. runóhoz fűzött 
helyesbítések valók. Mind az öt abban a levélben szerepel majdnem szószerint, 
amelyet Lönnrot Uhutkyläben 1836. november 24-én írt Keckman tanárnak 
(lehtori Keckmanille). A kéziratban a 24. 26, illetve a ̂ 36 dátumozás tehát té
ves. Levelében Lönnrot arra is válaszol, milyennek tartotta a 15. runó svéd 
fordítását, amely a Helsingfors' Morgonbladban jelent meg. A z átültetést 
szépen sikerültnek mondja, de megjegyzi, hogy egy-két félreértés van benne. 
„Niin esim. v. 19 sana Wvaffz' ei ollut juuri oikein käätty, sillä se metkitsee 
sitä, ketä uotetaan, oikein unta saamatta eli W v o / W / a uotetaan (morsianta); 
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v. 22 W/kő» merkitsee yhteisesti pitempää aikaa, uskottavasti venäläisestä 
sanasta eava suomeen tullut; v. 82j?o/vfm/M<2/cj/, pitkäksi, epätietoseksi ajaksi; 
v. 86 W c W , diminut. sanasta /aMű, sorsán, sotkan eli allinsukuinen vesilintu; 
v. 228 ATar.»Ma wwM/pwo/w^ pirtistä ja myös kellarihuone pirtin lattian alia, johon 
ovi muurin vierestä käypi." (Elias Lönnrotin matkat I. 258.) Magyarul: „így pl. 
a 19. v.-ban [verssorban] a W v a m ' szó nem éppen jól használtatott, mert az 
azt jelenti, akit várnak, tulajdonképpen ébren, virrasztva várnak (a menyasz-
szonyt). A 22. v.-ban a v#of% szó folyamatos hosszabb időt jelent, feltehetőleg 
az orosz g#c5 szó került be a finnbe; a 82. v.-ban a ̂ o /vmimaW hosszabb 
meghatározatlan ideig, a 86. v.-ban a Wc/wf a /ak/a szó diminutívuma, egy a 
vadkacsa, a búbosréce vagy jegesréce rokonságába tartozó vízimadár. A 228. 
v.-ban a Xarjma kemencezug, sut, valamint pincehelyiség a lakószoba padlója 
alatt, ahová az ajtó a fal mellől nyílik." 

Van egy Lönnrot-levélre utaló megjegyzés az 1. runó 213—16. sorai mel
lett is. A fakszimiléjét ennek szintén közlöm. A bejegyzés egy vadászassa! kap
csolatos varázsige fordítását pontosítja.' Lönnrot ezen, 1836. március 22-én 
kezdett és április 8-án folytatott levele Keckman március 12-én kelt levelére 
válaszol. Keckman az iránt is érdeklődött Lönnrottól, mit jelentenek a Kalevala 
első runójának 213—16 sorai, amit aztán Lönnrot meg is magyarázott neki 
(L. Ugyanazokat a leveleket, amelyekre Ingman Kalevala-fordításával kap
csolatban hivatkoztam. Mindkét levél másolatát Eila Tuovinen volt szíves 
számomra elküldeni). 

Mivel tehát a Keckmanhoz írt levélből szószerinti idézetek vannak a kéz
iratban, nyugodtan mondhatjuk, hogy az vagy annak eredetije a Keckmané 
volt. Annak idején, amikor a debreceni kéziratból mutatványt küldtem Leo 
Pennanen írásszakértőnek, összehasonlítás végett többek közt Keckman leve
leiből is mellékeltem néhány lapnyi másolatot. Pennanen szerint a Kalevala
fordítás kézírása nem egyezett Keckman — és más számba jöhető személyek 
— keze vonásával. Több Keckman-levelet is megnézve, m a g a m szintén úgy 
látom, hogy van különbség a kézírásban, így tehát a debreceni kötet inkább 
másolat lehet. Ezt különben más tények szintén alátámasztják. Carl Niklas 
Keckman 1829-től haláláig, 1838-ig a Helsinki Egyetem első finn lektoraként 
működött (professzor akkor még nem volt). Jelentős irodalmi, nyelvészeti és 
bibliográfiai munkásságot fejtett ki. Disszertációt írt például a finn igék rago
zásáról, Zschocke művének, a Kultalának a lefordításával pedig a finn irodalmi 
nyelv kialakításához járult hozzá. 1831-ben az ő lakásán alapították meg a 
Finn Irodalmi Társaságot, amelynek haláláig titkára volt. Támogatta Lönnrot 
népköltészeti gyűjtőútjait és azok anyagának a megjelentetését. Topelius emlí
tett antológiájának a kiadását szintén szorgalmazta (1. pl. Otavan Iso Tieto-

i A kézirat tanulmányozásához nyújtott segítségéért ezúton is köszönetet mondok M a r W / o 
ffwffwnak. 
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sanakirja 4. köt. Helsinki, 1962; Suomen Kirjallisuus III. köt. Helsinki, 
1964.47). 

Arról is tudunk, hogy az eposz részleteinek — így a 15. runónak is — a 
fordításakor Runebergnek Keckman segített. Johan Ludvig Runeberg fordí
tásrészleteiről a Valvoja 1909-es, E. N. SETäLä által összeállított Kalevala-em
lékszáma többek közt ezt írja: „Az ő [Runeberg] saját elbeszélése szerint (Ström
borg, Biogr. ant. Ili, 343) a fordítás úgy folyt, hogy Carl Niklas Keckman 
(1793—1838), aki egyetemünkön a finn nyelv első rendes tanára volt, szóban 
szóról szóra svédre fordította a verset, majd aztán Runeberg a fordításnak köl
tői formát adott. Keckman hagyatékából a Finn Irodalmi Társaság Könyvtá
rában van egy Régi Kalevala-példány, amelynek a betétlapjai a teljes Régi 
Kalevalának, az előszónak is, a szószerinti svéd fordítását tartalmazzák. A for
dítást nyilvánvalóan nem kiadásra szánták, hanem a fordító az előadásain 
használta." (258.) Ennek az átültetésnek néhány lapjáról másolatot kérve azt 
tapasztaltam, hogy lényegében szószerint és általában elrendezésében is meg
egyezik a debrecenivel. A helsinki kézirat azonban rendetlenebb írású és több 
benne a javítás, a debreceni ennek egy tisztázott(abb) másolata. A z egyenletes, 
gondos kézírás szintén másolásra vall. Keckman kéziratos fordítását tehát 
valaki — bizonyára egy korabeli diák, írnok (?? esetleg Keckman) lemásolta, 
s a másolatot feltehetőleg órákon, tanuláskor használták, akár maga Keckman 
is. Például Lönnrot szintén másoltatott diákokkal kéziratokat. A jelenleg a 
Finn Irodalmi Társaság Irodalmi Kézirattárában levő Keckman-féle Kalevala
példány kéziratos betétlapjainak ugyanazokról a részeiről közlök fakszimilét, 
mint a Debrecenben levő kéziratnak. 

A z eredeti kézirat keletkezésének az ideje elég pentosan meghatározható. 
Mint említettem, a Régi Kalevala első része 1835 karácsonyára, a második 
1836 március elején jelent meg. A Finn Irodalmi Társaság kiadásában publikált 
eposz kéziratát azonban Keckman, a Társaság titkára már pár hónappal ko
rábban ismerhette (Lönnrot az előszót 1935. február 28-án írta alá). Ugyan
akkor a kézirat egy-két tévedését, pontatlanságát Keckman Lönnrot 1936. már
cius 22-i és 1936. november 24-i levelére hivatkozva helyesbíti. így a kéziratos 
fordítás minden bizonnyal 1835 közepe és 1836 eleje között, illetve az e körüli 
időben készült. A Debrecenben levő másolat pedig nyilván nem sokkal azután. 

Azt, hogy ez a kézirat miképpen került Vikárhoz, nem tudni Valószínű
leg 1889-es finnországi tanulmányútján jutott hozzá, de az erről szóló beszá
molóban (Ethn. I: 231—45) nem említi. Ő nem lehet a másoló, már kéz
írásának jelentősen eltérő volta miatt sem. Mindenesetre érdekes, hogy a 
(Régi) Kalevala bizonyára legelső teljes (nyers) fordításának korabeli másolata, 
amelynek alapján feltehetőleg a Helsinki Egyetemen tanították vagy tanul
hattak belőle, a Debreceni Egyetemi Könyvtár Kézirattárából kerül elő. 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, ismertebb 
nevén a Kollégiumi Könyvtárban ugyancsak vannak figyelemre méltó finn 
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könyvek és kéziratok. Itt található például Arvi Järventaus magyar tárgyú re
gényeinek, könyveinek a kézirata. Järventaus magyar kapcsolatairól sokat 
írtak (1. JÁVORI JENŐ. A finnugor népek irodalmának bibliográfiája. Bp., 1975. 
97—100), úgyhogy én erre nem térek ki. Järventaus (1883—1939) számon 
tartott író, bár kétségtelen, hogy az 1930-as években és az 1940-es évek elején 
magyarbarátsága miatt is nálunk sokan túlértékelték. Järventaus jó viszonyban 
volt Varga Zsigmond professzorral, könyvtárigazgatóval, ennek köszönhetően 
kerültek a kéziratok a könyvtárba (1. a Kézirattárban Järventausnak Vargához 
írt leveleit, lapjait). A kéziratok rövid leírása a következő: Savuava maa. His-
toriallinen romaani Unkarin tuhosta v. 1526 [Füstölgő ország. Történelmi re
gény Magyarország pusztulásáról 1526-ban]. — 1931—32. 341 1. (száma R. 
2038). A dedikáció: Tänä syyskuun 4. päivänä on allekirjoittaneelle ollut kun-
nia jättää tämä käsikirjoitus Debrecenin Kaupungin Reformeeratun Kor-
keakoulun Suurkirjastolle. Nouskoon jalo Unkarin kansa niinkuin se kerran 
nousi Mohácsin tappion jälkeen! — Debrecenissä, syysk. 4. p. 1935 Arvi 
Järventaus. [Ezen a szeptember 4-én alulírottnak abban a megtiszteltetésben 
volt része, hogy ezt a kéziratot Debrecen Város Református Főiskolája Nagy-
könyvtárának adhatta. Emelkedjen föl a nemes magyar nép, úgy ahogy annak 
idején a mohácsi vereség után fölemelkedett! Debrecen, 1935. szept. 4. Arvi 
Järventaus] — Sydenpolttajat. Historiallinen romaani Unkarista 1700 luvun 
alkuvuosilta [Szénégetők. Történelmi regény Magyarországról az 1700-as 
évek elejéről]. — 1937. 418 1. (R. 2107). A dedikáció: A debreceni Főiskola 
Nagykönyvtárának a legmagasabb tisztelettel Arvi Järventaus Kerava, Finn
ország 2/IV 1937. Egy nép, amelynek oly nagy múltja van, soha nem veszhet 
el! — Maahantulo. Romaani unkarilaisten maanvalloituksen ajoilta [Honfog
lalás. Regény a magyarok bejövetelének idejéből]. — 1938. 303 + 8 1. (R. 2152). 
A debreceni Fő konytárnak [!] tisztelettel Arvi Järventaus 17/1 1938. — It-
kevien pajujen maa (A szomorú fűzfák országa). Unkaria sieltä ja täältä 
[Magyarország innen és onnan]. — 287 I. (R. 2255). A dedikáció: A debre
ceni Kollégiumi Nagykönyvtárnak adom ezt a kézírást nagy tisztelettel és sze
retettel. Arvi Järventaus Kerava, 12/IV 1939. A kéziratokat negyedíves vagy 
akörüli nagyságú írópapírra általában ceruzával írták. A legutóbb említett kéz
iratban gépelt részek is vannak. Javítások mindegyik szövegben találhatók, kü
lönösen a negyedikben. Ez korabeli beszámoló Magyarországról. 

A. MOLNÁR FERENC 

Finnische Bücher und Handschriften in Debrecen 

In der Studie wird auf die Zweckmäßigkeit einer buch- und handschriften-
historischen Forschung bezüglich der Geschichte der Finnougristik und der 
finnisch-ungarischen Beziehungen in den finnischen und ungarischen Biblio-
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theken hingewiesen. Verfasser weist darauf hin, daß der Lehrstuhl für Finno-
ugristik an der Universität Debrecen im Besitz eines Exemplars des „Lexicon 
Linguae Finnicae..." von G. Renvall ist, das nach der Possessoreintragung 
dem berühmten finnischen Literaturwissenschaftler und Linguisten A. Ahlqvist 
gehört hatte. Ausführlich wird eine Handschrift von einem bekannten Ver
fasser behandelt, die sich in der Handschriftensammlung der Universitätsbib
liothek Debrecen befindet und die eine vollständige schwedische Prosaüber
setzung des Alten Kalevala (Vanha Kalevala) ist. Aufgrund einer philologischen 
Untersuchung von Eintragungen in der Handschrift wird nachgewiesen, daß 
es sich hier u m eine zeitgenössische Abschrift der in handschriftlicher Form 
überlieferten Kalevala-Übersetzung des berühmten finnischen Literaturwis
senschaftlers K. N . Keckman handelt. Die Abschrift stammt aus der 2. Hälfte 
der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist sie 
an der Universität Helsinki benutzt worden. Keckman hat hier über das Ka
levala vorgelesen. Der Verfasser führt u.a. aus, daß die Manuskripte der Bücher 
des finnischen Autors Arvi Järventaus aus dem 20. Jahrhundert, die ein un
garisches Thema behandeln, ebenfalls in Debrecen zu finden sind, u.z. in der 
Bibliothek des Reformierten Kollegiums. Nach einer kurzen Beschreibung der 
Manuskripte werden die in ihnen befindlichen, an die Bibliothek gerichteten 
Dedikationen des Autors ebenfalls mitgeteilt. 

F. A. MOLNÁR 
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