
A FINN NP:MZET TÖRTÉNET-IRÁSARÓL. 

ELSŐ FOGÁS. 

A finn újabb irodalom örvendetes haladásban van, a melyet 
az ország szerencsés politikai helyzete nagyon támogat. Ugyanis 
az orosz kormány, érdekével egyezőnek találja fentartani Finnor
szágnak különös, más orosz tartományokhoz képest kiváltságolt 
állapotját, mely sok tekintetben önállóság. Mert Finnországnak sa
ját és külön törvényei vannak, külön igazgatás és külön törvény
székek alatt él; az országbeli hivatalokba csak született finneket 
szabad kinevezni. A nyelvre nézve külön vált ország vallásával is 
különbözik Oroszországtól; a buzgó protestáns finnek közt nincse
nek orosz hitű községek, kivéve a keleti határokon, a hol a karja-
lai finn nép régi időkben a keleti egyház vallása szerint fogadta bé 
a keresztyénséget. Még a Nagy Péter által meghódított Ingerman 
(Inkerin maa = Ingerország) nevű tartományból se pusztult ki a 
protestánsság; mert Péterváratt (az Orosz birodalom székvárosa 
Ingermanban , finn tartományban van) két finn nyelvű evangélikus 
egyházi község virágzik. 

A svéd uralkodás ideje alatt (1157—1809) a nyilvános élet 
svéd nyelven folyt vala nagyobb részint, jóllehet Finnország lako
sai egyenlő joguak valának az anya-ország lakosaival. De a finnek • 
a keresztyén vallásra a svédek által téríttettek meg, s midőn a hit
újítás Svédországban felkapott, az a finnek közt is akadály nélkül 
terjed vala el. Országlati és vallási egyenlőség, a kitűnő nemzetsé
gek egyaránti honossága mind a két országban, végre a tudományi 
közösség — mert Finnországban 1640-ig nem lévén főiskola vagy 
egyetem, a finn országbeliek, a kik papi, tanári, bírói vagy bármi 
egyéb pályára készülni akartak , svéd egyetf ineken, különösen 
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Upsalában tanultak vala — szinte magától eszközölte azt, talán kü
lönös politikai szándék nélkül is , hogy a svéd nyelv a nyilvános 
életben uralkodjék. Söt a Hanza-városok virágzása korában, a mi
dőn a Balt tengeren való összes kereskedés a Dán szigeteken, Svéd, 
Finn, Észt, Liv, Kúr, még a nyugati Oroszországban is , a Hanza 
kereskedők kezeiben volt, a finnországi városok lakosságának tete
mes része német nyelvű volt, mely körülmény csak előmozdítja vala 
a svéd nyelv uralkodását. De a nép hü marada nyelvénöz., s midőn 
a hitújítás után a finn nyelv az istentisztelet nyelvévé lett, a finn 
irodalom is meg kezde gyökeresedni. Annak előtte meg volt vetve a 
finn nyelv (a melyen a régi pogány emlékezetek, a bübájosság éne
kei szólnak vala), a mi Agrikola *) imádságos könyvének élőbeszé
déből is kitetszik, a melyben többi közt ezt mondja: 

„Kyllá se kuulee Suomen kielen, 
Joka ymmárttáá kaikén mielen." 

azaz : 
bizony meghallgatja a finn nyelvet is , a ki mindenkinek elméjét 
megérti. De bár emelkedett is a finn nyelv becsülete, bár nem so
kára a svéd törvényeket finn nyelvre fordították is : a svéd nyelv 
még is megmaradt az igazgatásban, törvénykezésben, a tudományok 
mivelésében. 

Nagy változás álla be 1809-ben, a midőn Finnország az Orosz 
birodalomhoz csatoltatott. A Svédországgal való közösség megszűn
vén, a svéd nyelv uralkodásának oka is megszünék; a svéd nyelv
nek pedig a finn nyelv a természetes örököse mindenben. Abo he
lyett Helsingfors lön a főváros; s midőn 1827-bentűzvész hamvasz
totta el a nagy részint fából épült Abo-t, az egyetem is Helsing-
forsba tétetek által. Itt 1831-ben a Finnirodalmi Társaság (Suomen 

*) Agrikola Mihály, Pernaja születésű finn , Skytte püspök költségén 
1535 tájban Vittenbergába mene, honnan 1539-ben mint magister tere vissza 
hazájába. Még Vittenbergában létekor hozzáfoga a biblia-fordításhoz, s 1548-
ban nyomtatá ki az Új-testamentomot, talán az első nyomtatott finn köny
vet. Skytte 1550-ben történt halála után az áboi püspökség, a mely alá egész 
Finnország tartozott vala , két részre osztaték , aboi és viborgi püspökségre. 
Amannak püspökévé Agrikola lön 1554-ben , ezévé Juusten Pál, a Chronicon 
episcoporum Finlandensium szerzője. — Agrikola az Új-testamentomon kí
vül adott ki még Abc-t könyvet, hittanítást, imádság-könyvet, Dávid zsol
tárjait, énekeket, Mózes törvényébőlés a prófétákból összeszedett jövendő-
éseket, Haggai, Zakaria és Maleakhi prófétákat. 
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Kirjallisuuden Seura) alakula, melynek fö feladata a finn irodalom 
előmozdítása. Ez a társaság a Suomi nevű évkönyvön kivül, mely
nek tavai újabb sora kezdődött, mindenféle könyveket ád k i , a 
melyek által a finn irodalom gyökerei megizmosodnak, a nyelv és 
a történelem felvilágosodik, s a miveltség és tudomány mindenik 
ága finn nyelven ápoltatik. Ez a társaság adta ki a Kalevalát, most 
már harmadszor; a KantJetar-t kétszer. Egyéb újabb kiadásai kö
zöl megemlítem itt : Lönnrot-tól Flóra Fennica-t, vagy Suomen Kas-
visto-t; ugyanannak fordításában Palmen törvénytudományi kézi 
könyvét (La'in opillinen kási-kirja) ; Stjernereutz tengerészeti szó
tárát ; Stöckhardt finnre fordított vegytanát; Topelius természet
könyvét; Geitlin-nek német nyelvtanát; Cannelin-nek görög, Flo-
man-nak franczia nyelvtanát; az adja ki Porthdn történeti munkájit; 
ád ki egy latin-finn szótárt; egy színmütárt (naytelmistö), a melyből 
már két kötet jelent meg stb. A finn irodalmi társaságnak saját 
nyomdája van, a melyből legszebb kiadások és igen hibátlan nyom
tatások kerülnek ki. 

Az pedig nem foglalja el az egész finn irodalmi munkásságot. 
Más nyomdákból is és másutt kerülnek ki finn könyvek. Helsing-
forsban a Társaság nyomdáján kivül ott van a Frenckell nyomdája, 
régi híres czég, ott a Sederholm Tódoré és Simelius örököseié; Abo-
ban is van a Frenckell czég, más nyomda- ott a Lilljáé; Hame váro
sában (Tavastehus) Furén-nek van nyomdája, a melyből többi közt 
1860-ban egy finn-svéd szótár került k i ; vannak Vázá-han, Viborg-
ban, Borgo-han, Uleaborg-b&n, Sortavala-han és Kuopio-b&n is nyom
dák. A hírlap-irodalom is mozog, de azt nem ismerem; csak annyit 
tudok, hogy az egyik hírlapnak czíme Mehiliiinen (a méh), egy má
siké Suometar, s hogy egy képes újságot ez év elejétől fogva ád ki 
Stionio, a Sederholm nyomdász és kiadó költségén. 

Az 1863-ki országgyűlésen Sándor orosz császár, és finn nagy
fejedelem kimondá, hogy néhány év múlva (az év-számot nem tu
dom tökéletesen) az összes nyilvános életnek finn nyelven kell foly
nia. Mint látjuk, erre már el vannak készülve a finnek, s mind job
ban készül reá az irodalom. Epenséggel tehát nem áll a finnekről, 
a mit egyik írónk állít, ezt mondván a Budapesti Szemle XX. köt. 
342. lapján: „Míg a nibelungi ének költőjét az emlék megnevezni 
nem bírja, s a Kalevala egy jelentőség nélkülivé törpülő, egységre s 
önálló létre emelkedni nem bíró népé, mely azt ma már alig bírja be-
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csülni kellőleg, Firduzi egyénisége stb. elvítathatlan." Az Ítélet olyan 
körülményekre akar támaszkodni, a melyek össze sem illenek : 
mert hát a mai perzsa nép, azok tudósítása szerint, a kik ismerik, 
egy korhadt nép, mely nem mutathat fel ilyen jelenségeket, milye
neket a finn felmutathat. A Kalevala Kalevala, mint a Sah-nameh is 
az a mi; ha ott egy lábig kiveszne is a finn nép, s itt utolsó emberig 
kiveszne a perzsaság. De hogy a finn nép már alig birja becsülni 
kellőleg a Kalevalát, ezt nem lehet állítani azokról, kik majdnem 
egy századig fáradoztak a Kalevala énekeinek összegyűjtésében, s 
a kik most azoknak az iskolák számára egy külön, erre alkalma
zott , kiadását készítették; ezt nem szabad állítani Lönnrot-ról, a 
Kalevala szerkesztőjéről, ki előtt egész tudós Európa kalapot emel. 

Valójában a finnek nemzetisége most virágzóbb minden te
kintetben, mint valaha. Tavai Porihán Henrik Gábor-nak szobrot 
állítottak Ábo-ban, mert a finnség Porthánt tiszteli mint nemzeti 
megújulásának hajnal-csillagát és a finn történelem tudományos 
vizsgálatának megalapítóját. Ezzel áttérek a tárgyamra, mert a finn 
nemzeti történet-írásról szándékozom egy kis tudósítást adni. 

Porthan Henrik Gábor az áboi egyetemnek tanára volt, a 
kiről Polén a finn irodalmi történeteibe való „bevezetésében" (Joh-
danto Suomen kirjallis-historiaan, Helsingissá, 1858.) ezt olvasom: 
„Porthan elméje és hazaszeretete a finn történelmi vizsgálatot az 
előbbihez hasonlíthatatlanul jobb állapotba helyezte. Ez az Örökké 
emlékezetes ember a finn nemzet történelmi szemének született és 
nőtt volt, a melynek élessége és gondossága mitsem hagya vizsgá-
latlanúl a hazai ügyekben. Porthan sokat tudó férfi vala, s azért 
sokféleképen hatott a tudomány és irodalom előhaladására egye
temünkön. De legszebb és legállandóbb emlékoszlopot emele ma
gának a finn történelmi és nyelvi nyomozásaival. Ha Porthan, mint 
mondják, a finn nemzet jövendője iránt kétségeskedik vala, úgy 
épen ö az a férfi, a ki a reménységet ama jövendőhöz erősebben 
biztosította mint bárki is. 0 felvilágosította a finn régiséget, s ennek 
következtében a jövendő is ö általa lett világosabb és biztosabb. 
Porthan ideje óta szaporodnak a népies köz iparkodások Finnor
szágban." 

Porthankoráról azt említhetem meg, hogy De poeri Fennica 
nevű füzeteit Áboban 1766 — 1768 adta ki, nSylloge monumentorum 
ad Ulustrandam históriám fennicam nevű gyűjteményét pedig ugyan-
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ott 1802-ben kezdé kiadni. Ebből csak két rész jelent meg, mert 
Porthan belehalt. 

A Finn irodalmi társaság 1858-ban Porthan válogatott mun-
kájinak újabb kiadását elhatározá, mely öt kötetben a következőket 
fogja magában foglalni: I. és II. kötetben Paxdi Juusteni Chronicon 
episcoporu'ii Finlandensium, a melyet Porthan lehető teljes és töké
letes apparátussal adott volt k i , Aboban. — III. kötetben De poesi 
Fennica, mely öt füzetben jött ki Aboban 1766—1768. és Narratio 
Pauli Juusten de legatione sua Russica; a IV-iUben lesznek: De 
superditione veterum Fennorum theoretica et practica; de Bircarlis; 
de antiqua gente Quenorum; de fáma magiae F'ennis attributa; de 
praecipuis dialectis linguae Fennicae ; de dignitate Jarlorum in Sve-
cia ; de anno suseepti ab Erico Sancto imperii et expeditionis in Fen-
hiam motae; de imperio Hermanrici Ostrogothorum rege, s több la
tin nyelven írt értekezések; — az V. kötetben lesznek svéd nyel
ven írt értekezései, és programmáji. — A történeti könyvek közt 
Juustén Pál Chronicon episcoporum Finlandensium-ja nagy becsű 
a finneknél; azt a Porthan bővítései, jegyzetei és kitérései a finn 
történelmi irodalom elsejévé tették. Juustén 1554 ben viborgi, s Agri-
kola halála után áboi püspök vala. Krónikájának szellemét az elő
beszéd tünteti k i , azért közöljük azt : „Paulus Jwsten, Episcopus 
Aboensis, honorabilibus juxta et diseretis Viris, dominis ecclesiarum 
Pastoribus in Finlandia constitutis, gratiam et pacem a Deo preca-
tur in Christo Jesu Dominó nostro. 

Humanissimi Viri, ipsi meministis, repetentes veterum moni-
menta, quod regnante Illustrissimo Rege S. Erico in Svecia, circiter 
annum Domini 1150, Finlandia subacta sit ad capessendum Chri-
stianismum, ut relicto paganismo ad Deum vivum et verum conver-
teretur, ipsum et filium ejus Servatorem omnium nostrum in Spi-
ritu Sancto agnosceret, fide coleret et invocatione adoraret. Tavastia 
deinde anno Domini 1249, duce quodam Birgero Jaerl, genero 
Erici Regis Sveciae, ad amplectendum eundem cultum subigitur. 
Anno verő 1293 conversa est Carelia ab idolomania et regno sub
acta Sveciae. 

Hoc ingens Dei beneficium et singulari praeconio semper cele-
brandum agnoscamus nos Finnones, et Deo pro hac immensa mise-
ricordia , quam nobis in filio exhibuit, grati simus , quod nos, qui 
quondam extra rempublicam Christianorum , abalienati a Deo, in 
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tenebris gentilitatis nostrao vivebamus, non tantum in Christo eli-
gere sed etiam voco Evangelii sui, mediante spiritus sui vivifica 
operatione, ad societatem et communionem sanctae suae Ecclesiae 
vocare, et in ea usque ad haec tristia tempóra, missis subinde evan
gelii ministris, clementer conservare dignatus est. Hoc beneficium, 
quia aeternum est et spirituálé, omnia alia beneficia corporalia et 
terrena multis parasangis antecellit. Inde enim colligimus, nos non 
tantum in bac vita curae esse Deo, et illi fide piacere, verum etiam 
quod ex hac remota natione velit coliigere sibi haereditatem et ec-
clesiam, quae eum in hac vita agnoscat, colat, invocet, adorct, et 
post hanc vitám apud eum in aeternum vivát cum sanctis angelis et 
reliquo glorificatae Ecclesiae coetu. Haec nobis magnae consolationi 
sünt: dum scimus gentem nostram, majores nostros, proavos, patres, 
cognatos, amicos et proximos, nos ipsos et liberos nostros foedere 
baptismi et voce Evangelii ascitos et assumptos esse in societatem 
sanctae Ecclesiae, et per redemtionem Domini nostri Jesu Christi 
factos haeredes vitae coelestis; etiamsi magna videatur túrba esse 
contemnentium bencficium rédemtionis Filii Dei. Haec sic főre, de 
vocandis gentibus prophetarum oracula praecinuerunt. Collegi igitur 
nomina et vitám pontificum Finlandensium, sicut praedecessores nostri 
eas antea descriptas post se reliqtnírant. Ubi illi cessarunt, adjeci ego, 
maximé ab episcopo D. Arvidi Kurck et sic deinceps. Feci autem 
hoc, ut videatis initia, progressus et incrementa Ecclesiae Finlan-
dicae; deinde quid passa sit a vicinis nationibus, a Rutlienis et im-
piis Curonibus, nec non et a Danica perfidia. Hi omnes, quasi con-
jurati philistaei, in perniciem, eversionem et desolationem hujus 
Ecclesiae conspiraverunt : quam Deus tamen bracchio suo extento 
mirabiliter defendit, et hactenus conservavit. 

Vides quoque in hoc brevi scripto non tantum quomodo accre-
verit ecclesia patriae nostrae, sed etiam quomodo et sub quo episco
po factae sint mutationes praecipue status clericalis, reformatio 
doctrinae et ceremoniarum, et quid unoquoque tempore acciderit. 
Credo praeterea ista omnia a praedecessoribus nostris diligentius 
esse scriptis comprehensa, sed crebris hostium irruptionibus, incen-
dio et alio infortunio perierunt. Has igitur veterum reliquias et 
nostra quoque fragmenta, pro aedificanda Ecclesia congesta boni 
consulite, ac in Dominó bene valete." 

Finnországban az egész kormány inkább egyházias vala; a 
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püspökök krónikája tehát annyi ott, mint másutt a királyok króni
kája. Porthan nyomozásai pedig a Juustén krónikáját igazán a finn 
nemzet legbecsesebb történelmi munkájává teszik. — Valamint ennek 
nagy készületü kiadásával s egyéb történeti értekezéseivel Porthan 
a finn történelmi nyomozást nemcsak megalapította, hanem nagyban 
ki is fejtette : úgy a régi finn költészet és a finn nyelv mivoltának 
kiderítése által azokat a vizsgálatokat és kutatásokat is megindí
totta, a melyek e század harmadik tizedetétől fogva oly jeles és 
nagyszerű eredményeket szültek, hogy a Kalevalát mint a vi
lág Ötödik nemzeti eposzát az Iliász, Mabábhárata, Sah-naineh és a 
Nibelungen mellé helyezik (lásd Müller Miksa Vorlesungen über 
die Wissenschaft der Sprachen után a Magyar Nyelvtudom. Közle
mények II. köt. 90. lapját). Juustén nagyon helyesen tünteti ki azt 
az előnyt, hogy a finn nemzet a keresztyénségre való térése által a 
keresztyén nemzetek közt foglalhatott helyet : a szellem történel
mében szinte még nagyobb az, hogy a finn Kalevala a világ ötödik 
eposzának ismertetik el. S ez számíthatóPorthannak is érdemei közzé. 

A finn történelmi nyomozás latin és svéd nyelven folyt az 
újabb időkig, míg azon változások nem álltak be, a melyeket már 
érintettem. Most tehát a történet-írás is finn nyelvű. 

így Kainonen először 1839. és 1840-ben, másodszor 1846-ban 
adá ki a finn nép történeteit e czím alatt: Suomen kansan história • 
Polén, a kit már említettem, 1856-ban Bevezetést ada ki a finn iro
dalom történeteibe (Johdanto Suomen kirjallis-historiaan); Krohn 
1862-ben a finn nyelvű költészet a svéd uralkodás idejében}s képek a 

finnség történeteiből czímü munkácskát teve közzé ; Koskinen György
től pedig megjelentek : 1857-ben a Buzogány háború (Nuija sota), 
1858-ban vizsgálódás az éjszaki föld megtelepítéséről (Pohjanmaan 
asuttamisesta tutkimus); 1862-ben Magnusfi Olaf Párizsban s a 
finnek külföldön való tanulása a középkorban (Olavi Maunonpoika 
Pariisissa, ja Suomalaisten opinkaynti ulkomailla keski-aialla); 
végre s ugyanakkor a finn törzs régiségéről való ismeretek (Tiedot 
Suomen suvun muinaisuudesta). 

Én itt először Koskinen Buzogány-háborúját (Nuija sota, Abo 
1857.) akarom megismertetni. E munkában a szerző Finnország
nak egy nevezetes történetét adván elő, a finn nép belviszonyait fel
világosítja , a melyeket úgy még nem tudtunk. „Szándékom azt a 
zenebonát írni le , a melyet Finnország földmivelöi a XVI. század 
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vegén Fleming Miklós ellen támasztanak, úgymond az író a könyv 
élőbeszédében, a mely zenebona még most is buzogány-háború ne
vével hangzik a nép múló emlékezetében. Visszafelé akartam he
lyezni magamat háromszász évvel, hogy felvilágosítsam ezen há
ború gyökeres okait, s elbeszélljem viszontagságait, a mint azok 
az idők megöl felénk pillognak. Ezen előbbi történetek és mivoltnak 
tudását kedvesnek és kívánatosnak nézem a finnek előtt, ha bár 
különben mások előtt kevés becsüek volnának is. A mint a szár 
nem teremhet virágot, nem gyümölcsöt, ha gyökerei nem épek: úgy 
Finnország mivolta sem újulhat meg, ha történeteiből nem tanulja 
meg a múltját. Feladatom tehát ama régi kornak alakjait a mostani 
hallgatók elé vezetni, hogy elbeszélljék tudásukat ez újabb időnek. 
Ha nem bírom teljesíteni feladatomat, ha előadásomban sok körül
ményt felvilágosítatlanul hagyok, ennek nem magam leszek az oka. 
Más idő jő utánam, jobb eszközökkel bíró, s jobban kalauzolva. 
Bizodalommal említhetem meg tehát, a mit egy híres történetíró 
mond : „Nincsen oly mélyen alvó régiség, a melyet valamely jö
vendő fel nem költene." 

Gusztáv Váza 1522-ben kezdé meg szabadító müvét; 1523-
ban a svédek neki adák a királyi méltóságot, Fleming Erik és Ivar 
atyafiak pedig Finnországot is neki hódíták meg a dánok kezeiből. 
Gusztávnak négy fia van, Érik, János, Magnus és Károly ; az idős-
biknek a koronát, a többi háromnak egy-egy herczegséget hagya. 
Evvel a különben igen okos és jól gazdálkodó Gusztáv egyenetlen
séget támaszt fiai közt. Erik eleitől fogva fél, hogy öccsei megszo
rítják királyi méltóságát, azért kisebbíti jogaikat a rendek jóváhagyá
sával, megkoronázásakor három grófot és kilencz bárót nevezvén ki, 
s nekik is hííbérül falvakat és egyes házhelyeket adván, a melyekben 
az igazságszolgáltatást gyakoroltatják, s a koronái jövedelmek egy 
részét magoknak szedhetik. Ezen új a herczegekéit megközelítő 
méltósággal ezeket mintegy alányomni akarta a király, valósággal 
pedig csak a koronát tette szegényebbé. — Régtől fogva a nemes bir
tokosok mind saját mind hübérül tartott házhelyeiktől lovasokat vol
tak kötelesek az ország szolgálatára tartani : most Erik megengedé, 
hogy a grófok három, a bárók két s a nemesek egy-egy házhelyet sza
kíthatnak ki a katonaköteles telkekből. így támadtak a nemesi ház
helyek, milyenek azelőtt nem valának. A nemesség fölemelkedett u-
gyan a királyi hexxzogek fölé : de a parasztok mind alább sülyedtenek. 



A FINN NEMZET TÖRTÉNET-ÍRÁSÁRÓL. 9 

Erik és János közt (Magnus elmebeteg, Károly még kis korú 
vala) eleitől fogva irigység forrott. János, atyja életében egész nyu
gati Finnországot bírja vala; Abo-ban lakván Finnországból füg
getlen birtokot szeretett volna magának szerezni. 1562-ben a király 
ellenére a lengyel Jagelló Katalint vévé feleségül; s midőn ezért 
Stockholmba hivaték magaviseletéről számot adni a rendek előtt, 
1563-ban a finneket Aboba gyüjteté maga védelmére. Ezért Jánost 
Svédországban megfoszták mindenétől, hadsereg kivívá Aboból, 
s fogságba veté nejestül Gripsholmba. 

Erik sem vala szerencsés ember; gyanakodó, hirtelen és vál
tozó természete sok bajt szerez neki. Elméje megháborodván, sza
badon bocsátá öccsét, majd ismét szorosabban foga kormánya gyep
lőit'. Magnus Katalint, alsóbb rendűt vévén feleségül, az előkelők Íté
lete szerint a korona tisztességét megsérté; s midőn fiját szándékozott 
örökösévé tenni, János és Károly hadakat indítanak ellene, fogság
ba ejtek, a melyben kilencz év múlva borsó étellel megmérgeztették. 

János tehát 1568-ban a királyi székbe üle; 24 évig tartó 
kormánya sok szerencsétlenséget halmoza országái'a. Svéd és Finn 
ország protestáns vala: de a király, a fogságban katholikus nejétől 
született fiját, Zsigmondot, katholikusnak nevelteié már azért is, hogy 
neki a lengyel királyságot biztosítsa. A jezsuiták Zsigmond segítsé
gével vissza reménylik állítani a katolikus egyházat Svéd és Finn 
országban, mire János is nagy hajlandóságot mutat. Ezért megha
sonlás támada közte és a rendek közt, kik most Károlyhoz szitának. 
1587-ben (Báthory István halála után), a lengyelek Zsigmondot vá
lasztják királynak. János után tehát Svéd- Finn- és Lengyelorszá
gok egy király alá jutnak ; pedig mennyire különbözők egymástól! 
A kalmari egyesség, mely rokon népű országokat kötött volt össze, nem 
vala üdvös a svédekre nézve: mit lehetne az új egyességtől várni! 
Károly ellene vala, viszontag a nemességnek tetszik az, mert a ki
rály távollétében ö fog uralkodni. Az államtanács biztatá tehát a 
királyt, hogy vigye fiát a koronázásra, miután szerződésben Svéd
országnak önállását és vallását biztosította volt. Fijának megkoro
názása után hazatéré, de hamar megbáná, hogy eleresztette fiát. Já
nos meghala 1592-ban. 

A király halála után Károly mint helytartó jelenté kisÖccsé-
nek Zsigmondnak, atyja kimúlását, egyszersmind parancsot külde 
a várak őrzőjinek Észt- és Finnországban, hogy vigyázók legyenek' 
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az oroszok és a lengyelek ellen. Zsigmond levele megerösíté Ká
rolyt a tiszteben : de hamar beborula az ég. Gróf Löverihaupt Axel 
fellázada a nyugati gót tartományban , s szándéka nem sikerülvén 
Lengyelországba futa, hol Károlyt rágalmazván , menedék-levelet 
szerze magának. Fleming Miklós meg Finnországot voná el Svéd
országtól , azaz Károly kormánya alól. Ezcnkivül forrongani kezde 
szerte a protestáns egyház elleni támadás, mely Zsigmondot fejének 
nézi vala. A rendek, Károly megegyezésével, Upsalába gyűlnek össze 
1953 május havában, hol az ágostai hitvallást egyedüli hit-szabály
nak nyilatkoztatják ki, s minden más hitüeket megfosztanak a nyil
vános isteni tisztelet jogától (ez az intézkedés máig alaptörvény mind 
Svéd mind Finnországban). E törvényt jóváhagyás végett elküldik 
Zsigmondnak. Ez azt írván vissza, hogy az ország törvényeit és sza
badságait erejükben meg akarja tartani; senkit sem fog hite miatt 
vagy gyűlölni vagy szeretni; de az upsalai gyűlés határozatait nem 
erősíti meg, söt tiltakozik a gyűlés ellen : csak föléleszté a féltékeny
séget. S azt még fokozá azon tetteivel, a melyekkel utazását Svéd
ország felé kitüntette, mert Thornban és Elbingben elvévé a pro
testánsoktól a templomokat, Dantzigban is ezt akarván tenni, véres 
támadást idéze elő. A ,rex crastinus* — így gúnyolják vala a len
gyelek —, a svéd parton kiszállván, a rendek és a 16 évvel öregebb 
Károly nagybátyja által fogadtatok, azon kívánság világos nyilatko
zatával, hogy erősítse meg a lavali végzést. 1594 másod havában 
gyülének Össze a svéd rendek; Zsigmond kénytelen vala a tavali 
végzést megerősíteni, — de nincs szándéka azt meg is tartani. A 
kíséretében lévő pápai követ és a jezsuiták fölingerlik a népet j 
Zsigmond lengyel hadsereget hí fel Lengyelországból: az államta
nács meg a Dalé embereit gyüjté be Stockholmba. Ily feszült visony 
vala az ország és királya közt. Zsigmond az év nyolezadhavában 
visszatér Lengyelországba, olyan intézkedést tévén a kormányra 
nézve, a mely Károlynak nem tetszhetett, kinek épen 1594 utolsó 
havában hja, Gusztáv Adolf, szülétek, s a ki talán ez által indítva, 
számolni kezde a jövendővel. Zsigmond tekintélye már is semmivé 
vált volna Svédországban, ha Fleming Miklós nem tartaná fel 
Finnországban. 

Nagyon elterjedt vélemény szerint a finnországi nemesség mind 
külföldi eredetű volt volna, mely az ország meghódításával kedö-
dött. De nincs úgy a dolog; Finnország c tekintetben más állapotú 
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vala, mint Észt vagy Lív ország. Midőn Szent Erik (1159-ben) és 
Birger Jarl (1249.) hódításaikat tették , Svédországban nem vala 
olyan nemesség, a mely törvényes előjogainál fogva fölötte állt volna 
a népnek. Voltak ugyan eleitől fogva előkelők mind gazdagságra, 
mind a királyi nemzetséggel való rokonságra nézve: de a törvény 
nem ismert vala különbséget köztök és a nép közt. 1285-ben Mag-
nus király, a kit CsiírlaJcat-nak. neveznek, újmódú nemességet al-
kota, azt rendelvén, hogy a ki maga költségén lovon tesz hadi szol
gálatot , az telkét és önmagát adómentesíti. Ámde ez adómentesség-
nem vala örökös, hanem vége lett, mihelyt a hadi szolgálat meg
szűnt. De más örökös tisztesség kapa fel a lovagsággal, a melyet a 
király érdemes férfiaknak tulajdonított, eleinte ugyancsak szemé
lyes kitüntetésül, de a mely hamar Örökössé lett. S minthogy az 
ország-tanácsba csak lovagok juthattak be, azok tisztelete nöttön 
nőtt; s hogy ők lovasok kiállításával adómentességet is szerzenek 
vala magoknak, az is igen természetes. Az említett intézkedéseknél 
fogva vagyonos finnországi földmivelök is adómentességre juthatá-
nak, mit a finn nevű családok bizonyítanak. A Kortnmaci, Inkonen, 
Kirves nemzetségek a hitújítás előtt haltak k i ; a Kurki, Karpainen 
nemzetségek lányágai sokáig éltek még azután is; 1600 tájban 
Hevonpaci, és Linnunpaa nevek fordulnak elő a nemesek közt; a 
Horn-ok a XIV. században Brabantból, a Plemingek Németország
ból , a Boije nemzetség Csehországból származtak Finnországba és 
hamar elfinnesedtek. A pomeraniai Erik király által behozott pajzs 
és czímer nem bírtak meggyökeresedni Svédországban ; még Gusz
táv Váza is azt szokta vala mondani: „Jó erkölcsök, ész és vitéz
ség nemesítenek csak." Erik király alatt is a nemesség és adó
mentesség együtt járnak vala; adómentességet pedig mindenki 
szerezhetett magának, a ki maga költségén lovast állított ki a 
hadhoz. 

János király azt rendelvén, hogy a hadiszolgálat, tehát az 
adómentesség megszűntével is , megmarad a pajzs és czímer, örö
kössé tévé a nemességet. Mind ebben mi sem vala terhelő a köz 
népre nézve. 

Ámde a visszaélésnek sokféle útja nyílt meg, különösen Erik, 
János és Zsigmond királyok alatt. Régi szokás vala t. i. érdemes fér
fiaknak hübérül a királyi jövedelmek egy részét kiosztogatni; sőt 
a főbb hivatalokat is ekképen adogatják vala oda. A hűbéres és 
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hivatalos maga szedetébe a jövedelmet a korona számára is; a tör
vényesnél többet szedni be soha sem tiltotta meg az önösség. E 
visszaélés ellen már Gusztáv kénytelen volt tiltakozni, kivált a 
Flemingck irányában. Az ily hűbérek és hivatalosztások Gusztáv 
alatt csak határozott időre szóltak: ámde maga Gusztáv véte az 
ellen, János fijának Finnországnak felét adóstul és jövedelmestül 
adván örökbe hübérül; kisebb két fijának pedig Svédországban je
lölvén ki örökös hűbéri birtokokat. Fia Erik, hogy kisebbítse öcs-
csei méltóságát, grófokat és bárókat neveze k i , a mivel a bajt csak 
nevelte. A bárók közt két finn is vala, Fleming Lőrincz és Horn 
Miklós; a svéd Oxenstjerna Miklós is Finnországban nyere báró
ságot. János, koronázásakor, új grófokat és bárókat neveze k i ; 
ekkor lön Fleming Miklós báróvá, s a gróffá lett Lövenhaupt Axel 
Finnországban kapa grófságot. Minthogy Erik király törvénye sze
rint a grófok három-három, a bárók két-két, s a többi nemesek egy-
egy háztelket a lovas katonai szolgálattól mentesen bírhatnak 
vala: eme kinevezések által eleinte csak a korona, azután a többi 
adózó telkek is szenvedtek, mert az egész teher ezekre hárult. S a 
nemesek előnye még az által is nevekedék, hogy kötelességök alább-
alább szállíttatott. Gusztáv Váza idejében a nemesek örökös birto
kaik minden 150 márkányi jövedelme után, s hűbéres birtokaik 
minden 100 márka jövedelme után tartoztak volt egy-egy lovast 
kiállítani; Erik az örökös birtok utáni 300 márkára s a hűbéres 
birtok utáni 150 márkára szállíta le egy-egy lovas katonát; János 
még kisebbre tévé azt a kötelességet. 

A visszaélésnek második útja a törvénykezés módjában nyílt 
meg. Az igazság, különösen a büntető igazság, jövedelmet hajt vala 
a koronának. Úgyde a királyok a királyi herczegeknek, grófoknak, 
báróknak, egész vidékeket, községeket, sőt egyes telkeket is hübér-
be vétenek azon föltétellel, hogy a büntetések és perjövedelmek 
csak egy részét a koronának, többijét magoknak szedjék be. A hű
béresek többnyire nagy hivatalokban lévén s nem lakván hűbéri 
földeiken, a törvény-látásra helyetteseket neveznek vala ki hitvány 
díj mellett. T3ogy ezek magukról, s ha kinevező uraságaik előtt ked
vességet akartak nyerni, emezekről sem szoktak megfeledkezni, 
bizonyítja a finn közmondás : nNiin laki Jcuin luetaan" = olyan a 
törvény, a mint olvassák. 

A legterhesebb visszaélésnek útja végre az által nyilt meg, hogy 
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az országban lévő katonaság maga magát élelmezi vala. Meg volt 
ugyan határozva, ki mit és mennyit vehet a parasztoktól : de tud
ván, hogy Gusztáv Váza halála után egész 1604-ig Erik, János, 
Zsigmond és Károly közt folytonos viszálkodás uralkodott; tudván 
azonkivül, hogy mindenik király Oroszországgal viselt háborút, a 
mely mindenkor kegyetlen vala, és hogy nem egy ízben a tatár 
könnyű lovasság átkelt a jégen Révaiból Finnországba, pusztítván, 
égetvén mindenfelé : vajmi könnyű meggyőződni, hogy a honi ka
tonaság élelmezése nem sokat különbözik vala az ellenséges hadak 
pusztításaitól. 

S míg a földmivelök sorsa inkább meg inkább hanyatlott : a 
nemesek elméje is inkább meg inkább megváltozott. Észt- és Liv-
országban gyakran hadakozván az oroszok ellen, megtudák az észt 
és liv parasztság viszonyát a német földesurakhoz , a mely nékiek 
csak tetszhetik vala. Ilyen állapotba sülyeszteni a finn parasztot is 
nem egy finn nemes előtt amúgy természetes dolognak látszhatott. 

A meghódított népnek egyedüli joga az adó-fizetés, s ezt je
lentette volt a „jus finnonicum" és „jus carelicum" is. De Finnor
szágban hamar közönségessé váltak a svéd törvények; a finn pa
raszt soha sem hasonlított az észt és liv paraszthoz. Ámde most félő, 
hogy a finn paraszt is ennek sorsára jut. Egyszer 1589-ben János 
király Révaiból haza érkezvén, Stockholmban háromszász finn pa
raszt várja vala, panasz-levél a kezökben, melynek ez főbb tartal
ma : Nem kis okból jönnek annyian ily szoros munka idejében leg
alázatosabban könyörögni a királynak , hogy az istenért hallgassa 
meg panaszaikat, s ne engedje őket a gonosztevők által olyan nyo
morúságba esni, milyenben Liv- és Észtország van. Nem kérnek 
mást, mint azt, hogy úgy lehessenek, mint Gusztáv idejében valá-
nak, s hogy az igazság Isten dicsőségére és az ország boldogságára 
látassék el. Megköszönik a királynak, hogy kegyelmesen választ 
adott nekik, midőn a községekből panaszt küldtek volt ide : de el
panaszolják , hogy a tisztviselők mit sem adnak a király leveleire, 
hanem ezeket elszedik tölök, s még tízszerte keményebben bánnak 
velők, önkény szerint terhelvén őket fogsággal és egyéb büntetéssel. 
Annyira is megfélemítették már, hogy alig mertek panaszra jönni; 
papjaik is annyira el vannak rémítve, hogy se bizonyság- se panasz
levelet nem bátorkodtak írni Ha a tiszttartók vagy íródeákok 
egy évet töltöttek hivatalban, már nagy udvaruknak, szép lovaik-
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nak, hajóiknak , a városban kőmiveseiknek, ezüst edényeiknek, s 
teli tárházuknak kell lenni, bár a korona várai és telkei elpusztul
nak is. Feleségeik áros ruhákban járnak, maguk becses bőrruhában 
büszkélkednek, midőn reája akarnak ijeszteni a föld népére, az út-
költsége fcjébpn szedvén el tölök a vadak bőreit * ) : de midőn a 
király előtt jelennek meg, akkor foltos ruha van rajtuk, jámbor 
képüek, s az elvett bőrökkel pártfogókat szereznek magoknak. Min
den tiszttartónak és íródeáknak öt-hat írnoka van, s mindenike fe
leséges , házhelyes. Ezek udvaraira dolgozni kell járniok, ötven 
mélyföldnyire is, portékáért a városba, elöfogatot adni. Még nagyobb 
a baj, hogy évenkint változnak a tiszttartók; mert gyakran meg
esik, hogy öt-hat tiszttartói deák egyszerre jár beszedni a hátraléko
kat, a melyeket rég lefizettek. Ekkép némely iró-deák, ki már öt
hat éve nincs hivatalban, feljárja a parasztokat, beszedni az elma
radt adókat, de a korona számoló kamaráji mitsem kapnak abból. 
Még az is megtörténik néhol, hogy a tiszttartók és íródeákok pénz
ért eladják tenni valójikat, s a vevők azután helyettek szedik be az 
adókat, nagy zsarolással. Némely tiszttartónak szolgáji gaz
dag paraszt lányokat vesznek feleségül, s felszabadítják ipjaikat az 
előfogatoktól s más külső munkától, minélfogva a szegények nya
kára még nagyobb teher esik. E szerint minden módon nyomorgat
ják a tisztviselők a szegény népet, néha ötven-hatvan emberrel jár
ván fel a házhelyeket, úgyhogy tolok jobban fél mint a királytól. 
Sok városbelinek és papnak fijai, a kik az iskolából kiváltak, s mit-
sem értenek a hadi dolgokhoz, lovasokká lesznek, csak azért, hogy 
a táborban saját földijeiket rontsák, s a „junkar" nevet viseljék. Ha 
ezeknek egy vagy két lovuk van a táborban, a mellett tíz szolgát is 
tartanak, kik fogatos lovakon járnak egyik adószedőtől a másik
hoz, mindenütt öt-hat napig vendégeskedvén; az alatt pedig a parasz
tok lovai és magok a parasztok ott éheznek és vesztegetik az időt. 
A lovas katonák több lovat tartanak a táborban, s a havi fizetést 
hazaviszik magoknak, nem is eléglik meg a király által megszabott 
jövedelmet, hanem annyit szednek be a parasztoktól, a mennyi ne
kik tetszik. Kérik tehát a királyt, hogy tartsa a lovasokat a korona 
váraiban és a királyi telkeken, a hová szívesen fogják az adót be
vinni, mint az Gusztáv idejében történt. — Az apródok hübérbe ka-

*) A melyeket adó fejében tartoznak vala odaadni. 
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pott telkei szabadok az előfogattól s minden kisebb külső munkától, 
ebbeli terhek annál súlyosabban esnek a többi telkekre; azért is 
jelenben az apródok telkei sokkal gazdagabbak, mint az örökös tel
kek. S ha az örökös telkek birtokosai a túlságos teher által kime
rülnek : az adószedők, negyedesek, gazdagabb parasztok és papok 
magokhoz veszik a telkeket, de megvesztegetik az író-deákot, hogy 
azokat elhagyott telkeknek írják b e ; így némelyik sokszor öt-hat 
telket bír is , de adót csak egy telektől fizet. Mindnyájan tehát igen 
szegények ; ez által sok száz telek elpusztult már, s félő, hogy Finn
ország egészen a Lív- és Észtország sorsára jut. Végre panaszt emel
nek a rósz igazság-szolgáltatás ellen. Minthogy, azt mondják, az 
urak hübérül kapják a törvényszékek jövedelmeit, ők fizetett bírá
kat, vagy törvény-olvasókat tartanak magok helyett, s a parasztok 
kétszeresen kénytelenek fizetni a bíró-díjt, s azonkivül még ajándé
kokat a helyettesnek, a ki a szerint itél, ki mennyitád neki." — A 
panasz-levél avval az alázatos kéréssel végződik, hogy a király 
tartsa meg a finn népet az isteni és a svéd törvényekben. 

Ugyanezen 1589. évben aLövenhaupt Axel grófságbeli Karja, 
Inko és Karjalohja községek követei is érkezének nagy panaszok
kal , a kiknek a király véd-levelet is ada Axel és tisztjei ellen. 
Fleming Miklós tisztjei és szolgáji is sok okot adnak vala a parasz
tok panaszaira. Az 1590-ben újra kitört háború Oroszországgal az 
úgyis kimerült és elfáradt népet még jobban sanyargatá. 

János király 1592-ben történt halála után Finnország külö
nös szerepet vállalt Svédország irányában. Mondtuk már, hogy 
Károly herczeg, mint Zsigmond lengyel és most svéd királynak 
nagybátyja, kezébe ragadá az ideiglenes kormányt, hogy ö és az 
országtanács a Finn- és Észtországok parancsnokait vigyázatra in
tek mind az oroszok mind a lengyelek ellen, s hogy végre a ren
deleket Upsalába hívák a szükséges intézkedések megtételére. 
A svéd rendeket többi közt az is aggasztja vala, hogy Zsigmond en
gedni talál a lengyeleknek, a kik 1587-ben a svéd követektől azt 
az Ígéretet csalták volt ki, hogy Észtország a lengyel királysághoz 
fog csatlódni. Ezt tárgyazza vala Károly és az országtanács intése 
a Finn- és Észtországok parancsnokaihoz. 

De Fleming Miklósnak, az időben Finnország helytartójának, 
más szándéka vala. Rögtön követet külde Zsigmondhoz Lengyel
országba, hadi erőket ígérvén neki, ha mikor fog kelleni. Még mie-
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lőtt Fleming követe oda érkezett volna, Zsigmond megbízottja, Sparre 
János, Finnországban termett azon Ígéretével, hogy az ország sza
badságait és hitét, a melyet az előbbi királyok alatt befogadtak 
volt, megerősíti, s mindenkit megjutalmaz, ki hü marad hozzája. A 
finn rendek tehát Aboba gyűlnek 1593 ötödhava 4-kén, a hol a ki
rályi levél felolvasása után, hűséget fogadnak Zsigmondnak; sőt 
Fleming a svéd rendeket is hűségre szólítja a király iránt, külön
ben hadsereggel fenyíti meg az elszakadókat. Fleming, a finn ne
messég és katonaság e szerint törvényszerű hűséget mutatnak: el
lenben Károly berezeg és a svéd rendek hüségtelenségi színbe 
jutnak. 

E különös állapotban a finn parasztság szinte kétségbe esek. 
A svéd törvények előtt ismeretlen volt azon földesúri hatóság, a 
mely egész Európában uralkodik vala, s a mely Lengyelországban 
még terhelőbb, Észt- és Livországban pedig legembertelenebb. A 
finn parasztság félvén , hogy lassankint az esztek és livek nyomo-
rúságába esik, minduntalan a svéd törvényekre hivatkozók, s a ki
rályok el szokták fogadni panaszait, ha mindenkor, saját esztelen 
eljárásuk miatt, nem segíthettek is rajta. De mi lesz most a finn pa
rasztságból , midőn Fleming és a finn nemesség meg katonaság a 
lengyel királynak esküsznek hűséget. A különös viszonyok megfej
tik, hogy a lázadó finn parasztok Károlyhoz és a svéd rendekhez 
szítanak, s azonképen Fleminget és az ö katonaságát ellenségeinek 
tekintik ; valamint az is világos, hogy Károly szükségből is a finn 
parasztokat védi, mert Fleming ellen kell támadnia. 

Háme-ben, azaz Tavasztehus tartományban, már 1593 másod 
havában történek véres ütközés a parasztok és katonák közt. Mások 
panaszos küldötteiket Károlyhoz indítják, a ki viszontag véd-leveleket 
ád nekik a sanyargatok ellen, a melyeknek nincs hatásuk. így Lö-
venhaupt Axel tiszttartója fogsággal fenyegeté Inko lakosait, mert 
Zsigmondhoz panaszszal mentek volt Stockholmba. Egyébiránt Fle
ming maga és felekezete azon is valának, hogy finn paraszt ne fér
jen a királyhoz, míg az az országban vala. S miután ez visszatért 
Lengyelországba, újra elkezdődék a tusa Károly herczeg és Fleming 
közt. Ezalatt 1595 ötödhava 18. meglett az óhajtott béke Oroszor
szággal ; most érkezett el a rég várt idő, melyben a finn nép zsa
rolása a katonaság részéről megszünhetik, mert most nem kell ka
tona j Károly ez értelemben ír is Flemingnek, ki azonban a király 
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nevében mindenkor az ellenkezőt parancsolja. Károly és az ország
tanács Söderköping-he 1595. szent Mihály napjára lujják a rende
ket ; Finnországból kevesen jelennek meg, köztök az áboi püs
pök. A király tiltakozik az országgyűlés ellen ; de a rendek már elha
tározták volt, hogy a király iránti hűségben maradnak ugyan, de Ká
roly herczeget kormányzóvá teszik a király távollétében, kinek pa
rancsait a kormányzó és országtanács hajtják végre, sőt ezek elle
nére a királyi rendeletek érvénytelenek stb., hogy minden jelen- és 
távollévő az ország iránt hüségtelenné lesz, ha e gyűlés határoza
tait el nem ismeri. — Ugyaninnen abban a hóban nyílt levelet bo
csát ki Karolj7 Finnországba, melyben a parasztságot a tábori szol
gálattól és a katona-élelmezéstől fölmenti, míg a királyi vizsgáló 
székek nem fognak tartatni. Fleming ellenben 1596 elején Aboba 
híjjá össze a finn rendeket, s ott a svéd követeknek azt a választ 
adatja, hogy a finnek az országgyűlés dolgát a király döntése alá 
rendelik, azért kérik a herczeget, hadd várhassák be a király vála
szát. Egyébiránt Svédország törvényeit és hitét a finnek is vallják, 
ezek védelmére készek a svéd rendekkel egyesülni. — Azonban Fle
ming durva magaviselete, különösen a papi rend irányában, sok ne
mest, még rokonai közül is , megsérte. A többség mégis Fleming-
gel tart vala, úgy vélvén, hogy a mi a parasztrendre nézve Svédor
szágban törvényes, nem az Finnországban. 

Finnország éjszaki tartománya, melyet most éjszaki föld-nek 
(Pohjan maa) neveznek, lakosaira nézve a déli Finnországétól kü
lönböző állapotban vala. A skandináv mondai történetekben híres 
Káinul aiak, úgy látszik, a VIII. és IX. században Kr. u. enyész
tek el, alkalmasint elvegyülvén a lappok közzé. Mert a XII. század
ban , midőn a svéd hódítás kezdődék, s a XIII. században, midőn a 
pirkkalai ak oda költözének, nem vala már semmi hírök. Birger 
Jarl 1249-ben hódítá meg a hamelaieket (Tavastlandiakat): vagy 
tíz év múlva Pirkkahi helységből és környékéről bátor férfiak hódí
tani ménének az éjszaki földre, a mit akkor úgy neveznek vala, 
hogy kereskedni ménének a lappokhoz. Nem sokára adományle
velet szerzének ki a svéd királytól, a melynél fogva az ottani lappok 
a pirkkalaiaknak tartoztak adózni, kik hódításaikat lassankint 
a Jegestengerig kiterjesztek. Távol lévén a belső és déli Finnor
szágtól, szinte független állapotban éltek volt; az oroszok ellen 
Gusztáv Váza, Erik és János királyok idejében is magok hadakozá-
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nak saját vezérök és saját előnyökre. Idegen tisztviselőt nem látnak 
vala magok közt, papjaik is oda valók valának többnyire. Az a kü
lönbség a rendek közt, a mely Finnország délibb részeiben annyi 
keserűséget okoz, ismeretlen vala nálok. S János király, mintegy az 
oroszok ellen mutatott vitézségök megjutalmazására, szabadságle
velet ada nekik, hogy mentek legyenek jövőben is a katona-élelme
zéstől és tábori szolgálattól. 

Azonban Zsigmond alatt Fleming kormánya szép" szerrel reá-
jok is ki akarja terjeszteni a katona-élelmezést. Az éjszak férfiai 
jól tudván, mit szenvednek az ország belső és déli részeiben a parasz
tok , nem valának hajlandók az új rendet elfogadni, hanem jogos 
keresőket Fleming elé vitetek, ki úgyis birájok lévén, nálok egy 
helyettest, Melchiorson Ábrahámot, tart vala. De Fleming börtönbe 
veté a kérőket. Az éjszak férfiai tehát Károlyhoz fordulnak. Ez 
menedék- levelet ád nekik : csakhogy azt Fleming embere mibe 
sem veszi. Újra, nagyobb könyörgéssel, mennek Károlyhoz, azt 
mondván, hogy ha nem tud rajtok segíteni, ők, s tudomásuk sze
rint, a többi finn parasztság is , inkább az oroszok alá adják mago
kat, hogysem tovább is eltűrjék a sanyargatást. Károly épen akkor 
(1595 tizenegyedhava 2-kán) búcsút vesz vala Stockholmtól, megun
ván az országtanács ellenkezését. Rémülés foga el a svéd alsóbb 
rendeket, még inkább kétségbeescnek a finn országi könyörgök : ha ö 
elhagyja őket, kibe bízhatnak még? „En most egyebet nem tudok nek
tek tanácsolni, mint azt, szerezzetek saját kezeitekkel békét maga
toknak. A kik rajtatok ütnek, hajtsátok el, ha egyébbel nem, tehát 
sövénykarókkal, és fokosokkal." — E z t találá mondani Károly a 
rímánkodóknak. Szikra vala ez, mely gyúló anyagba szökött. Pouttv 
Bencze, egyike a paraszt követeknek, szárazon mene haza felé, min
denütt azt hirdetvén, hogy keljen föl a nép és segítsen maga magán. 

E hó 25-kén, azaz Katalin napján, Nagy Kyrö-ben Isteni tisz
teletre gyüle össze a nép és az'ott lévő katonaság. A nép közt olya
nok is valának , kik épen hazaérkeztek volt Svédországból, többi 
közt Piri Bencze. Szólalkozás kezdődik a nép és katonaság közt; 
ezek a kutyák, kik minket nyomorgatnak , így szól a nép ; s Piri 
hozzá teszi: Nem volna kár ha beleiket is kiszaggatnák. A szó
váltásból verekedés lesz, s néhány katonát főbe ütnek fejszével. 
Erre a parasztok serezni mennek ; a serezöket meglepik a kato
nák, megfogják , hogy Aboba vigyék , hol Fleming megjutalmazza 
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őket. Ezen való örömükben meg a katonák térnek be egy csapszékbe, 
hol éjjel a parasztok kiszabadítják a foglyokat, s e húzalkodásban 
egy katona elesik. Ez a fokos-háborúnak kezdete. 

A verekedés híre nottön nö, az éjszaki nép feltámad; a szély-
lyel szórt katonákat öli, a nemesek és tisztek házait kirabolja fel
gyújtja. Vezetőji többnyire azok, kik vagy tíz év óta fáradoztak 
volt az igazságtalan közterhek enyhítésén. Némi egység látszik a 
vezetők tanácsában ; mert az éjszaki felkelők nem csak magok föld
jét akarják kiszabadítani, hanem dél felé is szándékoznak indulni, 
s egész Finnországra kiterjeszteni a nép-háború lángjait, mindenütt 
elrontván a nemesek lakjait, ha hozzájok nem csatlakoznak, s főkép 
a katona-tiszteken töltvén ki boszújokat, mig Abo környékén majd 
egyesülnek, a hol Fleminget fogolylyá teszik. Hogy ilyen nagy terv 
valósítása nem sikerülhet nekik, s ha sikerülhetne is, még nagyobb 
szerencsétlenséget hárítana az országra, ingyen sem gondolják meg. 

Három csapatba oszlanak, s karácsonhó közepe táján megin
dulnak. Az egyik csapat vezetője Vilunpoika Márton, a ki Savó, 
Hámé és Satakunta tartományok éjszaki részeit fogja felverni, ma
gához csatolván a fegyverre kapott népet. Ez a csapat először indul 
meg. A második nagyobb csapat vezetője Ilka Jakab, a kiről az 
egész támadást Ilka famacZas-nak nevezték el. Nem tudni, mi által 
nyerte volt meg annyira a nép bizodalmát, hogy ő, s nem az ismere
tes Povita, lett fővezérévé. Múlt nyáron fogoly vala Aboban, s nagy 
merészség által szabadult ki onnan; igen bátor ember. A csapat 
eleinte 800—900 emberből áll vala, de a hír, valamint a felkelők 
kérkedése sokkal nagyobbra tévé. Ilka épen azon az utón tör dél 
felé, a melyen 1808-ban Adlerkreutz a híres visszavonulását az 
oroszok elöl eszközlé. A harmadik csapat alsó Satakuntából indult 
meg Tommola Márton vezetése alatt. Karácson estéjén kelt levelűk
ben avval dicsekednek a nép előtt, a melyet fel akarnak kelteni, 
hogy „táborunk Kei-tónál 5000 embernyi; másik táborunk KyrÖ-
ben és Nárpióben 18,000 embert számlál; a Savo-ból érkezettek, a 
kiknek t»bora Kangasalustában van, 12,000-en vannak. 

A kis hadcsapatok vezérei sa várak parancsnokai eleinte nem 
tudnak vala, mihez fogni, hova indulni, míg eltájékozták magokat. 
Mihelyt Fleming a támadás hírét vette, és megtudta, hogy Satakunta 
felől jönek, legott karácsonhó 23-kán kiindula ellene Aboból. E 
közben 26-kán a felkelők 200 lovas katonát széllyel vérének, a mi 
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méo- fokozá a rémülést. Fleming siet; Pirkkalánál Iliimében 31-kén 
összeütközik a föcsapattal; estig foly a véres tusa. Ejtszaka köve
teket küld Fleming az ellenes táborba, békét ígérvén a parasztok
nak, ha h olnap kezeibe adják Ilkát és a többi vezetőket. Sokan bi
zonyosan megbánják vala már elragadtatásukat, kiváltkép messze 
hazájuktól; némelyek tehát hajlanak Fleming ravasz ajánlatának 
elfogadására, s az éjszaki emberek egy része haza is készül, elvál
ván a háméi, savói és satakuntai társaiktól. Ezt látván Ilka, bizodal
mát veszti a néphez, s ló-háton elmenekül. így vége lön az egység 
nélkül szűkölködő seregnek, melyet reggel 1597 első napján, köny. 
nyen szegyei ver Fleming, kinek lovassága a futamodókat összefog
dossa , míg győzi. Ilkát is kézre keríti Melchiorson, s kivégezteti. — 
Másutt, első hó 14-kén, egy ütközetben 400 parasztot konczolnak 
]e. Nagy Savóban pedig 23-kán a katonaság előbb megegyezek a 
felkelőkkel, miszerint ezek megadják magukat, s azután mégis a 
fegyverteleneket mind levágák. A fokos-háború véres lefolyásában 
ez vala legrútabb esemény, úgymond Koskinen. Savóban is vége 
lön a zenebonának ; ezentúl a hóhér váltja fel a katonát; Fleming 
t. i. foglyokat gyűjtet össze, ha vallomásaikból Károly berezeg el
len sikerülne tanúbizonyságot szerezni. 

Azonban éjszakon újra kigyúl a lázadás lángja. Oda érke
zek t. i. Károly herezeg embere, a ki ott Flemingtisztartója helyett 
ft g intézkedni. Ez a Lnars-son Izrael nevű tiszt csakugyan bejárja 
az éjszaki részeket, s biztatja az embereket, hogy ne hagyják a tör
vénytelen adót és katonaélelmezést magokra vetni, s biztosítsák ha
táraikat a délfelöl érkezhető megtámadás ellen, de határaikról ne 
távozzanak el. Vgy látzik, ez volt Károly berezegnek is a tanácsa, 
s ennyiben Lnars-son a herezeg értelmében működik most. Lehet, 
hogy az első hadjáratból hazamenekültek is égnek vala a bossza-
vágytól; mert Laarssonnak sikerűié táborba gyűjteni az embereket. 
Az új támadás hírére Fleming éjszakra siet; de mielőtt maga, de
rék csapatjával oda érne, már elfogták volt tiszttartóját és katona
tisztjét Melchiorsont, kire és embereire lesből rohonának á" parasz
tok. Melchiorsont Stockholmba viszik, a hol Károly a törvényszék 
által halálra itélteté 1598-ban, mert az vala egyik fő okozója az éj
szaki nép sanyargatásának. Fleming utána sietvén tiszttartójának , 
másodhó 24-kén, Mátyás napján, megütközik a felkelőkkel, kik 
közül 500 foglyot ejt. E volt az utolsó csata ebben a szomorú há-
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borúban. Fleming fékezé vad indulatját, mert mint kormányember 
belátja vala, hogy a parasztok levágása nem teszi hatalmassá 
az országot. Maga harrnadhó 12—13 közti éjtszakán meghaláloz-
ván, Finnországban a nemesek is nyíltan bevallák, „hogy a nép 
zenebonája csak a túlságos terhelés által idéztetett elö, s hogy a ka
tonaélelmezés a finn parasztnak halála. 

Minthogy Zsigmond a Söderköpingi határozatokat meg nem 
erősítette, söt a királyi követekarra is bírták volt az ország tanácsát, 
hogy ellenezze Károlynak szándokát erőhatalommal vetni alá Finn
országot : a herczeg az arbogai országgyűlésen újra le akará tenni 
kormányzói hivatalát. De azt a gyűlés nem engedé meg, sőt azt 
határozá, hogy a királyt az országba kell híni, Finnországot pedig 
erőhatalommal engedelmességre hajtani a kormányzó iránt. Károly 
tehát hadsereggel menc Finnországba, hol Fleming helyére Stolarm 
Arvid-ot nevezte volt ki helytartóvá Zsigmond király. Károly ha
talmába keríté Abot, melyet Fleming özvegye vitézül védelmezett, s 
maga hűségére esketteté mind a hajó- mind a hadsereget. A finn 
nép forrongása csillapulni kezde, mert Károly mérséklé a tehervi
selést s megszünteté a visszaéléseket. 

Koskinen az ezután következő eseményeket is előadja, úgy
mint a háborút, melyet Zsigmond király a svédek, tehát nagy báty
ja Károly ellen folytata, mely alatt a finn nemesség Zsigmond 
részén vala, míg Károly teljesen győz, s lG04-ben királynak meg-
koronáztatik. Halála után 1611-ben Zsigmond újra fegyvert fog, de 
Gusztáv Adolf győz, ki atyja életében Finnország nagyfejedelme 
vala. 1632-ben elesik Gusztáv Adolf Lützcn mellett, Zsigmond pe
dig meghal Lengyelországban. 

Munkáját evvel rekeszti be a szerző: „A nemzetek minden
kor kettőt védelmeztek leghathatósabban : a szabadságot a belügyek
ben , s a nemzeti önállást az idegenek ellenében. Egyértelmüleg 
azt bizonyították tetteikkel a népek, hogy ha egyiket kell válasz
tani, az utóbbik becsesnél becsesebb; mert legrútabb az idegen nép 
alatti szolgaság. Többnyire a kettő, a belső szabadság s a külső 
függetlenség, azon egy szerencsének van alávetve, egysorsu. így 
volt az a svédeknél is abban a tusában, melyet Károly vezete. De 
Finnországnak állapotja épen különböző vala. Reá nézve a legkö
zelebb és legsúlyosabb veszedelem a nemesség és katonaság erőha
talma vala, s ez ellen Svédor szagtól kellé segítséget kérnie. Igaz 
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ugyan, hogy Svédország felöl a másik veszedelem magát a nemze
tiséget fenyegeti vala : de ez a veszedelem akkor nem volt oly 
ijesztő. Nem kell tebát azon csodálkoznunk, hogy ezekben a törté
netekben a nemzeti függetlenség tudata oly alantjáró vala. Egyedül 
Finnország előkelő , s mondjuk k i , legmívéltebb osztályában lehet 
észrevenni azt a tudatot, mely gyenge és hajnalodó vala ugyan még, 
mindazonáltal oly erős és világos , hogy nyugtalanságot okozott a 
Svédország feleinek. A svédek bőszavu állítgatásokkal azt igyekez
tek bebizonyítani, hogy Finnország nem idegenebb mint Upland, 
nyugati Gotland, vagy akármely svéd tar tomány; s abba épen 
nemzetünk leghatalmasabb része, a „finn nép" , szívesen beléegyeze, 
nagyon is félvén a t tó l , nehogy a svéd törvények oltalmából kiesté
vel, az előkelők önkénye alá jut . A mint végre eldőlt a dolog, a pa
rasztok szabadsága felülkerüle : a nemesség igyekezete pedig alább 
szállá. De ezután szorosabban is egyesüle Finnország Svédor
szággal, mint valaha. 

Ennek így kellett lennie. A kik a finn nép előbbi voltából 
annak jövendőjét akarják megjövendölni, azok emlékezzenek arra, 
hogy a buzogány-háború ideje a finn népnek gyermeki kora vala. 
Három száz évet élt volt akkor, mint nemzeti egység, egy rendezett 
kormány alatt, s még rá szorul vala annak gyámságára, a kinek kész 
törvényeit és intézeteit elfogadta. Ez idegen népnek nagy előnyére 
vala az a bizodalom, melylyel uralkodásába a másik nép beleegye
zett. A finn nép a történelem legifjabb gyermeke ; annak viszon
tagságait nem lehet szokott mértékkel és szokott becs szerint meg
határozni. Neki még nagyon nagyon nehéz iskolát kellett j á rn i a ! 
Mindazonáltal vigasztaljon minket e közmondás : 

„Hüsség bőséget nevel, 
hősség aczélt csinál: *) 

S minden viszontagságon által megőrzötte a finn nép a neki legbecse
sebb két k incse t : a szeplőtelen becsületet s a jövendőnek reményét." 

*) Vilu viljan kasvattavi, 
Lámpöinen terán tekevi. 

Azaz : a dereknek se jó, se rósz viszony nem árthat, sőt az a jónak és a rosz-
nak egyaránt hasznát bírja venni. Hogy a hűs időjárás Finnországban is ke-
vesbbe ártalmas a termesnek , mint a száraz hőség , azt ez a közmondás is 
bizonyítja: „Vilu-vuosi vilja-vuosi" = híís e'v bő év. 

HUNFALVY PÁL, 




