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N. R. af Ursin - 60 vuotias
Huhtikuun 18 p:nä täyttää van
ha puoluetoverimme N. R. af
Ursin 60 vuotta. Säkenien toi
mitus omasta ja lukijoittensa puo
lesta lähettää valtameren yli on
nittelun ja tervehdyksen van
halle sotaveteraanille, joka elä
mänsä toimeliaimman ajan on ol
lut mukana riveissämme, onpa
ollut ensimäisiä tienraivaajia suo
malaisessa sosialistiliikkeessä.
Tov. Ursin syntyi huhtikuun
18 p:tiä 1854 Kuopiossa, jossa
hänen isänsä toimi lyseon lehto
rina. Hän suoritti ylioppilastutkin
non 17 vuoden vanhana, pääsi
neljä vuotta myöhemmin filos.
maisteriksi ja 29 vuoden ikäise
nä saavutti filosofian lehtorin ar
von.
Hänen varsinaisena työ
alana on ollut vanhojen kielien
— latinan ja kreikan ■— tutki
minen. Hän on julkaissut usei
ta kirjoja ja kirjoitelmia tältä
alalta ja toimii yhä edelleenkin
latinan ja kreikan kielen opet
tajana Turun lyseossa.
Mutta hän on tullut tunnetuk
si aivan toisella alalla kuin mui
naismuistojen ja muinaiskielien.

Opiutoaikanaaii tekemänsä laa
jat matkat tutustuttivat Itänet etenkin saksalaiseen sosialistiliikkeesecn ja jo hyvin aikaisin al
koi hänessä ilmetä vakavia yh
teiskunnallisia harrastuksia. Kun
Suomessa alkoi työväenliike 1880luvulla n. s. vrrightiIäisenä liik
keenä, hän yleisten asioitten har
rastajana joutui sen piiriin. Hän
tä kuitenkaan ei tyydyttänyt se
tarkoitusperä,
jonka
varassa
Suomen herraskaiset siihen ai
kaan tätä liikettä ajoivat. Hä
nen kirjoituksensa jo näiltä ajoilta sisälsivät monta soraääntä siilien sopusoinnun kööriin,
jonka xvrightiläiset koettivat saa
da kaikumaan työläisten sen ajan
työväenyhdistyksissä.
Sitä mu
kaa kuin taloudellisen kehityksen
herättämä työväki rupesi etsi
mään omia teitä pois herraskait
ten labyrinteistä, sai se Ursinistä
teoreettisen luokkataistelun sel
vittäjän ja hyvän kynäilijän, jo
ka navakasti esitti nousevan so
sialistisen työväenliikkeen ajatuk
sia vastapainoksi herrojen nukutussaarnoille.
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SAKEN 1Ä
X. K. af Ursin oli innokkaasti
toimivana jäsenenä Viipurin työ
väenyhdistyksessä, olipa sen perustajainkin joukossa. Myöhem
min siirtyi hän Turkuun ja otti
innokkaasti osaa väittelyihin työ
väenpuolueen perustamisesta, jot
ka väittelyt syntyivät 1890-luvun
loppuvuosina. Hän oli ehdotto
masti itsenäisen työväenpuolueen
perustamisen kannalla ja tämä
kanta hyväksyttiin Turussa pi
detyssä kokouksessa vuonna 1899,
jossa tehtiin lopullinen pesäero
wrightiläisyyden kanssa ja ryh
mityttiin työväen luokkaohjelman
ympäri. N. R. af Ursin oli näin
perustetun puolueen ensimäinen
puheenjohtaja.
Suomen
puolu
een viime vuosien vaiheisiin on
hän ottanut osaa m. m. olemal
la puolueemme edustajana vuo
den 1907 ja 1908 valtiopäiviillä,
jolloin hän valittiin eduskunnan
varapuhemieheksi ja tvöyäenasiain valiokunnan puheenjohtajak
si. Sen jälkeen hän ei ole otta
nut vastaan ehdokkuutta ja on
viime vuosina enimmäkseen ra
joittunut kirjalliseen työhön,
Tov. N. R. af Ursin on julkais
sut monta huomattavaa teosta.
Suomalaisen työväenliikkeen al
kuaikoina
julkaissut
teokset
'Työväen ammatillisesta ja v a l
tiollisesta
liikkeestä
F.uropan
suurissa sivistysmaissa” ,
sekä
”TyÖväenkysymyksiä”-nimisen te
oksen eri osat, joissa hän käsit
telee tärkeitä työväenpuolueitten
ohjelmakysymyksiä,
aikoinaan
suuresti edistivät sosialistista va
listustyötä ja on niissä vielä ny
kyä joillekin
huomioonotettavaa.
Hän ensimäisenä toimitti Kom
munistisen Manifestin suomek
si julkaisemisenkin.
Kirjassaan
"Saksan
sosialidemokratia”
on
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hän antanut suomalaisille sosia
listeille hyvän oppaan sosialismin
emämaan liikkeen tuntemiseksi.
Tämän lisäksi on hän julkaissut
matkakertomuksia ja suuren mää
rän kirjoituksia sanomalehdissä
sekä tilapäisjulkaisuissa,
joista
useat ovat ilmestyneet kirjamuo
dossakin.
Raivaajan kustannuk
sella juuri ilmestyy nimellä „Proletaarimietteitä” kokoelma tällai
sia kirjoituksia myöhemmiltä ajoilta.
Täydellä syyllä voi sanoa, että
toveri N. K. af Ursin on osal
taan suorittanut hyvän kappaleen
päivätyötä suomalaisessa sosialistiliikkeessä. ja tämän työn on
hän tehnyt kaikessa vaatimatto
muudessa pyrkimättä „herras-sosialistina” sen enempää vaikutta
maan aktiiviseen toimintaan kuin
mitä
hän
puolueen jäsenenä,
yksilönä. 011 halunnut sanoa. Hän
oli navakka taistelija millin aikoi
hin, jolloin työväenliike rikkoi
viimeiset kahleet, joihin Suomen
herraskaiset koettivat sitoa sen,
ja hänen kirjoituksensa ovat ai
na sisältäneet terävän kärjen
suunnattuna luokkavihollistamme
vastaan. Mutta liikkeen sisäisiin
erimielisyyksiin
ja
tappeluihin
tov, Ursin yleensä ei ole puut
tunut, vaan omalta osaltaan tyy
tynyt siihen kehityskulkuun, jon
ne luokkataistelu on meidät kul
jettanut ja kuljettaa.
Co-vuotispäivänään
voi tov,
Ursin katsoa taakseen yli kol
mekymmentä vuotta kestäneeseen
arvokkaaseen puoluetyöhön ja me
emme voi hänelle mieluisampaa
tervehdystä täältiikään lähettää
kuin, että lujalla kädenpuristuk
sella ja ..jenkikielellä’ sanomme
hänelle "Weil done” .
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