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Antti Jalava, a finn-magyar kapcsolatok megalapozója 

A legutóbbi két évtizedben alig telt el olyan nap, amikor ú jságja ink nem tartal-
maztak valamilyen finn vonatkozású hírt. E hírek a magyar-finn kapcsolatok szoros-
ra fűzéséről tanúskodnak, s azt mutat ják, hogy a két nép közötti együttműködés ma 
már egyaránt kiterjed a politikai, a művelődési és a gazdasági életre. Ugyanakkor 
szinte megdöbbentő mértékben feledésbe merült a kapcsolat kezdete és múltbeli ala-
kulása. Jelszó ugyan nálunk a haladó hagyományok megbecsülése, ám kapcsolataink 
finn megalapozóját évtizedek óta jóformán nem is említettük. Pedig megérdemelné, 
hogy népünk iránti szeretetének jeleit és a magyar-f inn kapcsolatok érdekében ki-
fejtett munkájá t emlékezetünkben tartsuk. Neve így hangzik: Antti Jalava. 

Ki volt e név viselője? Röviden meg lehet mondani, ö volt az, aki Magyarorszá-
got, a magyar népet és nyelvet elsőnek és szinte egyedül ismertette meg Finnország-
ban. Ezt nem én hiszem így, hanem életművére való visszapillantásában az európai 
hírű nyelvtudós és diplomata E. N. Setälä állapította meg róla 1909-ben. Lássuk; ho-
gyan vált ez a f inn férfiú népünk lelkes bará t jává s mi az, amit a magyar-finn kap-
csolatok megteremtéséért tett? 

Ant t i Jalava 1846-ban született a Turku közelében levő maskui járásban. A hel-
sinki egyetemre 1863-ban iratkozott be. A finnek érdeklődésének középpontjában ez 
időben a nyelvi kérdés állott. Törekvésük az volt, hogy a finn nyelvet jogaihoz segítsék 
mind az iskolákban, mind pedig az állami és a közéletben. Jalava szívvel-lélekkel be-
kapcsolódott ebbe a munkába, s folytatta azt egyetemi tanulmányainak befejezése után 
is. Működött tanárként, újságíróként, tagja volt a f inn nyelvű színház vezetőségének, 
tisztséget viselt a Finn Irodalmi Társaságban és a Népművelő Társaságban. 1874-ben 
külföldi tanulmányútra indult, s ennek során jutott el Magyarországra is. Célja az volt, 
hogy tanulmányozza az anyanyelv és a nemzeti kisebbségek nyelvének tanítását né-
hány európai országban, köztünk hazánkban is. 

Jalava 1875-ben érkezett Magyarországra, s tanulmányi idejének felét nálunk töl-
tötte. Megelőzően Németországban, Ausztriában és Csehországban járt , de menyasz-
szonyának küldött egyik leveleben azt írja, hogy legszívesebben mindjá r t Magyaror-
szágra jött volna, s itt töltött volna el egy egész esztendőt, hogy a magyar nyelvet mi-
nél tökéletesebben megtanulja. Első útját 1881 és 1903 között még további öt magyar-
országi tartózkodás követte, s miután megtanult magyarul, itt tartózkodását a magyar 
múlt és jelen sokoldalú megismerésére használta fel. 

Első ismerősei és állandó támogatói persze a magyar nyelvészek, köztük Budanz 
József, Hunfalvy Pál, főleg pedig Szinnyei József voltak, kapcsolatai azonban messze 
túlterjedtek a nyelvészek zárt körű társaságán. Különösen mély nyomot hagyott lelké-
ben Görgey Artúrral való megismerkedése. Görgey vendégül látta visegrádi otthoná-
ban. Jalava rendkívül szeretetre méltó, szíves és szerény embernek jellemzi Görgeyt, 
akiről fel sem tenné az ember, hogy valaha Magyarország diktátora volt, „aki előtt az 
egész Ausztria remegett". 

Másik nagynevű hazánkfia, akit Jalava megismert, Jókai Mór. 1895-ös magyar-
országi ú t ja előtt Jalava már több Jókai-regényt lefordított f innre, érthető tehát, 
hogy szerette volna megismerni a regények szerzőjét, amint í r ja : „a legnagyobb ma-
gyar írót". Látogatásakor Jókai örömét nyilvánította, hogy üdvözölheti magánál „Ma-
gyarország híres barátját" , majd pedig megmutat ta neki azon nagy könyvszekrényt, 
amelyben regényeinek idegen nyelvű fordításait — köztük a f inn fordításokat is — 
tartotta. Búcsúzáskor azzal örvendeztette meg látogatóját, hogy kérésére néhány em-
léksort írt leánya emlékkönyvébe. 

Természetesen érdekelte Jalavát a magyar színházi élet és az opera is. Megnyerő 
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modora, jó megjelenése révén eljutott az ún. „magasabb körökbe" is. Kolozsvárott 
találkozott például Szinnyei József jó barát jával , Thallóczy Lajos történetíróval és 
diplomatával, Helsinkiben pedig — III. Sándor cár ottani látogatásakor — megismer-
kedett a cár kíséretében levő Zichy Mihály festőművésszel. 

A Magyar Történelmi Társulat hazánk iránt érzett érdeklődéséért és munkássá-
gáért már 1877-ben tiszteleti tagjává választotta, a Kisfaludy Társaságnak pedig leve-
lező tagja volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1902-ben külső tagjául fogadta. 

Ismételt magyarországi tartózkodásai alkalmat adtak Jalavának arra , hogy a 
régi Magyarországgal földrajzi szempontból is megismerkedjék. A Balaton mellékén 
és Székesfehérváron kívül jár t Egerben, Miskolcon, Debrecenben. Ellátogatott az ak-
kori Kelet-Magyarországra és Erdélybe is: Orsovába, Herkulesfüxdőre és Kolozsvárra. 
Az 1948—49-es szabadságharc iránti lelkesedésétől indíttatva elzarándokolt Aradira és 
Világosra, a szabadságharc történelmi emlékezetű helyeinek megtekintésére. Tátra-
füredien ké t egész hetet töltött, sőt előadást is tartott a Kalevala egyik hőséről. Kassán 
a premontrei rend főnökének vendége volt. I t t találkozott egy pappal, aki elmondta 
neki, hogy a szabadságharc 21 csatájában vett részt, s a segesvári ütközetben látta 
Petőfit lóháton. 

Magyarországi élményeiről, hazánkról és a magyar népről szerzett ismereteiről 
Jalava először az Uusi Suometar című újságban számolt be honfitársainak úti levelek 
alakjában, ma jd pedig — -megtoldva levelei számát — kiadta őket Unkarin maa ja 
kansa (Magyarország és népe) címen könyv alakban, Helsinkiben, első magyarországi 
ú t ja után egy évvel, 1876-ban. A honfoglalástól egészen utazása időpontjáig tárgyal ja 
benne Magyarország történetét. Szól a budapesti egyetemről és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiáról. Megemlékezik Liszt Ferencről, Erkel Ferencről és neves színé-
szeinkről. Leír ja egy magyar képviselőválasztás lefolyását, s ma jdnem teljes egészében 
közli (finn fordításban) Jókai Mór választási beszédét. Végül azt a jóslatot kockáz-
tat ja meg, hogy ha a magyarság megtalálja a nemzetiségi kérdés megoldásának kul-
csát, nagy jövő vár rá Európa ezen térségében. 

A Magyarország földje és népe című útikönyvnek olyan sikere volt, hogy meg-
jelenése u tán hat évvel Maantieteellisiä Kuvaelmia (Földrajzi leírások) címen ú jabb 
könyvet adott ki hazánkról. Műve svédül is megjelent. Első könyvéből pedig a f inn-
magyar kapcsolatok ápolása terén ugyancsak érdemesült bará t ja , Matti Kivekäs Sten-
bäck új, átdolgozott kiadást készített, amely 1910-ben jelent meg. Ebben m á r erős 
nyomatékot kap a gyakorlati szempont. Utal a szerző például arra, hogy a magyar 
melegforrások vize legalább olyan jó, miint a sokat látogatót németországi és ausztriai 
fürdőké, a finneknek tehát érdemes lenne egyik vagy másik nyugat-európai ország 
helyett néha Magyarországot választaniuk utazásuk céljául. Hangsúlyozza Jalava a két 
nép fiai közti személyes kapcsolatok fontosságát a gyümölcsöző szellemi kölcsönhatás 
erősítése érdekében. 

Ja lava Magyarországot bemutató, enciklopédikus jellegű műveit történelmi mo-
nográfiái követték. Első monográfiáját Széchenyi Istvánról í r ta (1901). Bemuta t ja a 
nevéhez fűződő alkotásokat, ismerteti politikai programját és műveit. A felháborodás 
hangján szól Metternich politikájáról és a szabadságharcot követő elnyomásról. Ki-
emeli, hogy ebből az időből a Széchenyi által alapított Magyar Tudományos Akadémia 
maradt meg az egyetlen olyan intézménynek, amely táplálta a magyar nyelv és a 
nemzeti érzés szent lángjá t a jövendő jobb időkig. Másik történelmi monográfiájában 
Deák Ferencnek hódol (1902), annak a politikusinak, aki meghozta a magyar népnek 
„a jövendő jobb időket". 

Történelmi szemlélet h í j án minderre persze legyinthetnénk, s azt kérdezhetnénk: 
„Mi köze mindehhez je lenünk magyarjainak és f innjeinek? Hol van Jalava tevékeny-
ségében a társadalmat formálni akarás, a történelem alakulását befolyásoló hatás, 
azaz a magyar-f inn kapcsolatok szempontjából »korszerű tartalom«? Hiszen ma már 
alumíniumtömiböket és acélcsöveket adunk el a finneknék, cellulózt, papírt, papíripari 
berendezéseket hozunk be Finnországból, s ez a lényeg!". Ám aki képes és haj landó 
a jelent a múltból való fej lődés eredményének tekinteni, az tudja , hogy Jalava tevé-
kenysége nem értékelhető holmi egyszerű ismeretterjesztésként, mert megvolt benne a 
társadalom formálására és a történelem alakítására irányuló mozzanat is. Céljai eléré-
séhez Jalava felhasználta eszközül a magyar történelem és a korabeli magyar valóság 
tényeit is, ez pedig azt jelentette, hogy a maga korában igenis „korszerű" tar talommal 
töltötte ki a bontakozóban levő finin-magyar kapcsolatokat. Amikor Jalava látja, 
hogy a f innek nemzeti tuda ta még odáig sem jutott el, hogy elképzelnének, akarná-
nak maguk számára valami jobbat és szebbet, rámutat arra, hogy a magyarság — 
nemzeti öntudatától vezéreltetve — önálló állami létet tudott kívívni magának. Aml-
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kor korholja honfitársait , hogy elhanyagolják anyanyelvüket, és nem tesznek eleget 
annak érdekében, hogy hazájában a finn nép f innül tudjon írni, olvasni és gondol-
kodni, utal arra, hogy a magyarok szívós küzdelem után kivívták hazá jukban a ma-
gyar nyelv jogait.- Amikor hazájában kulturális elnyomásról és önkényuralomról be-
szél, hivatkozik arra, hogy hasonló helyzetben a magyarok nem adták meg magukat, 
hanem passzív ellenállással, átgondolt politikai taktikával visszaszerezték viszony-
lagos állami függetlenségüket. Amikor kevesli a f innek világirodalmi tájékozottságát, 
tollat ragad és fordí t ja egyik magyar szépirodalmi terméket a másik után. Amikor 
a f innek nyelvi, művelődési és politikai elszigeteltségéről kerül szó, nem sajnál ja az 
időt és a fáradságot: ingyen is vál lal ja a magyar nyelv oktatását a helsinki egyete-
men, és rámutat, hogy van Európában még egy nép, amely nyelvének finnugor volta, 
művelődésének sajátosságai és földrajzi helyzete miat t szintén elszigetelt, s ennél a 
népnél a finnek megértésre, rokonérzésre találhatnak. Mindezt nem holmi kisebb-
rendűségi érzés, elvakult rajongás mondat ja vele. Lá t ja a régi Magyarország és a 
magyarság hibáit is. Rá mer mutatni, hogy némely tekintetben nem a magyarok, ha-
nem a finnek járnak helyes úton, s hogy az utóbbiak egyben-másban megelőzték az 
előbbieket. 

Meglátja Jalava a pozitívumot hazánkban nem csupán az országos jelentőségű, 
hanem a kis dolgokban is. Az élet legkülönfélébb helyzeteiben és legkülönfélébb vo-
natkozásaiban szívesen mutat rá magyar példára. Egyik ismerőse egy alkalommal 
elismerőleg szóvá tette neki, hogy buzgó látogatója a Finn Tudományos Akadémia 
üléseinek. Jalava válasza ez volt: „Igen. A jövőben is szándékomban áll minden ülé-
sen jelen lenni. Magyarországon is mindég tele az ülésterem közönséggel a Tudomá-
nyos Akadémia felolvasó-ülésein." Amikor pedig a szónoklási készség fejlesztésére 
alakult helsinki egyetemista egyesület 1884-ben évi közgyűlését tartotta, Jalava Kos-
suth példájára hivatkozott, hogy érzékeltesse hallgatóival: mennyire fontos feladat 
a szónoklási készség elsajátítása. Kossuth szónoki tehetsége nélkül — mondotta Jala-
va — 1848-ban sokszorosan nehezebb lett volna a magyar népet mozgósítani hazája 
és szabadsága védelmére. 1886-ban pedig ugyanezen egyesület táviratot menesztett 
Kossuth Lajosnak Torinóba, tisztelő üdvözletét küldve „a legnagyobb magyar szónok-
nak", közölve egyben, hogy évi közgyűlésén az egyesület Kossuth egyik beszédének 
a felolvasásával emlékezett a távirat címzettjére. 

Ezek után vizsgáljuk meg, melyek azok az eszközök, amelyek felhasználásával 
Antti Jalava megalapozta a f inn-magyar kapcsolatokat. Véleményem szerint ezek a kö-
vetkezők: a f innek sokoldalú tájékoztatása a magyarság történelméről és kul túrájáról ; 
a f inn-magyar sorsközösség és a kölcsönös egymásrautaltság tudatosítása a f innek-
ben; a rokonszenv és megbecsülés érzésének felkeltése a finn népben a magyar nép 
irént jó tulajdonságaink bemutatásával. Teljes tájékozatlanságot árul el tehát a 
magyar-finn kapcsolatok egy-két olyan, újabb prókátora, aki szerint a magyar-finn 
kapcsolatok terén a két utolsót megelőző nyolc évtjzedben más sem történt, mint 
hogy néhány szobatudós a magyar hal és a finn kala szó etimológiai azonosságát 
emlegette. Ugyancsak téves az a — nálunk újabban szintén terjesztett — nézet, amely 
szerint a magyar-f inn kapcsolatok múlt ját a „nosztalgia" jellemzi. Ahhoz, hogy 
valaki a magyar népért annyit tegyen, amennyit Ja lava tett, nem nosztalgia kellett, 
hanem együttérzés a magyarsággal, sokoldalú érdeklődés, jó magyar nyelvtudás és 
sok egyéb ismeret, vállalkozó kedv, energia, valamint műfordítói készség és rengeteg 
munka. Antti Jalava nemcsak egyszerűen közéleti személyiség, hanem széles látókörű, 
a jövőbe néző politikus is volt. Magyarbarátsága nemzedékről nemzedékre öröklődött 
Finnországban. Ez a Jalavától hagyományozott magyarbarátság vált a későbbi nem-
zedékek magyarbarátságának forrásává, s hogy ez a forrás ki ne apadjon, arról — 
Jalava ismeretterjesztő munkásságának a folytatásával — gondoskodtak a későbbi 
finnországi magyarbarátok, köztük elsősorban a magyarul tudó f inn nyelvészek, 
majd pedig sokan mások. Ne vessük meg tehát a múltat , s emlékezzünk azokra, akik 
talán egy élet munká já t szentelték annak a célnak, hogy a finn és a magyar népet 
megismertessék egymással, s hogy e két népet érzelmileg is közelítsék egymáshoz. 
„Minden nemzedék a megelőző nemzedékek vállán áll, az általuk felhalmozott anyagi 
és szellemi javak felhasználásával építi fel a maga életét és alapozza meg a követ-
kező nemzedékét" állapította meg a közelmúltban egyik jeles történelemtuJó-unk 
Méltányos lenne, hogy a jövőben erre a nagy igazságra a magyar-f inn kapcsolatok 
vonatkozásában is emlékezzünk.1 

Lakó György 
1 Antt i Jalava é letrajzát l eve lezése é s beszéde i a lapján l eánya , Ilona J a l a v a írta m e g (Por-

voa-He l s ink i ) . A f e n t i e k h e z ez a m ű szo lgá l t fő forrásul . 
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