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TIIVISTELMÄ

Väitöskirja analysoi Kotimaan ja Församlingsbladetin kirjoituksia Unkarin luterilaisis ta 
ja maan poliittisista tapahtumista loka–marraskuussa 1956 tapahtuneen Unkarin kansan-
nousun ja sen jälkeisen, vähintään loppuvuoteen 1958 asti kestäneen jälkiselvittelyn aikana. 
Tutkimus jakautuu kahteen tapahtumien kannalta intensiivisimpään jaksoon, joista ensim-
mäinen on kansannousu sitä pian seuranneine tapahtumineen. Toinen jakso alkoi lehtien 
sivuilla joulukuussa 1957, ja siitä vuoden päästä kommunistinen valtio oli saanut toteutettua 
toivomansa muutokset Unkarin luterilaisessa kirkossa.

Lehdet odottivat Unkariin sekä poliittisten oikeuksien että sanan- ja uskonnonvapauk sien 
enentymistä. Tutkitut lehdet seurasivat tiiviisti esimerkiksi merkittäväksi toisinajattelijaksi 
nousseen unkarilaisen, luterilaisen piispan Lajos Ordassin kohtaloa.

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista. Kaikkia niitä kokoavat peruskysymykset ovat, 
miten tutkimuksen lehdet käsittelivät Unkaria ja sen luterilaisia kansannousun 1956  sekä 
kirkon 1957–1958 uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja millaisia näkökantoja ne esittivät. 
Edelleen tarkastellaan sitä, miten laajaa tämä kirjoittelu oli, ja miten Suomen poliittinen 
tilanne vaikutti siihen. Pyrittiinkö lehdissä esimerkiksi välttelemään Suomen valtiolle ulko-
poliittisesti aroiksi koettuja aiheita ja tulkintoja? Näin luodataan myös julkaisujen suhtautu-
mista Unkarin tilanteeseen osana Suomen idänpolitiikkaa.

Olennaista on myös tarkastella kirjoitusten taustavaikuttimia: miksi lehdet kirjoittivat 
näin? Sekin kysymys, millaisia tietoisia ja tiedostamattomia kannanottoja sisältyy tutki miini 
kirjoituksiin, on huomioitu. Väitöskirja sisältääkin osin myös kohde- että kotomaan kylmän 
sodan aikaisen politiikan tarkastelua.

Kotimaa oli 1950-luvulla Suomen vaikutusvaltaisin kirkollinen sanomalehti, eräänlainen 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolivirallinen äänenkannattaja. Lisäksi sen vaikutus 
poliittisena mielipidevaikuttajana oli kirkollista ympäristöä laajempi. Sen laajassa lukija- ja 
avustajakunnassa oli edustajia yhteiskunnan monilta eri aloilta. Lehti ilmestyi kaksi kertaa 
viikossa, ja sen levikki oli noin 50 000. Kerran viikossa ilmestynyt tä Församlingsbladetia 
voidaan vastaavasti pitää Kotimaan kaltaisena julkaisuna suomenruotsalaiselle yleisölle, 
olihan sen levikki suhteessa Suomen ruotsinkielisen väestön määrään samaa tasoa kuin 
Kotimaan suomenkielisten keskuudessa. Tutkimus laajentaa analyysiä tarkastelemalla 
 Församlingsbladetin samanaikaisia kirjoituksia, ja samalla ruotsinkielinen lehti toimii ver-
tailukohteena Kotimaalle.

Kansannousun tapahtumista lehdet uutisoivat melko ajantasaisesti aktivoiden ihmisiä 
auttamaan erilaisten keräysten välityksellä. Unkarin tapahtumat herättivät kansalaisissa 
runsaasti myötätuntoa, ja kriisin uhreja haluttiin auttaa sekä Unkarissa että sieltä lähtenei-
den pakolaisten keskuudessa. Kuvaava esimerkki lehtien vaikutuksesta oli, että molempien 
aktiivisesti mainostama vuoden 1956 tuomiosunnuntain kolehti, joka kerättiin Unkarin aut-
tamiseksi, muodostui ennätyksellisen suureksi.

Molemmat lehdet seurasivat Unkarin poliittista ja kirkollista tilannetta innokkaasti. 
 Luterilaisina lehtinä niiden kiinnostus suuntautui nimenomaan maan luterilaisiin. Koti-
maahan verrattuna Församlingsbladetin Unkari-kiinnostus oli tutkimuskaudella kuitenkin 
 erilaista ja perustui muihin taustapontimiin. Siinä missä kumpaakin lehteä kiinnostivat piispa  
Ordass, Unkarin ihmisoikeus- ja uskonnonvapaustilanne sekä maan auttaminen, Por-

 För sam lings bladetia ei kiinnostanut suomenkielisten suosima ja läheiset suhteet erityisesti 
körtteihin rakentanut piispa Zoltán Túróczy eivätkä suomalaiskansallisten piirien ajatukset 
unkarilaisista suomalaisten sukulaiskansana. Näin se oli kiinnostunut lähinnä kansalais-
oikeuksiin, omantunnonvapauteen, luterilaisuuteen ja moniportaisesti vähemmistö asemaan 
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liittyvistä aiheista Unkarin tapahtumien yhteydessä. Tosin uutisointia arvioitaessa on huo-
mioitava sen rajalliset resurssit levikiltään pienenä vähemmistöjulkaisuna.

Lehdet pyrkivät tukemaan uskonnon- ja mielipiteenvapautta sekä kontakteja länteen 
Unkarin muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Ne käyttivät kylmän sodan aikaista 
lännen retoriikkaa: länsi oli niiden kielenkäytössä ”vapaa maailma”, mutta termeistä huoli-
matta ne myös kritisoivat ”vapaan lännen” passiivisuutta Unkarin asiassa. Neuvostoliiton 
asevoimien maahantunkeutumisesta ja seuranneesta kansannousun kukistamisesta lehdet 
kertoivat järkytyksellä mutta varovaisesti. Kirjoituksilla oli myös sisäpoliittisia päämääriä. 
Kansannousua verrattiin Kotimaassa suomalaisten kokemaan talvisotaan: se oli osoitus 
kansan poliittisen ja hengellisen yhtenäisyyden tärkeydestä.

Kotimaata lähetettiin Unkariin, ja se toimi näin rautaesiripuntakaisena uutisväylänä sen 
suomentaitoisille unkarilaisille lukijoille. Se toi maahan sellaista läntistä informaatiota, joka 
olisi muussa muodossa saatettu sensuroida. Viestintärooli ei rajoittunut sen suomenkielen-
taitoisiin saajiin, vaan sitä referoitiin kirkollisen opposition piirissä unkariksi. Kirjalliset 
referaatit ja niistä saadun tiedon suullinen välittäminen olivat samizdat-tyylistä viestintää, 
joka alkoi jo ennen ilmiön laajempaa suosiota ja leviämistä.

Referaatteja Kotimaan uutisista laadittiin myös kommunistisen Unkarin hallituksen vi-
rallisia organisaatioita lähellä olevien luterilaisten piirien käyttöön. Näitä päätyi myös maan 
turvallisuusviranomaisille. Kotimaan monitahoinen merkitys Unkarissa ei siis rajoittunut 
kirkollisiin oppositiopiireihin, vaan hallinnon myötäjuoksijat hyödynsivät sitä myös omiin 
tarkoitusperiinsä.

Tutkimuksen toisella ajanjaksolla alkutalvesta 1957 joulukuulle 1958 Unkarin kommunis-
tisen hallituksen kontrolli maan luterilaisesta kirkosta alkoi jälleen kiristyä. Muuttunut ti-
lanne herätti molemman tutkitun lehden huomion. Tämä kiteytyi erityisesti piispa Lajos 
Ordassin taisteluun kirkkonsa toimintavapaudesta.

Ordassin erottamisen jälkeen kesäkuun 1958 lopussa ja viimeistään  yöpakkaskriisin myö-
tä Kotimaan linja muuttui vähitellen varovaisemmaksi. Församlingsbladetin kirjoitukset 
aiheesta loppuivat miltei kokonaan Ordassin erottamisesta kertoneen uutisen jälkeen. Kum-
mankaan lehden pääkirjoituksissa Unkarin luterilaista kirkkoa ei enää suoraan mainittu, 
eikä Kotimaan pakinoissa maan kirkollista tilannetta enää käsitelty lainkaan. Sen sijaan 
Ordassin erottamiseen viitattiin epäsuorasti mainitsematta erotettua piispaa tai Unkarin 
luterilaista kirkkoa nimeltä. Vaikkei Unkari sinänsä enää noussutkaan pääkirjoituksien 
varsinaiseksi aiheeksi, sen tarjoamaa esimerkkiä kommunismin uhasta eivät kummankaan 
lehden pääkirjoittajat unohtaneet kesän 1958 eduskuntavaalien alla.

Kotimaa jatkoi Unkari-viestintäänsä piilevämmin kantaansa sopivilla katkelmilla ja 
käännösartikkeleilla muista lehdistä. Näihin sisältyi varsin teräviä kannanottoja, jotka lehti 
oli huolella valinnut kantojensa mukaisiksi. Muuttuneessa tilanteessa uusi varovai sempi 
linja ylläpiti lehden tiedotusroolia Unkarissa, koska näin se läpäisi sensuurin helpommin. 

Asiasanat: Kotimaa, Församlingsbladet, sensuuri, sananvapaus, uskonnonvapaus, Unkari, 
Unkarin evankelis-luterilainen kirkko, Unkarin kansannousu 1956, Lajos Ordass, Zoltán 
Túróczy
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ABSTRACT

THE VOICES OF FREEDOM OF HUNGARY
Kotimaa and Församlingsbladet as Sympathizers of the Hungarians throughout the Uprising 
in 1956 and the Restructuring of the Hungarian Lutheran Church in 1957–1958

The dissertation explores the writings of Kotimaa and Församlingsbladet about  Hungarian 
Lutherans and political events in Hungary during the Hungarian Uprising of October– 

The study is divided into two phases according to the most intense events in Hungary, 

soon were to follow. The latter period began in the pages of the newspapers in  December 
1957. Within a year the Communist state had accomplished those changes in the Hungarian 
Lutheran Church it endeavoured.

Both of the newspapers expected Hungary to become a country of further political rights 
and of increased freedom of expression and religion. And they keenly kept eye, e.g. on the 
fate of a prominent Hungarian Lutheran dissident, Bishop Lajos Ordass.

The dissertation consists of four articles. The core questions that link the articles together 
are how the papers Kotimaa and Församlingsbladet tackled Hungary and its Lutherans 
throughout the 1956 uprising and the 1957–1958 restructuring of the Church, and how they 
expressed their stance. Furthermore, the study analyzes how extensive this coverage was, and 

rather avoid topics and interpretations that might have turned out sensitive in the context of 

the newspapers to the changes in Hungary in relation to Finland’s Eastern policy.
It is also essential to examine the intentions behind the articles: why did the papers write 

this way? Here, the question of what kind of conscious and unconscious standpoints are  
included in the newspaper articles is of great importance. Therefore, this dissertation 
includes a limited investigation of the Cold-War-era politics in both Hungary and Finland.

Kotimaa

its readership and contributors included representatives from different sectors of society. 
The newspaper was published twice a week and had a circulation of around 50 000 issues.

The other ecclesiastical newspaper, Församlingsbladet, appeared once a week. It was 
a similar publication for Finnish-Swedish public as Kotimaa was for Finnish-speakers. In  
relation to the Swedish-speaking population in Finland its circulation was as wide as was 
Kotimaa’s among Finnish-speaking readers. Församlingsbladet’s writings during the 
 respective era are included in the analysis, thus enabling a comparison with Kotimaa.

 
people to help Hungary through various fundraising activities. The events in Hungary  
attracted a great deal of sympathy among the citizens, and a desire to help victims in 
 Hungary and refugees who had left the country. An illustrative example of the impact of the  
news papers was the 1956 Sunday of Christ the King offering for Hungary. Both newspapers 
 actively advertised it, and a record high amount of donations was gathered.

Both newspapers followed the political and ecclesiastical circumstances in Hungary with 
great interest. As Lutheran newspapers, they were particularly interested in the country’s 
Lutherans, and closely monitored their situation. Compared to Kotimaa, the interest of 
 Församlingsbladet in Hungary was based on diverse intentions and motivations. While both 
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of the papers kept eye on Bishop Ordass, the Human Rights elements in Hungary,  freedom 

Porvoo and generally of a separate Finnish-Swedish identity Församlingsbladet did not 
show interest in Bishop Zoltán Túróczy, who was popular among Finnish-speakers and who 
had created close ties with the “körtit”, a pietistic Revivalist movement in Finland. Nor was 
 Församlingsbladet inspired by the ideas of Finnish nationalist circles about Hungary as a 
kin nation. Thus, during the events in Hungary, Församlingsbladet was much more oriented 
in civil rights, freedom of thought, Lutheranism and minority issues. On the other hand, the 
status as a minority publication with scarce resources didn’t enable larger news coverage.

The newspapers tended to support freedom of religion and freedom of thought in 
 Hungary, and the country’s contacts with the West during the changing societal conditions. 
They  employed the Cold-War-era rhetoric – the West was the “free world”. Despite the 
 terminology, they also criticized the inaction of the “free West” in regards to Hungary. The 
Soviet armed invasion and the consequent demise of the uprising the newspapers  reported 
with a  cautious shock. The papers had domestic political objectives alike, e.g. Kotimaa 

Kotimaa was posted to its Hungarian readers literate in Finnish, and thus, the paper 
served as a news source and channel beyond the Iron Curtain. It transmitted such informa-
tion from the West to Hungary that otherwise might have been censored. This role of Koti-
maa did not limit to its Finnish-speaking recipients, as it was further relayed in Hungarian by 
and among the ecclesiastical opposition. Hand-written summaries and oral communication 
of the information resembled the “samizdat”-phenomenon that later became more popular.

Summaries of the Kotimaa articles were also compiled for Lutheran circles close to 

Kotimaa in Hungary was therefore not limited to ecclesiastical 

The Government’s grip on the Lutheran church started to tighten from the end of   
November 1957 through December 1958. The altering situation attracted the interest of both 
Kotimaa and Församlingsbladet. This phase crystallized into the struggle of Bishop Lajos 
Ordass for the latitude of freedom of his Church.

After the dismissal of Ordass at the end of June 1958, or no later than with the Night 
Frost crisis (Yöpakkaskriisi, from August 1958 till January 1959) in Finland, Kotimaa’s policy 
 became more cautious. Församlingsbladet ceased to actively cover Hungary after the  article 
on Ordass’ dismissal. The Editorials of both newspapers, and the Causeries of  Kotimaa, 

ecclesiastical situation in Hungary was no further discussed. The removal of Ordass was 
implicitly relayed to the audience, without naming the bishop in question.  Although the 

Finnish Parliamentary Elections of Summer 1958 the leading articles of both  newspapers 
did not hesitate to covertly remind the public of the country’s fate as a showcase of the 
 Communist threat.

Kotimaa continued its communication about Hungary covertly by publishing suitable 
excerpts and translated articles from other newspapers and magazines. These included 

 Hungary’s circumstances had changed, to better avoid censorship Kotimaa applied a more 
precautious policy – thus succeeding to maintain the role of an information provider.

Keywords: Kotimaa, Församlingsbladet, censorship, freedom of expression, freedom of 
religion, Hungary, Evangelical-Lutheran Church in Hungary, Hungarian Uprising of 1956, 
Hungarian Revolution of 1956, Lajos Ordass, Zoltán Túróczy
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ABSZTRAKT
A MAGYAR SZABADSÁG HANGJAI
A Kotimaa és a Församlingsbladet újságok mint magyar szimpatizánsok az 1956-os forrada-
l

A Kotimaa Forsamlingsbladet magyar evangéli-
kusokkal és a magyar politikai eseményekkel kapcsolatos írásait elemzi az 1956-os forrada-

-
-

kat a változásokat, amelyeket a Magyarországi Evangélikus Egyházban kívánatosnak tartott.
Mindkét újság arra számított, hogy mind a politikai jogok, mind a szólás- és vallásszabad-

ság tekintetében javulás következik be. A vizsgált lapok folyamatosan követték többek között 

-

-
rültek fel ezekben a tudósításokban. A disszertáció kutatja azt is, hogy a tudósítások mennyire 

álláspontja Finnország keleti politikájához. 
-

lettek meg? Figyelembe vesszük azt a kérdést is, milyen tudatos vagy tudattalan állásfoglalás 

mind a Magyarországon, mind a Finnországban uralkodó hidegháborús politikára is. 
Az 1950-es években a Kotimaa volt Finnország legbefolyásosabb egyházi lapja, amely  

a Finnországi Evangélikus Egyház félhivatalos szócsövének is számított. Politikai vélemény-
formáló szerepe pedig az egyházi körökön is túlmutatott. Olvasói és támogatói táborában 

Församlingsbladet pedig  

För-
samlingsbladet cikkei szélesítik a kutatás látószögét, és egyben viszonyítási pontot is jelen-
tenek a Kotimaahoz képest. 

-
gárban nagy részvétet keltettek, és sokan szerették volna támogatni a krízis Magyarországon 

általuk kifejezetten hirdetett, a magyarok megsegítésére szánt örökélet vasárnapi offertórium 

-
Försam-

lingsbladet
a Kotimaa
vallásszabadság helyzete valamint a segítségnyújtás mindkét lapban fontos szerepet kapott, 

Forsam-
lingsbladet kevésbé foglalkozott a körttikkel szoros kapcsolatot ápoló Túróczy Zoltán sorsá-



8

Ehelyett az állampolgári jogokkal, a lelkiismereti szabadsággal vagy az evangélikusság több-
szörös kisebbségi helyzetével kapcsolatos kérdéseket hangsúlyozták a magyar események 
összefüggésében. Ugyanakkor a tudósítások elemzésekor nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy kisebbségi kiadványként a Församlingsbladet alacsonyabb példányszámmal, és ezért 

A lapok a változó magyarországi viszonyok között igyekeztek támogatni a vallás és a vé-
leménynyilvánítás szabadságát, valamint a nyugati kapcsolatokat. A hidegháború során 
megszokott nyugati retorikát használva a nyugatra mint ”szabad világra” hivatkoztak, ám 
ugyanakkor kritikával illették a ”szabad nyugat” Magyarország iránti passzivitását. A szovjet 

óvatosan tudósítottak. A cikkeknek belpolitikai céljuk is volt. A magyar forradalmat a Koti-
maa
fontosságáról tanúskodott. 

A Kotimaa

mivel a magyar egyházi ellenzék körében is gyakran hivatkoztak rá. Az írásos összefoglalók 

A Kotimaa
evangélikusok köre számára is készültek összefoglalók, amelyek magukhoz a hatóságokhoz is 
eljutottak. A Kotimaa befolyása tehát összetett volt: nem csak az egyházi ellenzék, de politikai 
berendezkedést támogatók is felhasználták a maguk céljaira.

-

érdekében folytatott.
Ordass 1958 júniusában történt elmozdítása, majd különösen is a Finnország és a Szov-

jetunió viszonyában ugyanezen évben bekövetkezett „éjszakai fagy krízise” után a Koti-
maa fokozatosan óvatosabb vonalat kezdett követni. A Församlingsbladet pedig az Ordass 

-
gyarországi Evangélikus Egyházat sem az egyik, sem a másik lap vezércikkében nem említet-
ték direkt módon, és a Kotimaa véleménycikkei sem foglalkoztak a magyar egyházi helyzettel. 
Ordass elmozdítására csak implicit módon utaltak anélkül, hogy magát a püspököt vagy a 
Magyarországi Evangélikus Egyházat névvel említették volna. Bár Magyarország többé nem 

-
zércikkei sem feledkeztek meg arról, hogyan példázza az ország a kommunizmus veszélyét. 

A Kotimaa Magyarországról szóló tudósításai burkoltabban, a hivatalos álláspontnak 

Ezek között voltak olyan éles kijelentések is, amelyeket a lap gondosan megválogatott saját 

akadt fenn a cenzúrán. 

Kulcsszavak: Kotimaa, Församlingsbladet, cenzúra, szólásszabadság, vallásszabadság, Ma-
gyarország, Magyarországi Evangélikus Egyház, 1956-os forradalom, Ordass Lajos, Túróczy 
Zoltán

Fordította: Balicza Klára
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ESIPUHE

Väitöskirjani taustalla on pitkä ja antoisa prosessi. Se tuskin olisi syntynyt 
ilman isäni Reijon, äitini Airan ja sisareni Tarjan, joka itsekin on  teologian 
maisteri, turvallista huolenpitoa, hyvää lapsuutta ja kannustusta ryhtyä opis-
kelemaan teologiaa. Nämä opintoni mahdollistivat lopulta tämän väitös-
kirjan synnyn. 

Kiitän tutkimustyössäni saamastani ohjauksesta ja ideoista ohjaajaani pro-
fessori, sittemmin emeritus, Jouko Talosta. Todennäköisesti ilman Talosen 
intensiivistä ohjausta, joka alkoi jo graduni tekemisen yhteydessä, koko väi-
töskirja olisi jäänyt tekemättä. Samoin monipuolista tietoaan minulle on ja-
kanut toinen ohjaajani dosentti Ville Jalovaara. Tutkimustyölleni merkittä-
viä ovat olleet myös monet professori, sittemmin emeritus, Jyrki Knuutilan 
ohjeet. 

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian tutkijaseminaarimme on autta-
nut suuresti tämän tutkimuksen syntymistä. Myös seminaarin johtamisessa 
Talosen rooli on ollut keskeinen. Lisäksi palautetta ja ohjeita tutkimustyö-
höni on antanut professori, sittemmin emeritus, Aila Lauha, joka on myös 
johtanut seminaariamme. Kiitos kuuluu kaikille seminaarissa mukana olleil-
le. Aivan erityisesti haluan kiittää monet kerrat opponenttinani toiminutta  
TT Antti Luomaa. TT Anna-Maija Viljanen-Pihkalaa kiitän myös seminaari-
työskentelystä ja aivan erityisesti tiedosta unkarilaisia nimiä sisältävien Koti-
maan tilauslistojen olemassaolosta Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskus-
liiton (SKSK) arkistossa. 

Haluan myös kiittää opastuksesta kokonaisvaltaisesti, monissa yksityiskoh-
dissa sekä lukemattomista, syvälle porautuneista sisältö-, teoria- ja meto di - 
keskusteluista FM, Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijaa, sotatieteilijä Nico 
Lamminparrasta Lamminparrasta on konsultoi-
tu ruotsin, ranskan ja englannin kielten käännösten sekä suomenruotsalai-
sen elämänpiirin osalta. Avusta käännösten kanssa kiitän myös FM  Klára 
 Baliczaa ja FM Markus Kleemolaa. Niin ikään kiitän dosentti Esko M. 
 Lainetta erityisesti metodia koskevista arvokkaista näkökohdista tutkimuk-
seni loppumetreillä. Kiitän Kotimaan artikkelitoimittajaa, väitöskirjatutki-
ja Jussi Rytköstä saamistani vihjeistä monissa yksityiskohdissa ja TM Arto 
Rannilaa lukuisista keskusteluista ja monenlaisesta tutkimukseen liittyvästä 
avustamisesta Suomessa ja Unkarissa. Samoin kiitän Werner  Janhosta ja 
väitöskirjatutkija Jukka Rannilaa saamastani käytännön avusta ja monista 
hyödyllisistä neuvoista. 
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Aineisto ja lähteet ovat olleet olennaisia tutkimukselle. Kiitän arkiston-
hoitajia Suomessa ja Unkarissa kaikesta yhteistyöstä ja avusta. Merkittävin-

aloittamista. Erityisesti TT (Evangélikus Országos  Levéltár, 
 Budapest) ja arkistonhoitaja Dávid Világ 

rilaista yliopistoa (Evangélikus Hittudományi  Egyetem)  yhteistyöstä. 
Yli opiston opettaja TT Károly Bácskai ja yliopiston rehtori, professori   
Zoltán Csepregi ovat auttaneet haastattelujen järjestämisessä ja materiaalin 
keräämisessä. Esitän myös suuren kiitokseni tutkimuksessa haastatelluille 
henkilöille.

Osoitan lämpimät kiitokset väitöskirjani esitarkastajille dosentti Sixten 
Ekstrandille ja professori emeritus Jouko N. Martikaiselle. Heiltä  saamistani 
parannusehdotuksista on ollut suurta hyötyä. Suurta apua tutkimukselle on 
ollut myös Kanslianeuvos Kaarle ja Irma Koskimiehen  stipendirahastolta 
saamistani yhteensä vuoden pituisista apurahoista. Erityisen  kiitoksen  an - 
saitsevat myös artikkelieni julkaisijat Suomen kirkkohistoriallinen  seura, 
Teologinen Aikakauskirja ja Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys.  Teks - 
tin oikoluvussa olen saanut arvokasta apua monilta ihmisiltä. Mahdolli set 
 virheet jäävät luonnollisesti vastuulleni.

Vantaalla 31.8.2022

Timo Kapanen
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1. JOHDANTO

1.1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tutkimustehtävänäni on selvittää, mitä Kotimaa- ja Församlingsbladet1- 
lehdet kirjoittivat Unkarista ja erityisesti maan luterilaisesta kirkosta kan-
sannousun ja sen jälkiselvittelyn aikoina. Unkarin yhteiskunnallisessa ja 
kirkollisessa elämässä sekä suomalais-unkarilaisten kirkollisten yhteyksien 
historiassa juuri vuodet 1956–1958 ovat eräänlainen kairos-aika2, jota on 
perusteltua lähestyä erityisen tarkasti useista tulokulmista. Vuoden 1956 
kansannousua edeltänyt ja sitä välittömästi seurannut aika tarjosi maan lute-
rilaiselle kirkolle kommunistisen valtiokoneiston valvonnasta vapaamman 
ajanjakson.

Lehdille järkytyksenä tullut kansannousun väkivaltainen kukistaminen 
ei näyttänyt estävän Unkarin luterilaisen kirkon toimintavapautta. Lehtien 
toimitukset seurasivat uutta tilannetta innostuneesti. Kuitenkin marras- ja 
joulukuun vaihteessa 1957 tilanne äkisti muuttui: kommunistinen valtio al-
koi palauttaa itselleen uskollisia kirkon viranhaltijoita takaisin virkoihinsa. 
Lehdet huolestuivat tapahtumista.3

Luterilaisina lehtinä molemmat olivat tutkimuskaudella kiinnostuneita 
ensisijaisesti Unkarin luterilaisesta kirkosta, ja keskityn artikkeleissakin 
sii hen. Samasta syystä koko tutkimuksesta on tarkoituksenmukaista  rajata 
muut kirkko- ja uskontokunnat pois, elleivät ne nouse esille luterilaisen 
 kirkon yhteydessä. Ajallisesti tutkimuskauden muodostavat kaksi tutkitta-
van il miön kannalta intensiivistä jaksoa: Unkarin kansannousu lokakuussa 
1956 sitä välittömästi seuraavine tapahtumineen ja ajanjakso joulukuusta 
1957 loppuvuoteen 1958, jolloin maan kommunistinen hallinto otti luterilai-
sen kirkon jälleen tarkempaan kontrolliinsa.

Toki vuonna 1957 etenkin Kotimaa kirjoitti kohtuullisen paljon Unkarin 
kirkollisesta tilanteesta. Nämä uutiset ja artikkelit keskittyivät kuitenkin 
suurelta osin tuolloin mahdolliseksi tulleiden suomalaisten ja unkarilaisten 
välisten kirkollisten yhteyksien ja vastaavien muiden Unkarin luterilaisen 
kirkon kansainvälisten yhteyksien ympärille. Laajimmat Unkari-aiheiset kir-

1 Ruotsissa on ollut vastaavanniminen lehti, jota ei pidä sekoittaa tässä käsiteltyyn suomenruotsa-
laiseen lehteen.

2 Otollinen hetki.
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joitukset olivat tuolloin merkittäviltä osin erilaisia raportteja ja kuvauksia 
maiden kirkollisten vaikuttajien vierailuista toistensa maissa.4 Nämä eivät 
tarjoaisi kovinkaan käyttökelpoista materiaalia lehdistötutkimuksen näkö-
kulmalle, sillä tällaiset satunnaisten ulkopuolisten kirjoittajien matkarapor-
tit edustivat lehden varsinaista linjaa vain osittain. Lisäksi vuoden 1957 vie-
railuihin ja kirkollisiin suhteisiin liittyvä tematiikka on jo saanut hyvän ja 
perusteellisen kokonaisesityksen 2019 valmistuneessa Anna-Maija Viljanen- 
Pihkalan väitöskirjassa5. 

Koska lähestyn Unkarin tapahtumia Kotimaa- ja Församlings bladet-
lehtien kautta, en syvenny tarkemmin Suomen ja Unkarin kirkollisiin tai po-
liittisiin suhteisiin enkä tutkimuksessa mainittujen henkilöiden tekemisiin 
sikäli kuin ne eivät liity lehden kirjoituksiin. Samoin käsittelen poliittista his-
toriaa vain siinä määrin, kun se on lehdistötutkimuksellisesta näkö kulmasta 
tarpeellista. Selvää yhtä kaikki on, ettei artikkeleja ole voinut koostaa  vailla 
Unkarin ja Suomen yhteiskunnallis-poliittisten aspektien huomioimista. 
Etenen pääotsikoiden osalta kronologisesti, koska tutkimani materiaalin 
käsittely edellyttää ainakin jossain määrin edeltävien kirjoitusten ja ajan-
kohtaisten tapahtumien esittelyä.

Kahdessa ensimmäisessä artikkelissani käsittelen Kotimaan kirjoituksia 
tutkimusajalla, ja kolmannessa artikkelissani fokus kohdentuu Kotimaan 
viestintärooliin Unkarissa. Församlingsbladet-lehteä käsittelevä neljäs ar-
tikkelini kattaa suurin piirtein samat ajanjaksot kuin ensimmäinen ja toinen 
artikkelini. Suurimpana erona on tutkimuskauden lopettaminen jo luterilais-
ten johtavan piispan Lajos Ordassin (1901–1978) erottamiseen kesällä 1958, 
sillä Ordassin seuraajavalintaa tai muitakaan loppuvuoden 1958 Unkari- 
uutisia Församlingsbladet ei enää aktiivisesti seurannut. Kotimaa sen  sijaan 
jatkoi varsin aktiivista Unkari-seurantaa vielä tovin, jos kohta senkin nyans-
sit alkoivat muuttua.

1.2. AIEMPI TUTKIMUS

Vanhin Kotimaan historiaa käsittelevä teos on lehden päätoimittajana vuo-
sina 1919–1943 toimineen kirkkohistorian professorin Martti Ruuthin 1949 
kirjoittama Kirkon elämää Kotimaan kuvastimessa: Vuosisatamme aate-
historiaa. Luonnollisesti se ei yllä tutkimukseni ajanjaksoihin. Eino Murto-

4 Ks. Kapanen 2015, 43–60, 63–69, 106–107.
5 Viljanen-Pihkala 2019.
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rinteen ja Markku Heikkilän kirjoittaman tutkimuksen Kotimaa 1905–1980: 
Routavuosien kristillis-yhteiskunnallisesta lehtiyrityksestä monipuoliseksi 
kristilliseksi kustannusyhtiöksi käyttö tutkimuksessa rajoittuu lähinnä yleis- 
ja taustatietoon sen suppeuden takia.6

Itse tutkimukseni aiheesta kirjoitetaan siinäkin vain muutamalla virkkeel-
lä, ja tämäkin niukka materiaali on valitettavasti osin virheellistä. Kirja ker-
too Kotimaan mielenkiinnon suuntautuneen Unkarin tapahtumiin jo kesällä 
1956 Ordassin saatua virkansa takaisin. Lehden mielenkiinnon suuntautumi-
nen Unkariin tuolloin oli tosiasia, mutta Ordass sai piispanvirkansa takaisin 
vasta saman vuoden lokakuun lopussa. Lisäksi kirjassa väitetään lehden pa-
heksuneen hänen virkansa takaisin saamista 14.8.1956 pääkirjoituksessaan, 
mikä on täysin virheellinen tieto. Asia on todellisuudessa täysin päinvastai-
nen – Kotimaa tuki tässä pääkirjoituksessaan voimakkaasti Ordassia.7 

Sitä vastoin kirjan tieto, että Neuvostoliiton miehitystoimet Unkarissa 
saivat Kotimaan ehdottoman paheksunnan, kuvaa hyvin lehden tuolloista 
linjaa. Tutkimuksessa kerrotaan edelleen, että Unkari säilyi lehden  palstoilla 
vielä seuraavan vuoden alussa. Maa pysyi lehden palstoilla kohtuullisen nä-
kyvästi mukana kuitenkin koko tutkimuskauteni loppuun asti eli selvästi pi-
tempään. Tosin Ordassin erottamisen jälkeen uutisointi väheni.8

Uusin Kotimaata käsittelevistä historiateoksista on Johanna Sumiala-
Seppä sen Kaksi Kotimaata: Kotimaa kristillis-yhteiskunnallisena sanoma-
lehtenä ja mediatalona 1980–2005. Se käsittelee selvästi myöhäisempää 
aikaa kuin tutkimukseni, joten en pysty sitä tässä tutkimuksessa hyödyntä-
mään. Kotimaa-lehdestä on lisäksi tehty useita opinnäytteitä, joista uusin on 
Markus Juutilan vuosi sitten palauttama sekä ajallisesti että kohteeltaan ai-
heelleni kovin etäinen maisterintutkielma Jatkosodan hyökkäysvaihe Koti-
maa- ja Aamun Koitto -lehdissä 1941.9

Puhtaasti Unkarin 1956–1958 tapahtumien käsittelyä kirkollisessa lehdis-
tössä ei ole tutkittu perusteellisesti ennen ensimmäistä artikkeliani syksyllä 
2017 ja vuonna 2015 tekemääni pro gradu -työtä Uskonnonvapautta vai val-
tion kontrollia? Unkarin kirkot Kotimaa-lehdessä 1956–195810. Anna- Maija 
Viljasen opinnäyte ”Rakas unkarilainen veljeskirkkomme” Suomalaisten 
kirkolliset yhteydet Unkarin luterilaisiin 1957–1966 käsittelee joissain mää-

10
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rin suomalaisen kirkollisen lehdistön kirjoituksia Unkarista. Käyttökelpoisia 
taustatietoja tarjoaa myös hänen toinen opinnäytteensä Paavo Viljasen suh-
teet Unkariin ja unkarilaisiin 1931–1956.11

Oma toinen artikkelini12 hyväksyttiin julkaistavaksi joulukuussa 2018. 
Pian tämän jälkeen toukokuussa 2019 ilmestyi Viljanen-Pihkalan väitös-
kirja Unkarin yhteiskunnallisen ja kirkkopoliittisen tilanteen vaikutus suo-
malais-unkarilaisiin luterilaisiin yhteyksiin 1956–1958.13 En ollut tietoinen 
hänen väitöskirjansa tarkemmasta sisällöstä etukäteen, joten joiltain tahat-
tomilta päällekkäisyyksiltä erityisesti toisen artikkelini osalta en ole voinut 
välttyä. Olen kuitenkin lisännyt viittauksia väitöskirjaan siinä määrin kuin se 
artikkelin lopullisessa työstövaiheessa oli enää mahdollista. Viljanen-Pihka-
lan väitöskirja myös täydentää joiltain osin pro gradu -työni tuloksia, sillä 
sen lähdepohja on paikoin Kotimaan osalta lähes identtinen graduni kanssa.

Viljanen-Pihkala keskittyy tutkimuksissaan pääasiallisesti Suomen ja 
 Unkarin evankelis-luterilaisten kirkkojen yhteyksiin. Näin Kotimaa tai muu 
uskonnollinen lehdistö eivät ole niiden varsinaisia tutkimuskohteita,  vaikka 
ne saavatkin ansaitusti huomiota hänen muiden lähteidensä joukossa.  
Församlingsbladetia hän ei lainkaan käytä lähteenään. Viljanen-Pihkalan 
uusin artikkeli Erään tohtorinhatun tarina14 sijoittuu tutkimusjaksoltaan 
myöhempään aikaan kuin väitöskirjani. Se kertoo joitain mielenkiintoisia 
taustatietoja Unkarin kirkon tilanteesta, mutta julkaisuajankohdan takia en 
pystynyt käyttämään sitä artikkeleissani.

Hyviä taustatiedon lähteitä Unkarin luterilaisesta kirkosta ovat myös 
Helmut David Baerin The Struggle of Hungarian Lutherans Under  
Communism,  artikkeli Lajos Ordass: A Christian and  
a Consistent Adversary of the Totalitarian Systems sekä hänen unkarin-
kielinen laajempi teoksensa Ordassista

15 Näissä 
kaikissa kolmessa on tosin havaittavissa paikoin varsin ihaileva suhtautu-
minen  Ordassiin, mutta se ei juurikaan vähennä teosten sisältämän runsaan 
tietosisällön käyttöarvoa kriittiselle tutkijalle.

Kotimaan artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen on alkanut tekemään väitös-
kirjaa, jonka tämänhetkinen työnimi on Unkarin ja Suomen evankelis- 

11
12 Kapanen 2019.
13 Viljanen-Pihkala 2019.
14 Viljanen-Pihkala 2021.
15
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luterilaisten piispojen vuorovaikutus vuosina 1960–1990. Rytkösen tutki-
mus on kuitenkin sekä temaattisesti että ajallisesti kohtuullisen kaukana 
omasta tutkimuksestani. Esko M. Laineen alkuvuodesta 2021 julkaistu hy-
vin perusteellinen tutkimus Pappisliiton historiasta Pappien veljes piireistä 
moderniksi ammattiliitoksi: Suomen kirkon pappisliitto perustamisestaan 
AKI:n syntyyn 1918–2005 käsittelee hieman myös Kotimaata tutkimukseni 
ajalta.16 Julkaisuajankohtansa vuoksi se ei kuitenkaan ehtinyt mukaan artik-
keleihini.

Monista suomenkielistä kirkollista lehdistöä käsittelevistä lehdistötutki-
muksista kohtuullisen lähelle aihettani sijoittuu myös Annamari Oittisen 
opinnäyte Uutisointi Puolan roomalaiskatolisesta kirkosta Kotimaa-lehdes-
sä, Sana-lehdessä ja Församlingsbladetissa vuosina 1947–195317. Opinnäyt-
teen ajanjakso ja maa kuitenkin eriävät omasta tutkimuksestani. Ruotsin-
kielistä kirkollista lehdistöä on tutkittu vähemmän: Församlingsbladetista 
on tehty ainoastaan kolme opinnäytetyötä Åbo Akademissa18, mutta nämä 
tutkielmat ovat ajallisesti tai aiheensa puolesta varsin kaukana tutkimukseni 
aiheesta. 

Suomalaisen sekulaarin lehdistön suhtautumisesta Unkarin kansannou-
suun on samoin tehty muutamia opinnäytteitä, joista yksi perusteellisim-
mista lienee Tero Kallion tutkimus Unkarin vuoden 1956 kansannousu suo-
malaisessa ja itävaltalaisessa lehdistössä. Suomalaisen sekulaarin median 
toimintaa samalla ajalla käsitellään myös monissa kotimaisissa, selvemmin 
kansannousuun keskittyvissä tutkimuksissa. Mainitsemisen arvoisia ovat 
erityisesti Anssi Halmesvirran ja Heino Nyyssösen Unkarin kansannousu 
1956 sekä Reima T. A. Luodon Unkari 1956: Unkarin kansannousun tausta, 
tapahtumat ja seuraukset.19

Kansainvälistä tutkimusta teemasta ei luonnollisesti ole. Joka tapauksessa 
suomalaisen ja kansainvälisen poliittisen historian tutkimuksen käyttäminen 
on tärkeää kylmän sodan historian taustoittamisessa. Eräs mainitsemisen 
arvoinen tutkimus tässä on Anne Applebaumin Iron Curtain – The Crushing 
of Eastern Europe 1944–5620.Varsin pian kylmän sodan päättymisen jälkeen 
julkaistua tutkimusta edustaa John L. Gaddisin We now know: Rethinking 
Cold War History21.

16 Laine 2020.
17 Oittinen 2014.
18
19
20 Applebaum 2012.
21 Gaddis 1997.
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Tutkimuskauteni viimeisten kuukausien kotimaista politiikkaa ja  kirkkoa 
tuona aikana on tutkinut esimerkiksi Ville Jalovaara väitöskirjassaan 
 Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958–196222. 
Se käyttää yhtenä merkittävänä lähteenään Kotimaata, mutta väitöskirjan 
Suomen sisäisiin tapahtumiin keskittyvä näkökulma on pääosin erilainen 
kuin tässä tutkimuksessa, tutkimuskohteesta puhumattakaan. Lisäksi vain 
murto-osa tutkimuskaudesta osuu yhteen oman teemani kanssa.

Kirkon ja presidentti Urho Kekkosen suhdetta on tutkinut myös Pekka 
Niiranen väitöskirjassaan Kekkonen ja kirkko: Tasavallan presidentti Urho 
Kekkosen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhteet vuosina 1956–
198123. Pitkän tarkastelujaksonsa takia se sisältää valitettavasti vain vähän 
tutkimukseni kannalta hyödyllistä materiaalia. Sen näkökulma ja tutkimus-
kohde ovat ylipäänsä varsin kaukana aiheestani. Kotimaa ei korostu Niira-
sen käyttämän runsaan lähdemateriaalin joukossa. Suomalaisten kirkollisia 
Itä-Euroopan suhteita selvittävät Anton Merilahden tuore opinnäyte Kirkol-
lista vieraanvaraisuutta rautaesiripun varjossa: John Vikströmin matkat 
Unkariin ja Tšekkoslovakiaan 1975–197624 sekä Jukka Yrjölän väitöskirja 
Uskon silta Suomenlahden yli: Suomalaisten kirkolliset yhteydet Viroon 
vuosina 1918–193925 ovat taas ajallisesti kaukana tutkimusajastani.

Unkari-teeman viime aikoina herättämää lisäkiinnostusta edustaa Ilkka 
Luukan opinnäyte Unkari Suomen herätysliikkeiden lehdissä 1956–195826. 
Se olisi tarjonnut jonkin verran vertailumateriaalia herätysliikelehdistöstä 
kahdelle ensimmäiselle artikkelilleni, vaikka tutkimuskohde sinänsä on ai-
van toinen. Harmillista on, ettei se opinnäytteen valmistumisajankohdan ta-
kia ollut mahdollista. Kohteeltaan samoin eriävänä mutta tutkimusajaltaan 
ja substanssiltaan mitä olennaisimpana, Unkaria Neuvostoliiton satelliitti-

tulokulmia yhdistellen Nico Lamminparras27. Kiintoisa aihe ja aika saavat 
näin tutkimuksessa ansaitsemansa huomion.

Itä-Euroopan luterilaisten ja Luterilaisen maailmanliiton (LML) suhteesta 
sinällään on tehty useita tutkimuksia, kuten vuonna 1993 julkaistu Mikko 
Malkavaaran väitöskirja Luterilaisten yhteyttä rautaesiripun  laskeutuessa: 
Luterilainen yhteysliike ja Itä-Euroopan luterilaiset vähemmistö kirkot 

22 Jalovaara 2007.
23 Niiranen 2000.
24 Merilahti 2020.
25 Yrjölä 2016.
26 Luukka 2019.
27
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1945–1950 ja Risto Lehtosen tutkimus Church in a Divided World: The 
 Encounter of the Lutheran World Federation with the Cold War. Taustoituk-
selle on onni, että molemmat käsittelevät myös Unkarin luterilaista kirkkoa 
ja että Lehtosen tutkimus käsittelee myös tämän tutkimuksen aikakautta.28

Tuula Pohjalainen-Vinkon lisensiaatintyö Luterilainen uskontokasva-
tus sosialismiin siirtyvän Unkarin koulutusjärjestelmässä 1945–1958 kä-
sittelee tutkimuskauttani puolestaan toisenlaisesta näkökulmasta. Malka-
vaaran ja Lehtosen tutkimuksien tavoin se ei kuitenkaan käytä Kotimaata 
merkittä vänä lähteenään. Antti Kukkosen opinnäyte Unkarin luterilaisen 
kirkon  asema toisen maailmansodan jälkeen valmistui jo vuonna 1968. Se 
tarjoaa silti edelleen tutkimukselleni käyttökelpoista taustatietoa Unkarin 
luterilaisen kirkon historiasta, vaikka Kotimaa-lehti ei kuulukaan Kukkosen 
tutkimuskohteisiin.29

Kukkosen opinnäyte tarjoaa myös virkistävän poikkeuksen kirjoitusajas-
taan pyrkimällä olemaan vapaa aikansa idänpolitiikan virallisista totuuksista 
ja itsesensuurista. Sitä vastoin Emil Korenin ja Martti Voipion 1988 julkais-
tu Sukukansojen uskonyhteys: Unkarin ja Suomen kirkkojen suhteet taas 
varsin selkeästi edustaa Unkarin kommunistiselle hallinnolle myötämielistä 
historiantulkintaa.30 Tämä valitettavasti rajoittaa sinällään paikoin ansiok-
kaan teoksen käyttöarvoa nykypäivän tutkijalle. Sen lisäksi, että niteessä on 
paikoin havaittavissa erityisesti Korenin osalta omaelämänkerrallisia piirtei-
tä, se ei muutenkaan mainittavissa määrin käsittele suomalaista kristillistä 
lehdistöä.

1.3. KOTIMAA JA FÖRSAMLINGSBLADET KIRKKOLEHTINÄ

Tutkimuskauden suomalainen mediakenttä oli yleisesti hyvin erilainen kuin 
nykyään. Viestinnässä sanomalehdet kilpailivat lähinnä vain radion  kanssa, 
koska säännöllisiä televisiolähetyksiä ei vielä ollut. Toki oma roolinsa oli 
myös elokuvien alussa näytetyillä tietokatsauksilla –  informaatiomuodolla, 
jonka merkitys on sittemmin television myötä hiipunut. Radiolähetysten 
määrä oli myös nykyiseen verrattuna varsin vähäinen, ja siten sanomaleh-
tien viestinnällinen tehtävä korostui. Suomen suurin sanomalehti oli Hel-
singin Sanomat, jonka levikki ylitti neljännesmiljoonan rajan 1950-luvun 

28
29
30 Koren & Voipio 1988.
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puolenvälin jälkeen. Sen merkittävin kilpailija Uusi Suomi oli tätä selvästi 
pienempi vajaan sadan tuhannen levikillään. Suurin suomenruotsalainen sa-
nomalehti oli hyviä yhteyksiä ruotsalaiseen lehdistöön vaalinut ja moderniin 
sanomalehtityöhön panostanut Hufvudstadsbladet, jonka levikki oli reilut 
70 000. Valtion ylin johto seurasi aktiivisesti erityisesti pääkaupunkiseudun 
sanomalehtiä.31

Joulukuussa 1905 ensimmäisen numeronsa julkaisseen Kotimaan  asema 
kirkollisen tiedotuksen kentässä oli vahva, vaikkei lehdellä ollut virallista 
asemaa kirkon äänenkannattajana. Siksi sen, samoin kuin ruotsinkielisen 
Församlingsbladetin, voi katsoa edustaneen Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon piirissä valtavirtaa.32 Suurempana ja valtakunnallisesti merkittäväm-
pänä kirkollisena uutislehtenä näistä Kotimaa saa tutkimuksessa suurem-
man huomion, ja Församlingsbladet toimii sen verrokkina.

1.3.1. YLEISKIRKOLLINEN KÄRKILEHTI
Valtakunnallisen Kotimaan linja oli selkeän yleiskirkollinen, ja se kirjoitti 
säännöllisesti myös poliittisista asioista. Se pyrki toimimaan kansankirkolli-
sen yhteyden kehittäjänä. Tutkimuskaudella Kotimaan kokoaikaisena pää-
toimittajana toimi Armo Nokkala (1908–1962) ja toimitussihteerinä Osmo 
Katajamäki toukokuun 1958 loppuun. Kesäkuun 1958 alussa Katajamäestä 
tuli toimituspäällikkö ja Vanhan testamentin eksegetiikan professori Aarre 
Lauhasta (1907–1988) osa-aikainen päätoimittaja. Päätoimittajan osa-aikai-
suus ei ollut lehdelle uutta, sillä se oli ollut yleinen käytäntö lehden ensim-
mäisinä ilmestymisvuosikymmeninä – toki osapäiväisyydenkin vaikutusta 
toimitustyölle on arvioitu analyysissä. Lehti ilmestyi kaksi kertaa viikossa, ja 
sen levikki oli noin 50 000, eli samaa luokkaa Savon Sanomien ja Suomen 
Sosialidemokraatin kanssa.33

Kotimaan poliittista merkitystä osaltaan kuvaa se, että presidentti Kekko-
nen antoi sille haastattelun toukokuussa 1956. Haastattelua oli pyytänyt 
päätoimittaja Nokkala, ja sen oli toteuttanut toimitussihteeri Katajamäki. 
Näyttävästi lehden etusivulla julkaistu haastattelu päätyi presidentin leike-

31 -
ruotsalaisesta lehdistöstä ja muusta mediasta ks. Meinander 2016, 90–93.

32

33
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kokoelmaan. Presidentti nähtiin selvästi lehden taholta tärkeänä. Aiemmin 
samana vuonna sekä hänen valintansa että virkaanastumisensa olivat pääs-
seet myös näkyvästi lehden etusivulle. Selkeitä toivomuksia hänelle esitet-
tiin myös pääkirjoituksessa helmikuun 1956 lopussa. Väistyvää presidenttiä 
Juho Kusti Paasikiveä kiitettiin kirkon arvostamisesta ja luottavaisesti odo-
tettiin saman linjan jatkuvan. Haastatteluartikkelissa kiiteltiin Kekkosta hä-
nen realistisesta suhtautumisestaan evankelis-luterilaista kirkkoa kohtaan. 
Presidentti taas itse tulkitsi kirkon ja valtion välisten suhteiden jatkuneen 
suotuisissa merkeissä.34 Lehti halusi selvästi olla rakentamassa toimivaa suh-
detta kirkon ja tuoreen presidentin välille.

Lehden koko maan kattavista, luterilaisista yleiskirkollisuuteen pyrkineis-
tä, kilpailijoista suurin oli Kansan Raamattuseuran 1945 perustama Sana. 
Jälkimmäisen suosio nousi nopeasti lehden panostettua ammattimaiseen 
julkaisuasuun ja toimitustyöhön, joiden kautta lehti pyrki olemaan ulko-
asultaan ja kirjoituksiltaan kilpailijoitaan modernimpi. Näin siitä tuli no-
peasti levikkimäärältään merkittävä kilpailija Kotimaalle. Paikan päällä 
tehdyt haastattelut, hartauskirjoitukset ja lukijoiden uskostaan kirjoittamat 
todistuspuheenvuorot korostuivat sen sisällössä, mutta se julkaisi myös kir-
kollista uutisaineistoa. Sitä vastoin konservatiivista kirkollista linjaa edus-
taneen, Kotimaalle vuonna 1909 perustetun kilpailijan, Herättäjän, levikki 
ja sen myötä valtakunnallinen merkitys alkoi hiipua. Herättäjällä oli ollut 
läheiset yhteydet arkkipiispa Gustaf Johanssoniin (1844–1930), ja sen taus-
talla vaikutti turkulainen lähetys- ja nuorisoherätys.35 

Olen käynyt läpi Sanan ja Herättäjän kirjoituksia tutkimuskauden ajalta 
ja huomannut niiden keskittyvän lähinnä vain hengelliseen näkökulmaan yh-
teiskunnallisen ja poliittisen materiaalin jäädessä varsin vähäiseksi. Herät-
täjän kiinnostus Unkarin tapahtumiin oli yllättävänkin pientä, eikä siitä 
löytynyt mainittavasti tälle tutkimukselle hyödyllistä materiaalia. Sana sitä 
vastoin oli Herättäjää selvästi enemmän kiinnostunut Unkarista, mutta se 
käsitteli maata useimmiten suomalais-unkarilaisten kirkollisten yhteyksien 
näkökulmasta. Tämä lähestymistapa taas saa kattavan kokonaisesityksensä 
Viljanen-Pihkalan väitöskirjassa36. 

Ilkka Luukan opinnäyte tarjoaa materiaalia Sanasta, ja siksikin lehteen 
syventyminen ei ole enää  tässä tutkimuksessa perusteltua. Sanan materiaa-

34

35

36 Viljanen-Pihkala 2019.
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lin niukkuutta tämän tutki muksen lähestymistavan kannalta kuvaa hyvin 
Luukan tekemä huomio, että Sana noteerasi sekä kansannousun alkuun liit-
tyneet tapahtumat että sen kukistamisen yhdellä lyhyellä uutisella.37 Havain-
to kuvaa varsin osuvasti lehden hengellisesti painottunutta lähestymistapaa, 
jossa edes yhteiskunnan ja kirkkopolitiikan kannalta merkittävien tapahtu-
mien poliittinen analyysi ei ollut läheskään niin keskeisessä roolissa kuin 
Kotimaalla tai Församlingsbladetilla.

Suomessa oli yleiskirkollisten lehtien lisäksi monia herätysliikelehtiä ja eri-
laisia alueellisia kirkollisia lehtiä. Myös Sanaa voidaan pitää jossain määrin 
rajatapauksena, luokitellaanko se tutkimuksen vuosina yleiskirkollisuuteen 
pyrkineeksi julkaisuksi vai herätysliikelehdeksi38. Tämän tutkimuksen laa-
juuden puitteissa ei kuitenkaan ole mahdollista syventyä yksittäisten herä-
tysliikkeiden, seurakuntien tai alueiden tiedotukseen. Myöskään tutkittavan 
ilmiön kannalta se ei olisi pääsääntöisesti mielekästä, sillä vieläkin enemmän 
kuin Herättäjässä ja Sanassa, niissä useimmiten keskityttiin Suomen ja Un-
karin välisiin kirkollisiin suhteisiin tai muuhun kirkolliseen ja hengelliseen 
materiaaliin laajemman poliittisen tai kirkkopoliittisen analyysin sijasta. Joi-
tain esimerkkejä näiden lehtien materiaalista on löydettävissä esimerkiksi 
Luukan opinnäytteestä tai Viljanen-Pihkalan väitöskirjasta.39

Kotimaan merkitystä korostaa myös se, ettei lehden viestintärooli liioin ra-
joittunut Suomeen, koska sitä lähetettiin myös Unkariin. Suurelta osin tilaus-
ten maksajista ei ole varmuutta, mutta on säilynyt tieto, että SKSK maksoi 
neljä tilausta. On myös mahdollista, että Kotimaa lahjoitti joitain tilauksia. 
Pienemmässä mittakaavassa Unkariin lähetettiin myös joitakin muita lehtiä, 
kuten Sanaa. Lisäksi Kotimaahan verrattuna selvästi harvem min ilmesty-
nyttä Suomen Kirkon Pappisliiton jäsenlehteä lähetettiin Pappis liiton lah-
joittamana Unkarin suomenkielentaitoisille papeille. Näiden muiden lehtien 
merkitys maassa jäi tutkimuskaudellani kuitenkin selvästi vähäisemmäksi 
kuin Kotimaan, jota seurattiin Unkarissa poikkeuksellisen tarkasti.40 Eri-

37 Luukka 2019, 71.
38 Esim. Luukka 2019, 3 luokittelee Sanan herätysliikelehdeksi. Ratkaisulle on periaatteessa lehden 

julkaisijan takia hyvät perusteet, vaikka Sanan näkökulma olikin montaa muuta herätysliikelehteä 
yleiskirkollisempi.

39
40

vrt. Laine 2020, 218, jonka mukaan Kotimaa lähetti lehteään unkarilaisille ilmaiseksi. Unkarilai-
silta ei maksua tilauksista peritty, joten siinä mielessä asia oli näin. Itse tilaukset eivät kuitenkaan 
olleet ilmaisia ainakaan SKSK:n maksaman neljän kappaleen osalta. Eräs lukija ja toisen lukijan 
poika arvelivat lehtien tulleen lahjana Kotimaalta. Toinen tilauksista oli todellisuudessa SKSK:n 
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tyisen merkittävää on, että Kotimaata referoitiin säännöllisesti unkariksi. 
Lehden kirjoitukset levisivät näin sekä Unkarin viranomaisten että maan 
totalitaristisia otteita käyttänyttä kommunistihallintoa kohtaan kriittisen 
kirkollisen opposition piiriin. 

Kotimaan kirjoitukset Unkarista ja sen kirkoista vuodesta 1953 toukokuu-
hun 1956 olivat varsin vähäisiä. Unkarin kirkot olivat kuitenkin hyvin näky-
västi esillä Kotimaan uutisoinnissa vuoden 1956 kesäkuusta alkaen, pääosan 
näistä uutisista käsitellessä Unkarin luterilaista kirkkoa ja piispa Ordassia. 
Lokakuussa tapahtunut kansannousu toi mukaan enenevässä määrin myös 
Unkariin liittyviä poliittisia teemoja. Tästäkin syystä pitäytyminen yhtäältä 
ainoastaan lehdistötutkimuksen metodiikassa ja toisaalta kirkollisessa sub-
stanssissa ei tuottaisi kattavaa kokonaiskuvaa Kotimaan Unkari-kirjoituk-
sista tutkimuskaudella.

1.3.2. RUOTSINKIELINEN VERROKKI
Församlingsbladetia voidaan pitää Kotimaan kaltaisena julkaisuna suomen-
ruotsalaiselle yleisölle. Kohdeyleisön ollessa pienempi oli lehtikin pienempi 
sekä toimituksen koon että levikin osalta. Lehden levikki vaihteli yleensä vä-
lillä 3000–4000. Sota-aikana se laski alimmillaan reiluun 2000 numeroon 
mutta palasi pian aiempiin määriinsä: 1950-luvun alussa levikki oli jo yli 
4000. Suhteessa Suomen ruotsinkielisen väestön määrään41 lehden  levikki 
oli suurin piirtein samaa tasoa kuin Kotimaan levikki suomenkielisille. Lu-
kijamäärältään Församlingsbladetia voidaan verrata maaliskuussa 1912 en-
simmäisen numeronsa julkaisseeseen pietarsaarelaiseen, pietististaustaiseen 
ja matalakirkolliseen Människovänneniin, jolla oli historiansa alkuvuosikym-
meninä hieman Församlingsbladetia enemmän tilaajia. Valtakunnallisen 
yleiskirkollisen lehden sijasta Människovännenistä käytännössä muodostui 
lähinnä Pohjanmaan suomenruotsalaisen herätyskristillisyyden äänenkan-
nattaja.42 Yksi kuvaava esimerkki lehden paikallisluonteesta on, että kaikista 
tarkastelemistani tutkimusaikakauden numeroista löytyy sen julkaisuseudun 
joukkoliikenteen aikataulu43. Muiden alueiden aikatauluja ei julkaistu.

41
42

Oittinen 2014, 6–7.
43 Esim. Människovännen 41/29.11.1956 Vasa – Nykarleby – Jakobstad – Gamlakarleby, Gamla- 

karleby – Jakobstad – Nykarleby – Vasa. 
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Människovännenistä on julkaistu kaksi opinnäytetyötä44, mutta  niistä 
kumpikaan liity aiheeseeni tai tutkimaani aikakauteen.  Tarkastelussani sel-
visi, että lehti julkaisi tutkimusajalla Unkariin liittyviä kirjoituksia  hyvin niu-
kasti. Esimerkiksi kansannousua se kommentoi vain selvästi itse asianomais-
ten tapahtumien jälkeen julkaistuilla kolmella, mitä ilmeisemmin melko 
suoraan ulkopuoliseen materiaaliin perustuvalla, lyhyellä uutisella.45 Uu-
tisten lähteitä ei mainittu. Tutkimuskautta myöhemmistä tapahtumista se 
kirjoitti vieläkin vähemmän. 

Aihettani koskeva materiaali on siis hyvin niukka, ja siitäkin  huomattava 
osa lienee tullut miltei sellaisenaan lehden lähteistä. Människovännen on 
näin perustellusti jäävä tutkimukseni ulkopuolelle, ja tutkimuksessa on mie-
lekkäintä keskittyä Kotimaan lisäksi vain selkeästi yleiskirkolliseen ja val-
takunnalliseen Församlingsbladetiin. Siihen fokusoitumista kannustavat 
nekin seikat, ettei Församlingsbladetin kirjoituksia Unkarin kirkoista maan 
kansannousua ennen, sen ajalla ja sen jälkeen ole aikaisemmin tutkittu ja 
ettei laajempaa kokonaisteosta lehden historiasta ole tehty.

Församlingsbladet alkoi ilmestyä vuoden 1922 alusta, mutta ajatus leh-
destä oli saanut alkunsa jo vuonna 1918 yksityisessä, suomenruotsalaisten 
pappien kokouksessa Turussa. Lehden julkaisija oli ruotsinkielistä kirkollista 
työtä Suomessa uudistamaan perustettu ja Ruotsin nuorkirkolliselta liikkeel-
tä voimakkaita vaikutteita saanut Förbundet för svenskt församlingsarbete 
i Finland rf 46. Julkaisijayhdistykseltänsä peräisin olleen reformiohjelmansa 
osana lehti tähtäsi ruotsinkielisen kirkollisen työn itsenäistämiseen muun 
muassa oman hiippakuntahallinnon muodossa. Heti perustamisensa jäl-
keen lehti ajoi omaa hiippakuntaa nimenomaan kielellisin ja yhteisöllisin 
perustein ja vastasi etenkin Herättäjä-lehden kritiikkiin referoidessaan suo-
menkielisten kantoja. Sinänsä tavoite kirkollistyön eriyttämisestä toteutui 
jo vuonna 1923, kun ruotsinkielinen hiippakunta, Borgå stift, perustettiin.47 

Myöhemminkin suhde julkaisijaan oli hyvin läheinen, sillä ainakin tutki-
musaikana järjestön pääsihteeri toimi myös lehden päätoimittajana. Järjes-
tö oli myös tärkeä tietojen välittäjä Porvoon hiippakunnan seurakunnista 

44
45

46 Nykyinen nimi Församlingsförbundet rf.
47

-
tymisestä ja ajan kielikiistoista suomalaisessa yhteiskunnassa ks. Meinander 2016, 19–58.
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lehdelle. Läheistä suhdetta korosti sekin, että järjestö toimi tutkimusaikana 
samoissa tiloissa lehden kanssa. Toisaalta lehden syntytausta huomioiden oli 
loogista, että sille muodostui kiinteämpi suhde Porvoon hiippakuntaan kuin 
mitä Kotimaalla oli Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.48

Församlingsbladetin merkitys ei rajoittunut pelkästään Suomeen, sillä sitä 
pystyttiin ruotsinkielisenä lukemaan eri Pohjoismaissa. Lehti levisi ainakin 
joillekin pohjoismaisille piispoille, muutamiin pohjoismaisiin kirkollisiin vi-
rastoihin ja mahdollisesti myös teologisten tiedekuntien kirjastoihin. Vuoro-
vaikutus oli kaksisuuntaista, sillä vastaavasti lehden toimitukseen tuli muita 
pohjoismaisia kirkollisia lehtiä. Lehden toimitus seurasi erityisesti Ruotsin 
tapahtumia. Vuodesta 1970 alkaen Församlingsbladetia on julkaistu entis-
tä huomattavasti laajemmalla levikillä, lähes kaikki Suomen ruotsinkieliset 
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet tavoittavana seurakuntalehtenä, nimel-
lä Kyrkpressen.49

Församlingsbladetin levikki jatkoi 1950-luvulla kasvuaan ja oli tutkimus-
kaudella noin 5000.50 Lehti ilmestyi tutkimusjaksolla kerran viikossa. Käy-
tännössä muun muassa kesän ja juhlapyhien takia ilmestymiskertoja oli 
vuodessa hieman vähemmän. Samalla tavalla myös kaksi kertaa useammin 
julkaistulta Kotimaalta jäi joitain ilmestymiskertoja51 väliin.

Lehden päätoimittaja oli vuosina 1953–1960 pastori Runar Backman 
(1910–1997). Hän oli kotoisin Kaarlelasta Pohjanmaalta hengellisesti lä-
hinnä herännäismielisestä lapsuudenkodista ja toiminut 1940-luvulla 
 Kökarin kirkkoherrana. Hänet kutsuttiin 1953 alkaen Förbundet för svenskt  
församlingsarbete i Finland rf:n pääsihteeriksi ja toiminnanjohtajaksi. Teh-
tävään kuului myös Församlingsbladetin päätoimittajana toimiminen, jos-
kin toimituksen osana hän oli ollut vuodesta 1948.52

Päätoimittajana Backman vastasi lehden linjasta ja aivan erityisesti pää-
kirjoituksista. Gustav Björkstrandin mukaan hänet tunnettiin rohkeana ja 
toimeliaana ihmisenä. John Vikström puolestaan määrittelee Backmanin 
teologisesti keskilinjan kulkijaksi, joka oli hyvin kiinnostunut siitä, miten 
kirkko voisi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina tavoittaa uudelleen 
ihmisiä. Tämän tavoitteen edistämiseksi hän kävi Yhdysvalloissa opinto-

48
1991, 61, 88.

49
50
51 Kotimaa tosin korvasi väliin jääneitä numeroita sivumäärältään laajemmilla tuplanumeroilla.
52
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matkalla vuonna 1959. Matkan jälkeen hän kirjoitti synodaalikirjan53 siitä, 
kuinka seurakuntien olisi toimittava uudenlaisessa yhteiskunnassa. Tärkeää 
hänelle oli tavoittaa erityisesti työelämän ihmiset ja kirkosta etääntyneet ih-
miset.54

Toimitussihteerinä Församlingsbladetissa toimi vuodesta 1945 alkaen 

-
tunut Neuvostoliiton kehityksestä ja valtapyrkimyksistä, mitä sodan kokemi-
nen kaiketi lisäsi. Ennen lehden palvelukseen tulemistaan hän oli nimittäin 
toiminut hetken aikaa sihteerinä Nylands svenska vapenbrödraskapetissa55. 
Hän toimi aktiivisesti Yhdysvalloista vaikutteita saaneessa miesten hengel-
listä työtä tehneessä Kirkkoveli-liikkeessä56. Sanaparissa voi hyvin erottaa 
verrattavuuden asevelitoimintaan. Myöskin Lindbladin John Vikström mää-
rittelee teologisesti keskilinjan kulkijaksi huomauttaen samalla, että hänellä 
ei ollut maallikkona mitään kovin selkeää teologista linjaa. Lindblad oli myös 
ainakin jossain määrin poliittisesti aktiivinen, sillä hän kuului RKP:n kristil-
liseen osastoon.57

Satunnaisesti lehdessä kirjoittivat myös 1950-luvun lopulla papeiksi vihi-
tyt Paul von Martens58 (1930–2017) ja Fredric Cleve59 (1931–2008), mutta 
he eivät olleet varsinaisia toimituksen jäseniä. Näin päävastuu uutisten ja 
artikkelien käytännön toimittamisesta jäi Lindbladille.60 Koska lehti ei omien 
toimittajiensa nimiä kirjoitusten yhteydessä julkaissut, ei heidän tarkkaa 
työnjakoaan ole kuitenkaan mahdollista selvittää.

Hieman ennen tutkimuskauden alkamista lehdessä oli havaittavissa varo-
vaista kriittisyyttä juuri valittua presidenttiä kohtaan. Toisin kuin Kotimaa 
se ei esimerkiksi haastatellut Kekkosta tämän valinnan jälkeen. Luonnolli-
sesti pienen lehden resurssit ja mahdollisuus saada haastattelu olivat vaati-

53
vaikutteita ja ajattelua monilta osin myös tutkimusaikana. Vikström mainitsi haastattelussa sen 
esimerkkinä Backmanin teologisesta ajattelusta. Vikström tuntee teoksen hyvin, sillä hän on aut-
tanut sen viimeistelyssä, Backman 1962, 7.

54
Backman 1962, 142.

55 Vapaasti suomennettuna Uudenmaan ruotsinkielinen aseveliyhdistys.
56 Ruotsiksi Kyrkobröderna, joka voidaan suomentaa myös Maallikkoveljeksi.
57 -

telu 4.10.2021.
58 Martens oli opiskelijapastori, josta tuli myöhemmin Ylen ruotsinkielisen radion päällikkö.
59 Myöhemmin kirkkoherra ja systemaattisen teologian professori Åbo Akademissa.
60 -

telu 4.10.2021.
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mattomammat kuin Kotimaalla. Pelkästään tästä kuitenkaan ei ollut kyse. 
Lehti nimittäin reagoi uuden presidentin valintaan vain julkaisemalla tämän 
valokuvan ja nimen. Lähestymistavan voinee tulkita pelkäksi pakolliseksi 
kohteliaisuudeksi. Seuraavan viikon numeron pääkirjoitus arvosteli presi-
dentinvaalin ratkaisutapaa ongelmalliseksi, koska vaalitapa mahdollisti sen 
mukaan taktikoinnin ja juonittelun. Vaikka kritiikin kärki osui vaalin toteu-
tustapaan, on siinä vähintäänkin rivien välistä luettavissa oleva kriittinen 
asenne vain yhden äänen enemmistöllä valittua Kekkosta kohtaan. Päätel-
mää tukee Vikströmin arvio, etteivät päätoimittaja Backman ja toimitussih-
teeri Lindblad olleet Kekkosen tukijoita.61

Unkari ei ollut tutkimusta edeltävänä ajanjaksona vuodesta 1955 loppu-
kesään 1956 Församlingsbladetille tyypillinen aihe. Se ei kirjoittanut sii-
tä juuri mitään, joskin Itä-Euroopan luterilaisten tilanne ja ihmisoikeudet 
alueella kuitenkin kiinnostivat lehteä. Tämä näkyi muun muassa siinä, että 
lehti kirjoitti säännöllisesti DDR:n uskonnonvapaustilanteesta. Toisaalta 
suomensukuisina pidettyjen unkarilaisten aktiivista seuraamista tuskin saat-
toikaan odottaa nimenomaan ruotsinkielisten kirkollisen työn eriyttämiseen 

 
selittää toki osittain se, että DDR:ssä luterilaisia oli huomattavasti enem-
män kuin Unkarissa. Selvää oli, että pienen viikkojulkaisun resurssit eivät 
mahdollistaneet kaikkien Neuvostoliiton satelliittivaltioiden ihmisoikeus-
tilanteen tai uskontopolitiikan kovin aktiivista seurantaa.

1.4. TEOREETTISIA TULOKULMIA

Kotimaan ja Församlingsbladetin toivoa kommunismin romahtamisesta ja 
niiden kirjoituksia Unkarin luterilaisten piispojen erottamisista voidaan lä-
hestyä monesta näkökulmasta, teorioiden sisäiset rajoitteet ja puitteet huo-
mioiden. Esimerkiksi E. P. Thompsonin kehittämä ajatus moraalitaloudesta 
(Theory of Moral Economy)62 analysoi moraalinormien ja -ihanteiden vaiku-
tusta ihmisten ajatteluun ja toimintaan: Thompson selitti sen avulla, miksi 
talonpojat ennen vähitellen tapahtunutta viljakaupan säännöstelyn purka-
mista 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Englannissa toimivat tavalla, 
jota on vaikea ymmärtää pelkästään reaalitalouden sääntöjen pohjalta.

61
 Församlingsbladet 8/24.2.1956 Efter presidentvalet (pk.).

62 Ks. Thompson 1996, 95–156.
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Vaikka tutkimukseni historiallinen tilanne on selvästi etäinen, on 
 Thomp so nin teoriassa silti mahdollista nähdä samankaltaisuuksia tutkimani 
ilmiön kanssa. Teorian valossa tutkitun median mielenkiinnon Unkariin he-
rättivät sekä kansannousua edeltäneet poliittiset vapaudet, itse kansannousu 
että sen kukistaminen, jotka ylittivät status quo’on perustuvan reaalimaail-
man tasapainon ja reaalisosialismin63 ehdot. Siinä missä symbolisella tasolla 
kansannousu mursi käsityksen vallitsevan tilanteen muuttamattomuudesta 
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, piispojen erottaminen puolestaan ravisutti 
lehtien hellimää laillisuuden ihannetta kuvaannollisesti.

Reaktion voimakkuus suomalaisessa kirkollisessa mediassa ei siten  täysin 
heijasta reaalisen muutoksen todellisuutta eikä mahdollisuutta vaan pikem-
minkin moraalista, toivoa nostattanutta ja toisaalta pettymystä tunteen ta-
solla lietsonutta ajattelua. Tämä sentimentaalinen sokeus kuvastui siinä, 
ettei kumpikaan lehti arvioinut kovinkaan syvällisesti kansannousun onnis-
tumisen mahdollisuutta poliittisten realiteettien valossa tai piispojen erotta-
mista kommunistisen hallinnon tai Neuvostoliiton näkökulmasta, vaan ne 
reagoivat lähinnä vain niille ominaisesta läntisestä ja/tai kirkollisesta näkö-
kulmasta tapahtuneeseen.

Etenkin kansannousun alkuvaiheessa Unkarin luterilaiset kristityt kom-
munisminkin oloissa edustivat lehdille monilta osin moraalisia arvoja, 
vaikka samalla heidän taloudelliset ja poliittiset etunsa tai jopa henkensä 
vaarantuivat. Tutkimuskauden loppua kohdin lehdet joutuivat entistä suu-
remmissa määrin tunnustamaan, ettei niiden korkeisiin moraalisiin ihantei-
siin vapaudesta, demokratiasta ja uskonnonvapaudesta ollut kommunistisen 
Unkarin vallitsevassa tilanteessa mahdollista päästä. Liika huomio lännestä 
olisi saattanut pahimmillaan suorastaan olla epäedullista tai mahdollisesti 
vaarallista Unkarissa kirkolliseen oppositioon joutuneille lehtien tukemille 
tahoille. Tämä osaltaan vähensi lehtien Unkari-kirjoituksia.

Thompsonin selitysmallin suurin heikkous tutkimukseni kontekstissa on 
kuitenkin sen toimijakenttä. Teoria soveltuisi osuvammin ensi portaan sub-
jektien – tässä yhteydessä paikallisten unkarilaisten – arvostusten tarkaste-
luun, mutta sen käytettävyyttä nimenomaan ulkoisten seuraajatahojen mo-
raali-ihanteiden arvioinnissa ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Tällöinhän 
Unkarin tapahtumia ja niiden keskellä valintoja tekevien subjektien arvo-
pohjaa lähestytään sellaisesta tulokulmasta ja aineistosta käsin, jotka eivät 

63 Reaalisosialismi tutkimuksessa tarkoittaa niitä lainalaisuuksia, joiden mukaisesti neuvostolaises-
sa/sosialistisessa yhteiskunnassa todella elettiin, ei näytettyä julkikuvaa. Vrt. sosialistinen realis-
mi, joka päinvastoin tähdentää sitä, mitä haluttiin näyttää.
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välittömästi palaudu reaalimaailman toimijoihin. Yleisesti teorian laventa-
minen sivustatarkkailijoihin nostaa relevantiksi myös kysymyksen siitä, on-
ko kyse enää samasta näkökulmasta.

Lehtien ja niiden toimitusten omia intressejä lähemmäksi saattaisi johtaa 
Gagnonin kyynisten valtapelien teoria, kansannousun kukistamisen yhtey-
dessä paremmin Gabanyin versio sovellettuna tuolloisen neuvostoblokin yh-
tenäisyyden palauttamiseen.64

kaukaiselta, mutta tosiasiassa sen huomioiminen on raikas avaus ja perus-
teltua. Paitsi, että vuosi 1956 Unkarissa kulminoitui aseellisiin taisteluihin, 

-
mattoman ajatusmaailman – totalitaristisen kommunismin ja hengellisen 
vakaumuksen, jopa omantunnonvapauden – välillä. Toki tässäkin teoriaa 
on loivennettava siten, että toimijoina nähdään nimenomaan Kotimaa ja 
 Församlingsbladet
rajan yli – ne vain tarttuivat otolliseen tilaisuuteen.

Näkökulmaa korostaa sekin, että Kotimaa ja Församlingsbladet luterilai-
sina lehtinä olivat pääasiallisesti kiinnostuneita nimenomaan maan luteri-
laisista. Kyynisiä valtapelejä seuraten lehtien reaktio selittyisi siten, että ne 
pyrkivät näkyvällä Unkari-uutisoinnillaan ja kannanotoillaan edistämään 
päällisin puolin unkarilaisten asiaa mutta tosiasiassa sen avulla levittämään 
evankeliumin sanomaa, jopa osin uusmarttyyrikuvauksia laatien. Molemmil-
la lehdillä taustapontimena puolestaan piili esimerkiksi vakava huoli Suo-
men yhteiskunnan hiipivästä sekularisaatiosta, jonka vastapainoksi Unkarin 
luterilaisten taistelu oikeuksistaan asetettiin. Församlingsbladetilla tähän 

-
tui penseästi heimoaatteeseen. Pitämällä esillä Unkarin piskuista luterilais-
ta kirkkoa, se kiinnitti myös huomiota yleensä vähemmistöasiaan, toiseksi 
suomenruotsalaisiin kielivähemmistönä sekä kolmanneksi ruotsinkielisiin 
luterilaisiin kotoisena kirkkovähemmistönä.

Toisaalta Suomen koko yhteiskunnan läpäisseen, huomattavan kiinnostuk-
sen Unkarin asiaan voidaan esittää kiistävän kyynisten valtapelien mukaisen 
päätelmän. Ajatus osoittautuu kuitenkin jopa hätäiseksi, sillä valtapeli teoria 
päinvastoin uskottavimmin selittää ilmiön: juuri kansalaisyhteiskunnan 
voimakkaan Unkari-reagoinnin vuoksi teemaan kannattikin tarttua. Toisin 
sanoen, lehtien olisi tuskin kannattanut keskittyä Unkariin ja ylläpitää ai-

64



31

hetta parisen vuotta, mikäli se olisi herättänyt ainoastaan häviävän pientä 
yleistä mielenkiintoa tai peräti sivuutettu. Samassa käy ymmärrettäväksi 
se, miksi vuonna 1958 kummankin lehden into hiipui: Unkarin luterilaisen 
kirkon taistelun laannuttua sen pakkouudelleenjärjestelyihin teemasta ei 

kommunismin patoamiseen Suomessa – muistuttivathan sekä Kotimaa että 
 Församlingsbladet sosialismin vaaroista heinäkuun 1958 eduskuntavaalien 
alla.

1.5.  LAADULLINEN LÄHTÖKULMA JA TUTKIMUKSEN  
 LÄHTEET

Sisällöllisesti puhdas teoriavetoisuus voisi koitua kapeaksi tulkinta-aukoksi, 
eikä vähiten materiaalin kustannuksella. Käytänkin tutkimieni lehtien kirjoi-
tuksia analysoidessani pääasiallisesti historiallis-kvalitatiivista metodia, kos-
ka tutkimuksen kannalta on oleellista analysoida tarkemmin artikkelien ja 
uutisten sisältöä sekä niissä tutkimusjaksolla mahdollisesti tapahtunutta 
muutosta ja kehitystä. Olen valinnut tutkimuksen kohteeksi kaksi tutkimuk-
sen tapahtumien kannalta intensiivisintä jaksoa.

Varsinaista otantaa en käytä, sillä kirjoitusten määrä mahdollistaa niiden 
käsittelyn ilman poimintaa. Toisaalta otannallinen tulokulma ei erityisen 
hyvin soveltuisikaan kantaaottaviin kirjoituksiin, kuten pääkirjoituksiin ja 
pakinoihin65. Tällaisten kirjoitusten ilmestymistiheyden ongelman lisäksi 
toinen vaikeus – kutsuttakoon sitä vaikka valmiiksi muodostetun mielipiteen 
dilemmaksi – vältetään tutkimuksessani siten, että pyrin mahdollisimman 
kattavasti arvioimaan, miten kieltä on käytetty paitsi pääkirjoituksissa ja pa-
kinoissa, myös uutisissa ja muissa kirjoitustyypeissä.

Kirjoitusten määrällisesti runsaimman materiaalin muodostavat erilai-
set uutiset ja artikkelit. Olen myös käynyt läpi Kotimaassa ja Församlings-
bladetissa julkaistut mielipidekirjoitukset ja hartauskirjoituksista löytyneet 
viitteet tutkimuksen aiheeseen. Yksikään lehtien mielipidekirjoituksista ei 
kuitenkaan käsitellyt aihetta tutkimusjakson aikana. Kotimaan hartauskir-
joituksissa kuitenkin oli kansannousun jälkeen satunnaisia viittauksia Unka-
rin tilanteeseen, mutta Församlingsbladetista tai Kotimaan myöhemmistä 
tutkimusajan numeroista Unkariin liittyviä hartauskirjoituksia ei löytynyt. 

65 Landgrén 2013, 129.
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Ainoa tutkimusjaksolla Unkarista kirjoittanut pakinoitsija oli rovasti Verneri 
Louhivuori66, joka käytti Kotimaan pakinoissaan nimimerkkiä Seppä. Hänen 
pakinansa olivat jo aiempina vuosikymmeninä muodostuneet lehdelle tun-
nusomaiseksi sisällöksi.67

Historiallis-kvalitatiivinen analyysi tuo myös hyvin esille uutisten paino-
pisteet ja päämäärät. Uutismäärää ohjasivat joka tapauksessa hyvin voimak-
kaasti Unkarin kirkolliset tapahtumat, joten kvantitatiivinen analyysi ei siltä 
osin toisi esille merkittävää uutta tietoa. Selvitänkin, millaisia tietoisia ja tie-
dostamattomia kannanottoja sisältyy tutkimiini kirjoituksiin. Tässä mene-
telmäni muistuttaa aineistolähtöisestä näkökulmasta sovellettua diskurssi-
analyysiä.

Diskurssianalyysi on väljä teoreettinen ja metodologinen viitekehys. Sii-
nä kieli ymmärretään samalla sekä sosiaalisen ympäristönsä osaksi että sen 
tuottajaksi, ja sillä on asetettuja päämääriä. Kieli ei täten vain kuvaile koh-
dettaan, vaan esittää siitä tietyn version. Lähestymistavassa aineisto siis it-
se toimii tulkinnan ja johtopäätösten pohjana.68 Näin ollen tutkimukseni ei 
jää kauaksi aatehistorian tutkimuksesta, vaikkei se olekaan päämääränä. Ja 
kuten ihmistieteellisessä tutkimuksessa usein tapahtuu, eri metodit ja tulo-
kulmat yhdistyvät, jopa limittyvät, sattumanvaraisesti tai tarkoituksella69. 
Näin tutkimuksessa on muun muassa annos sekä Suomen että kohdemaan 
poliittisen historian analyysiä.

Lisätietojen tai paralleelien saamiseksi olen mahdollisuuksien mukaan 
pyrkinyt tutkimaan Kotimaan ja Församlingsbladetin lähteinään käyttämiä 
muita lehtiä, mikäli se on ollut tutkimuksen kannalta olennaista. Näitä mai-
nitsen erityisesti silloin, kun sillä on uutisoinnin sisällön arvioinnin kannalta 
merkitystä. Lehdet ilmaisivat tutkimuskaudella lähteensä vain osassa uuti-
sia, joten kattava uutislähteiden tarkastelu on mahdotonta. Omien toimitta-
jiensa nimiä tai nimikirjaimia kumpikaan lehti ei etenkään uutisten yhtey-
dessä tavannut mainita, joten varsinaisten kirjoittajien tarkempi analyysi ei 
usein ole mahdollista.

Erityisen hankalaa tämä on Församlingsbladetin osalta, koska se ei pää-
sääntöisesti lainkaan maininnut lähteitään. Tuon ajan yleinen käytäntö läh-
teiden merkitsemiseen oli yleisestikin nykyistä niukempi. Lisäksi asiaan 

66 Louhivuoren elämänvaiheista ks. Rehumäki 2010.
67 Murtorinne & Heikkilä 1980, 124, 195–197.
68

69
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vaikuttaa se, että pienen lehden resurssit olivat varsin vähäiset. Sillä yksin-
kertaisesti oli vähemmän mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi kansainväli-
siä, toimituksen ulkopuolisia lähteitä kuin vaikka Kotimaalla. Näin niiden 
merkitsemiseenkään ei ollut niin suurta tarvetta.

Tutkitut lehdet ja niiden Suomessa julkaistut, lähteinä käytetyt lehdet löy-

digitalisoitu aineisto ei pääsääntöisesti yllä näihin vuosikertoihin.  Aineiston 

digi taalisen materiaalin, ja se estää muun muassa hakusanojen käytön tutki-
muksessa. Tutkimustani on vaikeuttanut sekin, ettei Kotimaalla ole toimi-
tuksellista arkistoa tutkimuksen vuosilta. Sillä ei ole omassa arkistossaan 
muuta materiaalia kuin ilmestyneet lehtien numerot. Päätoimittaja Armo 
Nokkalaltakaan ei ole säilynyt arkistoa tämän väitöskirjatutkimuksen ajan-
jaksolta. Jyrki Knuutilan ja Arto Nokkalan70 mukaan Armo Nokkala piti tut-
kimusaikana yhteyksiä yllä lähinnä puhelimitse kirjeenvaihdon sijasta, mikä 
selittänee arkiston puuttumisen tutkimuksen vuosilta.71 

Verneri Louhivuorelta (1886–1980), eli Kotimaan pakinoitsija Sepältä, on 
olemassa yksityisarkisto Kansallisarkistossa, mutta se ei sisällä juuri lain-
kaan Kotimaata käsittelevää aineistoa. Samoin Kansallisarkistossa on leh-
den tutkimuskauden viimeisten kuukausien päätoimittajan Aarre Lauhan 
arkisto, mutta siitäkään ei juurikaan löydy Kotimaahan liittyvää materiaalia.

Toimitussihteerinä ja toimituspäällikkönä toimineen Osmo Katajamäen 
tarkempaa roolia Kotimaan linjan muodostumiseen ei myöskään ole mah-
dollista arkistojen puuttuessa tutkimuksessa eritellä. Häntä ei ole myöskään 
mainittu yhdenkään tutkimukseen kuuluvan kirjoituksen yhteydessä tekijä-
nä. Selvää silti on, että monet kirjoitukset ovat hänen kirjoittamiaan ja että 
toimitussihteerinä ja toimituspäällikkönä hän pystyi vaikuttamaan lehden 
linjaan erityisesti uutisten ja niiden otsikoinnin osalta.72

Olen lisäksi tutkinut joitain muita arkistoja, kuten Ulkoministeriön arkis-
ton, Pappisliiton arkiston73 ja LML:n suomalaisen kansalliskomitean arkis-
ton. Niistä ei kuitenkaan löytynyt tutkimusproblematiikkani kannalta olen-
naista tutkimukseni lehtiin liittyvää tietoa. Sitä vastoin LML:n arkistossa74 
Genevessä on hieman tutkimukseeni liittyvää aineistoa, mutta valitettavasti 

70 Armo Nokkalan veljenpoika.
71
72 Murtorinne & Heikkilä 1980, 172–175.
73 Säilytetään osin Toimihenkilöarkistossa Pasilassa ja osin Kansallisarkiston Helsingin toimipis-

teessä (KA).
74 ALWF.
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vain osa järjestön lehdistölle toimittamasta materiaalista on säilynyt. Tässä-
kin materiaalissa on valitettavasti merkittäviä ajallisia aukkoja. 

Kotimaan lähteistä tutkimuskaudella yleisin oli tanskalainen, luterilainen 
lehti Kristeligt Dagblad, joka on 1896 Luterilaisen sisälähetyksen perusta ma 
kristillinen sanomalehti. Myöhemmin lehti irtautui sisälähetyksestä, ja sen 
linja laaja-alaistui. Kotimaa pystyi käyttämään sitä välillä hyvinkin nopealla 
aikataululla75. Tutkimusaikana kuutena päivänä viikossa ilmestyneenä leh-
tenä etenkin sen ajankohtainen ja poliittinen uutismateriaali olivat selvästi  
Koti maata kattavampia. Toisin kuin kahdesti viikossa julkaistu Kotimaa, se 
pystyi toimimaan uutismateriaalinsa laajuuden puolesta lukijan ainoana tie-
tolähteenä. Kotimaan aktiivisin Kristeligt Dagbladin käyttö ajoittuu tutki-
musajalla vuodelle 1958. Kansannousun ajan uutisissa loppuvuonna 1956 se 
ei ollut erityisen merkittävä lähde.76 -
kan kuninkaallisessa kirjastossa Kööpenhaminassa. Siellä tekemiäni mikro-

artikkelissani.
Muina lähteinään Kotimaa käytti esimerkiksi ”Lontoo, Kotimaalle” tai 

”Geneve, Kotimaalle”. Lontoon-lähteen uutisten yhteydessä mainittiin usein 
nimikirjaimet BH. Ne tarkoittivat ruotsalaista toimittajaa Björn  Hallströmiä, 
joka toimi useiden skandinaavisten kristillisten lehtien yhteisenä Lontoon- 
kirjeenvaihtajana. Ei ole aivan täyttä varmuutta, oliko hän kirjoittajana myös 
niissä Lontoon-lähteen uutisissa, joissa nimikirjaimia ei mainittu. Erittäin 
todennäköistä kuitenkin on, että kaikki ”Lontoo, Kotimaalle” -lähteen uu-
tiset olivat hänen kirjoittamiaan. Hallströmin varsin merkittävä rooli erityi-
sesti Kotimaan Itä-Euroopan kirkkoja koskevien uutisten kirjoittajana on 
erikoisesti unohdettu, sillä häntä ei mainita esimerkiksi Eino Murtorinteen 
ja Markku Heikkilän historiateoksessa.77

Hallström oli entinen avoimesti uskonnonvastaista näkemystä kannatta-
nut ruotsalainen kommunisti, joka oli kääntynyt myöhemmin kristityksi ja 
tehnyt selkeän pesäeron menneisyyteensä.78 Toisaalta hän tunsi omien koke-
muksiensa pohjalta kommunistisen järjestelmän hyvin. Tämä heijastui hä-
nen kirjoituksissaan usein varsin terävänä kommunisminvastaisena lähesty-

75 Ks. esim. Kapanen 2019, 223.
76
77

78
karhusta” kristityksi.
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mistapana, jossa toisaalta näkyi asiantuntemus mutta samalla myös väkevä 
itsekritiikki hänen omaa aiempaa aatettansa kohtaan.

Hallströmin kaltainen, selkeän kommunismikriittinen toimituksen ulko-
puolinen lähde oli Kotimaalle käyttökelpoinen. Käytännössä hänen roolinsa 
ei ollut toimia vain tietolähteenä, vaan lehti pystyi poimimaan hänen tuotan-
nostaan linjalleen sopivat kirjoitukset. Ne saattoivat olla ulkopoliittisesti leh-
den omien toimittajien kirjoituksia rohkeampia, sillä lehteä oli vaikea pitää 
suoraan vastuullisena ulkomaalaisen toimittajan näkemyksistä.

Kotimaan Geneven-lähteen yhteydessä ei mainita nimikirjaimia, eikä läh-
teestä ole säilynyt muutakaan tietoa. Nimikirjainten puuttuminen viitan-
nee siihen, että Genevessä lähteitä oli useampia. Joka tapauksessa lähdettä 
käyttävien kirjoitusten sisällön pohjalta näyttää siltä, että tietolähteet olivat 
lähellä Luterilaista maailmanliittoa (LML). Ainakin välillä lähdettä käyttä-
neet kirjoitukset pohjautuivat järjestön saksan- tai englanninkieliseen tiedo-
tuslehteen79. Englanninkielisen tiedotuslehden vuosikerrat ovat täydellisenä 
luettavissa järjestön arkistossa, ja osa numeroista on myös löydettävissä Hel-
singin yliopiston kirjastosta. Mitä ilmeisemmin useissa tapauksissa lähteenä 
oli kuitenkin nimenomaan saksankielinen tiedotuslehti LWB-Bericht, josta 
valitettavasti ei ole säilynyt tutkimusajalta kuin muutamia hajanumeroita 
edes LML:n omassa arkistossa Genevessä.80

Vastaavalla tavalla Kotimaa käytti myös useita muita samankaltaisia 
lähde merkintöjä eri paikkakuntien ja järjestöjen nimillä, kuten NLC81 Koti-
maalle, joten tämän kaltainen merkintä ei yleensä tarkoittanut vakituista 
kirjeenvaihtajaa. On ilmeistä, että myös Församlingsbladet käytti erilaisten 
kristillisten tahojen materiaalia, kuten LML:n tiedotuslehtiä, vaikka se ei 
merkinnytkään näitä lähteitään kirjoitustensa yhteyteen.

Kolmas artikkelini eroaa selkeästi käsittelytavaltaan muista, koska se ei 
tutki itse Kotimaa-lehteä vaan sen viestintäroolia Unkarissa. Sen pääasialli-
sina lähteinä toimivat siksi Kotimaan ja sen käyttämien lähteiden sijasta kir-
jeenvaihdot, arkistot ja haastattelut. Näin lähestymiskulmansa takia artikkeli 
keskittyy normaalia vähemmän lehden varsinaiseen sisältöön, ja haastattelu-
ja käytän erityisesti täydentämään muussa lähdemateriaalissa olevia aukko-
ja. Samat metodit ja menetelmät kuin muissakin artikkeleissa ovat suurem-
milta osin sovellettavissa silti myös tähän teemaan. 

79 LWB-Bericht ja LWF News Release.
80 LML:n tiedotuslehtien käytöstä Kotimaan tietolähteenä ks. esim. Kapanen 2019, 206.
81 National Lutheran Council (NLC) oli yhteistyöjärjestö, johon kuului suurin osa Yhdysvaltain lute-

rilaisista kirkoista.
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Koska tutkimusajanjakson päättymisvuodesta 1958 on jo kulunut yli 
60 vuotta, on haastattelujen käyttäminen tutkimuksen lähteenä ollut varsin 
harvoin mahdollista. Olen saanut kuitenkin muutamia haastatteluja tutki-
muksessa mainittujen henkilöiden lähisukulaisilta etenkin kolmatta artik-
keliani varten. Tämä asetelma tuo esiin myös lähdekritiikin ja muistamisen 
ongelmien huomioimisen merkitystä haastattelujen tulkinnassa.

Olen käynyt läpi joitakin unkarilaisia arkistoja kuudella kenttätyömatkal-
lani Unkariin vuosina 2013–2019. Näistä tutkimukselle merkittävin oli 
 Mátyás Rátin luterilainen arkisto82 -
sen kirkon keskusarkistossa83 tutustuin Pohjoisen hiippakunnan84 arkistoon. 
Samassa paikassa kävin läpi myös piispa Ordassin sekä pastorin ja piispansi-
jaisen Emil Korenin85 arkistot, joista tosin vain Korenin arkistosta löytyi tut-
kimukseni kannalta merkittävää materiaalia. Sain myös tutustua järjestele-

86 arkistoon.
Löysin Mátyás Rátin luterilaiseen arkistoon sijoitetusta piispa Zoltán 

Túróczyn arkistosta87 Kotimaan säilyneitä numeroita, yhden lehtileikkeen 
tutkimusajalta sekä kirjeenvaihtoa Suomeen vuoden 1957 lopusta ja  vuodelta 

-
vaihtoa haltuuni Yrjö Knuutilan arkistosta88, josta tosin puuttuu tarkempi 
luokittelu.

Korenin arkistossa on säilynyt hänen tekemiään unkarinkielisiä Kotimaa- 
referaatteja89, jotka osoittautuivat hyödylliseksi kolmannessa artikkelissa-
ni. Valitettavaa on, että vastaavat, kirkollista oppositiota edustaneet Béla 
 Csepregin referaatit tuhoutuivat pian hänen kuolemansa jälkeen 2000-luvun 
alussa. Takaiskua korostaa se, että tuhoutunut aineisto oli hyvin laaja.90

82
83 Evangélikus Országos Levéltár (EOL).
84 EOL ÉEK, Északi Egyházi Kerület.
85 EOL ÉEK KEH, Koren Emil irathagyatéka.
86 IBA.
87 RMEGYL III/Q, Túróczy Zoltán irathagyatéka.
88 YNA.
89 EOL ÉEK KEH FJ A Kotimaa magyar vonakozásu [vonakozású] cikkei 1958 évból (Kotimaa- 

-
tusasussa johtuvat siitä, että tuon ajan kirjoituskoneista puuttui ú-merkki. Siksi Koren käyttää 
sen sijasta tavallista u-kirjainta. Referaatit on pyynnöstäni unkarin kielen osalta analysoinut ja 
kääntänyt suomeksi Klára Balicza.

90 Zoltán Csepregin haastattelu 3.9.2019.
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Merkityksellinen tutkimukselleni on ollut myös SKSK:n arkisto, jota säily-
tetään kahdessa eri paikassa: Kirkkohallituksen arkistossa91 ja Kansallis-
arkistossa92. Arkistossa on säilynyt tieto SKSK:n maksamista Kotimaan ti-
lauksista unkarilaisille.

Joitain tietoja on säilynyt henkilöiden elämänkerroissa. Näissä ja osin 
myös arkistoissa erityisesti kirjeenvaihtojen osalta on syytä muistaa valikoin-
nin mahdollisuus: henkilöillä oli niitä kootessa mahdollisuus vaikuttaa, mitä 
ja miten asioita muistetaan myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan nosta kovin 
merkittävää problematiikkaa tutkimukselle. Yksi syy on omaelämänkertojen 
vähäisyys tutkimusmateriaalissa. Toisaalta olen pystynyt seuraamaan kir-
jeenvaihtokokoelmien kattavuutta niissä olleista numeroinneista tai saman 
kirjeen säilymisestä kahdessa eri arkistossa. 

Unkarilaisten kirjoittamassa suomenkielisessä materiaalissa on monissa 
tapauksissa tavallista enemmän kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Tämä on luon-
nollista, sillä suomi ei ollut heidän äidinkielensä, enkä siksi ole pääsääntöi-
sesti merkinnyt kirjoitusvirheitä heiltä lainattuihin teksteihin sic-merkinnäl-
lä. Unkarissa ei myöskään käytetä titteleitä ”kirkkoherra” ja ”rovasti”, mutta 
Kotimaa niitä tästä huolimatta johdonmukaisesti käytti. Samaa käytäntöä 
seurataan myös ainakin osassa unkarilaisten kirjoittamia suomenkielisiä ai-
kalaisdokumentteja.93 Vaikka onkin kyse lähteitteni vakiintuneesta käytän-
nöstä, olen pyrkinyt välttämään näitä titteleitä.

Unkarin kielessä olen tarvinnut käännösapua. , Dávid Világ 
ja Klára Balicza ovat kääntäneet minulle unkarinkielisiä lähteitä. -
röcz on myös kääntänyt minulle piispa Ordassia käsittelevää tutkimustaan94 
englanniksi. Käännösten sisältö on ollut samansuuntainen muun tutkimus-
aineiston kanssa, joten ei ole perusteltua syytä epäillä käännösten luotetta-
vuutta. Valitettavasti merkittävä osa tästä materiaalista ei mielenkiintoisuu-
destaan huolimatta liittynyt nyt valmistuneeseen tutkimukseeni. 

Käännösavun tarvetta vähensi myös suuresti se, että huomattava osa 
kirkollisesta yhteydenpidosta Unkarin ja Suomen välillä kirjoitettiin tutki-
muskaudella suomeksi. Juuri tässä ympäristössä suomenkielinen Kotimaa 
pystyikin toimimaan uutislähteenä Unkarissa. Joissain näissä lähdedoku-
menteissa käytetään myös itse osaamiani englantia tai saksaa.

91 KHA KUO.
92 KA SKSKA.
93

2019, 21–22.
94 Böröcz 2012.
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1.6. EUROOPAN JAKO JA UNKARI-YHTEYDET

1.6.1. RAUTAESIRIPUNTAKAINEN UNKARI
Toisen maailmansodan jälkeisessä maailmanpolitiikassa alkanut kylmä  sota 
näkyi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton etupiirien välisenä kaikinpuolisena 
jännityksenä. Idässä Neuvostoliitto pyrki levittämään sosialismia, kun taas 
länsi Yhdysvaltain johdolla pyrki patoamaan nämä aikeet. Euroopan kahtia-
jako säilyi suhteellisen staattisena aina 1980-luvun lopulle saakka, ja suur-
vallat olivat vastakkain lähinnä kolmannen maailman kriisien osapuolten 
tukijoina, kuten Koreassa 1950–1953. Kylmän sodan ensivuosina heti toisen 
maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton satelliittivaltiot kokivat kuitenkin ly-
hyen jakson monipuoluejärjestelmässä, mutta se toimi ainoastaan väliaske-
leena sosialismin rakentamisessa.95 

Unkarissa neuvostovalta alkoi loppuvuonna 1944, jolloin Szegedissä muo-
dostettiin Kansallinen Itsenäisyysrintama käytännössä kaikista muista kuin 
oikeistopuolueista. On esitetty, ettei vielä tässä vaiheessa ollut varmuutta Itä- 
Euroopan sodanjälkeisestä asemasta, mutta näkemys on puutteellinen. Vaik-
ka vasta Jaltan konferenssi 1945 jakoi Euroopan, kehitys neuvostovaltaan 
eteni Unkarissa käsikirjoituksenomaisesti Debrecenin väliaikaishallituksen 
perustamisesta joulukuussa 1944 aina seuraavan syksyn pikavaaleihin.96

Vaalitoimituksen perimmäistä motiivia tulee arvioida kriittisesti, mutta 
yhtä kaikki tulos osoitti kommunistien heikon kannatuksen – vajaa 17 %. 
Toisaalta ylivoimainen voittaja Pienviljelijäpuolue joutui tyytymään valvon-
takomission sanelemaan koalitiohallitukseen, jossa kommunisteille kuului 
erityisesti sisäasianministeriö. Arvattavasti kommunistien tarkoitus oli siten 
alkaa niin kutsuttu ”salamitaktiikka”, omien uskollisten ujutus poliisivoimiin 
ja näiden edelleen hyödyntäminen valtionhallintoa solutettaessa.97

Samaisen syksyn 1945 yhteiskunnallinen tilanne Unkarissa ei kuitenkaan 
muodostunut ahdistavaksi, päinvastoin: miehityksen uskottiin pian päätty-
vän, länsimaisesta demokratiasta esiintyi kainoja toiveita ja jopa porvari-
lehtiä ilmestyi. Samoin pienviljelijävetoinen hallitus julisti maan tasavallaksi 
1.2.1946 sekä toteutti luvatun maareformin. Tosin taloudellisesti Unkari kul-
ki alhossa, olihan sodassa tuhoutunut noin kuusi kymmenystä viestintäyh-
teyksistä, vajaa puolet teollisuudesta ja runsas kolmasosa rautateistä, mikä 

95

96
97
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sekin selittää ylimenokauden tarvetta ennen varsinaista sosialisointia. Yhtä-
aikaisesti kurssi kuitenkin kääntyi jälkimmäisen suuntaan, kun kommunistit 
vähitellen soluttivat poliisin ja savustivat porvarillistaustaista virkamiehistöä 
ulos ja kun kilpailijapuolueita näiverrettiin niiden vasemmistolaitaa hyödyn-
täen.98

Tuskin on väärin arvioida, että vähittäissiivutuksen tulos näkyi loppu kesän 
1947 vaaleissa, joissa kommunistit nousivat enemmistöön. Tätä seurasi 
 Unkarin siirtyminen kommunistijohtoiseen yksipuoluejärjestelmään tiukan 
hallinnollisen kontrollin ja poliittisen terrorin avulla. Maata johti Mátyás 
 Rákosi Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin hallintoa muistuttaneilla 
otteilla. Rákosin ympärille muodostui henkilökultti, joka oli kuitenkin sel-
keästi vaatimattomampi kuin Stalinin henkilökultti. Tämä oli loogista, kos-
ka hän sai kovan linjan koulutuksensa Moskovassa sotienvälisenä aikana ja 
koska hän oli vallan huipullakin riippuvainen Neuvostoliitosta.99

Kuten muussakin sosialistisessa leirissä, Stalinin kuolema maaliskuussa 
1953 vähitellen vapautti oloja koko Itä-Euroopassa sekä käynnisti reformien 
kauden. Esimerkiksi Neuvostoliitossa itsessään valtaan tuli Georgi Malenko-
vin, Vjatšeslav Molotovin ja Lavrenti Berijan troikka, ihmisiä alettiin vapaut-
taa vankileireiltä ja ulkopolitiikan teemoiksi nousivat Jugoslavian-välirikon 
sovittelu sekä Itävallan kysymys. Moskovan pakotettua Rákosin talous- ja 
autoritäärisyyssyistä syrjään Unkarissa pääministeriksi nousi uudistus-
mielinen kommunisti Imre Nagy, joka salli talonpoikien jättää kollektiivit ja 
lopetti teollisuutta painottavan politiikan, näin vapauttaen varoja asuntojen 
ja kulutustavaroiden tuotantoon.100

Analogisesti Neuvostoliitossa käytävän sisäisen valtataistelun kanssa myös 
Unkarissa jännite uudistusmielisten ja vanhoillisten välillä johti Nagyn syr-
jäyttämiseen huhtikuussa 1955, ja puoluejohtaja Rákosi palasi tosiasiallisek-
si vallankäyttäjäksi. Pääministeriksi nousi samanhenkinen András Hegedüs, 
joka palautti stalinilaisen talousfokuksen. Vanhoillisten valtapyrkimyksiä 
osaltaan auttoi maailmanpolitiikan kiristyminen, kuten Länsi-Saksan otta-
minen Naton jäseneksi ja Varsovan liiton perustaminen. Rákosi ei kuiten-
kaan saanut palautettua itselleen samanlaista asemaa diktaattorina kuin hä-
nellä oli aiemmin ollut.101

98
99

100
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Lyhyenä vapauden kautena Unkariin juurtui nimittäin vapaamielisempää 
liikehdintää. Merkittävin sellainen oli vuosien 1848–1849 itsenäisyystaiston 

keskustelupiiri. Klubissa keskusteltiin muun muassa sensuurista, sosialis-
tisesta realismista ja suunnitelmataloudesta, ja tieto välittyi suullisesti se-
kä kotitekoisina kopioina. Tilaisuudet kerryttivät vilkkaasti suosiota myös 
työväen parissa, ja kriittiset äänenpainot voimistuivat. Esimerkiksi kesä- ja 

6 000 ihmisen yleisö, jonka joukosta vaadittiin Nagyn valtaan paluuta.102

Samaan aikaan neuvostojohdon sisäinen hegemoniataistelu syveni, ja pian 
alkoi NKP:n pääsihteerin Nikita Hruštšovin nousu. Berija teloitettiin, ja hä-
nestä tehtiin lyömäase stalinilaiskaaderia vastaan. Puhdistamalla edelleen 
neuvostojohtoa Hruštšov varmisteli asemaansa. Loogisena jatkona NKP:n 
20. puoluekokouksen salaiset päätöslauselmat keväältä 1956 asettivat tavoit-
teeksi ”rauhanomaisen rinnakkaiselon”, ja samalla tuomittiin Stalinin aikai-
set rikokset. Päätöslauselmien vuotaminen julkisuuteen heti kesällä rohkaisi 
protestimieltä itäblokissa.103

Uutta suotuisaa kurssia osoittivat ja muutosmielialaa kannustivat luulta-
vasti myös Itävallan miehityksen lopettaminen ja sopimus maan puolueetto-
muudesta 1955, Neuvostoliiton ja Saksan Liittotasavallan diplomaatti-
suhteiden avaaminen samana vuonna sekä Porkkalan palautus Suomelle 
alkuvuodesta 1956. Tosin vastakkaiseen tulkintaankin on aineksia: Moskovan 
ja  Belgradin sinällään onnistunut suhteiden normalisointi 1955 sekä Enver 
Hoxhan  Albanian 1956 valitsema oma tie saattoivat yhtä lailla toimia varoit-
tavina esimerkkeinä sosialismista myös vailla Kremlin vaikutusta. Talous-
kurimuksesta kärsivässä Unkarissa vahvistui yhtäaikaisesti Rákosi-vastai-
suus, ja johtaja joutui eroamaan menetettyään Moskovan tuen heinäkuun 
lopussa 1956. Hänen tilalleen nousi epäsuosittu vanhoillinen kommunisti 

-
-

nen uudistuksia, kuten laajempia kansalaisvapauksia, vaatinut toimija.104

Esimerkkiä haettiin Puolasta, jossa Työväenpuolue muun ohessa oli alen-
tanut elintarvikehintoja sekä vaihtanut johtajansa heti 1953–1954 sekä par-

102
2019b, 18–19, 32.
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työläisen lakosta kesäkuussa 1956 puhumattakaan. Aluksi työoloihin ja 
palkkaan liittyneet vaatimukset laajenivat koskemaan muun muassa laa-
jempia kansalaisvapauksia. Lakko kukistettiin väkivaltaisesti osin neuvosto-
johtoisen Puolan armeijan avulla. Tämä ei pysäyttänyt protestimielialaa, ja 
lakon väkivaltainen kukistaminen aiheutti kasvavaa kritiikkiä Neuvostoliit-
toa vastaan myös kommunistisen puolueen sisällä. Hieman ennen Unkarin 

reformi kommunistit. Puolan tapahtumat osaltaan innostivat mielenosoituk-
siin Unkarissa. Unkarin kansannousu105 alkoi juurikin Puolan uudistuksia 
tukeneilla suurmielenosoituksilla 23.10.1956.106

1.6.2. UNKARIN LUTERILAISET, LAJOS ORDASS JA YHTEYDET SUOMEEN
Toisen maailmansodan päätyttyä Unkarin väestöstä noin viisi prosenttia oli 
luterilaisia. Luterilainen kirkko oli maansa kolmanneksi suurin kirkkokunta, 
katolisen ja reformoidun kirkon jälkeen.107 Tutkimusajalla sekä Kotimaa että 
Församlingsbladet keskittyivät Unkari-kirjoituksissaan maan luterilaisten 
piispojen kohtaloihin kommunistisen hallituksen yrittäessä korvata heitä 
itselleen suotuisilla henkilöillä. Erityisesti tämä taistelu henkilöityi piispa 
Lajos Ordassiin, ja siksi varsin näkyvä osa tästä väitöskirjasta liittyy lehtien 
Ordass-sidonnaisiin kirjoituksiin.

Lajos Wolf syntyi 1901 Torzsassa108. Hän opiskeli teologiaa Budapestissa ja 
Sopronissa, ja hänet vihittiin papiksi vuonna 1924. Vuosina 1927–1928 Wolf 
suoritti vaihto-opintoja Ruotsissa ja kävi niiden ohessa myös Suomessa. Sak-
san miehitettyä Unkarin hän vaihtoi protestina miehitykselle suku nimensä 
unkarinkieliseksi Ordassiksi. Syyskuussa 1945 hänet vihittiin Unkarin lu-
terilaisen kirkon piispaksi. Ordass nimitettiin Luterilaisen maailmanliiton 
(LML) varapresidentiksi kesällä 1947. Hänen kansainvälisiä yhteyksiään hel-
potti se, että hän osasi peräti seitsemää109 kieltä. Valinnan taustalla on toi-

105 Kansannousun päivittäisistä tapahtumista unkarilaisen median pohjalta seurattuna ja sen yh-
teydessä Unkarissa käytetystä retoriikasta ks. Nyyssönen 1999, 58–82. Kansannousun kulusta 
suhteessa Neuvostoliiton ja satelliittien paralleeliin kehitykseen ja sen aikaisista sotilastoimista 
ks. Lamminparras 2019b, 20–29, 31–34.

106

19–22, 32–33.
107 Viljanen 2001, 6.
108 Kylä tunnetaan nykyään nimellä Savino Selo, ja se sijaitsee Serbiassa.
109 Suomea hän ei osannut, mutta hänen ruotsin taitonsa helpotti hänen yhteydenpitoaan Pohjois-

maihin.
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saalta helppo nähdä lännen luterilaisten pyrkimys tukea kommunismin takia 
ahtaalle joutunutta pientä kirkkokuntaa. Hankalaa tilannetta kuvaa hyvin se, 
että kommunistihallitus vangitsi Ordassin jo seuraavana vuonna, kun hän 
oli vastustanut luterilaisten kirkollisten koulujen luovuttamista valtiolle110 
ja sopimusta kommunistisen valtion ja kirkon välillä111. Vankeus kesti kaksi 
vuotta, ja lisäksi Ordass menetti kansalaisoikeutensa viideksi vuodeksi. Käy-
tännössä hän eli jonkinlaisessa sisäisessä maanpaossa vuoteen 1956 asti.112

Samanaikaisesti Ordassin Ruotsissa oleskelun kanssa Suomeen tuli opis-
kelemaan hänen hyvä ystävänsä Gyula Dedinszky (1905–1994). Dedinszky 
oli ensimmäinen 1920- ja 1930-luvuilla Suomessa opiskelleista unkarilaisista 
teologeista. Tästä alkoi vilkas teologiopiskelijavaihto, johon osallistui vuosi-
na 1927–1950 17 unkarilaista ja vuosina 1929–1948 12 suomalaista opiske-
lijaa. Valtaosa tutkimuskauttani edeltävästä opiskelijavaihdosta tapahtui 
1930-luvun aikana.113

Opiskelijavaihdon seurauksena suomalaiset ja unkarilaiset luterilaiset teo-
logit vierailivat toistensa maissa ja pitivät yhteyttä kirjeitse. Yksi merkittävä 
henkilö suomalais-unkarilaisissa kirkollisissa suhteissa oli 1939 piispaksi 
noussut ja 1952 kommunistien syrjäyttämä Zoltan Túróczy (1893–1971)114. 
Suomenkielentaitoisella Túróczylla oli hyvät yhteydet Suomessa erityisesti 
herännäispiireihin, kuten herännäisvaikuttaja Matti Pesoseen. Hänen en-
simmäinen vierailunsa Suomeen oli tapahtunut jo vuonna 1931. Vuorovaiku-
tuksen merkitystä kuvaa hyvin, että tutkimusaikana Mikkelin hiippakunnan 
piispana sekä myöhemmin Helsingin hiippakunnan piispana ja arkkipiis-
pana toiminut Martti Simojoki piti jo teologivaihdon alkaessa heimoaatetta 
kristityille suositeltavana kulttuurimuotona. Simojoki itse tapasi Túróczyn 
jo vuonna 1931 ja osallistui vuoden 1937 suomalais-ugrilaiseen pappein-
kokoukseen Budapestissa. Yhteyden merkityksestä kaikille osapuolille ker-
too se, että paikalla oli 77 suomalaista, 27 virolaista ja yli 100 unkarilaista 
osallistujaa.115

110 Ks. Pohjalainen-Vinko 1995, 52–72.
111
112

-
-

kala 2019, 66–75.
113
114
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Suomalais-unkarilaisissa herätysliikesuhteissa toinen merkittävä henkilö 
oli Béla Csepregi (1914–2004). Hän opiskeli vuosina 1938–1939 Suomessa. 
Vuonna 1939 vain vähän ennen talvisotaa hän, kaksi muuta Suomessa opis-
kellutta ja yksi Virossa opiskellut unkarilainen teologi kokivat kääntymyksen 
vanhoillislestadiolaisuuteen. He veivät mukanaan vanhoillislestadiolaisia 
vaikutteita Unkariin. Csepregista ja unkaria taitaneesta suomalaisesta pas-
tori Paavo Viljasesta tuli olennaisia henkilöitä Suomen ja Unkarin välisten 
lestadiolaisten suhteiden ylläpitämisen kannalta.116

1.7. UNKARI KIINNOSTUKSEN KOHTEENA

Suomen ja Unkarin kirkolliset kontaktit katkesivat osin kommunistien nous-
tua täydessä laajuudessa valtaan Unkarissa 1948. Ulkomailta kirjeitä saa-
neita pidettiin epäilyksen alaisina. Tämä yhteyksien osittainen katkeaminen 
vähensi selvästi myös mahdollisuuksia uutisoida Unkarin kirkoista. Samalla 
ainakin Kotimaa myös tietoisesti boikotoi kommunisteille uskollisia kirkon 
työntekijöitä. Esimerkiksi Emil Korenin ja Martti Voipion kirjasta käy ilmi, 
että vuonna 1952 Kotimaa oli kieltäytynyt julkaisemasta Martti Voipion Lun-
dissa piispa László Dezséryltä117 saamaa haastattelua. Toisaalta tilaisuutta 
muunkaanlaisiin haastatteluihin tuskin olisi ollut tarjolla, sillä samana vuo-
tena Unkarin luterilaisessa kirkossa tehtiin hallintouudistus, joka vähensi 
hiippakuntien määrän neljästä kahteen. Sen jälkeen kaikki kirkon piispan 
virat olivat kommunisteille uskollisten henkilöiden hallussa.118

Täysin poikki yhteydet eivät Kotimaankaan osalta toki olleet, sillä esimer-
kiksi saman vuoden marraskuussa lehti julkaisi Unkarin luterilaisen kirkon 
pastori Béla Csepregin kirjeen, jossa hän kertoi kirkkonsa evankelioimis-
työstä. Varsin pitkä kirjoitus kertoo kirjoitusajastansa: olosuhteista Unka-
rissa kielii osaltaan se, että kommunismin aiheuttamista ongelmista kirkolle 
Csepregi ei mainitse mitään selkeää, ainakaan, jollei lukija niitä erikseen etsi 
rivien välistä. Tällaiseksi piilevämmäksi kommentiksi voitaneen tulkita esi-
merkiksi hänen mainintansa, että työn herätysvoimassa ilmeni laimenemis-
ta, vaikka tuonakin vuonna oli saatu iloita todellisesta herätyksestä. Csepregi 
kuitenkin kertoo kiittävänsä kirjoituksellaan Kotimaan lähettämisestä, joten 

116 Talonen 1985.
117
118



44

näissäkin olosuhteissa vähintäänkin joitain lehden numeroita pystyttiin toi-
mittamaan Unkariin.119

Siinä missä Kotimaan uutisointi Unkarin kirkoista loppuvuodesta 1954 
toukokuuhun 1956 oli varsin vähäistä, Församlingsbladetista puuttui sekin 
niukka materiaali. Kotimaan Unkari-kirjoitusten vähyys lienee ollut varsin 
tarkoituksellista, sillä lehti selvästi boikotoi kommunistien tuella virkaansa 
nostettuja henkilöitä, ja toisinajattelijoiksi jääneistä entisistä  viranhaltijoista 
tietoa lienee ollut saatavissa perin niukasti. Sama Kotimaan niukka linja 
näyttää jatkuneen alkuvuoteen 1956 asti.120

1.7.1. IDEALISTINEN INNOSTUS
Kesäkuun 1956 alussa Kotimaan etusivulla kerrottiin lyhyesti mutta näky-
västi, että Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) keskustoimikunnan Unka-
rin kokouksen lähestyessä Englannin ja Saksan kirkkojen piirissä oli esitetty 
vaatimuksia selvityksen saamiseksi Ordassin kohtalosta ja tulevaisuudesta. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Ordass itse sai tietää uutisesta kah-
deksan päivää sen julkaisun jälkeen. Kotimaata selvästi seurattiin Unka-
rissa: saman päivän aikana uutisesta Ordassille kävi kertomassa kaksi eri 
henkilöä toisistaan tietämättä. Tämä uutinen toimi avauksena uudelle ak-
tiivisemmalle kaudelle lehden Unkari-uutisoinnissa. Hieman myöhemmin 
myös Församlingsbladet alkoi kiinnostua aiheesta.121

Kiinnostavaa on, että tämän Unkarissakin huomiota saaneen uutisen kir-
joittaja ei kuulunut Kotimaan omaan toimitukseen ja ettei tätä yksityiskoh-
taa ole tutkimuksessa aiemmin huomioitu. Uutisen lähteeksi oli merkitty 
”Lontoo, Kotimaalle” ilman nimikirjaimia, joten sen kirjoittaja on suurel-
la todennäköisyydellä Björn Hallström. Näin virike lehden aktivoitumisel-
le Unkari-kysymyksessä näyttää tulleen Lontoossa asuneelta ruotsalaiselta 
toimittajalta. Aiheen avaaminen huomattiin luultavasti myös Församlings-
bladetissa, joten Hallströmillä lienee tätä kautta ollut jonkinlainen vaikutus 
myös sen hyvin Ordass-keskeisen Unkari-kiinnostuksen alkamiseen.

119 Km 95/25.11.1952 Joudumme ihmettelemään Herran armoa ja uskollisuutta, Bela Csepregin kirje 
-
-

nen-Pihkala 2019, 78.
120 Kapanen 2015, 8–10.
121
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Varsin pian Kotimaan avauksen jälkeen Béla Csepregi pääsi Suomen- 
vierailulleen kesällä 1956 kommunisteille myötämielisen piispa László 
Dezséryn kanssa122. Csepregi puhui muun muassa vanhoillislestadiolaisten 
Oulun suviseuroissa. Vierailu sai näkyvyyttä Kotimaan sivuilla.123

Elokuussa 1956 päätoimittaja Nokkala piti pääkirjoituksessaan Kotimaas-
sa tärkeänä, että Ordass saisi mahdollisimman pian piispanvirkansa takaisin. 
Hän viestitti selkeästi Kotimaan tuen Ordassille ja yhtyi maailmalla tälle an-
nettuihin onnitteluihin maineenpalautusprosessin alka misesta124, lausuen ne 
koko ”Suomen kristikansan”125 puolesta. Hieman myöhemmin Församlings-
bladet esitteli piispan elämänkertaa ihailevassa sävyssä. Virkansa Ordass sai 
takaisin Unkarin kansannousun yhteydessä.126

Molemmat lehdet reagoivat kansannousuun pienellä viiveellä, mutta sen 
jälkeen lehtien reaktio siihen oli yleisesti hyvin innostunut. Se ei Kotimaan 
osalta jäänyt huomaamatta Unkarissakaan. Hyvä esimerkki Kotimaan tiedo-
tusroolista maassa on se, että piispa Túróczyn arkistosta löytyvät lähes kaikki 
numerot kansannousun ajalta.127 Vaikka ei olekaan varmaa, milloin hän on 
saanut ne, on kyse merkittävästä määrästä sensuurin läpi päässyttä kommu-
nismille kriittistä tietoa.

Lehtien innostus Unkaria kohtaan on toisaalta syytä nähdä osana laajem-
paa kansalaisyhteiskunnan ilmiötä, jossa vaikeaan tilanteeseen joutunutta 
maata pyrittiin auttamaan monella tavoin. Kirkoissa kerätty ennätykselli-
sen suuri tuomiosunnuntain 1956 kolehti oli vain yksi esimerkki tästä. Jos-
kus jopa valtion ylin johto ja monet julkisuuden henkilöt, kuten näyttelijät 
Ansa Ikonen ja Tauno Palo, olivat mukana. Tämä Suomen ulkopolitiikasta 
täysin itsenäinen ja erillinen toiminta muodosti jonkinlaisen vastapainon 
virallisen Suomen varovaisuudelle esimerkiksi YK:ssa. Presidentti Urho 
Kekkonen osallistui SPR:n Helsingin piirin Agricolan-kirkossa järjestämään 

122
123
124 Prosessi Ordassin maineen palauttamiseksi oli tuolloin käynnissä. Hänen maineensa palautettiin 

125 Termi esiintyi Kotimaassa säännöllisesti jo 1920- ja 1930-luvuilta alkaen. Useimmiten se oli muo-

Kotimaa ilmaisullaan paitsi implikoi johtavan kirkkolehden asemaansa, myös halusi vahvistaa 
viestin voimaa mainitsemalla kaikkien Suomen kristittyjen seisovan sen takana.

126

Pihkala 2019, 114–115.
127

2020, 111–112.
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Unkari- aiheiseen kirkkojuhlaan. Kekkoselle asia oli ilmeisen tärkeä, koska 
hän oli nuorena osallistunut heimoaatetoimintaan. Presidentin osallistumi-
nen kirkkojuhlaan ei kuitenkaan ollut Neuvostoliiton mieleen, ja hän saikin 
siitä myöhemmin moitteita maan suurlähetystöltä.128 Tästä huolimatta avus-
tustoiminnan kautta kansan keskuudessa runsasta huomiota saaneeseen 
 Unkarin asiaan osallistuminen lienee ollut idänsuhteiden kannalta suhteel-
lisen vähäriskinen129 tapa tuoda Unkaria tukeva kanta esille.

Muutenkin loka–marraskuussa 1956 tapahtunutta Unkarin kansannou-
sua edeltäneet kuukaudet olivat antaneet toivoa Kotimaan veljeskirkokseen 
mieltämän kirkon aseman parantumisesta. Näin tapahtuikin: monet kom-
munistihallinnon erottamat kirkon työntekijät saivat ennen kansannousua, 
sen aikana tai pian sen jälkeen virkansa takaisin. Ordassin lisäksi myös piis-
pa Túróczy sai virkansa virallisesti takaisin helmikuun alussa 1957.130

Ordassin asenne kommunistista valtiota kohtaan oli kuitenkin lientynyt 
vuoteen 1948 verrattuna. Tämä johti jopa siihen, että hän tunnusti vuonna 
1948 kirkon ja valtion välillä solmitun sopimuksen. Näin vuosina 1956–1958 
esimerkiksi hänen ja Túróczyn aiemmin erilaiset linjat olivat hyvin lähellä 
toisiaan. Toisaalta myös valtio teki joitain myönnytyksiä luterilaisen kirkon 
suuntaan. Kokonaisuutena Unkarin luterilaisen kirkon tilanne Kotimaan ja 
Församlingsbladetin sivuilla näytti keväällä ja kesällä 1957 maan olosuhtei-
siin nähden varsin hyvältä.131 Kansannousun jälkeisessä käymistilassa valtio 
vielä salli kirkollisia vapauksia, toisin sanoen se soi luterilaisille näyteikkuna-
statuksen.132

Kotimaa seurasi Unkarin luterilaista kirkkoa ja Ordassia  aktiivisesti  koko 
loppuvuoden 1956 ja vuoden 1957. Församlingsbladet teki samaa suppeam- 
min ja ruotsinkielisille kielivähemmistölle tärkeitä teemoja korostaen. Koti-
maan uutisoinnissa korostuivat erityisesti useat suomalaisten ja unkarilais-
ten kirkonmiesten vierailut toistensa maissa vuoden 1957 aikana. Loppu-
kesästä erityisesti Kotimaassa huomiota sai Ordassin johtaman Unkarin 
luterilaisen kirkon valtuuskunnan osallistuminen LML:n yleiskokoukseen 

128

Halmesvirta & Nyyssö nen 2006, 157–161.
129 Vrt. Niiranen 2000, 238, joka arvioi Unkarin auttamisen ulkopoliittisesti herkäksi.
130
131
132

sosialismiin siirtymisen osalta ks. Lamminparras 2019b, 1, 6–16, 30–32.
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Minneapoliksessa elokuussa 1957. Syksyllä Kotimaa seurasi erityisellä tark-
kuudella piispa Túróczyn käyntiä Suomessa syys–lokakuussa 1957.133

Församlingsbladetia piispa Túróczy ja suomenkielisten piirien yhteydet 
Unkariin eivät sitä vastoin mainittavasti kiinnostaneet. Suurin syy tähän oli 
ruotsinkielisen kielivähemmistön lehden pidättäytynyt suhtautuminen aja-
tukseen Suomesta ja Unkarista sukulaiskansoina. Tämä ajatus rakentui pit-
kälti suomen ja unkarin kielien sukulaisuuden ympärille, johon ruotsinkie-
listen erillisyyttä taannoin painottanut lehti ei voinut helposti samaistua.134

Pian Unkarin kansannousun jälkeen seurasi lyhyt vierailujen kukoistus-
kausi. Vuoden 1957 aikana Suomessa vierailleisiin unkarilaisiin kuuluivat 
pastori Emil Koren (1915–1998)135 ja Gyulan seurakunnan pastori István 

 1936–1937 ja Koren 1937–1938. Kotimaa kir-
joitti molemmista vierailuista. Suomessa oli tarkoitus päästä vierailemaan 
1957 myös pastori Dedinszkyn ja Ordassin piispansijaisena136 toimineen Pál 
Zászkaliczkyn (1905–1962). Zászkaliczky oli opiskellut 1930–1931 toisena 
unkarilaisena teologivaihto-opiskelijana Suomessa Dedinszkyn jälkeen.  
Heidän matkansa kuitenkin peruuntuivat, sillä Unkarin viranomaiset eivät 
antaneet heille passia ulkomaanmatkaa varten.137

1.7.2. KÄÄNNEKOHTA KIRKKOPOLITIIKASSA
Ensimmäiset selkeät merkit Unkarin kirkkopolitiikan muutoksesta luteri-
laisen kirkon osalta näkyivät Kotimaan sivuilla marraskuun lopussa 1957. 
Silloin uutisoitiin LML:n pääsihteerin Carl E. Lund-Quistin matkustaneen 
Unkariin neuvotellakseen maan luterilaisen kirkon johtajien ja viranomais-
ten kanssa. Matkan jälkeen Lund-Quist vieraili Suomessa ja kertoi Kotimaan 
haastattelussa, että kirkon ja valtion välillä oli jatkuvasti avoimia kysymyk-

133
134
135 Myöhemmin lääninrovasti ja piispansijainen. Piispansijainen hänestä tuli, kun valtio erotti  

Ordassin lähipiiriin kuuluneen Pál Zászkaliczkyn loppuvuodesta 1957. Ks. Viljanen-Pihkala 2019, 
319.

136

toimimisen mainitsematta. Viljanen-Pihkala 2019 sen sijaan tuntee asian, vaikkakaan väitöskirja 
ei jostain syystä tuo sitä esiin henkilöluettelossa Viljanen-Pihkala 2019, 418.

137
203–205, 362, 409, 412, 418.
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siä.138 Tämä oli ensimmäinen kerta, kun lehti viittasi Unkarin luterilaisen 
kirkon ja valtion välillä käynnissä olleisiin neuvotteluihin139, jotka olivat kat-
kenneet tuloksettomina hieman aiemmin saman kuukauden aikana.

Toinen merkki muuttuneesta tilanteesta oli, että ennen Ordassin maineen 
palauttamista piispana toimineesta kommunisteille myötämielisestä Lajos 

140 oli tehty kirkollisten uutisten julkaisija. Kotimaa ei kommentoi-
nut tätä samassa numerossaan julkaisemaansa Unkarin luterilaisen kirkon 
uutislehdestä poimittua uutistaan. Se kuitenkin mainitsi, että tehtävää oli 
aikaisemmin hoitanut Ordass. Maininnasta kävi ilmi Ordassin aseman hei-
kentyminen. Församlingsbladet sitä vastoin huomioi Unkarin luterilaisen 
kirkon vaikeutuneen tilanteen vasta joulukuun puolivälissä.141

Molemmat lehdet reagoivat uuteen tilanteeseen näkyvästi. Erityisesti Koti - 
maan reaktio oli voimakas, ja Unkarin tilanne pääsi useisiin sen pääkirjoi-
tuksiin ja pakinoihin. Ordassin erottamisen jälkeen lehden julkaiseman ma-
teriaalin luonne muuttui kuitenkin varovaisemmaksi. Samalla Församlings-
bladetin Unkari-kirjoitukset loppuivat lähes täysin.142

Kotimaan osalta yksi syy lienee ollut päätoimittajan vaihtuminen Aarre 
Lauhaan. Joka tapauksessa koko suomalaisen lehdistön varuillaanoloon 
Neuvostoliiton valtapiiriä koskettaneen kirjoittelun osalta ohjasi Suomen 
hankaloituva ulkopoliittinen tilanne K. A. Fagerholmin laajapohjaisen yö-
pakkashallituksen aikana (1958–1959)143. Suomen kiristyvän ulkopoliittisen 
tilanteen ympärillä voi taas erottaa kaikuja Neuvostoliiton valtataistelun 
ratkeamisesta Nikita Hruštšovin hyväksi vuosikymmenen loppupuolella. Jo 
presidentti Urho Kekkosen toukokuun lopun 1958 Neuvostoliiton vierailun 
aikana Hruštšov oli arvostellut ”muutamia suomalaisia sanomalehtiä” liiasta 
kriittisyydestä Neuvostoliittoa kohtaan.144

Unkarin luterilaisten loppusyksystä 1957 alkaen vaikeutuneen tilanteen ta-
kia maahan lähetetyn Kotimaan merkitys viestintuojana lännestä korostui. 
Lehteä jopa referoitiin unkariksi alkutalvesta 1957 alkaen kirkolliseen oppo-

138 -
kot oppineet toimimaan ja keskustelemaan yhdessä, LML:n avustustyön pääpaino Aasiassa.

139
140
141

kirjoitusvirheitä, jotka vaikeuttavat sen ymmärtämistä. Ilmeisesti siitä on jäänyt joko toimittajalta 

142
143

144
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sitioon joutuneiden piispojen Ordassin ja Túróczyn linjojen kannattajien pii-
reissä. Nämä referaatit ilmiönä muistuttivat hyvin läheisesti samizdat-kirjal-
lisuutta. Tämä informaatio levisi edelleen myös suullisessa muodossa. 

 Samizdat145 ja tamizdat146 liitetään usein Venäjän SFNT:n henkis-kulttuu-
rilliseen vastarintaan. Ilmiön juuret voi ajoittaa 1950-luvun puoliväliin: 
dissi denttien kokoontumiset vuonna 1930 kuolleen runoilija Vladimir 
 Majakovskin patsaalla Moskovassa olivat korostetusti (iso)venäläisen kult-
tuurin löytämistä uudelleen. Koska virallista kanavaa ei ollut, viesti kiiri 
suullisesti ja toisinaan itse kopioituina versioina. Myös Stalinin henkilökultin 
tuominnut Hruštšovin puhe NKP:n 20. puoluekokouksessa 1956 levisi näin. 
Itse termi samizdat tuli laajemmin käyttöön vasta 1966.147 Kotimaan kautta 
Unkariin tulleen läntisen informaation leviämisessä on nähtävissä samoja 
piirteitä ilmiön varhaisvaiheiden kanssa.

Unkarin luterilaisten epävirallinen viestintä kotitekoisin kopioin ja suulli-
sin referaatein linkittyy näin suurempaan viitekehykseen, sillä erolla tieten-
kin, ettei Unkarin kommunistihallinto erityisen tehokkaasti pyrkinyt suit-
simaan toimintaa. Unkarin luterilainen kirkko oli sille yhtäältä liian pieni 
merkittävän uhan muodostaakseen ja kuitenkin sopivan kokoinen koeken-
täksi. Toisaalta turvallisuuselimet saivat tietoa kirkosta ja sen toiminnasta 
informanttiensa kautta.148

145
146
147

148 Näennäissallivuus oli yksi elementti kommunistista näyteikkunapolitiikkaa, politiikasta tarkem-

2019b, 1, 6–16, 30–32.
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2. NELJÄ ARTIKKELIA

Väitöskirja koostuu seuraavista, edellä mainittuja monivivahteisia vaiheita 
luotaavista neljästä artikkelista. Jokaisella niistä on omat tarkemmin kuvail-
lut tutkimuskysymyksensä. Kaikkia artikkeleita kokoavat peruskysymykset 
ovat, miten Kotimaa ja Församlingsbladet käsittelivät Unkaria ja sen lu-
terilaisia kansannousun 1956 sekä kirkon 1957–1958 uudelleenjärjestelyn 
yhteydessä ja millaisia näkökantoja ne esittivät?

2.1. ENSIMMÄINEN ARTIKKELI 

I ”Madjaarien sankarillinen kansa”. Unkarin hätä vuonna 1956 
Kotimaa-lehdessä
Artikkeli on osa tammikuussa 2018 julkistettua Suomen kirkkohistorialli-
sen seuran vuosikirjaa 2017 (107), jonka teemana on sota ja pakolaisuus.149 
Käsittely alueena on aika Unkarin kansannousun alkamisesta 23.10.1956 
 saman vuoden loppuun.

Tällainen rajaus on artikkelin laajuus huomioiden mielekäs. Se kattaa kan-
sannousun aiheuttaman välittömän reaktion lisäksi myös lehden tarkempaa 
pohdintaa tapahtuneesta. Lisäksi suoraan kansannousuun liittyvä kirjoitta-
minen väheni selkeästi vuodenvaihteen 1956–1957 jälkeen. Itse humanitaa-
rinen kriisi ja siitä seurannut pakolaiskriisi kuitenkin jatkuivat vielä selvästi 
pidempään.150

Artikkelin tarkoituksena on selvittää, mitä Kotimaa-lehti kirjoitti Unkarin 
vuoden 1956 kansannoususta ja sitä seuranneesta humanitaarisesta kriisistä. 
Olennaista on myös tarkastella kirjoitusten taustavaikuttimia: miksi se käsit-
teli aihetta näin? Miten laaja tämä lehden reaktio oli, ja miten Suomen po-
liittinen tilanne vaikutti siihen? Miten lehti suhtautui sotaan ja pakolaisiin? 

149 Kapanen 2017.
150
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2.2. TOINEN ARTIKKELI 

II ”Rukoilkaa te, me kyllä kärsimme.” Kotimaa-lehti ja Unkarin 
luterilaisen kirkon kamppailu kommunistihallinnon kanssa  
1957–1958
Artikkeli julkaistiin joulukuussa 2019 teoksessa Aatteiden ja herätysten vir-
rassa. Artikkelikokoelma on 239. osa Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
julkaisusarjaa.151

Kotimaalle järkytyksenä tullut kansannousun väkivaltainen kukistaminen 
ei ollut monilta osin estänyt Unkarin luterilaisen kirkon toimintavapautta. 
Lehti seurasi uutta tilannetta innostuneesti. Kuitenkin alkutalvesta 1957 ti-
lanteen äkisti muututtua ja kommunistisen valtion alettua palauttaa itsel-
leen uskollisia kirkon viranhaltijoita takaisin virkoihinsa Kotimaa huolestui 
tapahtumista.

Tapahtumaketju alkoi Kotimaan sivuilla joulukuussa 1957 ja keskittyi 
Unkarin luterilaiseen kirkkoon ja piispa Ordassiin. Vuoden sisällä kommu-
nistinen valtio oli saanut toteutettua toivomansa muutokset152 Unkarin lu-
terilaisessa kirkossa. Tämän jälkeen lehden Unkari-aiheiset kirjoitukset vä-
henivät tuntuvasti.153 Näin artikkeli käsittelee lehden kirjoituksia teemasta 
joulukuusta 1957 joulukuun puoliväliin 1958.

Tutkimustehtävänä on hahmotella Kotimaan linjaa suhteessa kriittisen 
ajanjakson tapahtumiin ja Unkarin luterilaiseen kirkkoon. Miksi se kirjoitti 
näin? Miten laajaa aiheen käsittely oli, ja miten Suomen poliittinen tilanne 
vaikutti siihen? Miksi lehti oli kiinnostunut Unkarin luterilaisesta kirkosta 
ja maan kirkkopolitiikan yksityiskohdista? Tärkeää on samoin selvittää, mitä 
Kotimaa jätti kirjoittamatta.

2.3. KOLMAS ARTIKKELI

 III ”Asiallinen, todellinen ja varovainen”. Kotimaa-lehti ikkunana 
läntiseen mediaan Unkarissa 1957–1958
Artikkeli ilmestyi maaliskuussa 2021 Teologisen Aikakauskirjan numerossa 
1/2021.154 Tutkimustehtävänä tässä artikkelissa on tutkia Kotimaa-lehden 
viestintäroolia Unkarissa alkutalven 1957 ja vuoden 1958 aikana.

151 Kapanen 2019.
152
153
154 Kapanen 2021.
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Hieman ennen vuotta 1958 tiukentunut valtion valvonta korosti lehden 
roolia viestintuojana lännestä. Aikalaisarvion mukaan suomea osaavia pap-
peja Unkarissa oli yli 20.155 Luultavasti Kotimaata lähetettiin useimmille 
heistä ja muutamille muille suomenkielentaitoisille unkarilaisille. Vaikka 
täydellisiä tilauslistoja ei olekaan säilynyt, voidaan olettaa, että noin kaksi-
kymmentä unkarilaista sai lehden.

Lehden viestintärooli Unkarissa oli kuitenkin selkeästi laajempi. Haastat-
teluissa selvisi, että lehteä käännettiin joidenkin pappien toimesta  unkariksi 
ja että käännökset levisivät vilkkaasti. Lisäksi on selvinnyt, että lehden sisäl-
tämää informaatiota referoitiin suullisesti sitäkin laajemmalle joukolle ih-
misiä.

Millaista tietoa Kotimaa siten välitti? Miten lehden tiedot vastaanotettiin 
kohdemaassa ja miten laajalle tieto levisi? Miten Unkarin sensuuria kier-
rettiin Kotimaan avulla tai itse lehdessä? Vaikuttiko lehden tiedotusrooli 
 Unkarissa sen sisältöön?

Artikkelin lähteinä toimivat suomalaiset ja unkarilaiset arkistot, kirjeen-
vaihdot, haastattelut sekä lehden kirjoitukset. Lehden toimitus ei tässä artik-
kelissa nouse läheskään niin keskeiseen rooliin kuin lehdistötutkimuksessa 
yleensä. Silti on muistettava, että juuri sen tuottama informaatio mahdollisti 
tutkittavan ilmiön olemassaolon. Toisaalta myös kirjeenvaihto unkarilaisten 
ja suomalaisten teologien välillä tiheni kontrollin kiristyessä.

Yhtäältä Kotimaan Unkari-aiheiset kirjoitukset vähenivät selvästi vuoden 
1958 jälkeen, ja toisaalta Unkarin valtio sai vuoden 1958 aikana toteutettua 
haluamansa uudelleenjärjestelyt kirkossa. Näin aikarajaus alkutalvesta 1957 
vuoteen 1958 kattaa tutkitun ilmiön kannalta aktiivisimmat ja mielenkiin-
toisimmat vuodet, vaikka haastattelumateriaali sinällään pätee osin myös 
myöhempiin vuosiin.

2.4. NELJÄS ARTIKKELI 

IV Koittaako vapaus? Unkarin kansannousu 1956 ja vuosien  
1957–1958 kiristyvä kirkkopolitiikka Församlingsbladet-lehdessä
Artikkeli ilmestyi joulukuussa 2020 Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyk-
sen julkaisemassa Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirjan 
 Faravid numerossa 50/2020.156 Artikkeli tarkastelee Församlingsbladetin 

155 Viljanen-Pihkala 2019, 280.
156 Kapanen 2020.
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kirjoituksia Unkarin tapahtumista niiden intensiivisimpinä kausina vuosina 
1956–1958. Tutkimustehtävänä on hahmottaa lehden linjaa suhteessa ajan-
jakson tapahtumiin Unkarissa ja maan luterilaiseen kirkkoon.

Viitekehyksenä on ympäristö, jossa lehti vaikutti, eli suomalainen yhteis-
kunta. Olennaista on siten itse asiaa käsitelleiden kirjoitusten lisäksi tarkas-
tella niiden taustavaikuttimia: miksi lehti kirjoitti näin? Miten laaja  reaktio 
sen sivuilla oli, ja millainen vaikutus oli Suomen poliittisella tilanteella? Miksi 
lehti oli kiinnostunut Unkarin luterilaisesta kirkosta ja maan kirkko politiikan 
yksityiskohdista? Tärkeää on samoin selvittää, mitä lehti jätti kirjoittamatta. 
Primäärilähteenä ja samalla tutkimuksen kohteena toimivat Församlings-
bladet-lehdet mainitulta ajanjaksolta, ja käytän  Kotimaa-lehden numeroita 
vertailumateriaalina.

Ensimmäinen jakso ajoittuu Unkarin kansannousuun sitä edeltävine ja 
välittömästi seuranneine tapahtumineen. Näin ollen tarkoituksenmukainen 
aikarajaus on syyskuun 1956 lopusta tammikuun 1957 alkuun. Maan luteri-
lainen kirkko sai runsaasti huomiota Församlingsbladetin sivuilla Unkarin 
kansannousun aikana. Jo loka–marraskuussa 1956 tapahtunutta kansan-
nousua edeltäneet kuukaudet olivat antaneet toivoa kirkon aseman paran-
tumisesta. Näin tapahtuikin: monet kommunistihallinnon erottamat kirkon 
työntekijät saivat ennen kansannousua, sen aikana tai pian sen jälkeen vir-
kansa takaisin, tunnetuimpana heistä piispa Lajos Ordass. Aluksi lehdelle 
järkytyksenä tullut kansannousun väkivaltainen kukistaminen ei näyttänyt 
estävän Unkarin luterilaisen kirkon toimintavapautta, ja lehti seurasi uutta 
tilannetta.157

Toinen intensiivinen tapahtumaketju alkoi lehden sivuilla joulukuussa 
1957, jolloin Unkarin hallitus alkoi vaihtaa kirkon ylintä johtoa itselleen suo-
tuisampiin henkilöihin. Se näkyi lehden sivuilla etenkin joulukuussa 1957 
ja alkuvuodesta 1958. Kotimaa-lehden tavoin Församlingsbladet huolestui 
tapahtumien saamasta käänteestä.158

157
158
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3. TUTKIMUSTULOKSET

Unkarin poliittiset tapahtumat ja olojen vapautuminen hieman ennen kan-
sannousua nostivat maan Kotimaan ja Församlingsbladetin kasvaneen mie-
lenkiinnon kohteeksi. Kotimaassa tämä tapahtui jo kesäkuun 1956 alussa, 
mutta Församlingsbladetissa vasta reilut kolme kuukautta myöhemmin 
syyskuussa. Itse kansannousuun molemmat lehdet reagoivat pienellä vii-
veellä. Kotimaa käsitteli kolme päivää aiemmin alkanutta kansannousua 
varsin pidättyväisesti ja niukasti 26.10.1956 numerossaan. Laajempi reaktio 
sai odottaa seuraavaan numeroon, jolloin se näkyi runsaan uutisaineiston 
lisäksi lehden pääkirjoituksessa. Samana päivänä myös Församlingsbladet 
julkaisi pääkirjoituksen kansannoususta. Tämä oli lehden ensireaktio Suo-
men lehdistössä suurta huomiota saaneisiin kansannousun tapahtumiin.

Lehtien ilmestymistiheys oli luonnollisesti yksi syy hitaaseen reaktioon. 
Toisaalta luultavaa oli, että molemmat lehdet halusivat harkita kantaansa 
tapahtumiin. Tarvetta nopeaan reagointiin vähensi sekin, että päivälehtiä 
selvästi harvemmin ilmestyneet kirkolliset lehdet joutuivat väistämättä olet-
tamaan ihmisten saavan pääosan uutistarjonnasta muualta.

Molempien lehtien linja oli monelta osin samanlainen: ne tukivat kansan-
nousua ja tapahtuneita väkivaltaisuuksia vastustettiin. Församlingsbladet 
kuitenkin kirjoitti väkivaltaisuuksista neutraalimmin kuin Kotimaa. Koko-
naisuutena molemmat lehdet kuvailivat kansannousua selkeän ihailevassa 
sävyssä.

Kansannousu päättyi varsin nopeasti Neuvostoliiton aloitettua sunnuntai-
na 4.11. sotilastoimet Unkaria vastaan. Molemmille lehdille kansannousun 
väkivaltainen kukistaminen oli järkytys, johon ne reagoivat voimakkaas-
ti. Unkarin tapahtumat täyttivät Kotimaan etusivut kahdessa numerossa. 
 Församlingsbladetin reaktio oli tätä selvästi niukempi, mutta se julkaisi 
16.11. jälleen pääkirjoituksen kansannoususta. Kotimaa ei sitä vastoin kom-
mentoinut pääkirjoituksessaan kansannousun kukistamista, eikä kumpi-
kaan lehti kommentoinut Suomen pidättäytynyttä käyttäytymistä Unkarin 
tapahtumia koskeneissa YK-äänestyksissä. Samoin Suomen lehdistössä ylei-
sen käytännön mukaan Neuvostoliiton toimintaa arvosteltiin mainitsematta 
maata nimeltä. Unkarin saamasta runsaasta huomiosta huolimatta tiettyä 
ulkopoliittista varovaisuutta oli siis selvästi nähtävissä.

Kumpikin julkaisu pyrki aktivoimaan lukijoitaan auttamaan unkarilaisia 
vaikeassa tilanteessa. Monien erilaisten keräysten lisäksi Unkarin hyväksi 
kerätty tuomiosunnuntain 1956 kolehti oli näkyvästi esillä molemmissa leh-
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dissä, ja Kotimaassa se pääsi jopa pääkirjoitukseen. Kolehdista tulikin ennä-
tyksellisen suuri, ja auttamisen halu oli aitoa. Sota, pakolaisuus ja ihmisten 
hätä nostettiin näyttävästi esille, ja avustustoimintaa mainostettiin. Lukijoi-
den kannustaminen avustustoimintaan tarjosi lehdille todellisen mahdolli-
suuden vaikuttaa ja auttaa.

Kotimaan aktiivisuuteen vaikuttivat myös sukukansa-aate sekä suomalais-
ten ja unkarilaisten väliset teologikontaktit ennen toista maailmansotaa. 
Suku kansa-aatteen vaikutuksesta unkarilaisia kutsuttiin lehdessä usein vel-
jeskansaksi. Ruotsinkielisen kielivähemmistön itsenäistä asemaa puolusta-
nutta Församlingsbladetia ei sitä vastoin suomenkielisten piirien sukukan-
saharrastus kiinnostanut.

Lehdet eivät olleet Unkari-sympatioineen yksin. Unkarin auttamiseksi 
tehtiin monenlaisia keräyksiä ja muita avustustoimenpiteitä läpi yhteiskun-
nan: eri puolella suomalaista kansalaisyhteiskuntaa innostus Unkarin aut-
tamiseksi oli korkea. Näin lehtien pyrkimys innostaa ihmisiä auttamaan on 
nähtävä osana laajempaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä, ehkä ne on 
nähtävä myös sen promoottoreina.

Kotimaa julkaisi tutkimuksen ensimmäisellä tarkastelujaksolla Unkarin 
kansannoususta vuoden 1956 loppuun kolme pääkirjoitusta ja viisi pakinaa, 
jotka käsittelivät jollain tavalla Unkarin tilannetta. Lehden kannanotot eivät 
rajoittuneet näihin, vaan se pyrki vaikuttamaan muun muassa runsaan, tark-
kaan lehden linjan mukaisesti valitun, uutisaineiston ja hartauskirjoitusten 
kautta. Varsinkin uutisten otsikoissa ja johdannoissa otettiin voimakkaasti 
kantaa. Tätä autettiin sopivalla kuvamateriaalilla.

Erityisesti Kotimaan toimitus luotti Unkarin tulevaisuuteen. Tällä tavoin 
voitaneen ymmärtää sen maininnat ”vapauden tulesta”. Lehti uskoi toiveen 
vapaudesta jäävän elämään ja toteutuvan tulevaisuudessa. Unkarin tapah-
tumat tulisivat näin olemaan yksi merkittävä näytös kommunistisen dikta-
tuurin kukistumisessa. Tapahtumien siis uskottiin vaikuttavan itäblokin 
kommunistisen totalitarismin kaatumiseen tulevaisuudessa. On selvää, että 
jälkikäteen arvioituna tämä toiveikkuus oli vähintäänkin ennenaikaista.

Samanaikaisesti kuitenkin Unkarin tapahtumia analysoitiin suomalaises-
sa kontekstissa, ja niitä käytettiin sisäpoliittisena välineenä. ”Veljeskansan” 
onnettomuuden ei haluttu toistuvan omassa maassa. Unkarin tapahtumat 
olivat sekä varoittava esimerkki että talvisodan kaltainen osoitus kansan yh-
tenäisyyden tärkeydestä.

Molemmat lehdet käyttivät kylmän sodan aikaista lännen retoriikkaa. 
Esimerkiksi Kotimaan kielenkäytössä länsi oli ”vapaa maailma”, mutta ter-
meistä huolimatta lehti myös kritisoi ”vapaan lännen” passiivisuutta Unka-
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rin asiassa. Tämän taustalla voi edelleen nähdä huolen Suomen poliittisesta 
tilanteesta: jos Suomi olisi joutunut ongelmiin Neuvostoliiton kanssa, olisiko 
”vapaa maailma” auttanut sitä?

Tutkimuksen toisella ajanjaksolla alkutalvesta 1957 joulukuulle 1958 Un-
karin kommunistisen hallituksen kontrolli maan luterilaisesta kirkosta alkoi 
jälleen kiristyä. Muuttunut tilanne herätti kummankin tutkittavan lehden 
huomion. Tämä tiivistyi erityisesti niiden seuratessa piispa Lajos Ordassin 
taistelua kirkkonsa toimintavapaudesta maan kommunistidiktatuuria vas-
taan. Kotimaassa aihetta sivuttiin neljässä pääkirjoituksessa ja kolmessa 
 Sepän pakinassa. Jakson alussa lehti tuki Ordassia erityisen voimakkaasti, 
ja Unkarin kirkkopolitiikkaa se käsitteli usein uutisissaan yksityiskohtaisesti. 

Yksi lehdelle hyödyllinen tapa koko väitöskirjan tutkimuskauden aikana oli 
käyttää Lontoossa toimineen Björn Hallströmin toimittamaa uutismateriaa-
lia. Nämä ruotsalaisen toimittajan uutiset olivat usein kriittisempiä itäblokin 
kommunistimaita kohtaan kuin lehden omien toimittajien kirjoitukset. Näin 
ne auttoivat lehteä olemaan rohkeampi ulkopoliittisesti aroissa asioissa.

Kotimaan linjalle antoi erityisesti alkuvuodesta 1958 lisämerkitystä se, et-
tä lehteä luettiin myös Unkarissa. Kotimaa suhtautui myönteisesti LML:n 
ja KMN:n toimiin Ordassin tukemisessa. Lehti julkaisi erityisesti LML:n 
 Ordassia puolustaneita kannanottoja, jotka olivat Unkarin hallitusta kohtaan 
selkeän kriittisiä. Mieluisia lehdelle olivat myös Tanskan ja Norjan johtavien 
piispojen sekä Ruotsin ja Suomen arkkipiispojen Unkariin lähettämät kaksi 
vetoomusta Ordassin puolesta.

Lehden runsaaseen kirjoitusten määrään vaikutti myös luterilaisten kirk-
kojen välinen yhteistyö. Ensimmäisen tarkastelujakson tavoin Kotimaan 
kirjoittajat puhuivat usein veljeskirkosta. Lehden kiinnostus Unkaria koh-
taan oli osin myös sisäpoliittista: Unkarin luterilaisen kirkon vaikeudet olivat 
jälleen varoittava esimerkki kommunismin uhasta. Lehti halusi varmistaa, 
etteivät Unkarin tapahtumat toistuisi Suomessa.

Ordassin erottamisen jälkeen kesäkuun 1958 lopussa lehden linja muuttui 
vähitellen varovaisemmaksi. Pääkirjoituksissa Unkarin luterilaista kirkkoa ei 
enää suoraan mainittu, eikä pakinoissa Unkarin kirkollista tilannetta enää 
käsitelty lainkaan. Kotimaa osasi kuitenkin viestiä kantansa  sopivilla katkel-
milla ja käännösartikkeleilla muista lehdistä. Niiden päälähde oli tanskalai-
nen, luterilainen sanomalehti Kristeligt Dagblad, jonka runsasta uutis aineis-
toa Kotimaa pystyi käyttämään varsin pienellä viiveellä. Teksteihin sisältyi 
varsin teräviä kannanottoja, jotka lehti oli huolella valinnut kantojensa mu-
kaisiksi. Myös Ordassin erottamiseen viitattiin pääkirjoituksessa epäsuorasti 
mainitsematta erotettua piispaa tai Unkarin luterilaista kirkkoa nimeltä.
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Kotimaan syksyn 1958 kirjoituksissa on havaittavissa myös diplomaatti-
nen asenne: joitain Unkarin valtion virallista propagandaa myötäileviä ly-
hyitä uutisia julkaistiin, ja samalla lehti pidättäytyi arvostelemasta  Ordassin 
vastustajiin kuulunutta Emil Korenia, joka toimi väliaikaisesti piispana. Uu-
dessa tilanteessa oli tarkoituksenmukaista muuttaa linjaa:  Neuvostoliiton 
satelliittimaan uskontopolitiikan arvosteluun liittyi ulkopoliittinen riski. 
Osaltaan varovaisempaan käsittelytapaan vaikuttivat yöpakkaskriisin lisäk-
si myös päätoimittajan vaihtuminen. Ordassia lehti ei ylipäänsä enää voinut 
merkittävissä määrin auttaa. Joka tapauksessa lehden linja siirtyi tarkemmin 
Suomen virallisen ulkopolitiikan määrittelemiin raameihin. 

Suomessa on vakiintunut mielikuva rautaesiripun lujuudesta ja siitä, ettei 
sen läpi läntistä informaatiota juuri päässyt sisään radiolähetyksiä ja sala-
kuljetusta lukuun ottamatta. Tiettävästi Neuvostoliitossa suomalaisista leh-
distä olivat julkisissa kioskeissa myynnissä vain kommunistiset lehdet. Tätä 
taustaa vasten on kiinnostava huomata, että selvästi länteen suuntautunut, 
välillä selkeän antikommunistinen Kotimaa pääsi melko vapaasti Unkariin 
kertomaan toisenlaista informaatiota kuin mitä virallinen, valtiojohtoinen 
kerronta edusti. Kylmän sodan historian tutkimuksessa tämä mikrohistoria 
on jäänyt vähälle huomiolle, mutta se voi avata uusia näköaloja aikakau-
teen. Kotimaa ikään kuin porasi reikiä rautaesirippuun jo selvästi ennen 
1980- luvun lopun uusia vapaampia aikoja.

Kolmas artikkeli pureutuu tähän tutkimuksessa sivurooliin jääneeseen 
tematiikkaan vuoden 1957 viimeisten viikkojen ja vuoden 1958 osalta. Koti-
maa toimi eräänlaisena ikkunana länteen ja läntiseen mediaan: se kertoi 
myös siitä, mistä kommunistisen maan omat tiedotusvälineet kertoivat joko 
propagandan värittämän version tai eivät kertoneet ollenkaan. Näin lehti tu-
ki unkarilaisten pyrkimyksiä uskonnonvapauteen tarjoamalla tietoa ja näkö-
kulmia, joita ei ollut heidän oman maansa rajoitetussa mediassa. 

Lehti välitti unkarilaisille lukijoilleen laajan valikoiman erilaista tietoa ai-
na kirkollisista ja yhteiskunnallisista uutisista hartauskirjoituksiin. Näyttää 
siltä, että monet näistä seurasivat lehteä tarkkaavaisesti. Lahjana saadun leh-
den linja myös miellytti useimpia sen vastaanottajia. Kuitenkaan kommunis-
tista valtiota myötäilleet tahot eivät pitäneet lehden Unkarin kirkkopolitiik-
kaa ruotivasta aineksesta. Kaikista kriittisimpiä numeroita jäikin sensuuriin, 
mutta huomattava osa numeroista läpäisi sen.

Kotimaasta muodostuikin viestintuoja rautaesiripun läpi. Viestintärooli 
ei rajoittunut sen suomenkielentaitoisiin saajiin, vaan sitä referoitiin kirkol-
lisen opposition piirissä unkariksi. Sen välittämä informaatio levisi myös 
suullisessa muodossa. Referaatit ja niistä saadun tiedon suullinen välittämi-
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nen olivat samizdat-tyylistä viestintää, joka alkoi jo ennen ilmiön laajempaa 
suosiota ja leviämistä.

Lehden toimituksellisen arkiston puuttuessa on vaikea sanoa, miten paljon 
tarkalleen tämä tiedotusrooli vaikutti lehden sisältöön. Kuitenkin on huo-
mattava, että Lajos Ordassin erottamisen jälkeen ja yöpakkaskriisin myötä 
lehden Unkari-linja muuttui varovaisemmaksi. Tällä saattoi olla positiivinen 
vaikutus lehden viestintään maassa, koska näin lehti läpäisi sensuurin hel-
pommin.

Kotimaa-referaatteja laadittiin myös kommunistisen Unkarin hallituksen 
virallisia organisaatioita lähellä olevien luterilaisten piirien käyttöön, ja niitä 
päätyi myös maan turvallisuusviranomaisille. Toisaalta valtiolle myötämie-
lisen Emil Korenin referaateista puuttui lehden kaikkein kärkevin kritiikki 
maan kommunistihallintoa kohtaan. Ilmeistä on, että hänkin halusi Koti-
maan tulevan sensuurin läpi Unkariin, vaikka hän kritisoi lehden linjaa. 

Toisaalta hänen muokkaamissaan referaateissa saattoi nähdä virheelli-
sesti lehden antavan tukea hänen suosimalleen kirkkopolitiikalle. Muokattu 
lehti siten ensisijassa ajoi referoijansa intressejä kommunistihallinnon sisäl-
lä, vaikka sen sympatiat todellisuudessa olivatkin oppositioon joutuneiden 
 Ordassin tukijoiden puolella. Kotimaan moniulotteinen merkitys  Unkarissa 
ei näin rajoittunut kirkollisiin oppositiopiireihin, vaan samoin hallinnon 
myötäjuoksijat hyödynsivät sitä omiin – joskaan ei vilpittömiin – tarkoitus-
periinsä.

Unkari kiinnosti myös suomenruotsalaisia mutta monissa yksityiskohdissa 
erilaisella tavalla kuin suomenkielisiä piirejä. Suomenruotsalaisten tärkeim-
mät luterilaiset lehdet olivat Människovännen ja vuodesta 1922 ilmestynyt 
Församlingsbladet. Näistä Församlingsbladet oli suomenkielisen Kotimaan 
kaltainen yleiskirkollinen julkaisu, joka seurasi säännöllisesti myös erityises-
ti luterilaisiin liittyviä poliittisia tapahtumia Itä-Euroopassa. Ruotsinkieli-
syyden takia sitä oli kuitenkin helpompi seurata muissa Pohjoismaissa kuin 
suomenkielistä vastinettaan.

Kotimaahan verrattuna Församlingsbladetin Unkari-kiinnostus oli tutki-
muskaudella kuitenkin erilaista ja perustui muihin taustapontimiin. Molem-
pia lehtiä kiinnostivat piispa Lajos Ordass, Unkarin ihmisoikeus- ja uskon-
nonvapaustilanne sekä maan auttaminen. Porvoon hiippakuntaan ja yleisesti 

Församlingsbladetia 
ei kuitenkaan kiinnostanut suomenkielisten suosima ja erityisesti körtteihin 
läheiset suhteet rakentanut suomenkielentaitoinen piispa Zoltán Túróczy 
eivätkä suomalaiskansallisten piirien ajatukset unkarilaisista suomalaisten 
sukulaiskansana. Ruotsinkielentaitoiseen Ordassiin oli Församlingsbladetin 
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luonnollisesti helpompi muutenkin samaistua. Tosin uutisointia arvioitaessa 
on huomioitava lehden rajalliset resurssit levikiltään pienenä vähemmistö-
julkaisuna.

Unkarinkin tapahtumien yhteydessä lehti oli kiinnostunut lähinnä kansa-
laisoikeuksiin, omantunnonvapauteen, luterilaisuuteen ja vähemmistöase-
maan liittyvistä aiheista. Näiden teemojen lisäksi kansalaisyhteiskunnan 
keskuudessa ollut vahva pyrkimys auttaa maata etenkin kansannousun yh-
teydessä ja pian sen jälkeen toimi epäilemättä merkittävänä syynä seurata 
Unkaria. Lehti myös itse kannusti suomalaisten avustustoimintaa. Sinällään 
kaikki nämä samat teemat olivat tuttuja myös Kotimaan kirjoituksista, mut-
ta sukukansa-aatteen puuttuessa lehden kirjoituksista ne korostuivat enem-
män. Niin ikään kielivähemmistön lehtenä Församlingsbladetille vähem-
mistöasemalla oli teemana luonnollisesti suurempi merkitys.

Luterilaiselle, kerran viikossa ilmestyneelle Församlingsbladetille oli 
luontevaa, että sen kiinnostus kohdentui pääasiassa Unkarin luterilaiseen 
kirkkoon maan tapahtumia laajemmin seuranneen uutisaineiston sijasta. 
Lehti oli sitä käsittelevissä kirjoituksissaan valmis yhtäältä syventymään 
kirkkopolitiikan yksityiskohtiin ja toisaalta käyttämään niitä satunnaisesti 
mutta ilmeisen tarkasti valikoiden. Yksityiskohdat on näin nähtävä keinona 
tuoda lehden argumenteille lisäpainoa.

Toisaalta Kotimaan tavoin lehden suoma laaja huomio itäsaksalaisen yli-
oppilaspastori Siegfried Schmutzlerin yhtä hankalalle tilanteelle on  nähtävä 
merkkinä uskonnonvapaus- ja ihmisoikeusteeman tärkeydestä lehdelle. Mo-
lemmat lehdet julkaisivat miltei samanaikaisesti saman kolmiosaisen kään-
nösartikkelin tammikuussa 1958 Ordassin vastaisten painostustoimien juu-
ri noustua näkyvästi niiden sivuille. Julkaisuajankohdan johdosta artikkeli 
toimi käytännössä vetoomuksena sekä Schmutzlerin että riippumattomuu-
destaan kamppailevan Unkarin luterilaisen kirkon ja syrjään siirrettävän 
Ordassin puolesta. 

Kotimaatakin selkeämmin Unkarin kansannousu oli  Församlingsbladetin 
kiinnostuksen huippukohta: kansannousu kohosi kahdesti sen pääkirjoituk-
seen. Huomionarvoista on molempien lehtien pääkirjoituksien rohkea kom-
munismikritiikki. Församlingsbladetin ensimmäisessä pääkirjoituksessa 
kansannousua kuvattiin jopa lokakuun vallankumoukseksi, mikä epäilemättä 
oli terävä piikki neuvostokommunismin pyhiä arvoja kohtaan. Lehti julkaisi 
pääkirjoituksen myös kansannousun kukistamisen yhteydessä, toisin kuin 
Kotimaa. Muu materiaali oli kuitenkin varsin niukkaa. Näin tässä vaiheessa 
lehtien taktiikka olikin varsin erilainen, sillä samanaikaisesti Kotimaa pyrki 
viestimään voimakkaasti pääkirjoitusten ulkopuolella.
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Församlingsbladetin kiinnostus Unkarin tapahtumia kohtaan keskittyi 
Kotimaatakin enemmän piispa Ordassiin. Tästä huolimatta lehti seurasi 
piispan erottamiseen johtaneita tapahtumia intensiivisesti vain niiden alku-
vaiheessa vuonna 1958. Kansannousun jälkeistä laimennutta kiinnostusta 
selittää eniten kirkollinen näkökulma, koska taustalla ei enää ollut niin voi-
makasta kansalaisyhteiskunnan painetta. Uudessa tilanteessa Församlings-
bladetin tuki oli samoin epäsuorempaa: Unkarin luterilaisten kerrottiin 
näyttävästi etusivulla tarvitsevan rukousta ja apua vaikeuksiinsa, osan kir-
joituksesta keskittyessä kuitenkin sokeiden auttamiseen. 

Unkari-teemojen tarjoamaa esimerkkiä kommunismin uhasta kumman-
kaan lehden pääkirjoittajat eivät unohtaneet kesän 1958 eduskuntavaalien 
alla, vaikkei maa enää kohonnutkaan pääkirjoituksien varsinaiseksi aiheeksi. 
Unkarin ja sen luterilaisten vapaushaaveiden rauettua molemmille lehdille 
olennaiseksi muodostui kommunismin patoaminen kotimaassa.
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 Koren Emil Irathagyatéka (Emil Korenin arkisto) KEH
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