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Jaan Tõnissoni telefonikorraldus 
ja mis kõik sellele järgnes

Krista Aru

A nton Jürgenstein (1861–1933) sai Pos-
timehe toimetuse liikmeks 2. jaanuaril 

1906. Jaan Tõnisson oli Jürgensteiniga, kes oli 
aastatel 1885–1905 Vändra kihelkonnakooli 
õpetaja, lähemalt tutvunud 1902. aastal, kui 
peeti läbirääkimisi ajakirja Linda müügiks.1 
Läbirääkimised lõppesid Tõnissonile edukalt, 
mitme konkurendi ees sai ta Linda omanikuks.2 
Ajakirja vastutavaks toimetajaks jättis Tõnisson 
Vändras elava ja töötava Anton Jürgenstei-
ni. Et ajakirja Linda osas sujus Tõnissoni ja 
Jürgensteini koostöö hästi, tegi Tõnisson juba 
1903. aastal Jürgensteinile ettepaneku kolida 
Tartusse ja tulla tööle Postimehe toimetusse.3 
Jürgenstein, kel oli seljataga raske ja keeruline 
aeg ajakirja Linda toimetamisel4 ning toita ja 
katta suur perekond, ei tormanud Tõnissoni kui 
tol ajal siiski noore, aga oma ajalehes avaldatud 
juhtkirjade ja avalike esinemistega eelkõige eesti 
keele ja eestlaste organiseerumise küsimustes 
juba palju kõneainet pakkunud toimetaja käe 
alla uisapäisa. Kõigepealt tegi Jürgenstein ta 

enda soovil 1904. aasta suvel Postimehe juures 
läbi nn. ühekuulise katseaja, et aru saada, kas 
töö sobib.5 Lõpliku otsuse Postimehe ja Tartu 
kasuks langetas Jürgenstein siiski üsna kiiresti, 
sest töö ajalehe juures meeldis. Kogu elu ümber-
seadmine võttis veidi aega ja Jürgenstein kolis 
oma perega Tartusse 1905. aasta sügisel.

Jürgenstein oli töökas, korrektne ja usal-
dusväärne toimetuseliige. Tema usk hariduse 
vajalikkusesse ja rahva enda loodud seltside ja 
organisatsioonide tõhususse sobis Tõnissoni 
juhitava Postimehe üldise ideoloogiaga. Niisa-
muti oli Postimehega kooskõlas Jürgensteini 
kui kirjanduskriitiku meelelaad – edendada 
tuleb algupärast kirjandust, milles kujutatakse 
rahva tegelikku elu, ja seda mitte naturalistlikes 
toonides, vaid veidi idealistlikus valguses, sest 
just seeläbi suudab kirjandus täita oma peamist 
eesmärki: lugejat harida ja kasvatada.6 

A. Jürgenstein oli Postimehe toimetuses tööl 
kuni 1929. aasta 17. märtsini, mil ta läks omal 
soovil puhkepalgale (tasu, mida asutus/organisat-

1 J. Tõnissoni kiri V. Reimanile 26.X 1902. – EKM, EKLA, EKS, Reiman 7:1.
2 1901. aastal soovisid ajakirja Linda osta kolm meest: raamatukaupmehed Gustav Paju Pärnust ja Friedrich 

Karlson Võrust ning Jaan Tõnisson Tartust. Ajakiri müüdi 1200 rubla eest J. Tõnissonile, kuigi 12. juunil 1902 
oli Jürgenstein sõlminud ostu-müügilepingu G. Pajuga niisama suure summa ulatuses ja käsirahagi (150 rubla) 
kätte saanud. G. Pajuga sõlmitud leping muutus õigustühiseks, kui Paju ei tasunud 5. juulil järgmist osamaksu. 
– A. Jürgensteini kiri H. Prantsule 15.V 1901. EKM, EKLA, f. 4, m. 4:1; Leping G. Paju ja A. Jürgensteini 
vahel 12. VI 1902. EKM, EKLA, f. 184, m. 15:9. 

3 A. Jürgenstein väidab oma mälestustes, et Tõnisson kutsus ta Postimehe juurde 1904. aastal (A. Jürgenstein. 
Minu mälestused. I. Tartu, 1926, lk. 172). Näib siiski, et Jürgenstein eksib kutsumise aastaga. J. Tõnisson 
pidi Jürgensteini kutsuma 1903. a., sest kui Karl Eduard Sööt tegi Jürgensteinile 1903. a. ettepaneku tulla 
Tallinnasse ajalehe Eesti Postimees toimetajaks, siis vastab Jürgenstein oma kirjas: “Mina olen oma sõna juba 
Tõnissonile andnud, et ma Tartusse Postimehe juurde tulen.” – A. Jürgensteini kiri K. E. Söödile 1. III 1903. 
EKM, EKLA f. 173, m. 8:21. 

4 Heinrich (Hendrik) Prants oli L. Suburgi käest ajakirja väljaandmise õiguse omandanud 1894. aastal. A. 
Jürgenstein aitas Vändrast Prantsu palvel ajakirja toimetada ja sai 1898. a. ajakirja väljaandjaks ning Prantsu 
kõrval ka Linda vastutavaks toimetajaks. Ajakiri vaevles majandusraskustes ja kasutas ilmumiseks ka baltsisaksa 
mõisnikelt palutud toetust.1902. aasta detsembrist ilmus Linda Tartus J. Tõnissonile kuuluva perekonnaaja-
kirjana 1905. aasta lõpuni. A. Jürgenstein oli ajakirja viimase numbrini selle väljaandja ja vastutav toimetaja 
(tegevtoimetajaks oli 1904–1905 Ernst Enno).

5 A. Jürgenstein. Minu mälestused. I. Tartu, 1926, lk. 172.
6 A. Jürgenstein. Sihid ja jooned Eesti kirjanduses. – Linda 1899, nr. 40.
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sioon hakkas maksma oma väärikale liikmele, kui 
viimane suundus vanadus- või tervisepuhkusele). 
Sellel üle kahekümne aasta kestnud Postimehe 
perioodil täitis Jürgenstein kõige erinevamaid 
tööülesandeid nii Postimehe kui ka selle lisade 
(nt. nalja- ja pilkeleht Sädemed) ja eriväljaanne-
te (nt. ajaleht Elu) juures, kuid ennekõike oli ta 
päevalehe tegevtoimetaja ja ka vastutav toime-
taja. (Tõnisson nimetas Jürgensteini 1929. a. ka 
“meie lehe teiseks peatoimetajaks”.) Jürgenstein 
oli kõikide nende aastate jooksul toimetuses see 
inimene, kes šefiga (nii kutsuti toimetuses Jaan 
Tõnissoni ja seda ka siis, kui ta istus riigivanema 
toolil) igapäevaselt väga lähedalt kokku puutus, 
teadis ta harjumusi ja kombeid. Just Jürgenstei-
nil palus Tõnisson vahel üle lugeda ja parandada 
oma järjekordselt väga pikaks veninud juhtkir-
ju.7 Jürgensteini lojaalne ja truu käitumine ning 
suhtumine andsid talle teenimatult hüüdnime 
“sulane Anton”.8 Teenimatult, sest tegelikult 
oli Jürgensteinil alati oma arvamus, ainult et 
enamasti see lihtsalt ühtis Tõnissoni omaga. Ja 
seda, et talle ei meeldi Tõnissoni järsk ja kärkiv 
toon eriarvamuste lahendamisel, oli Jürgenstein 

Tõnissonile öelnud juba tööle asudes ning Tõ-
nisson oli seda aktsepteerinud.9 

Kui Jürgenstein läks 1929. aastal Postime-
hest eelkõige tervisehädade tõttu “pikaajalisele 
puhkusele”, siis kirjutas Jaan Tõnisson ajalehes, 
et Anton Jürgenstein kui üks tema lähemaid 
kaaslasi on talle isiklikult väga suureks abiks 
olnud ja et toimetusse sobis väga hästi “Jür-
gensteini tore tuju ja jovialiteet, millega tema 
aidanud sõbralikku töömeeleolu hoida”.10

Sellessamas kirjutises, millega Postimehes 
märgiti nii viiekümne aasta möödumist Jür-
gensteini ajakirjanikutöö algusest kui ka selle 
tegevuse lõpetamist, vihjab Tõnisson ka sellele, 
et üks kord on tema ja Jürgensteini vahel olnud 
tõsine pahandus. Tõnisson kinnitab ka kohe, et 
asi sai selgitatud ja “tuju oli mõlemal jälle endi-
ne”, kuid jätab täpsustamata, mis pahandus see 
oli. Juba kolm aastat varem ilmunud mälestus-
teraamatus oli A. Jürgenstein samuti maininud 
pahandust tema ja Tõnissoni vahel, mis sundi-
nud teda isegi ajutiselt toimetusest lahkuma, 
kuid mis lahendati, kui mõlemad pooled oma 
esinemistes ja seisukohtades järele andsid. 

7 A. Randalu (Bachmann). Jaan Tõnissoni kool. – Jaan Tõnisson töös ja võitluses. Koguteos tema seitsmeküm-
nenda sünnipäeva puhul. Tartu, 1938, lk. 289.

8 O. Rütli mälestusi. Ühe eesti sugupõlve tööst ja võitlusist. New York, 1964, lk. 186.
9 A. Jürgenstein. Minu mälestused. I. Tartu, 1926, lk. 172.
10 J. Tõnisson. Anton Jürgenstein ja Postimees. – Postimees 17. III 1929, nr. 75.

J. Tõnisson astub vangimajja sõiduks voorimehe troskasse, teda saadab A. Jürgenstein.  26. mail 1908. KM EKLA, B-177.9
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Millega oli tegu, ei selgita täpsemalt ka tema.11

Sellele, mis 1921. aastal juhtus, annavad sel-
gust Jürgensteini ja Tõnissoni kirjad. Mõlemalt 
poolt on 1921. aastal kirjutatud kaks kirja. Eesti 
Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhii-
vis on neist säilinud Anton Jürgensteini viimane 
kiri (kuupäevata, aga kirjutatud kas 28. või 29. III) 
ja kaks kirja Jaan Tõnissonilt (22.III ja 31.III). 

Tüli ajend oli iseenesest lihtne: Jaan Tõnis-
sonile vastati telefonis ebaviisakalt, ta “kärgatas” 
selle peale oma äkilisel moel12 ja oli valmis 
“süüdlast” karistama. Tegeliku “süüdlase” ase-
mel (kelleks oli Jürgensteini tütar) tahtis esialgu 
süü enda peale võtta aga ärijuhatuses töötav 
neiu, siis aga ilmus Tõnissoni kabinetti juhtunut 
selgitama hoopis teine neiu... ja ilmselt pike-
malt juurdlemata, kes siis midagi ja millal tegi, 
hakkas Tõnisson korda looma ja lahti laskma. 
Kogu lugu jutustatakse kirjades ümber just nii, 
kuidas kumbki pool asjast aru sai, kusjuures Jaan 
Tõnissoni kiri 22. märtsist on tõeline kirjeldus 
või ümberjutustus ega sisalda ühtegi teravamat 
sõna. See 22. märtsi kiri pakub pigem lepitust, et 
kui tütarlapsed paluksid oma ebaviisaka ja “hä-
bemata” käitumise pärast vabandust, siis tema 
unustaks kogu asja.13 Jürgenstein aga ei võtnud 
lepitust vastu, sest nägi Tõnissoni käitumises 
ülekohtust omavoli. Pealegi oli pahandus saanud 
alguse tema tütrest ja hoolitseva perekonnapea-
na oli Jürgenstein oma laste eest alati väljas. 

Kuid miks Jürgenstein pidi arusaamatust 
õiendama kirja teel? Miks ta lihtsalt ei läinud 
ja rääkinud Tõnissoniga?

See, et Jürgenstein I Riigikogusse (1921–
1923) valitud saadikuna ei olnud igapäevaselt 
Tartus Postimehe toimetuses, ei saanud olla 
takistuseks, sest ta külastas Tartut regulaarselt 
paari nädala tagant.

Võib arvata, et Jürgensteinile ei meeldinud 
need Tõnissoni “piksekärgatused”, et ta tahtis 

rahulikumal moel Tõnissonile viimase eksimust 
selgitada. Kuid see pole siiski vist kirjade kirju-
tamise ainus põhjus.

Näib, et Tõnissoni pahandamine “lohaka 
oleku” peale ning sellele järgnenud Tõnissoni-
poolne vahejuhtumi kergekäeline ja ainuisikuli-
ne lahendamine soojendasid Jürgensteinis üles 
ühe aastatetaguse solvumise, millele Tõnisson 
ilmselt enam ei mõelnud, aga mida Jürgenstein 
polnud unustanud. See solvumine ulatus tagasi 
aastasse 1917 ning seda poleks olnud Tõnisso-
niga niisama lihtne jutuks võtta.

Punased võtsid võimu Tartus ja 
siurulased Postimehes

 Jürgensteini hingel kipitava etteheite luges 
Tõnisson Jürgensteini kirjast ise välja (“Teil 
näikse iseäranis südant söövat...”) ja andis sellele 
ka vastuse. Jürgensteini “südant sõi” küsimus, 
miks ikkagi Tõnisson 1917. aastal, kui ta pidi 
maalt kiiresti lahkuma, et pääseda pikemaaegsest 
punavõimude vangistusest, andis Postimehe 
ülemjuhtimise Adam Bachmannile (1935. aastast 
Randalu), mitte aga Anton Jürgensteinile.14 Tõ-
nissoni selline otsus pidigi olema Jürgensteinile 
vastuvõetamatu, sest vaid mõni aasta enne seda 
oli Tõnisson palunud Jürgensteini, et kui tema, 
Tõnissoniga, midagi juhtub, püsiks Jürgenstein 
ajalehe juures seni, kuni välised olud vähegi või-
maldavad.15 Tõnissoni korraldusega anda ajalehe 
üldjuhtimine 1917. aastal Adam Bachmannile 
polnud tookord rahul ka Oskar Kallas, kuid 
temalt polnud Tõnisson lubadust võtnud ja nii 
leppiski Kallas talle Tõnissoni poolt saadetud 
kirjaridadega: “Tööd on Sinul ju toimetuse sek-
retariaadis küllalt. Iseäranis peaksid Sa nüüd ka 
lehe talituse, iseäranis tellimiste ja lehe reklame 
asjus kõik jõu kokku võtma.”16 

11 A. Jürgenstein. Minu mälestused. I. Tartu, 1926, lk. 173.
12 Arno Raag on kirjutanud: “Täie õigusega võib Tõnissoni tõsisemaid pahanemisi võrrelda äikesega, sest tema 

jõuline hääl paisus sel juhul niivõrd valjuks ja sageli nii silmapilkselt, et mõjus piksekärgatusena.” A. Raag. 
J. Tõnissoni ajakirjanduslikus koolis. – Jaan Tõnisson töös ja võitluses..., lk. 277.

13 Jaan Tõnissoni kiri Anton Jürgensteinile 22. III 1921. – EKM, EKLA, f. 184, m. 12:13.
14 Adam Bachmann (1935. a. Randalu, (1890–1966) oli õppinud Peterburi Ülikoolis õigusteadust ja töötas aja-

lehe Postimees ärijuhina 1916–1917, oli vastutav toimetaja ajalehes Uus Postimees 1917–1918 ja Postimees 
1918–1920. Vaheaegadega (nt. 1919 Ajakirjanduse Büroo juhataja, 1920 reevakueerimiskomisjoni esimees 
Moskvas, töö- ja hoolekandeministeeriumis) toimetuses kuni 1927. aastani. 1930–1940 oli Narva abilinnapea, 
1935–1936 nimede eestistamise büroo juhataja, 1938 Rahvalehe toimetaja. Arreteeriti 1941. Nõukogude Eestis 
tegeles tõlketöödega ega suhelnud vanade tuttavatega (varjunimi Moskvin). J. Tõnissoni kiri A. Jürgensteinile 
15.VIII 1914. – EKM, EKLA, f. 184, m. 12:13. 

15 J. Tõnissoni kiri O. Kallasele 25.XI 1917. – EKM, EKLA, f. 186, m. 75:24. 
16 A. Randalu. Jaan Tõnissoni koolis. – Jaan Tõnisson töös ja võitluses..., lk. 295– 296. 
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Eestist lahkuma sunnitud Tõnissoniga käisid 
Tallinnas kohtumas A. Bachmann ja Friedebert 
Tuglas ning tõid endaga kaasa kirja ajalehte 
Postimees kirjastanud Eesti Kirjastuse-Ühisus 
Postimees juhatusele. Selles kirjas jagas Tõnis-
son ettekirjutusi Postimehe väljaandmiseks ja 
toimetamiseks: mis peaks olema ajalehe nimi 
(Uus Postimees), kuidas peaks toimetuse elu 
edasi minema ning kes peaksid lehe juures ame-
tis olema. Kõik oli punktide kaupa üles loetud: 

“1. “Postimehe” väljaandmise korraldami-
seks volitan A. Bachmanni kõiki tarvilikke sam-
me minu esitajana tegema. Kirj.-ühisust palun 
omalt poolt kõike teha, et “Postimehe” väljaand-
mist  o l u d e k o h a s e l t  võimaldada. 

2. “Postimehe” vastutavaks toimetajaks 
olgu A. Bachmann, kes ühtlasi ka minu kui 
päätoimetaja äraoleku ajal  k o r r a l d a v a 
toimetaja ülesandeid täidab ja t o i m e t u s e 
k o k k u s e a d e  asjus minu nõusolemisel 
otsust teeb. 

3. “Postimehe”  v ä l j a a n d j a k s  olgu 
minu äraolekul  P e e t e r  Põ l d  või selle taga-
siastumise puhul  K a r l  P a r t s. 

4. T o i m e t u s e  k o k k u s e a d e s  võib 
politilise silmapilgu nõudeid mööda m u u d a -
t u s t  ette võtta, nii et toimetuse tööst osa võ-
taksid: 1. Vastut. toim. A. Bachmann (juhtkirjad 
etc.), 2. A. Jürgenstein (juhtkirjad + kodumaa), 
3. K. Einbund (juhtkirjad + kodumaa polit.), 4. 
J. Ilves (polit. ringvaatus etc.), 5. F. Mihkelson 
(Tuglas) (Soome polit. + joonealune), 6. K. A. 
Hindrey (veste + arvustus), R. Kangro-Pool 
(Venemaa ülevaade), 8. A. Gailit (kohalikud), 
9. A. Paulmeister (jooksev töö) [– – –]”17 

A. Bachmann on tunnistanud, et just selle 
“volikirja” alusel toimuski Postimehe “talus” 
sisemine reform, mis tähendas seda, et ajale-
hes Postimees hakkasid tooni ja ilmet andma 
kirjanikerühmituse “Siuru” meelelaad ja “löö-
givalmidus”.18 Bachmann jätab aga märkimata, 
et tegelikult oli Postimehe vallutamise plaan 
“Siuru” tuumikul (August Gailit, Henrik Visna-

puu, Friedebert Tuglas) ja nende tookordsetel 
lähematel toetajatel (Adam Bachmann, Rasmus 
Kangro-Pool, Voldemar Koch-Kures, Johannes 
Aavik) küpsenud juba 1917. aasta varasügisest. 
Et omavahel oli peetud mitmeid koosolekuidki, 
kus arutati, millal ja kuidas Tõnissoni ees lehe 
ülevõtmise plaaniga esineda.19 Tõnissoni kiire 
eemaldamine lehe juurest andis plaanipidajatele 
lihtsalt hea võimaluse oma kava teoks teha. 
Siurulased lükkasid Tõnissonile ette Bachmanni, 
sest Bachmann oli siurulaste seltskonnas oma 
mees, kuid samaaegselt oli ta tööl Postimehe 
ärijuhatuses juba 1916. aastast ning võitnud 
Tõnissoni poolehoiu ja usalduse.20

Miks Tõnisson andis täisvolitused A. Bach-
mannile, konsulteerimata seda valikut oma 
lähimate sõprade ja kaastöölistega (Oskar 
Kallas, Anton Jürgenstein, Peeter Põld), selle 
kohta on mitu erinevat selgitust. Nii on Henrik 
Visnapuu oma mälestustes väitnud, et Tõnisson 
astus ise “uue jõuga” (s. t. siurulastega) kontakti, 
et ajalehe juures veel päästa, mis päästa annab, 
langenud seejuures isegi “melodramaatilisse 
poosi” ning et Tõnissoni otsus ajalehe üle-
andmise kohta polnud muud kui “tark äriline 
kalkulatsioon”.21 R. Kangro-Pool on Tõnissoni 
“palumisele” veelgi värvi lisanud, kirjutades, 
et Tõnisson käskinud Bachmannil toimetusest 
minema saata kõik need vanad olijad, kes uuele 
jõule takistusi teevad, ja hüüatanud koguni: “Ma 
saadan ka vana Jürgensteini Pärnu, et ta seal 
lehe saba toimetaks!”22

M. Raud seevastu ei pea tõenäoliseks, et pa-
lujaks pooleks oli Tõnisson, ajendatuna talle juba 
olemuslikult võõrast “ärilisest kalkulatsioonist”, 
vaid hindab siurulaste võimulepääsu Postimehes 
nendepoolseks olukorra omakasupüüdlikuks 
ärakasutamiseks, milles “vanale rahvajuhile selle 
karuteene tegi” A. Bachmann.23 

Kuidas kõik tegelikult neil Tallinnas “Kuld 
Lõvis” toimunud läbirääkimistel kulges, on aas-
takümneid hiljem raske öelda. Kuid selge on see, 
et Tõnisson oli ajalehe saatuse pärast mures ja 

17 A. Randalu. Jaan Tõnissoni koolis. – Jaan Tõnisson töös ja võitluses..., lk. 295–296.
18 A. Randalu. Jaan Tõnissoni koolis. – Jaan Tõnisson töös ja võitluses…, lk. 296. Kirjanike ühing “Siuru” 

loodi 10. juulil 1917 (põhikiri registreeriti 26.VII) ja selle olulisim tegutsemismotiiv oli “oma loova vaimu 
avaldamisvõimalus”. (Fr. Tuglas. Aja kaja. Tartu, 1920, lk. 84). “Siuru” liikmed olid Artur Adson, August 
Gailit, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Marie Under ja Henrik Visnapuu, kuid rühmitusel oli ka nn. 
vabaliikmeid ja toetajaid. 1917. a. sügisel otsis “Siuru” endale kandepinda Tartust. 

19 R. Kangro-Pool. Postimehe jõulunumber 1917. a. – Päevaleht 23.XII 1929, nr. 350.
20 M. Raud. Kaks suurt..., lk. 102.
21 H. Visnapuu. Päike ja jõgi. Lund, 1951, lk. 304–305.
22 R. Kangro-Pool. Postimehe jõulunumber 1917. a. – Päevaleht 23.XII 1929, nr. 350.
23 M. Raud. Kaks suurt..., lk. 101–102.
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ta usaldas neid, kes talle oma abi pakkuma tulid. 
Mingil määral tahtis Tõnisson ajalehe toimetust 
uute ja värskete jõududega neil poliitiliselt nii 
ebastabiilsetel aegadel kindlasti ka tugevdada. 
Seda, et Postimees ei tohi vananeda ja peab jää-
ma vastuvõtlikuks kõige uue suhtes, et ajalehel 
tuleb leida kõlapind vanade ja noorte vahel, mis 
võimaldaks “ühist tööd meie rahvusliste aadete 
teenistuses”, kinnitas Tõnisson ju oma juhtkirjas 
“Eesti politilise enesemääramise mõtte sõpra-
dele”, mis oli kirjutatud veel enne tema maalt 
lahkumist ja mis ilmus ajalehe Uus Postimees 
esimeses numbris.24 

Kuid ilmselt kasutasid Tallinnas käinud lä-
birääkijad Bachmann ja Tuglas oma plaani ellu-
viimiseks väga osavalt ära ka Tõnissoni ülitund-
likkust kõikide ajalehega seotud otsuste suhtes, 
juhtides tema tähelepanu sellele, et Postimees 
hakkas ilmuma nime all Hommiku Postimees, 
ilma et seda oleks Tõnissoniga läbi räägitud või 
kooskõlastatud. Seda, et Tõnisson oli Hommiku 
Postimehe ilmumisest häiritud, tõendavad esi-
mesed laused tema kirjast ärijuhatusele: ““Posti-
mees” on Tartu revolutsioonikomitee poolt kinni 
surutud, aga veel mitte surmatud. Ei ole ka minu 
õ i g u s e d “Postimehe” v ä l j a a n d m i s e  
asjus mitte hävitatud. Seda arusaamatum on 
minule, kuidas Tartus on võidud “Postimehe” 
väljaandmisele asuda, ilma et minu poolt P. 
Põldi ja L. Neumanni kaudu saadetud juhatusi 
ja näpunäiteid silmas oleks peetud.”25 

Nimelt oli ju Postimehe ilmumine katkenud 
vahetult pärast seda, kui 21. novembri hommi-
kul kell 8 tungisid Postimehe toimetusse Tartu 
Tööliste, Soldatite ja Talupoegade Saadikute 
Nõukogu Täidesaatva Komitee sõdurid, kes 
arreteerisid Tõnissoni, rüüstasid trükikoja ja 
toimetuse ning korjasid kokku ja hävitasid tolle 
päeva lehenumbri. Vangistatud Tõnisson ei 
teadnud, et ei keelustatud ainult seda ühte aja-
lehenumbrit, vaid et Postimehe ilmumine keelati 
üldse ära ja et sellele aktsioonile eelnenud ööl 
oli täidesaatev komitee teinud otsuse kehtestada 
Tartus sõjaseisukord ning sulgeda nende vaenu-

liku hoiaku tõttu “rahvavalitsuse vastu” ajalehed 
Postimees ja Rizhski Vestnik.26 Sel ajal aga, kui 
sõjaseisukord Tartus 24. novembril tühistati, 
oli Tõnisson juba Tallinnas ja Jürgenstein, kes 
ajalehe eest hoolitses, käitus nii, nagu oleks igas 
analoogses olukorras talitanud ka Tõnisson ise. 
Selleks, et Postimehe väljaandmisesse ei tekiks 
enam pikemat pausi, esitas A. Jürgenstein täi-
desaatvale komiteele palve lubada toimetusel 
taas kasutada trükikoda.27 Selle loa Jürgenstein 
ka sai ning peamiselt tema ja juba 1901. aastast 
Postimehes töötanud Artur Paulmeistri eestve-
damisel hakkas 29. novembrist ilmuma Postimees 
nime all Hommiku Postimees. Selle väljaandjaks 
oli märgitud Artur Paulmeister (sellest ka Tõ-
nissoni märkus tema “õiguse” kohta Postimehe 
väljaandmise osas). Hommiku Postimeest ilmus 
vaid kuus numbrit, neist viimane 5. detsembril. 
6. detsembril hakkas Postimees ilmuma juba 
Tõnissoni antud nimega – Uus Postimees. 

Jürgenstein oli andnud endast parima, aga 
vastutasuks oli – tema kõrvalejätmine ja uus 
ülemvõim Postimehe talus.

Millised iganes olid Tõnissoni kaalutlused 
1917. aasta keerulistel päevadel, kuid kindel võib 
olla selles, et nii jõulist muudatust ja pööret, kui 
pakkus 1917. aasta Uue Postimehe jõulunumber, 
ei osanud Tõnisson uneski näha. See oli “täielik 
vabameelsus vaimlistes ning kultuurilistes küsi-
mustes” millega taheti “loputada väikekodan-
laste lopergusi ajusid”.28 See õnnestuski: kalliks 
jõuluõhtuks anti lugejatele Fr. Tuglase hoolikalt 
koostatud mahukas kirjanduslik lehenumber, 
kuid harjumuspärase jõulusõnumi asemel oli 
selles juttu iharusest ja lembusest, pitsidevahust 
ja kultuuri esteetikast.29 

Tõnissoni vanadel kaaslastel oli selles Siuru-
Postimehes küllaltki keeruline olla ja kuigi ka 
sellele teisele poolele, nn. vanadele olijatele, 
anti vastulauseks sõna, ei teinud see neile üldist 
olukorda kergemaks.30

Seesama 1917. aastal juhtunu räägibki taus-
tana kaasa Jürgensteini ja Tõnissoni kirjadele 
1921. aastast. 

24 J. Tõnisson. Eesti politilise enesemääramise mõtte sõpradele. – Uus Postimees 06.(19.)1917, XII, nr. 1.
25 A. Randalu. Jaan Tõnissoni koolis. – Jaan Tõnisson töös ja võitluses..., lk. 295.
26 Teadaanne. – Edasi 24.XI (07.XII)1917, nr. 5.
27 Teadaanne. – Edasi 25.XI (08.XII)1917, nr. 6.
28 R. Kangro-Pool. Ajanõuetele lähemale. – Odamees 1919, nr. 1, veerg 42.
29 Uus Postimees 22.XII (04.I 1917), nr. 15.
30 P. Põld kirjutas oma vastulauses, et “Eesti, kui tal tulevikku peab olema, ei tohi “Siurut” tunnistada, vaid 

peab tema endast välja sülitama kui kihvtiolluse, mis organismile kahjulik” ning et siurulaste kui “vaimuhai-
gete koht on erguhaigete majades”. P. Põld. Mõned “Siuru” kultuurilised konsekventsid. – Uus Postimees 
30.XII(12.I) 1917, nr. 19. 
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Anton Jürgensteini kiri 
Jaan Tõnissonile
(EKM, EKLA, f. 184, m. 1:2)

V. a. herra Tõnisson!

Teie jutustuses asjade käigust olete Teie ühe peamomendi välja jätnud, mis asjale puhtalt teise 
näo annab. Aga ma korrigeerin kõik järgemööda.

Minu tütar31 ei ole keelatud tsentraalist kõnelenud, ei üle pea ise kõnelema läinud, vaid teda 
on välja kutsutud kõnelema ja ta on alt kastist kõnelenud.

Tema ei ole sellest telefoni keelust kõige vähematki teadnud.32

Tema kõneles tuttavaga, kellega piinlikult sõnu ei tulnud valida. Ja kui järsku teise hääle 
kuulis, siis ta arvas, et kõnelema hakkas keegi teine tuttav selles samas ühenduses, kellelt ta siis 
nime küsis. Niipea kui hääl ägedaks läks ja ta Teie hääle äratundis, kohkus ta ja pani toru käest, 
mille Kata Luiga33 uuesti kätte võttis kui Teie uuesti kõlistasite, aga juba üleval tsentraalis. Te-
ma Kata, oli siis viimane kõneleja, ja tal oli täis õigus ütelda, et tema oli kõnelenud. Siit midagi 
sihilikku välja leida, arvata, et Kata sellepärast ennast ette lükata tahtis, et temal kergem on 
süüd oma peale võtta jne., see on minule otse mõistatus. Kata teab väga hästi, et tema äris heas 
seniidis ei seisa ja Teie teate seda ka. Teie kostate ühte lugu, et minu tütar sellepärast viisakuseta 

31 Hella Jürgenstein (sünd. 1899, abielludes Raid) töötas Postimehe toimetuses korrektorina aastast 1920 ja 
lahkus 1921. a.

32 Telefonikorralduse oli sisse seadnud J. Tõnisson ja seda seepärast, et talle olla pidevalt väljastpoolt kaevatud, 
et Postimehesse on võimatu helistada: keegi ei võta vastu, sest telefon oli “läbikäiguruumes” ja keegi ei vas-
tuta selle eest. Oleks vaja olnud “telefoniametnikku”, kuid ärijuhatus polnud nõus eraldi telefonivastuvõtjat 
palkama. Nii laskis Tõnisson alt “läbikäiguruumest” “tsentraaliks”, kuhu kõik kõned sisse tulevad ja kust 
need siis laiali saadetakse, muuta ruumiks, kus töötasid raamatupidajad. Sellest raamatupidamisruumist 
oli keelatud töö ajal rääkida teistel peale ärijuhatuse liikmete ja raamatupidajate. Neiu Jürgenstein oli aga 
rääkinud just “tsentraalest” ja kui Tõnisson “kõlistas” ning küsis “Kas on Postimees?”, olla temalt vastu 
küsitud “Kes Teie siis olete? Mis Teie nimi on?” ning siis toru ära pandud. Tõnisson kõlistas uuesti, lõpuks 
keegi tütarlaps võttis ja siis küsis Tõnisson kohe Kirpi. – J. Tõnisson A. Jürgensteinile 22.III 1921. EKM, 
EKLA, f. 184, m. 12:3. 

33 Kata (Katja) Luiga töötas Postimehe äritalituses aastatel 1909–1932.
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Anton Jürgenstein. KM EKLA, B-63.21
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üles astub, et tal minus seljatugi on – kuidas leiate siis nüüd, et Kata positsion tugevam on ja 
Hella ennast tema varju peidab? Tehke seda mõne rumalamale selgeks, minule mitte. Teie leiate 
siis, et Kata üleannetu olnud ja et sellele tulla rohtu otsida: ja rohi: ilma ülekuulamata leivast 
lahti. Niiviisi, herra Tõnisson, võib pallidega mängida, mitte elavate inimestega, kelle inimese 
väärtus karva pealt niisama suur on, kui Teie oma. Kui tuuline Teie väide Kata kõva positsiooni 
kohta on, selgub ka teiste arusaamistest, sest vana Kirp,34 kui ta Kata nuttu nägi, ütles just minu 
tütrele, et tema peaks kõnelema Teiega ja süü oma peale võtma, sest et temal vast kergem oleks 
asja läbi viia. Ja kuigi Kata teise süü oma peale oleks võtnud oma kõva positsiooni kohta, siis 
ei oleks see mitte üleannetus, vaid lugupidamisväärt tegu, mida ainult Teie üksi lahtilaskmisega 
võiksite hinnata, ei keegi teine.

Ja siis – mis õigus oli Teil “käsku” anda teda jalamaid lahti lasta? Kata Luiga ei seisa mitte 
ajalehe Postimehe teenistuses, vaid Postimehe äriühisuse teenistuses. Neid teenijaid võtab ametisse 
ja laseb lahti juhatus, aga ei mitte Teie. Selle “õiguse” ja rohu olete omale usurpeerinud. Mina olin 
tol korral juhatuse esimees ja protesteerin niisuguse kisendava ülekohtu vastu ja tahan seda, kui 
Teie oma “käsku” tagasi ei võta, juhatuse, kui tarvis ka peakoosoleku ette tuua. See asjalugu on ka 
peapõhjuseks, miks ma enam Postimehe juhatuse liige ei või olla.

Ma võtsin ette Teile õige rahulikult kirjutada, aga kui juba tegu analüseerida, ei või rahulikuks 
jääda. Otse keema läheb sisemine-inimene, kui niisugust talitust analüseerida.

Kata Luigale on siis kõige jämedamat ülekohut tehtud ja juba see pidi kõik üles ärritama.
Teie jätate üsna nimetamata, nagu oleks see üsna kõrvaline asi, et Teie hra Kirpile kohe sõna-

site, ilma et Teie asja ligemalt järele kuulasite, et see inimene, kes telefoniga kõnelenud, viibimata 
oma lahkumise palve hra Einerile sisse peab andma.

“Tema jalad ei tohi enam Postimehe ruumides liikuda!” See käsk käis minu tütre kohta, sest 
tema oli see telefonilrääkija. Sellepärast on see arusaamata seisukoht nagu oleks minu tütar omalt 
poolt Teile kõigest üles ütelnud. Ma kuulasin temalt piinlikult järele ja tean, kuidas ta on ütelnud: 
ma pidin hra Einerile35 Teie käsu järele oma lahkumise palve ära andma, aga et Teie minu seletusi 
ei kuule, siis ütlen otse Teile, et ma 1. aprilliks lahkun. Ei ole ka sugugi õige, et Teie rahulikult ja 
külma verega olete kõnelenud. Isegi rusikaga vastu lauda olete põrutanud ja karjunud: “Minge! 
Minge!” Seda võivad tunnistada Kata Luiga, minu teine tütar,36 kes seisis koridoris ja isegi hra 
Einer, kes kaugemal seisnud.

Ma ei taha mitte uskuda (minu tütar, kellele Teie kirja ette lugesin, ka mitte), et Teie meelega 
asja ebaõigesse valgusesse seate, aga nähtavalt unustate Teie meeleärevuses kõik, mis vana sügavat 
piiblisõna tõendab: inimese viha ei tea ilmaski, mis õige on Jumala ees.

Minu tütar ei valeta mitte.
Ainukene asi, mis ta õigeks ei pea ja mille kohta tema ennast vabandada laseb ja ka ise va-

bandama valmis on, on see asjalugu, et ta omale tunnistajat nõudis. Ta ei ole aga mitte nii ütelnud, 
nagu Teie näite kuulnud olevat, aga järgmiselt: Ma olen väga ärritatud, nii et ma ei tea pärast, mis 
mina olen rääkinud ja mis Teie räägite. Ma tahaksin seda kõik meelespidada jne.

34 Vana Kirp = Karl Kirp (1895–1930) õppis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja töötas Postimehe toimetuses 
sekretärina aastatel 1920–1922.

35 Hr. Einer = Peeter Einer (1863–1936) oli kahekümnendate aastate alguses (kuni 1925) Eesti Kirjastuse-
Ühisuse Postimees äritalituse juhataja. Seejärel kolis Tallinnasse ja töötas Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse 
raamatukaupluse juhatajana.

36 Jürgensteinil oli üldse kuus tütart, kuid siin on silmas peetud ilmselt Margaretet (abiellus 1918. a. Postimehes 
aastatel 1911–1916 reporterina töötanud Voldemar Koch-Kuresega), kes liikus toimetuses.
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Et ta ärritatud oli, võite arvata, kui temale käsk anti, lahkumise palve sisse anda, nii et 
tema jalad enam Postimehe ruumis ei viibi. Ja peale selle ei ole ühe tunnistaja kutsumine mitte 
esimene sõna olnud, vaid enne seda olla ta juba Teie häälest tundnud, et müristamine tulemas. 
Tema ei ole mitte sõnade pealt püüda tahtnud, kuid ta ei salga, et seda niiviisi võis mõista otsekui 
ta kahtleks.

Sihilikult ei ole siin midagi toime pandud. Minu teine tütar on koridoris herra Kirpile 
küll ütlenud, et kui Hella läheb, siis vist ka isa läheb, s. o. kui Teie sellest oma käsust kinni 
peate, et see inimene, kes kõnelenud, selle jalad ei pea Postimehe ruumidesse enam pääsema. 
Ja see ütelus oli õige. Niipalju tundis ta oma isat, et niisuguse ülekohtu peale tema reageerima 
saab.

Vaadake, hra Tõnisson, niiviisi saan mina asjast aru ja pean ikkagi selle juure jääma, et Teie 
selle terve suure numbri olete teinud, mitte külma ärakaalumise järele, vaid oma taltsutamata 
iseloomu tõttu. Kui see ütelus teravana tundub, siis on ta eraldi ainult vabandatav, sest mis moodi 
peaks ma siis muidu selle tragikomöödia esimest akti, millest järgmine järjekindlalt välja kasvas, 
seletama?

Palun veel kord oma tooni vabandada, aga siin on asju, mis tarvis on oma õige nimega nime-
tada, mis mingit ilustust ei salli.

Kui ka öeldus on moment sees, mis minu tütre poolt vabandamist nõuab, seda võtsin ma juba 
enne arvesse, mitte Teie seletustest, aga see mis Teie enne sissejuhatuseks telefoni juures tegite, 
annab selleks vabandamisvastaseid põhjuseid.

Et minu tütar mitte sihilikult mind seljatoeks võttes, mürgelit ei tahtnud teha, seda võite juba 
sellestki näha, et tema sellest minule sõnagi ei ole teatanud. Tema ei tahtnud mind sellega ärritada, 
tahtis parem minna, ja ehk see temale küll sugugi kerge ei ole, sest ta peab teises linnas koha võtma, 
oma muusikakooli kursuse terve aasta kaotama.

Mina kuulsin asjast alles oma naise37 käest, kes Tallinnasse tuli, aga seal konflikti ära hoid-
miseks asjast õige vabandavas valguses kõneles. Ma sain asja käigust alles koju tulles täielt teada, 
kui ma Hellalt järele pärima hakkasin.

Kui Teie tõsiselt mind Postimehele tarvilikuks peate ja kui Teie minu isikut kõige selle 
järele kannatate (et Teie minu tööd tarvilikuks peate, tean ma), siis teen ma oma jäämise ainult 
sellest ärarippuvaks: Kata Luiga ülesütlemine tuleb tagasi võtta, sest see on täieline kuulmata 
ülekohus.

See käsk tuleb tagasi võtta, et üks inimene, kes telefoniga kõneleb, arusaamatuse pärast lahti 
lastakse. Kui Postimehe juures niisugune “kord” valitseb, et isegi toimetuse liikmed ja korrektorid 
väljakutsumise peale ei tohi kõnelema minna – siis mina niisuguse toimetuse liige mitte ei või olla. 
See ei oleks toimetus, vaid mingisugune korrektsioonimaja.

Kuida öeldud, kui Teie oma tegevuse telefoni juures ja kõik oma eelkäsud, mis vahejuhtu-
mistele aluse lõid, laitmatuteks peate, siis aigutab meie vahel kuristik, millest mina üle ei saa ja 
niisugusel korral on asjata minule veel vastata.

 Aupakliku
 tervitusega
 Teie A. Jürgenstein

37 A. Jürgensteini naine oli Alide Hermine Annette Emberg, kellega ta oli abiellunud 1890. a.
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Ma pean õiglaselt ütlema, et ka mina kerge südamega Postimehe juurest ei lähe.38 Mitte aine-
liselt ei ole mull raske minna, vaid hingeliselt. Oma kolmandiku paremast elueast olen siia jätnud 
ja see loob sidemeid – kuid ma ei või töötada niisuguses isevalitsuslises, kus inimeste saatusega 
mängima hakatakse ja omavoli tarvitatakse (K. Luiga).

 Seesama

Oma kirja lõpetamise järgi küsisin veel korra herra Sagarilt,39 mis tema selles asjas teinud. 
Tema ütles, et tema viimasel jutuajamisel Teiega Teile on püüdnud asja selgeks teha, et vahejuhtu-
mine telefoni juures mitte Hella süü ei ole, sest et tema mitte kõlina peale tulnud ei ole, ega nime 
küsinud, vaid et tema juba kõneles, ei teadnud, et traatidesse uus kõne tuli ja sellepärast arvas, 
endises ühenduses on uus kõneleja kelle nime küsis. Siin ei leidnud Hella ei ka hra Sagar mingit 
vabandust tarvis olevat. Hra Sagar on aga Teile kahel korral ütelnud, et Hella valmis on ennast 
sellepärast vabandama, kui ta Teid haavanud on tunnistaja kutsumisega. Nii ei ole see Teie poolt 
siis mitte õigesti jutustatud, nagu ei oleks Hella ennast sõnagagi vabandada tahtnud. Sellega olete 
Teie minule asja mitte õigesse valgusesse kandnud.

 
 A. J. 

38 Samal päeval, kui Tõnisson kirjutas oma teise kirja, ilmus ajalehes Tallinna Teataja sõnum, et ajalehe alaliseks 
kaastööliseks on saanud Anton Jürgenstein. – Tallinna Teataja 31.III 1921, nr. 71. Tõnissonil ja Postimehel 
ei jäänud muud üle kui asi teadmiseks võtta ja hea kombe kohaselt anda teada ka oma lugejatele pealkirja 
all “Muutused meie lehe toimetuses”. – Postimees 2.IV (20.III) 1921, nr. 71.

39 Hr. Sagar = Peeter Sagar (1889–1930), kes tuli Postimehe toimetusse tööle 1921. a. alguses, ning kui 1921. 
a. detsembris asutati Postimehe Tallinna abitoimetus, läks 1922. a. algusest Tallinna abitoimetusse juhatama 
sealset kohaliku elu osakonda.
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Jaan Tõnissoni vastus
Anton Jürgensteinile 
(EKM, EKLA f. 184, m. 12:30)

 Väga austatud hr. Jürgenstein. Tartu, 31. märtsil 1921

Teie tarvitate juhust, et minule suure hooga hulk tigedaid sõnu ütelda. Teie seisak seejuures 
on üli traagiline. Kuid o l u l i n e alus konfliktil on nii tühine, et Teie kibedad sõnad minu peale 
mingit tõsist mõju ei avalda.

Lehe talitusest tahetakse lohakat olekut välja kasida. Otsekui kiuste juhtub aga jälle, et lehe 
talituse telefonil viisaka küsimuse peale upsakalt vastatakse. Juhtumisi on isik, kellele väljakutsuv 
vastus osaks saanud, lehe toimetaja. Ilma et tema hakkaks asja lähemalt jälgima, laseb tema toime-
tuse sekretäri kaudu ütelda, et äriteenistuses teeniv neiu, kes ennast süüdlaseks üles annud, esinegu 
ärijuhile oma lahkumise-palvega. –

Varsti ilmub toimetaja jutule lehe korrektuuris töötav neiu, seletades, telefoni-kõne asjus 
sündinud mingi sekeldus tema pärast. Nüüd tahtvat toimetaja jutule ilmuda aga  t u n n i s t a j a  
juuresolekul, et teada oleks  m i s s u g u s e i d  s õ n u  temale öeldaks... Pahaselt küsib toimetaja,  
m i s  see  t ä h e n d a b, kui teda tullakse  t u n n i s t a j a  juuresolekul  s õ n a d e s t  p ü ü d m a?! 
Korrektor ähvardab, et kui toimetaja teda mitte tunnistaja juuresolekul vastu ei võta, siis tema 
sunnitud on, oma kohalt 1. aprilliks lahkuma... Külmalt vastab toimetaja: Nii kuidas soovite!

Need olulised eeldused võtate teie põhjuseks, et mind valimata haavamistega üle valada.
Et väljakutsuva olekuga korrektor Teie tütar on, siis tahate Teie iseennast ja teisi uskuma panna, 

nagu oleks tema algusest lõpuni üsna õieti talitanud. Teie silmis on tema ainult ilmsüüta “kannataja”, 
kellele mina oma “taltsutamata iseloomuga” koledat ülekohut teinud. See juures pöörate Teie asja 
nõnda, nagu oleksin mina tema ülekohtuselt lahti lasknud, mitte aga tema oma kohta demonstratiiv-
selt üles ütelnud. Ometi on selge, et see lähtekoht  o l u l i s e l t  m i t t e  õ i g e  e i  o l e.

Teisest küljest näeb Teie isalik erapoolikus asjata vaeva seks, et Teie tütre olekut telefoni-
tarvitamisel ja minu vastu väljaastumisel korrektseks kujutada.

N õ n d a  ei tohita telefoni kaudu viisaka küsimise peale mitte vastata, nagu seda neiu Jür-
genstein tegi. Kui Teie tema teguviisi heaks kiidate, siis on see Teie asi. Asjata oleks aga nõuda, et 
seda ka teised teeks. Igatahes mina seda ei võinud heaks võtta, ei taha seda ka edaspidi mitte.

Oma kirjas seletate Teie iseäraliku rõhuga, Teie tütar olevat koguni “kahel korral” lasknud hr. 
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Sagari kaudu ütelda, et “tema valmis olevat” ennast oma haavava ülesastumise pärast minu vastu vaban-
dama!! Teile kui “kõrge politika” amateurile näikse sarnased “diplomatilised” võtted väga imponeerivat. 
Minule mitte. Kui herra Sagar sarnasest võimalusest möödaminnes kõneles, siis kuuldus see kui pilge. Ja 
selle järele, mis tõsioluliselt näha, kuulda, ei ole esimene tunne mind mitte petnud. Igatahes ei olnud mul 
mingit põhjust sarnasest kõnekäänust järjeldada, nagu tahaks neiu Jürgenstein asja õiglaselt heaks teha, 
kui teised korrektorid olid lendu aetud, nii et nad “protestiks” oma kohalt lahkusid; kui vahejuhtum 
vististi selsamal õhtul juba oli Eesti Tütarlaste Kooli ja arvatavasti ka teisale laiale kantud j.n.e. –

Nii ei ole Teil küll vähematki olulist alust haavavaks kõnekäänuks, nagu ei oleks mina oma 
seletuses asjaolu mitte õieti kujutanud.

Iseloomulik Teie praeguse meeleolu kohta on ka Teie seletus, Teie pidavat “selle juure jääma”, 
et mina olevat Teie tütre peale “karjunud”, rusikaga vastu lauda põrutanud ja temale veel “taga 
järele karjunud”: Minge, minge!

Kui mina oleksin väljakutsuva haavamise peale “karjunud”, siis ei hakkaks mina seda mitte 
maha salgama. Praegusel korral on aga asjaolu nii selge, et erutatud tütarlapse vastupidist seletust 
kellegil põhjust ei oleks enam usaldada kui minu kõnet. Kes minu olekut ja kõneviisi vähegi tun-
neb, sellel on ette teada, et see mitte ei või õige olla, nagu oleksin mina lahkujale veel “taga järele 
karjunud”: Minge, minge!

Nagu Teile juba olen seletanud, tuli neiu Jürgensteini haavav ülesastumine minule koguni 
ootamata. Kuid mina jäin üsna külmaks. Selle vastu rõhutate Teie ise, Teie tütar olnud minu juure 
tulles erutatud meeleolus. Nii võis temale kergesti minu  h a r i l i k  kõne iseäranis vali tunduda, 
ilma et “karjumisest” juttu võiks olla.

Teile ei tähenda aga sarnased tõsiolud midagi, vaid Teie arvate võimalikuks insinuerides 
kaalumisele tuua haavavat alternatiivi, kas mina asjaolu “teadlikult” või aga oma “taltsutamata 
iseloomu” tõttu maha salgavat.

Otse komiliseks läheb seisukord, kui Teie õige otsitud rüütelikkusega tõttate “neiu Kata” saatust 
minu hoolimata “omavoli” vastu kaitsma, seejuures isegi kange  ä h v a r d u s e g a  heidutada püüdes, 
et Teie minu peale Kirjastuse-Ühisuse juhatuse, või koguni peakoosoleku ees – kaebtust tõstate... 
Esiteks ei ähvarda “neiu Kata” saatust Postimehe äritalituses mingi hädaoht. Teiseks selguks Teile 
“kaebtuse” korral varsti, et mina üliväga kirjastuse-ühisuse põhikirja ja kodukorra nõuete kohaselt olen 
talitanud, kui mina äriteenijat, keda mul põhjust näis olevat korrarikkumises süüdlaseks pidada, mitte 
otseteed lahti ei lasknud, vaid  ä r i j u h i  juure lasksin juhtida, kellel  k o h u s  ja õigus oli asja kir-
jastuse-ühisuse kodukorra kohaselt lahendada, tarbekorral samme astudes karistuse kõrvaldamiseks.

Mis nüüd Teie paljudesse haavavatesse sõnadesse minu isiku ja oleku kohta puutub, siis on 
nad oluliselt nii vähe põhjendatud, et neid ei maksa üleüldse lähemalt hindama hakata. Ütlejale 
võivad need sõnad vahestkui kes teab kui tabavad ja purustavad nooled paista. Kuid minule ei ole 
nad muud midagi kui ärevaks läinud inimese subjektivselt värvitud fraased, mis oma pinnapeal-
susega ei suuda minu enesetunnet erutada. Küll aga pakuvad Teie tigedad sõnad minule teatavat 
huvitatust kui Teie praeguse hingeolu iseloomulikud väljendused. Kui niisuguseid tuleb minul Teie 
tundeavaldusi arvesse võtta meie isikliku vahekorra kujundamisel. Ja siin peab kainelt tunnistama, 
meie senine vahekord on hävitatud.

Et pöörde põhjuseks oleks olnud minu “taltsutamata iseloom” ja selle hoolimata eneseaval-
dus, seda ei maksa tõsiselt tõendama hakata. Olete Teie ju varemail aegil, kus minu “taltsutamatus” 
ennast kahtlemata nii mõnigi kord õige hoolimatalt on avaldanud, väga hästi enne kui pärast kõiges 
sõbralikkuses minu kõrval edasi võinud töötada, ilma et Teie oleksite katsunud sellest “kihvtitatud 
õhkkonnast” kähku välja peaseda.



Tuna  1/2006 127

Kuidas Teie nüüd olete osanud nii kärmesti ja südikalt teed leida senisest õhkkonnast välja, 
see tohiks erapooletule vaatlejale õige selge olla.

Teie enese seletust mööda on Teile Tallinna sekeldustest “nervid ärevaks” läinud.40 Ootamata 
vahejuhtumine, mis pealegi Teie kui hea perekonnaisa enesetunnet riivab, valab uut õli tulle.

Tekkinud meeleolus kerkivad läinud päevade mälestustest uuel jõul üles “kibedad tunded”: 
“Teie olete minu tööd hinnanud, mitte minu isikut”.

Muutunud väline olukord kergendab “seisukohavõtmist”. Teisal realseid võimalusi rohkem ja 
suuremaid. Jäämine tähendaks väliselt ennem kaotust, mille tasuks senini oli sisemine vahekorra 
sõbralikkus. Kuna see kustumas, mis oleks siis veel hoidmas?!

Kogu põhjuste kompleksi tagajärg: kauaaegne kaaslane “läheb kõige liha teed”, sest et – aeg 
täis on saanud.

Kõige oma taltsutamata iseloomu juures olen ma küllalt kaine mõtleja, et tõsioludest tar-
vilikku järeldust teha ja lihtsa tõe paratamatust tunnistada. Nii võite Teie kõiges oma kihvtises 
meeleolus üsna kindel olla, et mina neid ridasid mingi tagamõttega ei kirjuta. Ei taha Teiega oma 
seisukoha kaitseks vaielda, et Teie meelt muuta. Mis mind ajanud Teie tigeda kirja järele ometi 
Teile veel kirjutama, on õige lihtne asjaolu. 

Nagu Teie omas kirjas ise rõhutate, oleme meie nüüd juba üle 15 aasta koos töötanud häil 
ja kurjel päivil.

Teil näikse iseäranis südant söövat, et mina omal ajal revolutsiooni keerus maalt vabatahteta lah-
kudes “Postimehe” väliseks juhiks mitte Teid ei määranud, vaid noorema mehe. Selles leiategi teie oma 
isiku vähest hindamist. Kuid kainel kaalumisel peaksite teie isegi tunnistama, et see siiski koguni õige 
ja tarvilik võte oli kahelt vaatekohalt. Lehe seisukorda ei maksnud mitte raskendada minu kauaaegiste 
kaaslaste esirinnale nihutamise läbi. Teisest küljest olete Teie küll tõsine ajakirjanik, aga mitte hea 
politiline juht ega juhtiv toimetaja. Teie suggestibel hingeelu ja opportunistliku iseloomu tõttu.

Et mina Teid mitte ei oleks hinnanud kui isikut ja kaaslast, seda võite seletada ainult helevile 
aetud enesetunde nõudlikkuses. Just selles teadmises, et meie pikkade aastate jooksul oleme hea-
de kaaslastena sõbralikult koos tööd teinud, ei tahaks mina Teie praegusest tigedusest hoolimata 
mitte koost minna, ilma et mina tõsiselt püüaksin Teie vastu neid kohustusi täita, mis minule kui 
Postimehe väljaandjale peale paneb Teie kauaaegne töö Postimehe juures.

Nagu sügisel valimis-võitluse teekonnal Teile nimetasin, oli minul nõu Teile senise kauaaeg-
se töö peale edaspidiseks kindlustada Postimehe toimetuse-liikme palka, ilma et Teil tarvis oleks 
alaliselt toimetuses kaasa töötada, vaid Teie võiksite lehes väljaspoolt kirjutada, ilma et ridasid 
hakataks arvama.

Nüüd, kus Teie lähete, ei saa seda kavatsust mitte täide viia. Selle asemel tuleb Teile kauemaks 
ajaks  p u h k e p a l k  kindlustada, poolepalga suuruses, nagu see meil puhkuse korral tarvitusel olnud.

Et praegustes kõikuvates oludes midagi kauemaks ajaks ette ütelda ei saa, käib see kohustus 
esiotsa 6 kuu ehk ½ aasta peale. Selgub kuue kuu pärast, et Postimehe aineline seisukord seda 
lahedasti lubab, siis tuleb puhkepalka edasi pikendada. Et Teie palk praegu 11.000 m. kuus on, 
siis teeb Teie puhkepalk välja 5500 marka kuus. Selle summa võite välja võtta järk-järgult iga kuu. 
Soovi korral võite Teie kogusumma –

33 000 marka – korraga ehk suuremates osades kätte saada, nii kuidas Postimehe äritalituse 
kassaseis seda võimaldab.

Puhkepalk ei kohusta Teid mitte millekski – ei Postimehe, ei ka minu vastu isiklikult.

40 Tõnisson pidas silmas A. Jürgensteini tegutsemist Tallinnas I Riigikogus (1921–1923) Eesti rahvaerakonna 
saadikuna.
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Puhkepalga määramise peale ei tule mitte vaadata kui mingi sõprusteo peale. See on ainult 
Teie kauaaegse ustava töö läbi Postimehe väljaandjale pealepandud kohustuse täitmine.

Mis meie edaspidisesse vahekorda puutub, siis olete Teie oma tundeid minu isiku vastu oma 
mõlemas kirjas küllalt haavaval kujul avaldanud. Senisest sõbralikust vahekorrast meie vahel ei või 
selle järele muidugi mitte enam juttu olla. Kuid see ei tähenda ka jälle mitte, et minu “taltsutamata 
iseloom” nüüd Teie tigedate sõnade pärast tulisest vihast keeks.

Ei, tõesti mitte.
Seks imponeerivad minule liig vähe minu vihaste arvustajate head või halvad otsused. Ainult 

kui Teie seniste lahkujate eeskujul tulete oma  u u e  a r m a s t u s e  õhinal “vana kurja” liig südikalt 
materdama, saate vastu igakordse mõõduga.

Kuid see jäägu tuleviku asjaks!41

Esiotsa olgu minevikule joon alla tõmmatud ilma väikse ärevuseta.

Aupaklikult tervitades
Jaan Tõnisson

41 J. Tõnisson ei jäänud rahule, et ta niisama lihtsalt kaotas ustava kaaslase. Ta üritas Jürgensteiniga kontakti saada 
teiste (näiteks Karl Eduard Sööt) vahendusel. Söödi rahusobitamisele vastas aga Jürgenstein veel väga tõredalt, et 
tema seda asjalugu vahetalitajate kaudu ei selgita, et Tõnisson, kes tüli algatas, pöördugu ise ta poole. Et ta lihtsalt 
ei taha, et temale “kui tegevale toimetajale jälle mõni Bachmann “ülemuseks” seataks, kes lehe blameerimiseks 
kõik oma jõu käima paneb”. Jürgensteini kirjast Söödile selgub ka, et Tõnisson oli Jürgensteinile juba helistanud 
ja pakkunud kokkusaamist Tartus, aga siis ise haige olnud ja Jürgenstein ei tahtnud mingil tingimusel Tõnissoni 
juurde koju minna. Nimelt oli Jürgensteini meelest Tõnisson sellest ajast peale,“kui ta kord peaminister oli”, niivõrd 
muutunud, et “näikse häbiks pidavat üksikutele toimetuseliikmetele isiklikult ligineda, nagu vanasti” ja eelistavat 
välja anda vaid “resolutsioone” ja “ametlikke dekreete”.  Jürgensteini kokkuvõttev vastus Söödi rahusobitamisele 
oli, et kui Tõnisson temaga ise räägib ja teda palub, siis pole tal midagi selle vastu, et Postimehesse tagasi tulla. 
Aga mitte tegev- ega vastutavaks toimetajaks, vaid ainult kaastööliseks reatasu alusel. – A. Jürgensteini kiri K. 
E. Söödile 30.VII 1921, EKM, EKLA, f. 173, m. 8:21. Augustis või hiljemalt septembris pidid Tõnisson ja Jür-
genstein kohtuma ja leppima, sest alates 5. oktoobrist hakkas ajalehes ilmuma Jürgensteini uurimuslik ülevaade 
“Huvitav peatükk Eesti minevikust: Johan Georg Eisen von Schwarzenberg”. 1. novembril 1921, kui Jürgenstein 
sai 60-aastaseks, ilmus Postimehe 1. leheküljel Jürgensteini foto kõrval Jaan Tõnissoni pidulikus ja ülevas toonis 
kirjutis “A. Jürgensteini 60. aasta sünnipäevaks. Heale kaaslasele” (Postimees 01.XI 1921, nr. 253). Enamgi veel: 
1. novembri õhtul, kui Tallinnas kaubandusteenijate ruumides peeti Tallinna ajakirjanike algatusel Jürgensteini 
sünnipäeva, pidas peokõne Jaan Tõnisson. Jürgenstein omakorda pidas Tõnissonile kiidukõne 27. novembril 
“Vanemuises”, kui piduliku aktusega tähistati veerandsajandi täitumist päevast, mil Postimehe toimetajaks sai Jaan 
Tõnisson. (Postimees 27.XI 1921, nr. 275). Oma lahenduse sai ka telefonikorraldus: lisaks üleüldisele telefonile 
sai toimetus erinumbri 2-86. (Postimees 1.X 1921, nr. 227). 1923. aasta juunist sai A. Jürgenstein taas ajalehe 
Postimees vastutavaks toimetajaks, täites seda ametikohta toimetusest lahkumiseni. 
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