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ELŐSZÓ

1. VIKÁR BÉLA (1859–1945)1
Vikár Béla 1859-ben született Hetesen. Iskoláit szülőfalujában kezdte, rövid ideig
Pápán tanult, majd Pécsen érettségizett 1877-ben. Tanulmányait a budapesti Műegyetemen, majd pedig a Bölcsészettudományi Karon folytatta. Már középiskolás korában foglalkozott gyorsírással, 1880-ban pedig az egyetem mellett már az országgyűlési gyorsiroda gyakornoka lett. Az egyetemet 1884-ben hagyta abba, végül nem
fejezte be. Ennek valószínűleg anyagi oka lehetett: a gyorsirodai állás mellett kénytelen volt magántanítói, magántitkári teendőket is vállalni, hogy eltartsa magát. Mindenesetre az egyetemen hallgatott irodalomtörténeti, nyelvészeti és finn nyelvi előadások jó alkalmat kínáltak arra, hogy a 20. század első felének meghatározó és
döntéshozó humán értelmiségével ismeretséget kössön.
Parlamenti gyorsírói állása mellett Vikár foglalkozott néprajzzal és műfordítással
is, valamint ő maga is írt verseket, melyek a Nevető rímek című kötetben jelentek
meg. Etnográfusként Magyarországon elsőként gyűjtött fonográffal, műfordítóként
több nyelvből is fordított. Legismertebb munkája a finn eposz, a Kalevala, magyarra
ültetése. Finnből fordított még kortárs novellákat, színdarabokat is, valamint a finn
mellett franciából, németből, észtből, olaszból, hollandból, norvégból, törökből és
grúzból is készített fordításokat. Vikár több lap szerkesztőségében is dolgozott: a Fővárosi Gyorsíró, a Budapesti Gyorsíró, a Gyorsírászati Lapok, az Élet, a Westöstliche
Rundschau, a Turán szerkesztőjeként és a Pesti Hírlap, a Budapesti Szemle, a német
nyelvű Pester Lloyd, a Magyarság, a francia nyelvű Gazette de Hongrie munkatársaként. Vikárt különböző társaságokban is ott találjuk: a Magyar Néprajzi Társaság titkára, majd főtitkára (1892−95, 1896−97), az Országos Néptanulmányi Egyesület, a
Turáni Társaság tagja, a finnországi Finnugor Társaság (SUS, 1911), a Finn Irodalmi
Társaság (SKS, 1905), a Finn Írók Egyesülete (SKL, 1923) tiszteletbeli, a Magyar Tudományos Akadémiának pedig levelező tagja. Az irodalmi társaságok közül a La
Fontaine Társaság és a német kapcsolatokat ápoló Goethe Társaság alapító tagja volt.
E két társaság célkitűzései között a kulturális kapcsolatok ápolása szerepelt műfordításokon és írói/költői esteken/matinékon keresztül. Leginkább ehhez az irodalom- és
kultúraszervezői tevékenységhez és a szerkesztői munkához kapcsolódóan Vikár kiterjedt levelezést folytatott a kor magyar és külföldi alkotóival magyar, finn, német és
francia nyelven egészen haláláig. A levelek címzettjei között főként a magyar és a finn
kulturális és politikai élet vezető személyiségei találhatóak. Politikusok csak akkor, ha
1 E rövid életrajz megírásához felhasználtam a Schelken−Volly 1960. adatait.

EME
6

Előszó

a kulturális életben is szerepet vállaltak. Vikár meglepően keveset utal leveleiben arra
az ismeretségi hálóra és viszonyrendszerre, melyre mint parlamenti gyorsíró
te(hete)tt szert.
Ami Vikár magánéletét illeti, kétszer nősült, első felesége Krekács Julia(nna) volt.
Krekács elkísérte férjét Finnországba és magyarországi gyűjtőútjaira is. Az itt készült
fotókat többnyire ő készítette. Krekács 1902-ben halt meg. Egy évvel első felesége
halála után Vikár újranősült, második felesége, Böke Kornélia (Cornélia), 1942-ben
hunyt el. Vikárnak egyik házasságából sem született gyermeke, viszont mindkét felesége hozott gyermekeket a házasságba, akiket Vikár a nevére vett. Krekács három
gyereket: Márton (Marci) néhány gyűjtőútra elkísérte nevelőapját, Kálmán festőművész lett, a harmadikról nem tudunk semmit; Böke pedig kettőt: Verát és Györgyöt.
Vikárnak különösen a művészettörténész, fordító Verával volt szoros a kapcsolata.
Feleségének és fogadott lányának 1943-as halála nagyon megviselte az idős Vikárt,
aki a háború miatt Budapestet is kénytelen volt elhagyni. Nővéréhez költözött Dunavecsére, ahol 1945 szeptemberében meghalt.

2. E KÖTET LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI
Magyarországon az elmúlt évtizedben kezdték újrafelfedezni Vikár Bélát és munkásságát. Különösen igaz ez a 2009-es évre, amikor Vikár születésének 150. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémián emlékülést2 rendeztek, melyre több szempontból is érdemes utalni. Az ülés megnyitó beszédében Paládi-Kovács Attila
kiemelte, hogy bár Vikárt leginkább néprajzi gyűjtései és Kalevala-fordítása révén
ismeri a nagyközönség és a szakma is, szükség van Vikár más területen végzett munkásságának feltérképezésére és újraértelmezésére. Az emlékülésen elhangzott előadások arra mutattak rá, hogy a finn eposz lefordítása mellett sokkal összetettebb az a
munka és az a szerep, melyet Vikár a két kultúra – a finn és a magyar – közvetítésében
játszott, hogy a néprajztudós és fordító Vikár mellett az irodalomszervező és lapszerkesztő is figyelmet érdemel.
Az 1999-ben Terbócs Attila összeállításában megjelent Vikár Béla-bibliográfia már
megmutatott valamit Vikár több területre is kiterjedő munkásságából. Mindez azonban, ahogyan egy bibliográfiától elvárható, listaszerűen mutatta fel mindezt.
A Vikár által vagy a neki írt levelekből mindeddig csupán néhány jelent meg különböző folyóiratokban.3 Sebő Ferenc ugyancsak publikált pár népzenei gyűjtéssel
kapcsolatos levelet.4
2 http://mta.hu/cikkek/vikar-bela-emlekules-121481 Letöltve: 2011. 4. 29.
3 Vikár Béla levele Téglás Gézának. Gyorsírási Szemle 1904/3 55−56.; Bakos 1957. (Vikár Béla két
levele Harsányi Istvánhoz, melyek időközben elvesztek); Kristó 1986. 49–53.; Volly 1970. 41–54. Ez
utóbbi kötetben utalás történik arra, hogy az összes Finnországban fellelhető levelet közlik. Előfordulhat, hogy a kézirattárakban ekkor valóban csak ennyi Vikár-levél volt.
4 Sebő 2006. (Ezekre és a finnországi levelekre e kötet Jegyzetek részében a megjelenés alatt utalok.)
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E kötet, címében is felvállaltan, a Vikár Béla által írt leveleket tartalmazza, a hozzá
írtakat nem. A közölt levelek néhány ponton kiegészítik a bibliográfiát,5 különösen
ami Vikár lapszerkesztői és irodalomszervezői munkásságát illeti.
Az e kötetben található levelek felkutatását 2010-ben kezdtem el és 2015 decemberében zártam le. Ez alatt az idő alatt Magyarországon és Finnországban kb. 600, Vikár
által írt levelet gyűjtöttem a következő levéltárakból: Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban: OSZK), Magyar Tudományos Akadémia
Kézirattára (MTAK Kt.), Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára (PIM), a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) kaposvári fiókja, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei és Helsinkiben a Kansalliskirjaston arkisto (KK), Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Kirjallisussarkisto (SKS KIA), Kansallisarkisto (KA), Kansallisteatterin arkisto. A levelek felkutatását és összegyűjtését Magyarországon az
MTA Domus Hungarica (2010, 2011, 2012, 2014, 2015), Finnországban pedig a
CIMO ösztöndíjai (2010, 2011, 2012) tették lehetővé.
A levelek összegyűjtésében éppen az okozta a legnagyobb problémát, hogy különböző levéltárakban találhatóak. Vagyis mindenekelőtt azt kellett tudnom, kivel levelezett Vikár, másfelől pedig azt, hogy az illető személy hagyatéka melyik közgyűjteményben vagy esetleg magánkézben található-e.6 Ez az egyik oka annak is, hogy
nagyon nehéz megállapítani – tulajdonképpen lehetetlen −, mennyire teljes vagy hiányos az itt közölt levélgyűjtemény. A levelekben találunk utalást arra, hogy egy bizonyos levelezés jóval intenzívebb volt, mint amire a megtalált levelek száma következtetni enged. Az eddig olvasott levelek ismeretében pedig arra is nagyobb rálátásunk
van, hogy melyek azok a nevek, melyek feltűnően hiányoznak a címzettek listájáról.
A Vikárnak írt levelek esetében még kirívóbbak a problémák. Vikár 1944–45-ben
többnyire nővérénél, Dunavecsén élt. Budapesti lakását bombatámadás érte. A legtöbb levél és kézirat valószínűleg ekkor tűnt el vagy semmisült meg. A még meglévő
Vikárnak szóló levelek az MTAK Kt.-ban találhatóak. A Magyar Tudományos Akadémia a háború után vette meg a megtalált levelek és kéziratok egy részét, miután Faragó József véletlenül rájuk talált a Teleki téri piacon.7 A hagyaték másik része Bokor
Imréhez került. Egy másik rész, a finn nyelvű levelek, pedig 1963-ban kerültek az
Akadémia kézirattárába Faragó Józseftől (Ms 5203 és Ms 5204 jelzetek alatt). Ezt a
részt Faragó többé-kevésbé rendszerezte. Az általa készített lista a levelek tartalmá-

5 A Terbócs Attila összeállította bibliográfia mellett a levelezés néhány helyen Jávori Jenő bibliográfiáit (1975, 2004) is kiegészíti.
6 A magánkézben található levelek közül néhány e kötetbe is bekerült. Azonban fennmaradtak
olyan levelek is, melyek létezéséről tudok, de arról nincsenek információim, kinek a tulajdonában vannak. Pl. 2010-ben Molnár Lajos református lelkész hagyatékából 12 darab, Vikár által többnyire 1944–
45-ben írt levelet árvereztek el. Ugyanekkor 3 darab Vikárhoz írt levél is kalapács alá került: egy 1945
május 22-én kelt gépirat Vásári István pénzügyminiszter aláírásával, mely Vikár Béla nyugdíjával foglalkozik; Ravasz László püspök gépiratos, aláírt levelezőlapja ugyanebben a témában; egy kórházi értesítő
(gépirat).
7 Hogy pontosan ki fedezte fel/találta meg a kéziratokat a piacon, arról több változat is kering: Gergely Pál, Somody/Somogyi Pál vagy éppen Faragó József. Én azért döntöttem Faragó mellett, mert az ő
hagyatéka révén került a levelek egy része a MTAK Kt.-ba.
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nak rövid leírását is tartalmazza, így a lista szerint hiányzó levelekről is tudjuk kitől
kapta Vikár, milyen témában, és azonosítani is tudtam ezeket egy másik jelzet alatt
található levelek alapján.
A feladók között etnikai szempontból túlsúlyban vannak a finnek, mellettük észt,
német, osztrák feladót is találunk a meglehetősen kisszámú magyar mellett. A körülbelül harminc feladótól csupán 1−3 levél áll a rendelkezésünkre. A benne használt
tegező/magázó forma vagy a levelek stílusa, a bennük tárgyalt téma (személyes/szakmai) utal arra, mennyire lehetett intenzív, folyamatos vagy alkalmi a levelezés. Ugyanakkor sok olyan feladó is van, akihez egyetlen, Vikár által írt levelet sem találtam.
Vagyis teljesen esetleges, mely levelek maradtak fent. Ez pedig még inkább megnehezíti annak megállapítását, hogy az itt közölt levélgyűjtemény körülbelül hány százalékát képezheti a teljes levélmennyiségnek.

3. A SZERKESZTÉSI ELVEKRŐL
A kötetbe csak a Vikár Béla által írt, megtalált levelek kerültek be. A feltételezett
levelek adatait (a címzett, a keletkezés helye és ideje) nem vettem fel a kötetbe, mivel
túl kevés információ állt a rendelkezésemre. Ugyancsak kimaradnak a kötetből a
Gergely Pálhoz és Siklóssy Lászlóhoz gyorsírással írt levelek. A Vikár-kéziratok között található dátumozott versek, beszédek, tanulmányok − ha azok nem egy levél
szerves részei − nem kerültek be a kötetbe. A fellelhető, Vikárnak küldött válaszleveleket arra használtam, hogy egy-egy témában jobban eligazodhassam, vagy egy-egy
információra nézve megerősítést nyerjek. A levél−válaszlevél párba állítás csak néhány levél esetében lett volna lehetséges, ezért ezek publikálásáról lemondtam.
Az irodalmi társaságok (La Fontaine és Magyar Goethe-Társaság) nevében a Magyar Tudományos Akadémiához írt teremkérő vagy meghívó leveleket csak akkor
vettem fel a kötetbe, ha egyedül Vikár Béla aláírását tartalmazták, vagy ha az ő aláírása szerepel első helyen.
A leveleket keletkezésük ideje alapján soroltam be, bár ez olykor a keltezés hiánya
vagy a rossz keltezés miatt problémás volt. A be nem sorolható levelek a gyűjtemény
végén találhatóak.
A Jegyzetek fejezetbe minden egyes levélről készült egy leírás, mely a legfontosabb
információkat tartalmazza az adott levélről az alábbi szempontok szerint:
• Kézirat: a levél kéziratának lelőhelye;
• Megjelenés: kiadatlan-e, vagy ha már megjelent valahol, a megjelenés bibliográfiai adatai;
• Megjegyzések: a fizikai jellemzők: pl. autográf vagy géppel, levelező- vagy képeslapra írott, esetleg fejléces vagy fejléc nélküli papírra, borítékkal vagy anélkül; vannak-e benne kiemelések, betoldások: autográf vagy más kézírással; keltezéssel vagy
keltezés nélkül; ez utóbbi esetében, a feltételezett keltezés magyarázata
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• Magyarázatok: a levélben előforduló tulajdonnevek, események, művek adatai,
magyarázata, utalások korábbi levelekre.
A személyek esetében az első előforduláskor egy bővebb leírás található, a további
előfordulásokkor a névmutató rész irányít az első előforduláshoz.
A főszövegben közölt levelek esetében arra törekedtem, hogy csak a legszükségesebb esetben éljek a sajtó alá rendező betoldási, magyarázói lehetőségeivel. Ha ez
mégis előfordul, akkor kiegészítéseim, megjegyzéseim csúcsos zárójelbe < > kerültek.
Vikár autográf kiegészítései, betoldásai szögletes zárójelben [] találhatóak. A jegyzetek végén található egy lista a Vikár által használt leggyakoribb rövidítésekkel. Ezeket
a levelek magyarázataiba külön nem vettem fel.
AZ IDEGEN NYELVŰ LEVELEK
A finn nyelvű levelek saját fordításaim, ha ezt nem jelölöm másként. A főszövegben a magyar fordítás olvasható, a finn nyelvű szöveg a Jegyzetek Magyarázatok részében, eredeti szöveg cím alatt található. E megoldás oka, hogy igyekeztem olvasóbaráttá formálni a főszöveget. Célom az volt, hogy a magyar olvasó folyamatosan
olvashassa a leveleket, ugyanakkor a finnül tudók is megtalálják az őket érdeklő információkat. Ugyancsak az olvasóbarát levélgyűjtemény létrehozása motivált akkor
is, amikor a finn leveleket úgymond Vikár stílusában, az ő szófordulataival élve fordítottam magyarra még akkor is, ha ettől a magyar szöveg kissé archaikusnak hat. Arra
törekedtem, hogy a fordítások a magyar nyelvű levelektől stílusukban ne térjenek el
nagyon.
A finn nyelvű szövegeken egyáltalán nem változtattam. A magyar nyelvű levelekben előforduló nyilvánvaló félreütéseket javítottam, de a mai helyesírási normától
eltérő alakokat megtartottam.
A kötet elkészültében nyújtott segítségért köszönet illeti Szíj Enikőt, Landgraf Ildikót és Sebő Ferencet.
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VIKÁR BÉLA SZEREPE A MAGYAR−FINN KULTURÁLIS
KAPCSOLATOKBAN LEVELEI TÜKRÉBEN

A kötet címéül egy idézetet választottam Vikár egyik 1932-ben kelt leveléből:
„Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül”.8 A következőkben a megtalált Vikár-leveleket ebből a szempontból vizsgálom. Arra keresem
a választ, hogy alátámasztják-e a levelek, a bennük felvetett témák Vikár Béla önmagáról alkotott képét? Milyen szerepe van Vikárnak a magyar−finn kulturális kapcsolatokban?

1. VIKÁR BÉLA LEVELEZÉSÉRŐL ÁLTALÁBAN
2010-ben, amikor az első Vikár-levelekkel elkezdtem ismerkedni az Országos Széchényi Könyvtárban, leginkább a kíváncsiság vezérelt. Az egy évvel korábban megvédett doktori dolgozatom a Kalevala magyar fordításaival foglalkozik a leíró fordítástudomány szemszögéből.9 Ennek a szempontnak az érvényesítése lehetőséget adott
arra, hogy a szövegeket a fordítók személyéhez kötötten is vizsgáljam. A magyar szövegek fogadtatástörténetének ilyesfajta megközelítése arra mutatott rá, hogy Vikár
személyének nagyon is meghatározó szerepe volt fordításának fogadtatásában. Mai
nyelven PR-szakembernek neveznénk Vikárt: a Kalevala megjelentetése, a fordítás
szélesebb olvasóréteghez eljuttatása komoly PR- és lobbitevékenységet igényelt. És ha
a kutatás kezdetén azt gondoltam, hogy csak a Kalevala-fordítással kapcsolatos levelekkel fogok foglalkozni, a kutatás előrehaladtával azt láttam, hogy azok a levelek izgalmasabbak, amelyek nem kimondottan fordítási problémákkal, hanem a Kalevala
megjelentetésével, valamint általában lapszerkesztői és irodalomszervezői tevékenységével kapcsolatosak. Főként azért, mert ezek a levelek nem csupán lefordításra
szánt szövegekkel, hanem olyan társadalmi kérdésekkel is foglalkoznak, mint: a cenzúra Finnországban, a finnek jogai az orosz cári birodalomban; egyetemi tanári állások betöltése a helsinki, budapesti, kolozsvári egyetemen vagy éppen a nők helyzete
Finnországban és Magyarországon, felsőfokú leánygimnázium alapítása Budapesten
stb.

8 Vikár Béla levele Larin-Kyöstihez, 1932. június 31.
9 Varga P. 2010.
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Vikár Béla szerepe a magyar−finn kulturális kapcsolatokban levelei tükrében

A leveleken keresztül a színfalak mögé nézhetünk: a megvalósult tervek, a lefordított munkák, a megjelentetett cikkek útja követhető végig az ötlettől egészen a megvalósulásig és publikálásig.
1.1. A VIKÁR-LEVELEK IDŐBENI MEGOSZLÁSA
Az első levél 1881-ből Munkácsi Bernátnak szól. Az utolsó, a keltezés szerint 1946os, R. Mányoki Vilmának. Vikár 1945. szeptember 22-én halt meg, tehát nem írhatott
majd egy évvel később levelet. A téves keltezésben minden bizonnyal közrejátszott
betegsége, azonban a levelek stílusában ez egyáltalán nem észrevehető. Ugyanaz a
sajátos humor, nyelvi játék jellemzi e leveleket, mint amilyennel Vikár 1932-es kötetében, a Nevető rímekben találkozhatunk. A levelek tartalma alapján pedig teljes bizonyossággal megállapítható, hogy 1945 augusztusában kelt levelekről van szó. A keltezés különben több korábbi levél esetében is problematikus. Mivel Vikár többnyire
levelezőlapokon levelezett, a bélyegzőn olvasható (amikor olvasható…) keltezés segített a levelek besorolásában.
A következő ábra a levelek éves eloszlását mutatja meg:

A grafikonból jól látszik, melyek voltak a levelezés szempontjából kiugróan termékeny évek.
Ezekről részletesebben a következő fejezetekben lesz szó, ahol tematikai szempontból elemzem a leveleket.
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1.2. A LEVELEK NYELV SZERINTI MEGOSZLÁSA
A legtöbb a magyar nyelvű levél, ezt követik a finn nyelvűek. Észt, francia, és német
nyelvű elvétve, hasonló arányban fordul elő. A nyelvválasztást a címzett anyanyelve
határozta meg, de akadtak kivételek is, amikor a címzett/a levelezésben részt vevő
tagok magyar vagy finn nyelvi kompetenciája a meghatározó. Előfordul, hogy bár a
címzett anyanyelve finn, a levelek nagy része mégis magyar nyelvű. Ilyen címzett Yrjö
Wichmann vagy E. N. Setälä, akik kitűnően beszéltek és írtak magyarul. Sajnos a
válaszleveleket illetően csupán néhány áll rendelkezésemre − vegyesen finn és magyar nyelvűek, ezért nehéz megítélni, hogy melyik nyelv volt túlsúlyban a kommunikációban. A magyar nyelv használatát ezekben az esetekben Vikár legtöbbször hiányos finn nyelvtudásával magyarázta, hogy aztán a folytatásban felkérhesse a
címzettet: vegye fel a kapcsolatot egy magyarul nem tudó finnel, járjon közbe egy
kiadónál, lapnál, segítsen a lobbizásban stb. Ugyanakkor az is előfordul, hogy egy
magyar címzettnek éppen finnre fordítóként ajánlotta magát. Vagyis finn nyelvtudásának hangsúlyozása vagy kisebbítése inkább ürügyként szolgált az önmarketingelésre
vagy a közvetítői szerepre való felkérésre. Különösen annak ismeretében állja ez meg
a helyét, ha tudjuk, mennyire idegen volt ez az önmagát lekicsinylő módszer Vikár
Béla alaptermészetétől.
A Setälähez írott levelek között előfordul egy német nyelvű levél is. Ezt 1918 januárjában írta Vikár. Hogy miért pont német nyelven? Valószínűleg nem személyesen
Setälänek szánta, hanem inkább a nagyközönségnek, publikálásra valamelyik lapban.
A levél témája ugyanis Finnország függetlenné válása. Finnország 1917. december
6-án kiáltotta ki függetlenségét. Vikár Béla ebben az 1918. januári levélben gratulál a
frissen önállósodott országnak.
Ugyancsak a kivételek közé tartoznak egyes, Faragó Józsefhez intézett levelek. Jellemzően nem a teljes levél, hanem csak egy része, vagy kulcsmondatok, kulcsszavak
állnak finnül a különben magyar nyelvű levélben. Faragónak finn felesége volt, jól
tudott finnül, így természetesen finn nyelvi kompetenciájával is összefüggésben van e
nyelv használata. Úgy vélem azonban, hogy ez csak jó alkalmat szolgáltatott arra,
hogy nyílt levelezőlapon a titkosabbnak vélt információkat ily módon oszthassa meg
vele, amikor mindketten Magyarországon tartózkodtak. Faragó a levelezés idején a
La Fontaine Társaság titkára volt.
1.3. A CÍMZETTEK
Lássuk a következőkben azokat a címzetteket, akik intenzíven leveleztek Vikárral,
valamint azokat, akik feltűnően hiányzanak a címzettek sorából.
Emil Nestor Setälä (1864–1835)
A legtöbb levél hozzá szól, szám szerint 102. A levelek hossza, stílusa, a benne tárgyalt témák arra engednek következtetni, hogy Vikár és Setälä barátok voltak. Setälä
Emil, ahogyan Vikár emlegeti, vagyis Eemil Nestor Setälä nyelvészként a Helsinki
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Egyetemen volt a finn nyelv és irodalom professzora. Politikusként a tanügyminisztériumot vezette, és neki tulajdonítják a finn függetlenségi nyilatkozat szövegét. Az Otava Kiadóvállalat működésének első éveiben a kiadó művészeti tanácsosaként is közreműködött. Családi kapcsolatban állt 1913-ig a Krohn családdal: első
felesége Helmi Krohn volt.
Vikár még 1889-es finnországi útja előtt ismerkedett meg Setälävel, amikor az Magyarországon tartózkodott, hogy magyarul tanuljon, többek között Vikár Bélától.
A levelezés intenzitásának alakulásáról lássuk a következő grafikont:

Különösen az első időszakban volt intenzív a levelezés. A megritkult levelek, a levelezés intenzitásának lanyhulása több okra is visszavezethető: személyes és magánéleti problémák, szakmai elfoglaltság, valamint hogy Setälä 1927−1930 között mint
Finnország követe Magyarországon rendszeresen járt Budapestre. (Önálló finn követség nem volt akkor még Budapesten, a követ egyszerre látta el Koppenhágában és
Budapesten teendőit.)
Kettejük levelezése egyfajta cserekereskedelemként is leírható, hiszen mindketten
kölcsönösen intézték egymás ügyeit, számláit, tagsági díjakat fizettek be egymás helyett, lapokat rendeltek, különnyomatokat készíttettek fontosnak ítélt tanulmányokból. E cserekereskedelem egyik kézzelfogható(bb) megvalósulása: a Viski Károly erdélyi magyar népművészettel foglalkozó munkájának finnre fordítása. A mű
lefordításához Vikár kezdett hozzá, majd nyelvi lektorálásra küldte át a szöveget
Setälänek. A levelekből annyit tudunk meg, hogy a könyv megjelenésekor Vikár abba
is beleegyezett volna, hogy csak Setälä nevét tüntessék fel fordítóként, mivel azt sokkal inkább Setälä szövegének érezte, mint a sajátjának. Vikár hasonló módszerhez
szeretett volna folyamodni Tormay Cecile Bujdosókönyvének finnre fordításakor is,
azonban idő hiányában ez a terv meghiúsult.
Feltehetőleg a szakmai elfoglaltság, különösen Setälä részéről, eredményezhette a
levelezés lanyhulását az 1910-es években. Setälä 1907-ben politikai pályára lépett:
először mint képviselő volt jelen a finn szenátusban, majd mint vallás- és közoktatás-
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sal foglalkozó munkacsoport vezetője (egyfajta miniszter, bár az autonóm nagyhercegség szenátusában ilyen pozíció nem létezett). Az ország függetlenné válása után a
közoktatásügyi és a külügyminisztériumot vezette 1925−26-ban. A helsinki egyetemre az 1911−17-es időszakra tért vissza tanítani. A tanítás és a politika mellett Setälä a
közéletben is szerepet vállalt: az 1911-ben alakult Kalevala Társaság alapító tagja, a
Finn Nyelvtudományi Társaság (Kotikielen Seura), a Finnugor Társaság (SUS) tagja
és elnöke, és a sort folytathatnánk a különböző lapokban vállalt alapítói, szerkesztői,
külső munkatársi szerepekkel (Finnisch-ugrische Forschungen nyelvészeti folyóirat,
Valvoja, Uusi Suometar/Uusi Suomi napilap).
Ugyanakkor a levelek mennyiségére Vikár magánéleti problémái is hatottak: első
feleségének halála, a családban bekövetkezett halálesetek és betegségek. 1902-ből például alig találunk leveleket, azok is hivatalosak. Vagy éppen intenzívebbé vált a levelezés, mint 1901-ben, amikor Vikár a kolozsvári professzori állásra pályázott, remélve, hogy Setälä ajánlással a segítségére lesz, részletesen beszámolt az ügy állásáról
több hosszú levélben.
Ugyancsak nőtt a levelek száma, amikor Vikár finnországi látogatásra készült
1905-ben. Az út és a helsinki találkozók megszervezéséhez minden finn kapcsolatát
felhasználta, természetszerűleg Setälät is.
Kettejük közül egyértelműen Setälä foglalt el magasabb (döntéshozói) pozíciókat,
neki volt nagyobb a hírneve, ő rendelkezett nagyobb hatalommal. A levelek alapján
úgy vélem, ezt Vikár leginkább ismeretségük kezdetén próbálta (ki)használni, azonban Setälä valószínűleg távol akarta tartani magát a nagyon közvetlen támogatástól.
Bár pozícióiból fakadóan alkalma és lehetősége lett volna rá, Setälä igyekezett személyesen nem bevonódni különösen a pénzügyi vonatkozásokkal rendelkező kérésekbe.
Setälänek erre a hozzáállására Vikár másoknak írott leveleiben utalt is. Bár neheztelt
emiatt barátjára, közvetlenül soha nem vádolta meg vagy kérte számon rajta ezt a
távolságtartást. Különösen feltűnő ez az 1933–34-es időszakban, amikor a Kalevala
második kiadása érdekében lobbizott papírért Finnországban. A Kalevala 1935-ös
megjelenését, valamint a finnországi és magyarországi ünnepi programokat Setälä
már nem érte meg, ugyanazon év február 8-án elhunyt.
Weöres Gyula (1899−1989)
A helsinki egyetem állandó magyar lektori állását 1925-ben alapították, Weöres
Gyula töltötte be először e helyet. Hozzá 52 levél szól az 1929−39 közötti periódusban. A levelek nem túl hosszúak, többnyire levelezőlapokra íródtak. A stílus és a tárgyalt témák arra engednek következtetni, hogy Vikár és Weöres kapcsolata inkább
szakmai volt. A családi viszonyokra utaló kérdések a levelekben az idősebb Vikárnak
a fiatal Weöres iránti érdeklődés jeleként értelmezhetőek. Weöres bizonyos szempontból átvette Setälä helyét azokban az időszakokban, amikor Setälävel lanyhult a
levelezés: Weöres intézte Vikár különféle pénz-, kiadvány- és társasági ügyeit Helsinkiben. A Kalevala 1935-ös díszkiadásának létrejöttében is szerepet vállalt kapcsolatok
felvételével, kiépítésével, anyagi támogatás megszerzésével. Weöres tagja volt a La
Fontaine Társaságnak mint fordító, kortárs finn irodalmat fordított, szövegeit Vikár
segített elhelyezni Magyarországon különböző lapokban, folyóiratokban.
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Weöres 1942-ig tanított a helsinki egyetemen. Mivel finn felesége volt, nem valószínű, hogy el kellett volna hagynia Finnországot a II. világháború alatt. Hogy mi
vetett véget 1939-ben a levelezésnek, vagy egyszerűen csak eltűntek/lappanganak valahol a későbbi levelek, arról nincsenek információim. A rendelkezésemre álló utolsó
levélben semmi nem utal arra, hogy az lett volna az utolsó.
Munkácsi Bernát (1860−1937)
Munkácsi nyelvész, finnugrista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar
Néprajzi Társaság elnöke, a budapesti zsidó hitközségek iskoláinak tanfelügyelője. A
Munkácsival való levelezés alakult a legérdekesebben Vikár életében. Összesen 42
levél szól Munkácsihoz, a megtalált levelek közül a legkorábbi levél is, 1881-ből. Az
első, kb. tizenöt éves intenzív időszak után csökkent a levelek száma. Az 1918−1934
periódusból egyetlen levelet sem találtam, 1934-ből is csak egyet, mely egyben az
utolsó.
Az első levelek hosszúak, a bennük tárgyalt témák egyértelműen arra utalnak,
hogy jó barátok lehettek, hiszen egymás lakására jártak a másik távollétében, hogy
könyveket, leveleket továbbíthassanak postán az éppen távollevőnek. Munkácsi
oroszországi kutatóútjára készülve Vikártól kért kölcsön pénzt, és valószínűleg elég
részletesen beszámolt barátjának az 1885-ös útról. Sajnos, Munkácsi leveleinek nem
sikerült nyomára bukkannom. Azonban Vikár válaszleveleiből is kiviláglik, hogy
Munkácsinak anyagi nehézségei voltak, ezért nem tudott 1884-ben elindulni orosz
expedíciójára.
Munkácsi az, akinek Vikár 1889-es finnországi élményeiről hosszan beszámolt. A
levelek az 1890-es években kezdtek ritkulni. Igaz, ebben az időszakban egy városban
tartózkodtak, 1892-től pedig mindketten a Magyar Néprajzi Társaságban tevékenykedtek: Munkácsi alelnökként, Vikár titkárként. A társaságban töltött időszak nem
volt konfliktusmentes, kisebb súrlódások szinte minden évben előfordultak, ez még
abból a néhány rövid levélből is kiderül, melyet Vikár ekkoriban küldött. Komolyabb
konfliktusra 1897-ben került sor. Egy pénzügyi vita volt a konfliktus oka, Vikár
Herrmann Antallal együtt hűtlen kezeléssel vádolta meg a társaság pénztárosát, Zolnai Gyulát. A Vikár és Zolnai közötti ellentét feltehetőleg nem volt újkeletű, hiszen
már egy 1895-ös levélben is utalt Vikár arra, hogy nem szívesen megy el hozzá még
ügyintézés végett sem. Az 1897. május 22-i ülés tárgyalta a hűtlen kezelés ügyét. Vikár úgy érezte, Munkácsi ügyvezető alelnökként nem áll ki mellette. A végeredmény
egy sor lemondás lett: Vikár a főtitkári teendőkről, Zolnai a pénztárosságról, Munkácsi pedig egyszerű alelnökként és az Ethnographia folyóirat szerkesztőjeként folytatta
tovább. Ezt követően hosszabb levelet 1901-ben írt Vikár, melyben a kolozsvári egyetemi tanári állás betöltéséről referált. Az állásban részben maga Munkácsi is érdekelt
volt. Éppen ezért Vikár mielőtt a pályázásról döntött, Munkácsi szándékairól érdeklődött. Vagyis szaktekintélyként tekintett Munkácsira, és azt is pontosan tudta, hogy
Munkácsi pályázása esetén neki esélye sem lehet az állás elnyerésére.
1901 után azonban csak rövid, szakmai leveleket találunk, melyet Munkácsinak
mint szerkesztőnek írt.
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Gulyás Pál (1899−1944)
A Debrecenben élő Gulyással meglehetősen későn, 1937-ben kezdett el levelezni
Vikár, és Gulyás 1944-ben bekövetkezett haláláig 39 (többnyire hosszú) levelet írt. A
kapcsolatfelvétel apropóját a Kalevala adta, melynek 1935-ös díszkiadása után Gulyás
egy tanulmánnyal jelentkezett Út a Kalevalához címmel. Ez keltette fel Vikár érdeklődését olyannyira, hogy a 40-es években a Magyar Élet debreceni kiadónál kétszer is
újrakiadott Kalevala bevezetőjéül ezt választotta. A költő, műfordító Gulyást a kapcsolatfelvétel után a La Fontaine Társaság tagjává választotta. A levelezés központi
témája a Kalevala volt: a mű terjesztése, újrakiadása. Emellett a La Fontaine Társaság
rendezvényei és különféle műfordítások jutottak még szerephez. Az intezív levelezésnek Gulyás hirtelen halála vetett véget.
Yrjö Wichmann (1868−1932)
Vikári szóhasználattal: Wichmann György vagyis Yrjö Wichmann ugyancsak
finnugor nyelvész, 1920-tól a helsinki egyetem professzora. A kisebb finnugor nyelvek mellett a csángó nyelvjárást is kutatta. Vikár 1899-től állt levelezésben
Wichmannal, akivel baráti kapcsolatba egy 1904-es szovátai nyaraláson került.
Wichmann ezen a szovátai nyaraláson ismerte meg későbbi feleségét, Hermann Julie-t/Zsülit, Herrmann Antal lányát. Összesen 23 levél szól Wichmannhoz, de teljesen bizonyos, hogy ennél intenzívebb volt a levelezés.
Az első levél magázó, finn nyelvű, csak ezután tér át Vikár egy barátibb és magyar
nyelvű levelezésre. A levelek többnyire levelezőlapra íródtak, rövidek, valamilyen
szakmai kérdésről szólnak, vagy valamilyen kéréssel fordul Vikár a címzetthez. Hoszszabb levelekkel azokban az években találkozunk, amikor Setälävel lanyhult a levelezés.
A levelezés intenzitásáról árulkodnak azok az évek is, amelyekből egyetlen levél
sem maradt fent: 1910−1920, 1921−1926. A megtalált levelek ugyanis egyáltalán nem
utalnak arra, hogy tízéves szünet után indult volna újra a levelezés. Az eddigi utolsó
Wichmann-levél 1929-ből semmiféle olyan utalást nem tartalmaz, hogy a levelezés
ne folytatódott volna Wichmann 1933-ban bekövetkezett haláláig.
1.4. HIÁNYZÓ CÍMZETTEK
Amint már említettem, egy bizonyos számú levél összegyűjtése után nyilvánvalóvá
vált, hogy hiányoznak olyan címzettek, mint Bán Aladár (1871−1960), Antti Jalava
(1846−1909) és Heikki Paasonen (1865−1919). A megtalált levelek alapján teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy levelezett velük, és valószínűsíthejük, hogy sok levelet írt hozzájuk. Mind a három személlyel meglehetősen jó viszonyban volt vagy
legalábbis együtt dolgoztak bizonyos időszakokban bizonyos projekteken. Előfordulhat, hogy Bán Aladárral voltak személyes konfliktusaik, hiszen mindketten többékevésbé ugyanazon a területen mozogtak: műfordítottak, néprajzzal, finnugor népekkel, kultúrával és valamilyen szinten nyelvészettel foglalkoztak. Eddig egyetlen
levélben találtam utalást arra, hogy aznap Bánnak is írt levelet, és egyetlen Bántól
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kapott levél található 1942-ből a MTAK Kt.-ban (Ms 5203/30). Azonban az együttműködésük (pl. a Kalevipoeg észt eposzt Bán Aladár fordításában Vikár kezdeményezésére a La Fontaine Társaság adta ki) egyértelműen azt a feltételezést támasztja
alá, hogy több levél is szólhatott Bánnak.
Hasonló a helyzet a finn Antti Jalavával (1906-ig: Anton Almberg) is. Jalava tanár,
szerkesztő, fordító (magyarból is) volt. A helsinki egyetemen az állandó lektori állás
alapítása előtt tanított magyart; az első, magyarból fordítók generációja az ő tanítványai voltak.
Többnyire Vikár másoknak írt leveleiből tudjuk, hogy ugyanaznap írt Jalavának (l.
pl. a Gripenberghez írt leveleket), emellett pedig a Viljo Tervonen által publikált
Jalava–Szinnyei-levelezésből. Jalava több, Szinnyeinek írt levelében is beszámolt arról, hogy kapott Vikártól levelet.
Heikki Paasonen esete abban különbözik az előbbiekétől, hogy két autográf levél és
egy távirat áll tőle rendelkezésünkre. Az 1905-ös levélben Paasonen Vikár finnországi útjával kapcsolatos kérdéseire válaszolt (MTAK Kt. Ms 5204/1, 65.), amely arra
enged következtetni, hogy folyamatos volt a levélváltás kettejük között. Paasonen
ugyancsak finnugor nyelvészettel foglalkozott, 1904–1919 között a finnugor nyelvek
professzora volt a helsinki egyetemen. Őt követte e tisztségben Yrjö Wichmann. Ez
utóbbihoz hasonlóan, Paasonennek is magyar felesége volt: Paskay Mária, akivel
1893-as magyarországi tartózkodása alatt ismerkedett meg. Paasonen magyar nyelvtudását tökéletesíteni érkezett Budapestre. Ekkor találkozott Vikárral is, akihez a gellérthegyi villába rendszeresen feljárt magyarul tanulni, és a háttérben, tanácsadóként
részt vett a Westöstliche Rundschau lap alapításában is.
Az a tény, hogy egyetlen levelet sem találtam, mely e három személy valamelyikéhez szólna, felveti a kérdést, hogy vajon nem lappanganak-e ezek a levelek valahol?
A hiányzó címzettek között olyan is akad szép számmal, akivel feltételezhetően
kevésbé intenzív levelezést folyt, de más levelekből vagy meglévő válaszlevelekből
tudjuk, hogy írt nekik Vikár. Ezek közül csak pár név: Szinnyei József (1857−1943),
Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) festőművész, és fia Jorma Gallén-Kallela
(1898−1939), Arvid Genetz (1848–1915), a finnugor nyelvek professzora a helsinki
egyetemen, Arvid Järventaus (1883−1939), magyar témájú regények írója.

2. A LEVELEK TEMATIKAI ÁTTEKINTÉSE
Az eddig megjelentetett levelek többnyire Vikár néprajzi gyűjtéseivel vagy Kalevala-fordításával kapcsolatosak. Ennek oka az, hogy Vikár munkásságát főként a néprajzi gyűjtések vagy a Kalevala-fordítás felől közelítették meg. A legkevésbé kutatott
és feldolgozott levelek a Kalevalán kívüli fordításokkal, valamint a társaságokban betöltött szerepével vagy az irodalomszervezői munkájával kapcsolatosak.
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A következőkben a Vikárt legtöbbet foglalkoztató témákat vesszük sorra.
2.1. A KALEVALA ÉS A FINNORSZÁGI UTAK
Vikár három alkalommal járt Finnországban: 1889-ben, 1905-ben és 1928-ban.
Mindhárom út valamilyen formában kapcsolódott a Kalevalához.
2.1.1. Az első út − a kapcsolatteremtés időszaka
Vikár az 1880-as évek elején kezdett a Kalevala lefordításához. Ő maga is érezte,
hogy finn nyelvtudása fejlesztéséhez elengedhetetlen egy finnországi út. 1889-ben feleségével együtt hosszabb finnországi tartózkodásra készült. Az út előkészítéséről
E.N. Setälänek írott leveleiben számolt be. Júniusban még bízott abban, hogy minisztériumi ösztöndíjjal vághat neki az útnak, azonban egy júliusi levélben már arról volt
kénytelen beszámolni, hogy ilyenben nem részesül. Önköltségen indult el − felesége
betegeskedése miatt − kis késéssel egy Sortavala nevű városba (ma: Oroszország). A
karjalai kisvárosba Szentpéterváron keresztül érkeztek, ahol Zichy Mihállyal találkozott. A Zichyvel való találkozást a grúz eposz magyar fordításának kiadásában kamatoztatta 1917-ben. A kötet ugyanis Zichy illusztrációival jelent meg. Sortavalában kb.
két hónapot töltöttek, mielőtt Helsinkibe indultak volna. Felesége itt kezdett el finnül
tanulni, és itt ismerkedtek meg többek között a Hainari (akkor még Forsström) és a
Suomalainen családdal, valamint Lyyli Hildénnel és Oscar Relanderrel. A sortavalai
értelmiség egy része az 1900-as évek elején a fővárosba, Helsinkibe költözött, ahol a
kulturális/politikai élet meghatározó alakjaivá váltak. Vikár a finn nyelv gyakorlása
mellett runóénekeseket is felkeresett, néprajzi szempontból értékes használati tárgyakat gyűjtött. A gyűjteményt a Magyar Néprajzi Társaságnak vagy a Nemzeti Múzeumnak kívánta felajánlani. Ennek érdekében többször is felkérte Munkácsit, hogy
közvetítsen, küldjenek pénzt a tárgyak beszerzésére. Az 1889-es Sortavalában elkezdődött projekt a következő években is folytatódott. Vikár immár Budapestről irányította az ügyet, Setälän keresztül a helsinki Nemzeti Múzeumban dolgozó Theodor
Schwindt segítségével egészítették ki a gyűjtést, mely ma a Magyar Néprajzi Múzeum
finn gyűjteményének alapjait képezi.
Majd két hónapos sortavalai tartózkodás után a fővárosba utazott a család, hogy
Vikár az egyetemen finn nyelvű előadásokat hallgathasson. A Helsinkiben töltött hónapokról a Nemzet hasábjain tárcákban, szakmai fejlődéséről pedig volt tanárának,
Budenz Józsefnek levelekben is beszámolt. Személyesebb élményeiről Munkácsinak
írt több hosszú levelet, valamint közbenjárt érdekében, amikor Munkácsi oroszországi útjának eredményeivel megismertette a finn nyelvészeket. A Sortavalában kötött
ismeretségeket is igyekezett ápolni, volt házigazdájának, Hainariéknak is írt, és friss
fotót is küldött magukról. A helsinki tartózkodás a finn nyelv tanulása és tökéletesítése mellett aktív kulturális életet is jelentett: színházba járt, hallgatói szervezetek, különféle társaságok összejövetelein vett részt, előadásokat is tartott. A társasági élethez
az alkoholfogyasztás is hozzá tartozott, Vikár még Helsinkibe érkezése előtt Villányból rendelt bort Setälä címére. Felesége, a még hiányos nyelvtudásából fakadóan, eny-
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nyire aktívan nem vehetett részt a helsinki életben, ezért egy hízókúrát alkalmazó szanatóriumba feküdt be, amely Vikár beszámolója szerint igen hasznosnak bizonyult.
A Finnországban töltött hónapok nagy hatással voltak Vikár életére és későbbi pályájára, hiszen ekkor ismerkedett meg a finn kulturális élet vezető személyiségeivel,
többekkel baráti viszonyba is került. Nem véletlen tehát, hogy 1889-es évben és azt
követően megnőtt a Vikár által írt levelek száma. Az út legfontosabb hozadéka azonban a Kalevala lefordítása lett. Az első kiadás ugyan csak 1909-ben jelent meg, de a
végső elhatározás mégiscsak itt született meg benne. A karjalai kisvárosban töltött
hónapok, a runóénekesekkel való találkozások a fordításra rákészülésnek nagyon
fontos elemei voltak: a runók ritmusának vizsgálatával, különféle dialektusokban
énekelt dalok, különféle népi szövegek, mesék gyűjtésével egyfelől finn nyelvi ismereteit bővítette, másfelől pedig a finn epikus szövegekhez, a finn költői nyelvhez szoktatta magát. Mindez új fordítási stratégiát is eredményezett, melyről a levelekben
részletesen is írt.
2.1.2. A második út − a működő kapcsolatok
A második útra 1905-ben került sor. Ez jóval rövidebb volt az elsőnél, amiért mégis különleges, hogy Vikár miniszteri megbízásból utazott Finnországba. A hely- és
nyelvismerete, kapcsolatai − a levelek mennyisége is ezt támasztja alá − mind hozzájárultak ahhoz, hogy Vikár a finn kulturális élet vezetőivel találkozhatott/tárgyalhatott. Yrjö Wichmann, Heikki Paasonen és E.N. Setälä is közreműködött vagy információkkal szolgált az utat illetően. Erre szükség is volt, mert Vikár júliusban látogatott
Helsinkibe, amikor éppen senki nem tartózkodott a fővárosban. A cél az volt, hogy
Vikár folytasson tárgyalásokat a két irodalom főbb műveinek − a Kalevalának és egy
Petőfi- vagy Arany-műnek − kölcsönös lefordításáról és megjelentetéséről (l. a Lukács Györgynek írt levelet 1905-ből). A politikusokkal, egyetemi tanárokkal, az Otava
Kiadóval folytatott tárgyalás ugyan sikerrel zárult, valószínűleg megszületett a megegyezés, azonban a finn politikai helyzet miatt vajmi kevés valósult meg a megbeszéltekből.10 Vikár e finnországi út alkalmával kötött ismeretséget Akseli GallénKallelával, az egyik legismertebb finn festőművésszel. A terv ugyanis az volt, hogy az
elkészült fordításokat ő fogja illusztrálni. Bár az említett levélben közölt egyezség
nem valósult meg, a Kallelával történt személyes találkozás minden bizonnyal közrejátszott abban, hogy Kallela 1907-ben és 1908-ban is járt Magyarországon. 1908-ban
nagyszabású kiállítása volt a Szépművészeti Múzeumban.
2.1.3. A harmadik út − a befutott fordító
A harmadik útra 1928-ban került sor. Az MTA Kézirattárában Ms 5204/1 (49.)
jelzet alatt található egy olyan levél, melynek szerzője a Kalevala Társaság nevében A.
O. Väisänen (1890–1969) népzenekutató, aki 1942 és 1962 között töltötte be a Kalevala Társaság elnöki tisztségét. A levél írásának időpontjában a titkára volt, a társaság
elnöke pedig Vikár barátja, E. N. Setälä.

10 A lehetséges okokról lásd bővebben Varga P. 2013a 213−222.
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A. O. Väisänen Vikárnak, Helsinki, 19. 12. 1927.
Nagytiszteletű főtanácsos úr
Vikár Béla
A Kalevala Társaság f. hó 17-én tartott gyűlésén, amelyet Gallén-Kallela
professzor vezetett, azt a döntést hozta, hogy a jövő évi Kalevala-ünnepséget
Magyarországnak ajánlja, és az ünnepség díszvendégének meghívja Önt, főtanácsos úr, aki rendkívüli Kalevala-fordításával e két rokonnépet összekötötte. Örömömre szolgál azt is közölni, hogy a Társaság 6000 finn márkát
különített el az Ön útjára, emllett pedig helsinki és finnországi tartózkodása
(pl. két hét) ingyenes. A Társaság remélni bátorkodik, hogy Ön vállalkozik
arra, hogy egy beszédet tartson finnül az ünnepségen (az egyetem termében);
a közönség szempontjából rendkívül érdekes lenne, ha hallhatná az Ön viszszaemlékezéseit a Kalevala magyarra fordításáról (amelyet már röviden érintett a Valvoja című lap Kalevala-füzetében). A program további részében egy
részlet lenne a Kalevalából, finnül és magyarul (melyik részletet tartaná Ön a
legmegfelelőbbnek?), valamint részlet a Toldi-eposzból, melynek fordításával
éppen most készült el Otto Manninen professzor, ezen felül pedig magyar
nép- és műzene finn művészek előadásában.
A Társaság bízik abban, hogy meghívására kedvezően válaszol. Az Ön jelenléte és szereplése rendkívüli módon emelné az ünnep jelentőségét, ugyanakkor megörvendeztetne sok finn lelket, amelyek már régóta remélték, hogy
Önt a Kalevala immár szabad földjén köszönthetik.
Mivel a Társaság évkönyve Kalevala-napra jelenik meg, örvendetes lenne
az Ön hozzájárulása is ehhez. Például valamilyen visszaemlékezés a finn énekesek között eltöltött időszakról megfelelő lenne.
Ennek az írásnak, abban az esetben, ha számíthatunk rá, már januárban
meg kell érkeznie.
Azonban elsősorban arra szeretnénk választ kapni, számíthatunk-e az Ön
megjelenésére?
Bátorkodom tehát azt kérni, hogy postafordultával erről sürgönyben értesítsen.
(cím: Kalevala Társaság, Helsinki: vagy „Jövök.” vagy „Nem jövök”), a dolog részleteiről pedig később.
Az Ön igenlő „Jövök” válaszát várva,
a Kalevala Társaság részéről
Legnagyobb tisztelettel:
A. O. Väisänen11

11 Korkeasti kunnoitettu herra Pääneuvos
Vikár Béla
Kalevalaseura päätti t. k. 17 pnä kokouksessaan, jossa puhetta johti prof. Gallen-Kallela, omistaa ensi
Kalevala-juhlan (28. 2. 28.) Unkarille ja kutsua tähän juhlaan kunniavieraaksi Teidät, Herra Pääneuvos,
joka olette molempia sukukansoja yhdistäneet erinomaisella Kalevalan käännöksellänne. Edelleen on
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Az 1911-ben Helsinkiben alapított Kalevala Társaság a finn eposzhoz és a finn néphagyományhoz kapcsolódó tudományos és kulturális tevékenységet hivatott támogatni. A Kalevala napját már a 19. században is február 28-án tartották, ekkor írta alá
ugyanis Elias Lönnrot a Régi Kalevala előszavát. 1920-tól pedig zászlós ünnep Finnországban. A Kalevala-ünnepségeket 1911 után rendszeresen a társaság szervezte.
Amint olvashattuk, az 1928-as ünnepségeket Magyarországnak ajánlották, a díszvendég pedig Vikár Béla volt. Vikár munkásságát ekkor már állami szinten is elismerték
Finnországban, hiszen 1925-ben ifj. Szinnyei Józseffel együtt a Finn Fehér Rózsa lovagrend keresztjével tüntették ki. Mindketten „ama szolgálatok elismeréséül [kapták
a kitüntetést], melyeket a két illusztris férfiú a magyar és a finn nemzet között való
közeledés érdekében évtizedek óta kifejtett”.12
Ugyancsak a MTAK Kt.-ben Ms 5204/1 (56.) jelzet alatt található a következő levél
A.O. Väisänentől, melyben Vikárt a Kalevala Társaság hivatalos levélpapírján, géppel
írva, kézi betoldásokkal a február–márciusi út hivatalos programjáról tájékoztatja.
Vikár Béla főtanácsos
Finnországi útja 1928
(márciusban)
Helsinki–Tampere: péntek 2. Időpont 3.05–8.16. Fogadóbizottság és szállás: Lavonius gyárigazgató. Előadás és vacsora: szombat este. [Kaarlo Nieminen iskolaigazgató]

minulla kunnia ilmoittaa, että seura on varannut Teidän matkaanne varten kuusituhatta (6000) smk.,
jotapaitsi Teidän oleskelunne Helsingissä ja yleensä Suomessa (esim. Kaksi viikkoa) järjestetään
vapaaksi. Seura puolestaan rohkenee toivoa, että Te hyväntahtoisesti suostuisitte juhlassa (yliopiston
salissa) pitämään suomeksi esitelmän; yleisön kannalta olisivat erikoisen mielenkiintoisia Teidän
muistelmanne Kalevalan unkarintamisen vaiheista (joita lyhyesti olette kosketellut Valvojan Kalevalavihkossa 1909). Muuna ohjelmana olisi ote jostakin Kalevalan runosta, lausuttuna suomeksi ja unkariksi
(mitä runokatkelmaa pitäisitte sopivimpana?), niinikään jokin runo Toldi-eepoksesta, jonka käännöksen
prof. Manninen juuri on saanut valmiiksi, sekä lis’ksi unkarilaista kansan- ja taidemusiikkia suomalaisten
taiteilijain esittämänä.
Seura uskaltaa luottaa siihen, että Te antaisitte kutsuun myöntävän vastauksen. Teidän läsnäolonne
ja esiintymisenne antaisi juhlalle poikkeuksellinen(!) arvokkaan leiman ja samalla ilahduttaisi niiden
monien suomalaisten mieliä, jotka kauan ovat toivoneet saavansa nähdä Teidät vapaassa Kalevalan
maassa.
Koska seuran vuosikirja ilmestyy Kalevalan päiväksi säännölliseen tapaan, olisi mitä tervetullein
Teidän osaanottonne myös siihen. Eikö esim. Muistelma käynnistänne suomalaisten runolaulajain
parissa olisi toivottavissamme. Tämän kirjoituksen, siinä tapauksessa että saamme sitä odottaa, tarvitsisimme jo tammikuun alkupuolella.
Teidän saapumiseenne nähden olisi erittäin tärkeätä saada ensi tilassa vastaus. Rohkenen siis pyytää,
että Te hyväntahtoisesti tämän saatuanne ilmoitatte asian sähkösanomalla. (os. Kalevalaseura, Helsinki:
joko ”Tulen” tai ”En tule”) ja kirjoitatte asian yksityiskohdista lähemmin.
Jääden odottamaan Teidän suosiollista ”tulen” vastaustanne,
Kalevalaseuran antaman tehtävän johdosta
Suurimmalla kunnioituksella
O. Väisänen
toimistosihteeri
12 Turán 1924. 40. (1925 májusában megjelent számról van szó.)
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Tampere−Jyväskylä: vasárnap. Időpont hajnali 1–reggel 6. érkezés. Fogadóbizottság: J. M. Mikkola igazgató. Előadás vasárnap este. [Heikinheimo
Eeva igazgatónő]
J:kylä–Kuopio: hétfő 5. Időpont reggel 6.48–11.15. Fogadóbizottság és
szállás: Vilho Koskinen lektor. Előadás és vacsora ugyanaznap este.
Kuopio–Savonlinna: kedd 6. Időpont 6.10–12.14. Előadás és vacsora
ugyanaznap este. Fogadóbizottság: Eino Kärki lektor.
S:linna–Punkaharju: szerda 7. Időpont 1.45–2.52. Fogadóbizottság és szállás: dr. Mikko Saarenheimo
Punkaharju–Sortavala (átszállás: Elisenvaaraban) péntek 9. Időpont 7.27–
2.03. Fogadóbizottság: Eliel Wartiainen ja Vilho Siukonen. Előadás ugyanaznap este. Szállás megoldva.
S:vala–Viipuri: vasárnap 11. Időpont 9.50 a–3. 29. Előadás ugyanaznap
este. Fogadóbizottságról később.
Viipuri–Helsinki: hétfő 12. Időpont 12.52 p.–7 i. (gyorsvonat)
Helsinki–H:linna: ?
(…)
A.O. Väisänen
A meghívót kiegészítő program egyértelműen egy olyan elismert fordítónak szól,
akinek központi helye van a forráskultúrában is. A meghívóban említett ingyenes
kéthetes finnországi tartózkodás valóban szinte egész Finnországra kiterjedt: az ország főbb városaiba is elutaztatták a vendéget. Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Savonlinna,
Punkaharju, Sortavala, Viipuri állomásokon át vezetett az út vissza a fővárosba. Mindenhol ünnepélyes fogadtatásban részesült, felolvasóestet, vacsorát szerveztek tiszteletére. A helyi és a fővárosi sajtó nagyon pozitívan nyilatkozott Vikár útjáról.13 A Helsinkiben tartott beszéde pedig következő évben megjelent a Kalevala Társaság
évkönyvében.14
Az 1928-as finnországi látogatás minden bizonnyal megerősítette a Vikárban régóta fogalmazódó vágyat Kalevala-fordításának újabb kiadására.
2.1.4. A magyar Kalevala-kiadások
A teljes finn eposz Vikár fordításában először 1909-ben jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában. A szöveg már 1906-ban nyomdakészen várta az Akadémia döntését a kiadást illetően. Vikár Setälä közbenjárását kérte a bírálónak felkért
Szinnyei Józsefnél, hogy megsürgesse a kiadást. Az Akadémia 1906-ban közvetlenül
karácsony előtt döntött a kiadásról, ezért már anyagilag lehetetlenné vált az 1907-es
megjelenés. Vikár úgy döntött, más kiadót keres, mely egy illusztrált kiadásra is szí13 A pozitív sajtóvisszhang mellett feltétlenül utalnunk kell az éppen Helsinkiben tartózkodó magyarok véleményére is. Weöres Gyula, az egyetem magyar lektora és Dedinszky Gyula, ösztöndíjas evangélikus teológiai hallgató meglehetősen kritikusan viszonyultak Vikár díszelőadásához: túlságosan önreklámozónak tartották azt. Lásd bővebben Dedinszky 1991.
14 Kalevala-käännökseni vaiheista. Kalevalaseuran Vuosikirja 1929. 211−223.
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vesen vállalkozna. E régi álmának, egy Gallén-Kallela illusztrálta kiadásnak a tervével
ugyancsak Setälähez fordult. Az 1907-ben (kéthetente) hozzá írt levelekben újabbnál
újabb kiadási tervekről olvashatunk: egynyelvű illusztrált, kétnyelvű díszkiadás.
Ezekhez természetesen szükség lett volna a magyar és/vagy a finn állam támogatására is. Setälä 1907. május 22-től lett országgyűlési képviselő, Vikár május 18-án kelt
levelében pedig már nem is egy, hanem két kiadásról is ír: olcsó- és díszkiadásról;
pontosabban négyről: mindkettőből külön finn és magyar nyelvű kiadásokról. Setälä
leveleinek hiányában nem tudjuk, mi volt a válasz, de valószínűsíthető, hogy nem
igenlő, ugyanis 1907-ben ebben a témában Setälänek több levelet nem írt. Egy évvel
később, 1908-ban tért vissza a kiadás ügye, ekkor immár egy kultuszminiszteri támogatásról is be tudott számolni. Ugyanakkor az Yrjö Wichmannhoz írt levélhez csatolta az Akadémia döntését is a magyar kultuszminiszter támogató döntésével egyetemben. Hogy ezeket a dokumentumokat nem Setälänek küldte el Vikár, arra enged
következtetni, hogy Kalevala-ügyben neheztelt rá.
Szinte rögtön az első kiadás megjelenése után Vikár már a második kiadásra készült. A díszkiadással kapcsolatos tervei megmaradtak, ugyanakkor egyre erősebben
élt benne a vágy, hogy egy olcsóbb, a nagyközönség számára jobban hozzáférhető
változattal is jelentkezzen. Jelszava: a népkönyvvé kell tenni a Kalevalát! lett. 1921-ben
elkérte az Akadémiától a kiadás jogait, a 20-as években végig miniszteri támogatásért
lobbizott, de csak szóbeli ígéreteket kapott, ha hihetünk a beszámolóinak. 1929-ben
az ügy érdekében konkrét lépéseket tett: a kibővített, javított, jegyzetekkel ellátott
kéziratot elküldte a Helsinkiben székelő Edistämisrahastónak (a finn irodalmat külföldön pártoló egyesület), és az Akadémia I. osztályához is benyújtotta a kiadási kérelmet. Yrjö Wichmann közbenjárása mellett az akkori helsinki magyar lektor, Weöres Gyuláéra is számított. Tervei között szerepelt a Kalevala-kutató, A. R. Niemi
felkérése egy előszó írására, mely finnül és magyarul is megjelent volna a kötetben.
Egy évvel később az 1907-eshez hasonló túlszervezésnek lehetünk tanúi. Vikár mindenkinek meg akart felelni, igyekezett a Kalevala-kiadást úgy beállítani, hogy az éppen támogatásra felkért intézmény is úgy érezze, haszna származhat az ügyből. Néhány példa erre: ha a finnek támogatják, akkor Finnországban lehetne kinyomatni; ha
az Akadémia, akkor a finneknek kellene közbenjárni egy hivatalos vagy kevésbé hivatalos levéllel; a minisztérium pártolná az ügyet, és anyagilag is hozzájárulna a kiadáshoz, ha Klebelsberg finnországi útján a finnek a megfelelő hatást gyakorolják rá.
Feltehetőleg ennek a vikári hozzáállásnak is része volt abban, hogy lobbizása nem járt
sikerrel.
A fordulatot a közelgő 1935-ös év hozta meg, a régi Kalevala finn megjelenésének
100 éves évfordulója. 1933 decemberében született meg a pozitív döntés a La Fontaine Társaság ülésén a kiadásra vonatkozólag. Amint már említettem, Vikár az olcsó
mellett dísz-Kalevala kiadására is készült, és annak érdekében, hogy a kiadás létrejöhessen jó minőségű papíron, kitűnő illusztrációkkal, sokat levelezett finnekkel és magyarokkal egyaránt. Finnországban a Kalevala díszkiadása 1922-ben jelent meg
Akseli Gallen-Kallela illusztrációival Juhla-Kalevala ja Akseli Gallen-Kallelan
Kalevalataide (Ünnepi Kalevala és Gallen-Kallela Kalevala-művészete) címmel. Vikár ezt a kiadást tekintette a magyar díszkiadás előképének. Az intenzív levelezés
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meghozta gyümölcsét: a magyar kiadás végül két kötetben jelent meg, a fordításszöveg mellé csatolták a Magyarázatok a Kalevalához című kötetet is. Vikár írta a kötet
magyarázatok részét, Kosztolányi Dezső a bevezető esszét, mellette pedig a kötetben
megtalálható Balassa Imre utószava és Zempléni Árpádnak a fordítóhoz írt egyik levele is. A fordítást tartalmazó kötet piros-fekete-fehér színű. Egyszerre magyaros és
finnes: színeiben magyaros, motívumában finnes – összekapcsolódó ujjak, mely a
runóéneklésre készülőket szimbolizálja. Az illusztrációk Akseli Gallen-Kallela munkáinak felhasználásával készültek. A megvalósítás technikai részleteiről − az ún. klisék méretéről, a papír típusáról − Kallela fiával, Jormával levelezett Vikár.15 Hogy
valamelyest kifizetődő legyen a vállalkozás, már a megjelenés előtt előfizetőket kellett
toboroznia a könyvre. A megszokott módszeren kívül − újsághirdetés, prospektus −
egy kevésbé rendhagyóval is próbálkozott. A La Fontaine Társaság az 1935-ös évre
finnországi IBUSZ-utazást szervezett magyaroknak. A részvétel feltételéül a Kalevala-megrendelést szabta a társaság. Az anyagi feltételek még így sem voltak kielégítőek, finn papírért kellett lobbizni, majd pedig a nyomtatás költségeihez való hozzájárulásért a bejáratott magyar és finn célintézményeknél − természetesen kapcsolatainak
mozgósításával.
A megjelenést követően a kitűzött cél az volt, hogy minél több olvasóhoz eljusson
a Kalevala, a dísz- vagy az olcsóbb kiadás. Ez ugyancsak komoly terjesztői és népszerűsítő munkát igényelt. És lobbizást: a magyar és a finn közoktatásügyi minisztériumnál, az Akadémiánál, a magyarországi evangélikus egyháznál, különféle társaságoknál. Vikár azt szerette volna elérni, ha minden iskola (elemi, középfokú,
tanítóképzők stb.), könyvtár, egyetemek kapnak legalább egy ingyen példányt a magyar fordításból. Közben pedig a nyomdaköltségek kifizetésének intézése, a pénz előteremtése, közvetítők keresése is sok esetben ráhárult: kölcsönért kellett folyamodnia, újabb kéréssel fordulnia a korábban már megkeresett intézményekhez. Sőt,
Lukács Györgyön keresztül egyenesen Finnország köztársasági elnökéhez! Bár ez
utóbbit levelezőpartnerei nem javasolták, figyelmeztették is Vikárt arra, hogy túl sokat kér, hiszen Finnország már papírral támogatta a kiadást, mégis ez a kérés járt sikerrel. A finn elnök a magyar tanítóképzőkbe és elemi iskolákba 160 darab magyar
Kalevalát juttatott el. A sikerben vélhetőleg része volt annak is, hogy az elnök szárnysegédje 1937-től, a levél írásának pillanatában, az anyai ágon magyar Aladár Paasonen
volt, a finnugrista Heikki Paasonen fia.
A fordítás újrakiadása mellett a 100 éves Kalevala tiszteletére rendezett felolvasások, estek, matinék szervezéséből is jócskán kivette a részét Vikár. Célja a fővároson
kívüli, a kisebb városokban való megmutatkozás volt. Ezek a felolvasások verses, zenés, képek vetítésével összekötött alkalmak voltak.
Azt gondolhatnók, hogy az 1935-ös kiadás és a körülötte támadt pénzügyi gondok
jó időre elvették Vikár kedvét bármilyen könyv vagy kötet megjelentetésétől. De nem
így történt. A Kalevala újrakiadásának ötlete sem váratott sokáig magára, 1937-től

15 Sajnos, a Jormához írt levelek nem, csak Jorma Gallén-Kallela válaszai állnak rendelkezésünkre.
MTAK Kt. Ms. 5203/30 (8, 9).
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ismét egyik meghatározó témája lett leveleinek, különösen a Gulyás Pálhoz írottaknak. Az újrakiadás apropóját ekkor az 1940-ben Helsinkibe tervezett olimpiai játékok
adták. A támogatást ismét a jól bejáratott úton próbálta megszerezni. Ebben nem járt
ugyan sikerrel, ennek ellenére 1940-ben mégis megjelenhetett a Kalevala újabb kiadása méghozzá 10 000 példányban. Ekkora példányszám túlzott optimizmusra vallott, mert a nehezen fogyó kiadás komoly anyagi gondokat jelentett Vikár és a kiadó
La Fontaine Társaság számára is. Hogy mégis elfogyott, azt jelzi az 1943-ban a Magyar Élet debreceni kiadónál, Gulyás Pál tanulmányával megjelent újabb kiadás, melyet 1944-ben még egy követett, Vikár életében immár az utolsó.
2.2. LA FONTAINE MESÉINEK FORDÍTÁSA(I) ÉS KIADÁSA(I)
La Fontaine összes meséi egy kötetben először 1929-ben jelentek a Dante Kiadónál
Vikár előszavával, majd 1942-ben Hankiss János bevezetőjével. A magyar kiadás ötlete azonban valamikor már az első világháború alatt megfogalmazódhatott Vikárban
többedmagával együtt. A legtöbb mesét ő fordította, néhány pedig Kozma Andor és
Zempléni Árpád nevéhez fűződik. 1919 januárjában Vikár a Magyar Tudományos
Akadémiához fordult a mesék kiadása érdekében. Ebben a levélben már kész tényként számolt be a vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatásáról, melynek
köszönhetően egy Haranghy Jenő által illusztrált kötet tervéhez keresett kiadót. A
fordítás megjelentetésének apropóját a közelgő 1921-es év, La Fontaine születésének
300. évfordulója adta. Ehhez hozzájárult az elvesztett első világháború is. Vikár úgy
lobbizott a kiadás mellett, hogy mindkettőre utalt, ez utóbbira hangsúlyosan is. Így
vélte ugyanis meg- és visszanyerhetőnek a francia nép/politikusok barátságát és rokonszenvét a magyarok iránt. Hogy mégis 1929-ig kellett várni a kiadással, annak
valószínűleg anyagi okai voltak.
Akárcsak a Kalevala, La Fontaine meséi is Vikár legfontosabb projektjeinek egyike
volt. Az ötlettől a megvalósulásig eltelt évtizedben ugyanis végig napirenden maradt
különféle formában. A La Fontaine Irodalmi Társaság is elsősorban azért jött létre,
hogy a kiadást megszervezze. Könyvkiadással és általában fordításokkal, fordítók érdekképviseletének alapszintű felvállalásával később kezdett el foglalkozni.
Az alcímben szereplő többes számmal arra próbáltam meg utalni, hogy a magyar
mellett Vikár finn és észt nyelvű La Fontaine-fordítások megszületése érdekében is
lépéseket tett. Vikár a Kalevala-fordítások kiadásával kapcsolatban már említett stratégiát tartotta megfelelőnek: a meglévő, Haranghy Jenő készítette illusztrációk felhasználásával különféle nyelveken megvalósított fordításkiadásokét.
2.3. VIKÁR MINT KULTURÁLIS MENEDZSER
Azt már a korábbi alfejezetekben is láttuk, hogy a fordító Vikár nevéhez nemcsak
az idegen nyelvű szövegek magyarra átültetése fűződött, hanem a már megjelentek
népszerűsítésében, terjesztésében is szerepet vállalt. Gyakorlatilag már ezzel a mun-
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kával is kiérdemelné a kulturális menedzser címet, de ugyanez az aktivitás jellemezte
lapszerkesztői, valamint kultúra- és irodalomszervezői munkásságát is. Bár ezek elválaszthatatlanok egymástól, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért külön alfejezetekben
foglalom össze szerkesztői és különféle társaságokban betöltött szerepével kapcsolatos munkásságát.
Vikár lapszerkesztőként a 19. század utolsó évtizedeiben tevékenykedett. Ezt követően mint bedolgozó munkatárs vállalt szerepet különféle folyóiratokban, napi- és
hetilapokban. A társaságokban kifejtett tevékenysége pedig a 20. században, különösen 1921. július 1-i nyugdíjba vonulása után lett igazán jelentős és meghatározó, de
már az 1800-as évek végén is ott találjuk a Magyar Néprajzi Társaság és különféle
gyorsírói egyesületek tagjainak sorában vagy vezető pozícióiban.
2.3.1. A lapszerkesztő
Korábban már említettem azokat a lapokat, melyekben Vikár szerkesztői vagy
munkatársi szerepet vállalt. Ezek nagyobbik része kenyérkeresői szakmájával állt szoros kapcsolatban, vagyis gyorsírászati lapok voltak. A gyorsírásról emellett elméleti
munkákat is írt, valamint majd két tanéven keresztül az egyetemen tanított is gyorsírást. A kulturális profilú lapok közül a levelekben azokról találunk információkat,
melyek az 1890-es években éltek. A Turánban, a Keleti Kultúrközpont hivatalos lapjában, végzett szerkesztői munkájáról, melyet 1917-ben egyedül, 1918-ban pedig többedmagával szerkesztett, vajmi keveset tudunk meg, mivel ezekből az évekből alig áll
rendelkezésünkre levél.
Az Élet (1891−1895) című magyar nyelvű havi-/kétheti-/hetilap szerkesztője volt
1892. január 31-től 1895. szeptember 29-ig.16 A német nyelvű Westöstliche Rundschau
(1894−1896) esetében pedig 1895-ben jelenik meg nevesítve is a lap szerkesztőjeként.
Hogy a háttérben végig jelen volt − az alapítástól kezdve a megszűnésig −, arról az e
kötetben közölt levelekből szerezhetünk tudomást.
A magyar lap liberálisabb szemléletet kéviselt a Westöstliche Rundschau (továbbiakban: WR) konzervatívabb és politikaibb hangjával szemben, ezért a levelekben kért
különféle írásokat Vikár a lapok profilja mellett ennek figyelembevételével helyezte el
egyikben vagy másikban. A nők helyzetének kérdése az Életben Vikár szerkesztővé
válásával jelent meg igazán hangsúlyosan, az ekkor megjelent cikkek érvelésükben a
nők helyzetét gondolták újra a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények
között. Természetesen a finn vonatkozások sem maradhattak ki. Vikár nagy érdeklődéssel figyelte az 1890-es években Finnországban kibontakozóban levő női emancipációs törekvéseket, és a lehető legtöbb megvalósítást próbálta átültetni a magyar viszonyokra (felsőbb leánygimnázium alapítása). Ezért is adott teret a női emancipációs
írásoknak, melyeknek nagy részét ő maga fordította finnből magyarra. A nők helyzetének rendezésében már ekkor is élen járó Finnország mintegy követendő példaként
jelent meg beszámolók, eredeti cikkek, novellák formájában Vikár tolmácsolásában.
Aleksandra Gripenberg a legfontosabb címzett ebben a vonatkozásban. A Vikár által

16 Erről még lásd Varga P. 2013b 176−191.
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hozzá írt hat levélből kettő rendkívül részletesen foglalkozik a nők helyzetével Magyarországon. Mindkettő Gripenberg kérésére íródott. Ezeket az adatokat a címzett
az európai nőkérdésről, a nők jogairól írt könyvében a Magyarországról szóló részhez
használta fel.17 Két levél Vikár lapszerkesztői tevékenységével kapcsolatos: a finnországi nőkérdéssel, a nők iskoláztatásával és jogaival foglalkozó írásokat kért Gripenbergtől az Élet számára.
A WR − alcímében is felvállaltan (Politisch-Literarische halbmonatschrift zur Pflege
der Interessen des Dreibundes) − egyértelműen olyan politikai és irodalmi lap kívánt
lenni, mely a hármas szövetség érdekeit képviselte. A felvállalt érdekképviselet egyben oroszellenes politikai elkötelezettséget is jelentett. Ez utóbbi miatt − és ez a levelekből is kitűnik − a finneknek mint orosz alattvalóknak a részvétele, megjelenése a
lapban nem volt problémamentes. Különösen az 1890-es évtizedben, amikor az
oroszosítási politikai törekvésekkel teli időszakát élte az autonóm nagyhercegség. Ezt
az alapproblémát tetézte, hogy a finnek nem voltak megelégedve a szerkesztőválasztással sem. Az észt Harry Jannsen jelenléte nehezítette az amúgy sem felhőtlen finn
viszonyulást a laphoz.18 Az eredmény az lett, hogy csak a szépírók maradtak a publikálók között. Mindkét lapban jelen volt az 1890-es évek finn irodalmának két fontos
alakja: Minna Canth és Juhani Aho. Vikár szerkesztőként mindig igyekezett eredeti
írásokat közölni, olyanokat, melyek korábban máshol nem jelentek meg. A külföldi
szerzők esetében is erre törekedett. A különbség egy eredeti és egy újraközölt/fordított anyag között természetesen a tiszteletdíj nagyságában is megmutatkozott.
A Vikár által szerkesztett lapok olyan kulturális folyóiratok voltak, melyekben a
finn irodalomnak és a finn társadalmi kérdéseknek mindig kitüntetett szerep jutott.
Az irodalmi írások (elbeszélések, novellák, regényrészletek, versek) fordítását többnyire ő maga vállalta, de szívesen közvetített − főként fiatal, éppen induló − fordítók
és lapok között.
A harmadik lap, a Turán, a Keleti Kultúrközpont hivatalos lapjaként működött. A
Magyar Keleti Kultúrközpont – alcímében Turáni Társaság – az 1910-ben alakult Turáni Társaság (alcímében Magyar Ázsiai Társaság) tevékenységét folytatta részben új
névvel az első világháború után immár a kormány támogatását is élvezve. Vikár szerkesztőségének idején, 1917–18-ban meglepően alacsony volt a finn vagy finnugor
vonatkozású cikkek száma. Felvetődik a kérdés, hogy a finn kultúrát mindig előtérbe
helyező és propagáló Vikár itt miért nem érvényesítette és kamatoztatta finn kapcsolatait, tudását a finn kultúráról? A magyarázat egészen egyszerű (is lehet): az I. világháború utolsó éveiben feltehetőleg nem volt zökkenőmentes a finnekkel való kapcsolattartás. Mivel ezekből az évekből nagyon kevés levél áll rendelkezésünkre, nehéz
érdemben nyilatkozni ebben a kérdésben. A rendelkezésünkre álló levelek mindenesetre arra utalnak, hogy Vikártól nem állt távol a nyelvrokonság tágabb értelmezése,
így a sumér rokonsággal kapcsolatos írások megjelentetése/kiadatása sem. Úgy vélte,
az ilyen irányú írások nagyon is jól illenek a Keleti Kultúrközpont profiljába. Ő maga

17 Gripenberg 1905. 253–261.
18 Erről lásd még Varga P. 2014a 69−89.
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is hitt − hirdette is szóban és írásban − a rokonság kiterjesztését egészen a hunokig és
az avarokig. A bolgár és török kapcsolatok pedig már a WR szerkesztésekor is kiemelt
szerepet játszottak.
2.3.2. Finnugor lapok és kultúrkongresszusok
Az első világháború utáni európai helyzetben a függetlenné vált Magyarország,
Finnország és Észtország kapcsolata is természetszerűleg megváltozott. A kulturális,
majd politikai és gazdasági nyitás és közeledés alapjául a nyelvek rokoníthatósága
szolgáltatott jó alapot. Az 1920-as években különféle társaságok alakultak, melyek
egymás kultúráinak bemutatását tűzték ki célul. Ugyanekkor indultak a finnugor
kultúrkongresszusok is: 1921-ben az első Helsinkiben, melyet az 1924-es tallinni és
az 1928-as budapesti követett. A kultúrkongresszus magyarországi szervezése a finnugor bizottság magyar osztályára hárult. Ennek elnöke évekig Vikár Béla volt. A finnországi társszervezet tevékenységi körébe ezenkívül magyarországi egyetemi hallgatók és tudósok finnországi útjának támogatása is beletartozott. Az egyesület által
szervezett előadásokon pedig olyanok adtak elő politikáról, a Trianoni békeszerződésről vagy nyelvészetről, mint Vikár Béla, a helsinki egyetem magyar lektora, Weöres Gyula vagy a nyelvész Zolnai Gyula.19 Ugyancsak ekkor vezették be a magyarországi iskolákban a rokon népek napjának – október utolsó hétvégéje – megünneplését
is.
Az 1920-as évektől kezdve olyan háromnyelvű – magyar, finn és észt – folyóiratok
indultak, mint a Fenno-Ugria20, Heimokansa21 vagy Heimotyö22, melyeket Finnországban adtak ugyan ki, de Magyarországra és Észtországba is eljutottak, vagy a magyar nyelvű Finnország23 című lap. Érdekes módon Vikár Béla ezekhez a folyóiratokhoz közvetlenül nem kapcsolódott. Ösztönösen is feltevődik a kérdés, hogyan
lehetséges az, hogy egyetlen levélben sem utal ezekre és egyetlen személyre sem, aki
miatt esetleg valamilyen személyes konfliktus folytán nem került a szerkesztőbizottságba vagy legalább a bedolgozó munkatársak közé. Egyetlen üdvözlő távirat áll rendelkezésünkre, melyet F.A. Heporauta és V. Musikka küldött Vikár 80. születésnapjára a következő szöveggel: „a néprokonsági munka nagy úttörőjének szívbéli
üdvözleteink.” Heporauta mint a finnugor kultúrbizottság finn osztályának a titkára
(1927–1936), majd elnöke (1937–1946) jól ismerte Vikárt és munkásságát. A levelekben azonban ennek az ismeretségnek nem találni nyomát. Az ok ismét abban keresendő, hogy ezekből az évekből túl kevés levél áll rendelkezésünkre. Az elveszett vagy
lappangó levelek adhatnának erre a kérdésre biztos választ.
19 Vö. Takalo 1986. 182–203.
20 A Fenno-Ugria első száma 1925-ben jelent meg Helsinkiben a Suomalaisuuden Liitto (Finnségi
Szövetség) néprokonsági osztályának kiadásában. Három nyelvű – finn, magyar, észt – lap. A szerkesztőbizottság magyar tagja Faragó József. Negyedévenként megjelenő folyóiratnak szánták, mely 32 oldal
terjedelemben, lehetőség szerint illusztrálva jelenik meg.
21 A Heimokansa – Testvérnép 1941–1944 között jelent meg. Szerkesztője: Frans Akseli Heporauta
és Túróczy Zoltán. A cikkek mellett magyar és észt nyelvleckéket is tartalmaz.
22 A Heimotyö a finnugor bizottság finn osztályának évkönyve.
23 Az 1941–1943 között megjelenő Finnország a Suomalaisuuden Liitto magyar nyelvű folyóirata.
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2.3.3. Vikár szerepe a társaságokban
Az 1890-es évektől 1945-ös haláláig Vikár nagyon sok társaság munkájában vett
részt különféle pozíciókban: egyszerű tag, titkár, főtitkár, elnök, társelnök stb. A valósághoz hozzátartozik, hogy több társaságban is valamilyen konfliktus vetett véget a
szorosabb együttműködésnek. Amint már említettem, egy, Zolnai Gyulával folytatott
vita vezetett Vikár lemondásához a Magyar Néprajzi Társaságban betöltött főtitkári
tisztségéről 1897-ben.
A gyorsírói társaságokban, egyesületekben folytatott tevékenységéről meglehetősen kevés információnk van, a levelekben erre csak kevésszer utal. Az biztos, hogy
aktívan részt vett a társaságok munkájában, hozzászólásai az ülések jegyzőközveit
publikáló szakfolyóiratokban olvashatóak, akárcsak a botrányba fulladt megjelenése.
A Gyorsírástudomány című lap Vikár utolsó fellépése címmel tudósított az Országos
Magyar Gyorsíró Egyesület egyik üléséről. A lap szerint a tagok nem voltak hajlandóak addig tagdíjat fizetni, amíg Vikár az elnök. Ha hihetünk a lapnak, a problémákat
tetézte, hogy Vikár elnökként kizárt egy tagot a választmányból, amihez pedig nem
lett volna joga.24
A WR-t bemutató lapszerkesztői tevékenységével összefüggésben is láttuk az előző
alfejezetben, hogy a személyes konfliktusok bizony nagyban hozzájárultak a lap megszűnéséhez.
A La Fontaine és a Goethe Irodalmi Társaságok azok, melyekben a kezdetektől
haláláig tevékenykedett Vikár. Az 1921-es nyugdíjba vonulásával sokkal aktívabban
részt vállalhatott a társaságok munkájából. Nem véletlen, hogy az 1935 utáni levelezés nagy részét éppen e társaságok érdekében kifejtett munka jellemzi.
Az első világháború után alapította a La Fontaine Társaságot, mely a kultúrák közti közvetítést tűzte ki célul az irodalmon, irodalmi fordításokon keresztül. Első lépésben La Fontaine meséinek teljes kiadását tervezte, fordítóként ő maga, Zempléni Árpád és Kozma Andor működött közre. A nagy vállalkozás, ahogyan mindig nevezte,
különösen az 1920–30-as években vált igazán naggyá, amikor az irodalmi/kulturális
estek, matinék, felolvasások mellett könyvkiadással is foglalkozni kezdett a társaság.
A névvel összhangban a francia kultúra állt kezdetben tevékenységük középpontjában, azonban elég korán megjelentek más európai irodalmak, kultúrák a repertoárjukban. A Magyarországgal szomszédos országok irodalmai is helyet kaptak, de természetesen a finneknek kitüntetett hely jutott. Már 1922-ben kelt leveleiben utalt
Vikár rá, hogy finn antológia kiadására készül. A kötet végül − hosszas lobbizás után
finn és magyar célszervezeteknél − 1939-ben jelent meg Északi fény címmel, és versfordításokat közölt a 19. század végének és a 20. század elejének finn irodalmából. A
kötet fogadtatása vegyesnek mondható. Többnyire pozitív volt ugyan, de ugyanebben
az évben versenytársa is akadt, hiszen ekkor jelent meg Bán Aladár szerkesztésében
és fordításában a Finn költőkből újabb kiadása és egy új összeállítás is Uráli dalok

24 Vö. Gyorsírástudomány 1913–14/7. 73.
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címmel; valamint Kovács Sándor szerkesztésében elbeszélések és költemények Finn
csillagok címmel.
A La Fontaine Társaság a magyar irodalom külföldi fogadtatásával is foglalkozott,
ennek eredménye például a Petőfi-kötet − Hommage à Petőfi −, melybe a finn Petőfifordításokról éppen Vikár írt.
A társaság üléseit a Magyar Tudományos Akadémia termeiben tartotta, a nagyobb
közönségnek szánt matinékat és esteket pedig többnyire az Urániába szervezték. Vikár jó szervezőkészsége abban is megmutatkozott, hogy a társaság élére, az elnöki
bizottságba igyekezett a magyar irodalomban jól ismert alkotókat megnyerni. A társaság tagjai között találjuk például Kosztolányi Dezsőt (társelnöki pozícióban is), Babits Mihályt, Szabó Lőrincet, József Attilát. Ez utóbbi taggá választásával kapcsolatban több helyen is olvashatni, hogy ezt követően a La Fontaine Társaság nem
ülésezhetett az Akadémia termeiben. A Vikár-levelek azonban ezt a megállapítást
nem támasztják alá. József Attilát 1936 októberében Szabó Lőrinc javaslatára választották taggá, az Akadémia pedig először az 1939. szeptember 15-i ülésre nem biztosított termet. Az ok: a II. világháború. Vikár a társaság akkori elnökeként eredménytelenül érvelt a politikamentes, csakis „irodalmi és gazdasági(?) kérdésekre szorítkozó”
üléssel.
A magyar tagok toborzásához hasonló stratégiát követett a külföldi tagok esetében
is, kihasználva finn kapcsolatait a magyar irodalomból (is) fordító Otto Manninenen
keresztül próbálta megnyerni a finn irodalom meghatározó alakjait. Így lett a társaság
tagja pl. Eino Leino költő vagy Juhani Aho író. Az egyre bővülő társaság tagjait szerette volna országok szerint csoportokba szervezni. Sőt, Vikár leginkább azt szerette
volna, ha ez a folyamat önszerveződésként megy végbe, hogy aztán ki-ki a maga országában a magyarországihoz hasonló tevékenységeket szervezzen a La Fontaine Társaság égisze alatt.
A társaság tízéves évfordulójára Vikár nagyszabású fordítói konferencia tervét dédelgette. Ez azonban főként anyagi okok miatt csak terv maradt, de a szervezést megelőző kapcsolatteremtést sikerült a későbbiekben kamatoztatnia.
Vikár arra is hangsúlyt fektetett, hogy a La Fontaine Társaságba frissen megválasztott tagok székfoglaló fordításai még meg nem jelent szövegek legyenek, melyeket a
felolvasás után igyekezett elhelyezni olyan lapokban, ahová összeköttetései voltak
(Pesti Hírlap, Budapesti Napló stb.).
Hasonló elvekre, politikára épült a német kapcsolatokat ápoló, 1922-ben alapított
Magyar Goethe-Társaság. Az egyetlen különbség, hogy ez kimondottan csak a német
irodalmi kapcsolatokkal foglalkozott.
2.4. PÁLYÁZATRA KIÍRT PROFESSZORI ÁLLÁSOK A HELSINKI,
BUDAPESTI ÉS KOLOZSVÁRI EGYETEMEKEN
Furcsának tűnhet egy ilyen cím Vikárral kapcsolatban, akiről tudjuk, hogy nem
tanított egyetemen (gyorsírást kivéve), be sem fejezte az egyetemet, és a Magyar Tudományos Akadémiának is csupán levelező tagja volt. Ez utóbbiról többször is kissé
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sértődötten nyilatkozott. Az egyetemi állásokat illetően egyetlenegyhez, mégpedig a
kolozsvárihoz volt személyesen is köze, ő maga is pályázott rá. Azonban ahhoz, hogy
megértsük az 1901-ben, a kolozsvári pályázás időszakában kelt leveleket, érdemes
egy pillantást vetni a helsinki egyetemen August Ahlqvist halálával 1889-ben megürült finn nyelv és irodalom, valamint a budapesti egyetemen Budenz József halálával
1892-ben megürült urál-altaji összehasonlító nyelvészeti professzori állás betöltésének körülményeire.
Vikár éppen Helsinkiben tartózkodott, amikor Ahlqvist meghalt, ő maga is részt
vett a temetésén. A megürült professzori székre ketten pályáztak: Arvid Genetz és
tanítványa, Vikár jó barátja, E.N. Setälä. Bár Setälä ekkor még nagyon fiatal volt, csak
26 éves, jó esélyei voltak az állás elnyerésére. Erről maga Vikár is írt 1889 decemberében kelt levelében Munkácsinak. A kinevezés 1891-ben történt meg Arvid Genetz
javára.25 Ez a hosszas pályáztatás is arra utal, mennyire nem volt könnyű a döntés. A
pályázás mechanizmusáról is megtudunk egyet-mást a Vikár-levelekből: mindkét pályázó egy tudományos munkával jelentkezett, amelyre külföldi nyelvészek is válaszol(hat)tak. A magyarországi nyelvészek közül Simonyi Zsigmond. Setälä valószínűleg Vikárnál érdeklődött arról, hogy kinek mi a véleménye tudományos dolgozatáról.
Vikár pedig szívesen közvetített, referált arról, hogy ki kit támogat.
A budapesti professzori szék története azért is izgalmasabb, mert − ha hihetünk
Vikár 1892-es május és június hónapban kelt leveleinek − a potenciális jelöltek között
ott találjuk magát Setälät is. Ezekben a levelekben referált a többi szóba jöhető nyelvészről is, és egyikükről sem volt túl jó véleménye. Egyedüli kivétel Munkácsi Bernát
volt, aki − Vikár meglátásában − szakmailag megfelelt volna, de felekezeti hovatartozása miatt esélye sem lehetett a kinevezésre. Setälät arra biztatta, hogy írjon szakvéleményt a legesélyesebbnek tartott Szinnyei József finn szótáráról, ha ő maga úgy dönt,
hogy nem pályázik. Vikár egyfelől közvetített, másfelől pedig megpróbálta meggyőzni Setälät arról, hogy pályázzon Budapestre. A finn nyelvésznek azonban ekkor már
jó kilátásai voltak arra, hogy Genetzet váltsa a finn nyelv és irodalom professzori
székében. A budapesti kinevezés 1893-ban történt meg, a kolozsvári egyetemen tanító Szinnyei Józsefet nevezték ki az összehasonlító nyelvészet rendes tanárává. Utódja
a kolozsvári egyetemen Halász Ignác lett.
Halász 1901-es halálával a kolozsvári egyetemen is megürült a magyar és finnugor
összehasonlító nyelvészeti tanári állás. Munkácsi neve ismét felmerült szóba jöhető
jelöltként, mellette pedig: Szilasi Móricé, Melich Jánosé, Zolnai Gyuláé és az éppen
Kolozsváron tartózkodó Vikár Béláé. A jelöltekről és az esélyekről, a sajátjairól is
Munkácsinak és Setälänek írt hosszú levelekben számolt be Vikár. Azt nehéz megítélni, mennyiben feleltek meg a valóságnak azok az információk, melyek saját esélyeiről
szóltak. Amit tudunk, hogy 1901 végén vagy 1902 elején a kar Szilasi Móricot választotta, akit végül 1903-ban neveztek ki Kolozsvárra. Ha valóban volt is esélye Vikárnak
az állás elnyerésére, talán éppen a rá oly jellemző túlburjánzó ötletek, a túlszervezés

25 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 1893-tól Genetz a finnugor nyelvészet professzora lett,
Setälä pedig elfoglalta a finn nyelv és irodalom professzori széket.
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lehetett a kudarc oka. A helsinki helyzethez hasonlóan rögtön a tanszék kettéosztásával − magyar és összehasonlító nyelvészeti − szerette volna egyfelől saját esélyeit növelni, másfelől Yrjö Wichmannt vagy még inkább Heikki Paasonent meghívatni Kolozsvárra. Mindkét finnugor nyelvésznek magyar felesége volt, vagyis a szakmai
elköteleződés mellett magánéletükben is kapcsolódtak Magyarországhoz. Paasonen
neve Csengeri János, a kar dékénhelyettesének javaslatára merült fel, Vikár pedig
közvetítői szerepet vállalt Paasonen és a közoktatásügyi miniszter között, hogy aztán
régi ismerősénél, akkor a kolozsvári egyetemen tanító Apáthy Istvánnál kelljen magyarázkodnia, lobbiznia. A finn nyelvészek bevonásának természetesen más oka is
lehetett: Setälä támogatását próbálta így megszerezni, aki barátságuk ellenére sem
volt hajlandó támogató nyilatkozatot írni neki. Setälä feltehetőleg nem tartotta Vikár
tudományos munkásságát olyan jelentősnek, hogy megszólaljon az ügyben. És talán
Vikár módszere saját jelentőségének növelésére: a többi jelölt tudományos munkájának lekicsinylése, Munkácsi és Szilasi zsidó származásának felemlegetése sem lehetett
túl szimpatikus számára.26
2.5. A VIKÁR-LEVELEK HELYE AZ EDDIG PUBLIKÁLT LEVELEZÉSEK
KÖZÖTT
A felsorolt címzettek és a levelek általánosabb vizsgálata, Vikár lapszerkesztői és
irodalomszervezői tevékenysége is megmutatta, hogy a levelek túlnyomó része a finn
kulturális élet meghatározó személyeihez szólt, valamint tematikailag is sok a finn
vonatkozású levél. A finn kultúrának, a finn címzetteknek kiemelt szerep jutott a levelekben: a Kalevala többszörös kiadása és a finn irodalom megismertetése a magyar
olvasókkal központi szerepet játszottak Vikár életében. A Vikár-leveleket érdemes
tehát elhelyezni ebben a magyar−finn személyek közti eddig publikált levelezésekben.
Ilyen levelezések publikálására Viljo Tervonen vállalkozott az 1990-es években
Finnországban. Ő főként a finnugor nyelvtudomány 19. századi finn és magyar jeles
képviselői közötti levelezést gyűjtötte össze és publikálta. Mivel többnyire nyelvészek
közötti levélváltásról van szó, tematikájukban főként az összehasonlító nyelvtudomány területéről merítenek, szavak etimológiájával stb. foglalkoznak. Ezalól egy levelezés kivétel: az Antti Jalava és Szinnyei József közötti levelezés. Ők már a szakmai
kérdéseken túl személyes ügyekkel, kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. A publikált levelezések tagjai között Jalava az egyetlen, aki nem nyelvész, bár ő is a helsinki
egyetemen tanított magyar nyelvet. Ugyanakkor fordított is a magyar irodalomból, és
az Uusi Suometar/Uusi Suomi című lapba írt tárcákat, melyekben sokszor foglalkozott magyar ügyekkel is. Munkásságát tekintve Jalava áll a legközelebb Vikár Bélához.

26 A kolozsvári pályázásról lásd még Varga P. 2014b 175−190.
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A különféle levéltárakból összegyűjtött Vikár-levelek megismertetése az olvasókkal és kutatókkal azért fontos, mert egy olyan személy levelein keresztül tudhatunk
meg többet a magyar–finn kapcsolatokról, aki nem volt nyelvész és nem (csupán)
akadémiai körökben mozgott. Olyasfajta kapcsolattörténeti dokumentumokat tartunk a kezünkben, melyek túlmutatnak az összehasonlító nyelvészeti kutatásokon,
sőt, még az irodalmi fordításokon is. A levelek, a bennük felvetett témák rámutatnak
arra, hogy a nyelvrokonság leginkább apropóul szolgált egy sokrétű, sokoldalú, egymást modellként állító viszony- és kapcsolatrendszer megteremtéséhez és fenntartásához.
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LEVELEK

1881
1. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1881. július 12.]

Budapesten, 1881. jul. 12.
Tisztelt barátom uram!
Junius 22-ike óta egész a mai napig kórházban voltam; most már itthon vagyok
ugyan, de a hosszas fekvés miatt oly elgyöngűlt állapotban, hogy még 2-3 napig kénytelen leszek szobámat őrizni. Ez az oka, hogy szíves levelező lapjára mindeddig nem
is válaszolhattam; reméllem, hogy a mulasztást nem veszi hibámúl, minthogy legjobb
óhajtásom ellenére történt.
F. hó közepén meglátogatom; ha előbb lenne rám szüksége, szíveskedjék b látogatásával megörvendeztetni.
Üdvözli barátja
Vikár
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1884
2. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1884. június 29.]

Bpest 1884. 6/29.
K. B!
Elmés soraid oly helyzetben találtak, mely képtelenné tesz arra, hogy hasonló hangon és ugyanavval a jó kedvvel válaszoljak neked. A miről ezennel tudósítani foglak,
úgy hiszem, igen vegyes érzelmeket költ benned; mint barátom örűlni fogsz rajta, de
szomorúságra is fog indítani. Én u.i. pár nap mulva megválok D.-éktól és megyek
Radegundba fürdőre, de nem egyedűl, hanem Lónyay Menyhért gffal, az Akademia
elnökével, mint szerződött titkára. Ott maradok vele aug. elejéig, esetleg tovább is;
azután Szt.-Lőrinczre, a gf birtokára megyünk (Bpesthez egészen közel) és ott töltjük
a nyarat. Igy tehát búcsútalálkozóra vagy éppen nem, vagy csak olyképen lesz alkalmunk, ha Te annakidején – föltéve, hogy már visszajöttem Radegundból – látogatást
téssz nálam Szt.-Lőrinczen, a mit föltétlenűl óhajtok. Adandó megbízásaidra nézve új
állásom legkevésbbé sem lesz akadály, sőt ellenkezőleg: elő fogja segíteni, hogy ügyeidben kellőkép eljárhassak. Levelezésünket fön kell tartanunk; e soraimra írj kérlek
rögtön és tudósíts, ha van tudomásod, Palmér hollétéről, kit D-éknál utódomúl szeretnék. Forró üdvözlettel!
V. Béla

3. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Radegund, 1884. július 20.]

Radegund, 1884. 7/20.
Kedves Barátom!
Csak most jutok hozzá, hogy leveledre válaszoljak, s a mint látod, már nem a Svábhegyről, hanem Radegundból. A gróf egy hónappal korábban hítt meg, mint megállapodtunk, de csak f. hó 5-én állíthattam be hozzá. Ez a korábbi meghívás anyagilag
kedvezőbb ugyan rám nézve, mintha még augusztusig Deutschéknál maradtam volna; de sajnálom az egy hónapi kellemes tartózkodást, melyre a gróffal kötött egyesség
értelmében számítottam vala. Itt bizony be vagyok fogva meglehetősen, s a mi szabad
időm van, azt a hidegvíz-cura használásával töltöm. Minden nap reggel hideg fürdővel élek, azután részt veszek az orvos vezetése alatt álló svéd gymnastikában, a mi
szép pénzembe kerűl. De szükséges a curát használnom, mert néha kézgörcseim voltak, és ezek ellen jó a hidegvíz meg a torna. Különben kutyabajom.
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És most figyelj arra, a mit mondandó vagyok. Nem aug. elején megyünk el innen,
nem is Szt.-Lőriczre Pest mellé, hanem aug. 11-én Erdélybe, Hunyadmegyébe! Azonban ne ijedj meg, útba ejtjük Pestet és ott maradunk 14-ke reggeléig; ha tehát – mint
remélem – akkorra te is ott leszel, találkozhatunk. E nélkűl nem látlak, míg vissza
nem jössz muszkaországi útadból. Légy tehát jelen az utolsó rendezvous-n!
Deutschéktól keservesen búcsúztam el. A túlsó lapon írt költemény erre az alkalomra készűlt; felolvastam Krameréknél, mélyen elérzékenyűlve. Mit szólasz a vershez, mint ilyenhez?
Irj kérlek mielőbb. Epedve várom soraidat. Legközelebb többet írok. Az Isten áldjon meg és hozzon össze mindkettőnket csakhamar!
Szerető barátod
Vikár
Czímem: V. B. Radegund, per Graz
BÚCSÚ A SVÁBHEGYTŐL
Kies vidék, hová pihenni tér
A nagyvárosnak elfáradt fia;
Te lombos erdő, árnyas sétatér, –
Te nyúgodt, fönséges harmonia;
Lombsuttogással, víg madárzenével,
S a lent zsibongó élet halk neszével,
Nyíló virágok, nyájas ligetek:
Isten hozzátok! Isten veletek!
Oh hányszor andalogtam itt s amott
E sűrű bokrok útvesztőiben!
Hányszor lelék gyógyító balzsamot,
Szabad természet, ifju kebleden!
Szivem ha bú avagy öröm nyilallá,
Te késztetéd előbuzogni dallá,
Igy vetted el fájdalmaim felét,
S örömeim kétszerte növeléd.
Te kis tanya ott a domboldalon,
Te fák körözte, béke lakta hely,
Itt hagyni téged oh mi fájdalom!
S ki tudja, tán örökre hagylak el.
Hű otthonom valál, fiad valék én,
Szives lakóiddal lakozva békén.
Szivembe írom drága képedet,
Az Isten áldja jó háznépedet!
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Ti mindnyájan, kiknek körében itt
Derűlni láttam éltem napjait;
Hol annyi boldog percz mosolyga rám
Szelíd barátság ölelő karán:
Koczincsatok velem bucsúra hévvel,
Hogy a pohár adózzon életével –
S így törje össze a sors lelkemet,
Ha titeket valaha elfeled!
Vikár

4. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Radegund, 1884. augusztus 8.]

Radegund, 1884 8/8.
Kedves Barátom!
<Holn>ap délután indulok innen, vasár<nap> vagyok Bpesten, hol a „Fehér lóba”
<szállok> (Kerepesi út). Levelednél fogva <… va>lószinűleg várlak az állomáson; de
ha ezt előre nem látott akadály miatt nem tehetném, a délelőtt folyamán megtalálhatsz a mondott vendéglőben. Délután ki kell majd mennem Szt. Lőrinczre a gróf
úrhoz. De nem hálok ott, hanem estére visszamegyek a f<ehér> lóba; tehát esetleg
vacsora tájban találkozhatunk.
Ölel a viszontlátásra
igaz híved
V. B.

5. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Farkadin, 1884. augusztus 31.]

Farkadin, 1884. 8/31.
Kedves barátom!
Becses soraid, melyekkel engem a levélírásban megelőzni szíveskedtél, tegnap reggeltől késő estig vártak reám lakásomon, mert távol tartózkodom innen és csak este
9-kor jöttem meg.
Úgy egészséged mint nagy vállalatod ügyének javulása igen megörvendeztetett.
Valóban meg voltam lepve a kedvező fordúlat hírétől, melyszerint multkori beszélgetésünktől eltérőleg már 8-án jó egészségben, gyarapodott úti költséggel és az Akadémiától várt segítségnek bíztos reményével útra fogsz kelhetni.
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A mi hozzám intézett kívánságodat illeti, sajnálom, hogy nem már tegnap reggel
értesűltem róla; mert tegnap, innen való elindulásom előtt, írtam haza édes apámnak,
hogy azon esetre, ha levelem megérkeztéig nem kapott volna öcséim számára pénzt,
tudassa ezt velem telegraphice, s én küldhetek neki 50 frtot. Nem kaptam ugyan még
választ a fölszólításomra, de nem is kaphattam, holnap ilyenkor azonban esetleg megkapom a felhívást, hogy küldjem a pénzt. Már pedig ez ugyanabból a forrásból van
merítve, a melyből a Neked nyujtandó kölcsönt meríteni szándékozom. Ha édes
apámnak nem kell a pénz, a mi meglehet – és erről 4-ikéig bizton értesűlök – akkor
haladéktalanúl rendelkezésedre bocsátom, megtoldva még kívánságod szerint 10
frttal; de ha ő meg van szorúlva s kérni fogja segítségemet, akkor csak e hónap végén
szolgálhatnék neked a kívánt összeggel.
Külömben azt hiszem, mindegy rád nézve, akár elutazásod előtt, akár két héttel
azután jutsz a kérdéses összeghez. Utánad küldhetem, a hol léssz, és erről bizonyára
tudósítani fogsz mindjárt, mihelyt valahol megállapodol, az Akadémiától nyerendő
támogatás, meg talán egyéb is, ugyanily alakban fog utánad menni. Vagy ha bármi
okból mellőzni akarnád vagy mellőznöd kellene az ajánlottam módot, akkor tehetsz
úgy is, hogy valakitől, pl. Budenztől, szept. végéig kérsz 60 frtot kölcsön, és én az illetőnek akkorra visszaszolgáltatom helyetted; nekem pedig te adósom maradhatnál
április végéig, mert nekem azon pénzre csak május 4-én lenne szükségem, a mikor
100 frtnyi fizetést kell majd teljesítenem.
Deutschéknál teendő látogatásod alkalmára kérlek, szedd össze, ha őn[agysá]ga
nem ellenzi, a sétatér-utczai lakásomban náluk hagyott holmimat – könyveket a mosdó szekrény aljából, a hálószekrény tetejéről és a ruhaszekrény mélyéből, valamint
egyéb a most nevezett helyeken szétszórva leledző tárgyaimat – és pakold a te könyveidhez, hogy ő nagysága együtt tegye őket el, a míg értük nem küldök.
Újabb híreim szerint az országgyűlés ideje alatt mégis csak Pesten fogunk lakni a
Bálvány-utczában, tehát régi lakásomhoz közel leszek, és reám bizandó ügyeid ellátása körűl semmiben sem akadályozva.
Gondoskodtál-e magad számára, kinek szabadjegyre sokkal jobb oka van, mint
volt nekem, legalább a magyar államvasútakon nyerendő kedvezményről? Ajánlom
figyelmedbe Deutsch tanárt; megjegyzem azonban, hogy más úton is, pl. az Akadémia első osztályának elnöke ajánlatával egyenesen a miniszteriumnál 50 kros bélyeggel [v. szegénys. bizonyítvánnyal] ellátott folyamodványt nyujtva be, megkaphatod a
szabadjegyet.
Azt kérded: mivel foglalkozom. Felelet: principalisom ügyein és saját magán dolgaimon kívül majdnem semmivel. A román nyelvből máris sok ragadt rám; ez talán
materiát fog adni egy kis dolgozathoz. A Kalevipoeg meséjének előlegesen prózában
való közlése is szándékomban van, mihez Kreutzvald népies kiadása használatomra
áll. Búcsúkölteményemet megjegyzéseidnek figyelembe vételével átdolgoztam és be
fogom küldeni valamelyik szépirodalmi lapnak.
Gutenberg barátunkhoz újabban egy levelezőlapot intéztem volt Wesselényi u. 25
sz. czímzéssel; visszajött a póstán a levélhordónak ezen szavaival: a czímzett
Wesselényi-u. 25. sz. a. ismeretlen. Add át kérlek őszinte köszönetemet neki, hogy
hozzá intézett kérésemet oly készségesen teljesítette.
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Válaszodra türelmetlenűl vár
igaz híved
Vikár

6. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Farkadin, 1884. szeptember 3.]

Farkadin, 1884. IX/3.
Kedves Bernát!
Mind a ketten mulasztást követtünk el: te, hogy elfelejtettél új lakásod czíméről
tudósítani, – én, hogy mikor e hiány pótlására írott levelező lapodat vettem, nem írtam meg ujra ugyanazt, a mi aug. 31-ről hozzád intézett levelemben van, arra számítva, hogy azon esetre, ha már elköltöztél a Wesselényi-ucczából, majd utánad küldik
levelemet. Hanem hát nem így történt: a levél 4 napi vándorlás után visszajött és most
ide mellékelve másodszor küldöm.
Tartalmához ma sincs mit hozzátennem reád vonatkozólag, legföllebb annyi, hogy
öcséim felől máig sem kaptam hírt, hogy szükségük van-e pénzre vagy nincs, − tehát
nem tudok többet arról: adhatok-e neked most, vagy nem. Egyébiránt ama kedvezőtlen körűlményt említhetem, hogy P. barátom, ki mostanra igérte – immár harmadikszor – bizonyos nagyobb összeg fizetését, mellyel adósom, halasztást kért, úgyszintén
L., a ki most velem együtt Erdélyben időz, megtartotta (t. i. zsebjében) nekem tett
azon ígéretét, hogy nála levő 30 frtommal szeptember 1-ére megörvendeztet. Mind a
két barátomat felszólítottam fizetési kötelezettségük teljesítésére, − már ez elég lenne,
hogy a Te kívánságodat, mi drága előttem, teljesítsem – de ők megtámadtak, illetőleg
hallgatnak, a helyett, hogy bocsánatot kérnének, illetőleg szavuknak állanának.
Ha még nem voltál Deutschéknál, arra kérlek, hogy a könyvek stb. elpakolása közben kerítsd elé a mosdó szekrény felső részéből a deszkán levő leveleimet – nem sok
az egész és együtt vannak – és egy nagy borítékban szíveskedjél nekem megküldeni.
Van köztük egy stenographice folytatott correspondentiám bold. Trebitscher barátommal; erre a levélváltásra sürgősen volna szükségem.
Isten adjon neked jó erőt és kedvet szép vállalatod végrehajtására, melyben Téged
elősegíthetni engem büszkévé s boldoggá tenne.
Indulásod előtt várom válaszodat és forró üdvözlettel vagyok
igaz híved
Vikár
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7. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1885. február 6.]

Bpest. 1885. febr. 6.
Kedves Barátom!
Mult hó 22-én írott, de hozzám csak pár napja érkezett leveled következtében lehetőleg holnap vagy holnapután fölkeresem D-ékat és eleget teszek megbízásodnak.
Előbb sok körűlménynél fogva nem tehetem, melyekről legközelebb majd bőven számot adok. Egyelőre csak annyit, hogy könyveid felől nyúgodt lehetsz, nincs semmi
bajuk.
Én most Papnövelde u. 10 sz. a. lakom (I. em. 1. ajtó) és ide intézd ezentúl hozzám
írandó leveleidet.
Forró üdvözlettel
Igaz híved
Vikár
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8. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Kaposvár, 1886. augusztus 6.]

Kaposvár, 1886. aug. 6.
Kedves jó barátom, Kérlek szépen: tudasd velem Dr. Werke úr czímét; nem tudom,
hol és merre van s így nem merek számára küldeményt póstára tenni, holott rég óhajtottam volna.
Kérlek továbbá: szíveskedjél megkérdezni Kapuntól (a czipésztől), hogy mivel tartozom neki; tartozásomat – mihelyt megtudom, mennyire rúg – póstán mgküldöm.
Ha netán valaki ügyemben fölkeres, mondd meg kérlek, hogy szept. 17-én újra
Pesten leszek és mindent elintézek. Addig czímem: Kutas, Somogym.
Szorgalmasan dolgozom és igen jól érzem magam. Hát te? Hogy állnak actióid? Irj
kérlek mielőbb.
Ölel és üdvözöl
igaz híved
Vikár

9. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Kutas, 1886. augusztus 23.]

Kutas, 1886. aug. 23.
Kedves Berczim! Jelentem neked, hogy számos indító okból nem várom meg a t.
háznak szept. 18-áig tartó szünnapja végét, hanem már a jövő hó elején valószinűleg
10-ike előtt, újra Budapesten leszek. Mihelyt lakást találok, mindjárt föl foglak keresni.
Most engedd meg, hogy egy rám nézve fontos ügyben csekély fáradsággal járó
megbízással terheljelek. Már rég írtam az V. ker. főgymnasium igazgatójának, hogy
tudassa velem, mikor vannak ott a jövő isk. évre való beiratkozások és mennyi a díj.
Kérlek, menj oda rögtön és ez iránt a kellő adatokat megszerezve, juttasd hozzám
póstafordultával. János öcsém maga megy föl, hogy beiratkozzék és szept. végén
Sternné fia mellett elfoglalja helyét teljes ellátás – és havi 50 frt. fizetésért. Tudnunk
kellene, hogy mennyi pénzzel lássuk el és mikor induljon.
Remélve, hogy kérésemben ismert baráti készségeddel hamarosan jársz el, vagyok
őszintén üdvözlő hű barátod
Vikár
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10. VIKÁR BÉLA  BUDENZ JÓZSEF
[Kutas, 1886. augusztus 23.]

Kutas 1886. aug. 23.
Nagyságos uram!
Tudván, hogy Szinnyei dr. eltávoztával a finn nyelv tanításának ügye újra foglalkoztatja Nagyságodat, bátorkodom b. figyelmét az iránt magamra irányozni. Ha
Nagyságodnak hasznavehetőbb egyén hiányában, reám szüksége lenne, kijelentem,
hogy a legnagyobb örömmel rendelkezésére állok. Természetesen mostani
qualificatióm mellett csak mint assistens, vagy más hasonló minőségben, lehetnék
Nagyságodnak szolgálatára; de biztosíthatom, hogy bármely czímen alkalmazva becsülettel helyt állanék magamért, és rövid idő alatt a magán-tanári qualificatiót is
megszerezném.
Szabad legyen kiemelnem, hogy bár ambitiómat helyezném a szóban forgó feladat
betöltésébe, azért korántsem kívánok netán érdemesebbek mellőzésével odaemelkedni; jól tudom, hogy Nagyságod úgyis felül áll ily kísérleteken. E soraimnak czélja
csupán az, hogy a vállalkozásra való készségemet kijelentsem.
Egyébiránt a jövő hónap elején ismét a fővárosban leszek, és üdvözölni fogom
Nagyságodat új otthonában. Reménylem, hogy ez alkalommal kegyeskedik majd ez
engem annyira érdeklő ügy felől számomra némi tájékozást nyujtani.
Fogadja Nagyságod mély tiszteletem kifejezését, mellyel maradok
alázatos szolgája
Vikár Béla
u.i. Bocsánat a czifra levélpapírért, biz ez nagyon kutasias, de hát különbre nem
tehettem szert.
V.

11. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
[Budapest, 1886. december 29.]

Budapest 1886. decz. 29.
Kedves Barátom!
Egy kéréssel bátorkodom Önt buzgó tudományos foglalatosságai közepette háborgatni.
Rendkívűl lekötelezne ugyanis, ha átengedne a szerkesztésem alatt levő Fővárosi
Gyorsíró czímű szépirodalmi folyóirat számára, mely főleg az ifjúság közt meglehetősen elterjedt, egynéhányat olyan kisebb dolgozataiból, a melyek még nyomtatásban
meg nem jelentek; különösen szeretném, ha kaphatnék ama Turgenjeff Költemények
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prózában féle apróságokból, melyeket nagy élvezettel olvastam. Egyébbiránt akármit
szívesen fogadok és hálával, csak olyan legyen, a mit Kedves Barátom még nem adott
ki. Mert egészen eredeti közleményekkel kívánom a lapot ellátni s ezáltal nagyobb
elterjedését biztosítani. Dolgozó társaim mostanáig Palmer, Balog István, Csathó
Imre, Kadocsa L. Elek, Radó Antal, Munkácsi B., Kúnos Ignácz, dr. Pápai K. és még
többen jó barátaim közűl. Igy tehát Ön nem keveredik rossz társaságba, ha kérésemet
teljesíti. Arról pedig biztosítom, hogy szíves közreműködésével nagyon lekötelezne.
Becses válaszát, és ha lehet mindjárt a lap számára valót is bizalommal várva,
őszintén üdvözli és tanulmányainak fényes sikert kíván
tisztelő barátja
s igaz híve
Vikár Béla
(Bpest. Muzeum körút 29.)

EME
45

1887

1887
12. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
[Budapest, 1887. január 25.]

Budapest. 1887. jan. 25
Kedves Barátom!
A szíves küldeményt, mely lapomnak V. számában már meg is jelent, van szerencsém legőszintébb köszönetemmel ide zárva visszaszármaztatni. Szerkesztői és
egyébnemű nagy elfoglaltságom okozta, hogy bevártam azt az időt, mikor köszönetemet a visszaküldéssel egyesíthetem. Vajha nem okoztam légyen Önnek nyugtalanságot késedelmemmel.
Fölösleges bizonyolnom, hogy nagybecsű ígéretére, mely szerint a jövőben is készséggel kegyeskedik lapomat támogatni, hálásan reflektálok. Talán nem lesz érdektelen Ön előtt, hogy czikkeit stenographias köntösben szemlélhesse; azért ide mellékelem a lapot is.
Örömest írnék az itthoni dolgokról egyetmást; azonban a most folyó heves budgetvita, pénz- és külügyünk válságos helyzete manapság oly nagy mértékben elfoglalja
nálunk az általános érdeklődést, hogy alig történik ezenfelűl más, a mi komolyabb
figyelmet költhetne. Mintegy a vihart megelőző félelmes szélcsöndben vagyunk, melyet csak a sirályok – politizáló honatyáink – vészkiáltásai zavarnak meg. A politikai
tenger síkján, fel-feltűnik a rettegett óriáskígyó (államtönknek(!), muszka háborúnak
nevezik) és tapasztalt hajósok azt mondják, hogy állami lételünk hajóját könnyen
belefordíthatja fenekestűl a feneketlen óceánba. De minél nyomottabb a lég, minél
bizonytalanabb ez az állapot, annál inkább remélhető, hogy nem tarthat sokáig. Várjuk el a végét a lehetséges nyugalommal!
Ön, kétségkívűl buzgó tudományos foglalkozásai közepette, bizonyára szakít időt
az irodalom számára is. Érdekelni fogja tehát, hogy új év óta új irodalmunk van itt, a
Petőfisták kritikai lapja (Irodalom), melyet Tolnai Lajos dr. szerkeszt. Óhajtottam
volna Önnek erről a lapról egy kis képet adni, fájdalom azonban, nem jutottam hozzá, mert semmi közhelyen nem kapható, se számonkint meg nem vehető. Nyilván
attól tartanak, a ki elolvassa, nem fizet elő reá; s azt remélik, hogy ismeretlenűl maradva, jobban vonzzák magukhoz a publikumot. Nem mertem e föltevés után indúlni
s ezért, sajnos, le kell mondanom arról, hogy Önt az irodalommal megismertessem.
Vigasztalódjék abban a gondolatban, mely az enyém, hogy nem sokat vesztett vele.
Szombaton Arany-ünnep lesz a Szikszay vendéglő I. emeletén az írók és művészek
körétől rendezve. Szász Károly fog felolvasni Aranyról, azután szavallat és ének következik. Ott leszek a feleségemmel.
Igen örvendenék, ha Önnek kedve támadna egyszer ottani tapasztalatait –
kiegészítésűl a Főv. Lapokban megjelent nagyon érdekes czikkhez – különösen az
irodalmi és társadalmi viszonyokat tekintve, számomra leírni vagy velem úgy átabo-
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tában közölni. Lehet, hogy a nyáron magam is lerándulok Nápolyba feleségestűl.
Mily kár, hogy Ön akkorra már bizonnyal itthon lesz!
Ismételve köszönöm a szívességet és a legmelegebb üdvözlettel vagyok
őszinte híve
Vikár Béla

13. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1887. április 13.]

Kedves barátom!
Ide zárva küldöm a 12 frtot.
Kérlek, adj róla egy sor nyugtát az összeg kitétele nélkül, névjegyeden, csak ez egy
szóval: megkaptam.
Szíveskedjél Naplódat és ama bevezetést (előszót), a melyről szóltál, a leánytól
szintén elküldeni a könyvekkel együtt.
Bpest, 1887. ápr. 13.
Híved
V

14. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1887. május 8.]

Budapest. 1887. május 8.
Kedves Berczi barátom!
A votják népköltészeti hagyományokról mindenesetre írok bővebb ismertetést
még a héten, a Budapesti Szemle számára, ha Gyulai kijelenti, hogy a czikk legkésőbb
juliusban megjelenik, máskülönben a Nemzetnél értékesítem. De ha bármi okból
nem óhajtanád, hogy a Bp. Sz. közölje, szívesen lemondok róla s a N-nél zörgetek is.
A nemzeti <olvashatatlan> megkapta a küldeményt. Czímem: Sándor-u. 22. sz.
földsz. 3.
Igaz híved
Vikár
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15. VIKÁR BÉLA  JÓKAI MÓR
[Budapest, 1887. május 23.]

Budapest. 1887. május 23.
Mélyen t. Szerkesztő Úr!
A Segítség számára van szerencsém a túllapon levő néhány sort beküldeni. Jobbat
érdemelt volna ugyan a tárgy – a legutóbbi tűzvészek körűl felmerűlt sok szép mentési mozzanatnak egyik legszebbike –, de hát „kinek milyen a kalapja, olyannal köszön”.
Egyéb iránt méltóztassék a küldeménnyel tetszése szerint rendelkezni.
Mélyen t. Szerkesztő Úrnak
alázatos szolgája
Vikár Béla
orsz. gyűl. stenographus
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16. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1889. április 4.]

Tekintetes Akadémia!
F. é. január 7-én az I. osztály előtt felolvasott értekezésemet (Gáti István
Stenographiája, kapcsolatban a modern stenographiával) van szerencsém benyújtani,
és kiadására kérni a Tekintetes Akadémiát.
Tárgyam érdekében febr. elején több napot Szatmáron töltöttem. Helyszíni
tanúlmányaim számos új és becses adathoz juttattak, melyeket az óta értekezésemben
fölhasználtam.
Elhoztam magammal térítvény mellett a szatmári ref. gymnasium könyvtárából
Gátinak egy kori festésű arczképét, és egy folio kötetnyi kéziratát, mely többi közt 3
lapon Gáti szapora írásmódjának 1796-diki stadiumát föltűnteti. Mind az arczkép,
mind ez egyetlen maradványa az első magyar tachygraphiának megérdemelné, hogy
a Tek. Akadémia munkámmal leendő sokszorozásuk költségeit megszavazza.
Hasonlókép kérnem kell a Tek. Akadémia kegyességét arra, hogy a fölolvasásomat
illustráló gyakorlati példák és mutatványok, melyekre a szövegben utalás van, s melyek
2 octav alakú tabellán elférnek, munkám mellékletében szintén helyet foghassanak.
Beterjesztem továbbá Gáti „szapora írásmódjának” eredetijét nyomtatásban a Tek.
Akadémia könyvtára számára, és másolatát a végre, hogy ezt is munkámmal kapcsolatosan kiadni méltóztassék.
Végűl ajánlom a Tek. Akadémia kegyes figyelmébe a Gáti-féle kéziratokat, melyek
Szatmáron használatlanúl hevernek. Kívánatos lenne, hogy a Tek. Akadémia ezeket,
nyelvészeti szempontból való értékesíthetésük végett, a szatmári ref. gymnasium
könyvtárából kölcsön kérje, s a tanulmányozásra hozzáférhetőkké tegye. Gáti magyarsága oly tiszta, szókincse oly dús, hogy kéziratai földolgozásának nem kis hasznát
fogná látni nyelvtudományunk.
Budapesten, 1889. ápr. 4.
A Tekintetes Akadémiának
alázatos szolgája
Vikár Béla

17. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1889. május 20.]

Budapest, 20. 5. 1889.
<hiányzó rész> öcsém! Megkaptam ma a leveled Oder <hiányzó rész> feleségemnek, <hiányzó rész> ő maga már tegnap mondotta, hogy <hiányzó rész> [este] <hi-
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ányzó rész> [mielőtt elmentünk a kávéházba] és én <hiányzó rész> hibás vagyok,
hogy ez nem történt meg. Erről ennyit. Írd meg nekem, kérlek, mit kell tennem az
Uusi Suometarral, melyet még mindig kapok.
Bocsásd meg levelem rossz finn nyelvét, és ne felejts el utazásodról beszámolni!
Szíves üdvözlettel
barátod,
Vikár

18. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1889. május 30.]

Budapest, 1889. május 30.
Kedves Barátom!
Ezennel rövid, de velős választ adok – egyelőre röviden, mert csakhamar kipótolom bővebbel – küldött leveleidre. − Gyulai azt mondta, hogy ne vegyem meg a B. Sz.
ama számát, melyre szükséged van, mert majd ő utána néz, hogy egy fölös példányt
ingyen adjon. Ez pár nap múlva meglesz.
Az én finnországi utam ügye most van eldöntés alatt, holnap megtudom, hogy
lesz-e belőle valami vagy sem.
Korántsem bánom, hogy az Uusi Suometart ide tovább is küldik, sőt szeretem, ha
neked nincs károd benne. − A Budapesti Szemle májusi számában már kikorrigáltam
czikkedet; az eléje írtam személyi jellemzést Gyulai szószerint közli. Az illető Szemlét
szintén elkérem tőle számodra, s megküldöm az <olvashatatlan szó áthúzva> előbbivel együtt.
Fülöp ma elutazott részegen és megbukva a magyarból (Budenz) és latinból (Bartal).
Forrón üdvözöllek nőm és magam nevében!
Sz. b.
Vikár

19. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1889. június 1.]

Budapest, 1889. junius 1.
Kedves Barátom!
Tegnap jártam a ministernél ösztöndíjam ügyében; jóakarólag fogadott, de semmi
bíztosat nem tudott ígérni. E szerint várjunk pár hétig!
Gyulainál ma voltam a Szemlének ama számáért, e helyett azonban az újat adta,
melyben a lívekről írt czikked van, így hát a Jannsen könyvéről való bírálatom végett
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meg kellett vásárolnom az áprilisi számot. Mind a kettőt keresztkötés alatt ajánlva
küldöm. Gyulai kifizette a czikked díját is, 28 frt.12 krt., ezzel tehát – levonva a csekély levonandókat – immár rendelkezhetel.
Budenznek a jövő kedden adom át a kéziratot. Találkoztam ugyan vele s beszéltem
is neki erről de a Kruzsokba azóta nem mehettem el.
Kúnos Náczi már itt van. Sajnálja, hogy veled már nem találkozhatott.
Ölel híved
Vikár
Nőm, Dani és Balog Pista tiszteltetnek!

20. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1889. július 5.]

Bpest, 1889. jul. 5.
K. B.!
Egy hónapja írt lev.lapod után egész a legutóbbi napokig nem voltam bíztos finn
útam felől. Most már tudom, – s azt hiszem Te is fogod tudni, mert Budenz értesíthetett – hogy a ministeriumtól remélt támogatást, javadalom hiányában, nem kaptam
meg, s így kénytelen vagyok – – saját költségemen utazni. Olyan ez a casus, mint
mikor a szivaros ember kéri az ismerősét, hogy kínálja meg egy jó szivarral, de az elutasítván, erre azzal válaszol az ipse, hogy „no, akkor a magaméból gyújtok rá.” E
szerint mihelyt a „magamé” zsebemben lesz, legkésőbb a jövő hét utolján, de lehet,
hogy már a jövő szerdán, feleségemmel együtt útra kelünk a szép Finnország felé,
még pedig becses tanácsodat követve, Oroszországon és a Ladogán át. Szt. Pétervárott
2-3 napot töltünk, meglátogatjuk t. Hurt lelkész urat, Zichy Mihályt sat., aztán pedig
elhajókázunk Sortavalába. Nőm elkezdte a finn nyelv tanulását és el van határozva
finnistává lenni.
Mi történik nálam levő pénzeddel? E felől szíveskedjél rendelkezni, máskép viszem
magammal!
Ezer üdvözlet a viszontlátásra!
Vikár

21. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1989. július 17.]

Budapest, 1889. julius 17.
K. B.!
Íme, még mindig Bpestről írok. Nőm két hét óta fekvő beteg; most már azonban
lábbadozik, úgy hogy vasárnap (21-kén) vagy hétfőn minden bizonnyal indúlhatunk.
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Végtelenűl sajnálom, hogy ezt a két hetet itt kellett töltenünk. Nem tudom, vihetem-e
annyira szeptember elejéig a finn nyelvben, ott a Ladoga mellett, hogy sikerrel hallgathassam Helsingforsban a finn egyetemi előadásokat. De rajtam nem fog múlni. Írj,
kérlek, sortavalai barátaidnak érdekemben; ha megelőzöm is leveledet oda érkezésemmel, az utólag jövő ajánlatnak is lesz foganatja. – Munkácsi és Pápai megérkeztek; mind
a kettő egész kincset hozott magával, kivált pedig M., a ki szer fölött sajnálja, hogy nem
találkozott Veled itt vagy Helsingforsban, hol pár napot időzött. – A „Szemlét” több
mint egy hónapja elküldtem ajánlva; csodálom, hogy meg nem kaptad, és reklamálom
a póstán. Legközelebb Sortavalába írj! A Gyulai-féle pénzt viszem magammal.
Híved
Vikár
A Techmer féle folyóiratot is viszem. V.

22. VIKÁR BÉLA  BUDENZ JÓZSEF
[Sortavala, 1889. július 29.]

Sortavala, 1889. jul. 29.
Máris elég ismeretséget kötöttünk az intelligens kis városkában és egész nap annyit
beszélhetek finnül, a mennyit akarok. Persze nem igen klasszikus finnséggel; de mégis jobban megy, mintsem reméltem volna.
Szeptember közepéig maradunk itt. Addig talán szerzek a finn nyelvben annyi gyakorlatot, hogy a helsingforsi egyetemen sikerrel hallgathatom a finn nyelvű előadásokat.
Legközelebb ellátogatok a sortavalai kerület némely pontjaira, hol értesülésem szerint még Kalevala-runókat dalolnak. Ezekre a dallamokra verstani szempontból kíváncsi vagyok s ennél fogva meg akarom tanulni, a mit belőlük előkaphatok.
Ha megengedi m. t. Tanár úr, időnként számot fogok adni további dolgaimról is.
Most csak futólag kellett írnom, mert a berendezkedéssel vagyunk elfoglalva.
Tiszteletem és üdvözletem kifejezésével m. t. Tanár úr és a Kruzsok kedves tagjai
számára, vagyok alázatos szolgája
Vikár Béla

23. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Sortavala, 1889. július 31. − augusztus 1.]

Sortavala. 1889. jul. 31–aug. 1.
Kedves Barátom!
Azt mondottad, hogy bajos lesz runo-énekeseket találnom Sortavalában és vidékén. Hála istennek, nincs így. Sortavala is egyik régi runo-fészek, a hol ma is van egy
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jeles öreg „runo-laulaja” s a közeli vidék – itteni közlések szerint – aránylag szintén
gazdag ilyenekben. Finn beszédre is bő alkalmam van itt egyrészt a városka
intelligentiája közt, mely igen szívesen karol föl, másrészt parasztokkal, kik meglehetős tiszta és érthető dialektust beszélnek. Különösen Suomalainen lector, neje s családja (8 gyermek) mindennapos társaságunkká lettek. Az ebéd alkalmával is finnűl és
részben németűl foly a társalgás. Igy hát reménylem, hogy szept. közepéig, mire Hels.
forsba megyünk, elég jó finnus válik belőlem.
Utamról és tartózkodásunk egyes helyeiről külön tárczákat fogsz olvashatni a
„Nemzet”ben. Fölhívom rájuk b. figyelmedet.
Bizonyára Budenz is közölni fogja, hogy Étsyéknél rendkívül szeretetreméltó magyar házra találtunk. Ezért az ideáért tehát fogadd őszinte elismerésemet!
Nem nyilatkozhatom ily kedvezőleg egyéb ajánlásaidról. Az Altriga szálló korhadt
vén épület, tele poloskával, legfölebb megcsontosodott nyelvtudósoknak való, kiknek
amúgy is levén bogaraik, az ilyen környezethez szokva vannak. De műfordítót többé
oda ne küldj, máskép elátkoz prózában és versben!
Kérlek, kísérd figyelemmel az újságokat, − úgyis soká nem láttad őket – hogy megemlékeznek-e a Gáti-féle munkámról és jegyezd föl az illető lapok számait, hogy
megrendelhessem. Tudod, én is megtettem ugyanezt annak idején Teneked.
Mihelyt a Kalevala első 10 énekének fordításával egészen elkészülök (talán még
itt), elküldöm hozzád és számítok előleges megjegyzéseidre s Gyulainál való közbenjárásodra.
Egy-pár correctióm magamnak is lesz a már ott levő runókhoz és a bevezetéshez.
A többit aztán reád bízom annál is inkább, mert a fordításra legelőször Te buzditottál,
s az útazásra is hősies példád sarkalt leginkább.
Őszinte baráti üdvözlettel a magad, valamint Pápai és Lármay részére, vagyok
igaz híved
Vikár
Czímem: Hra B. Vikár’ille
Sortavala
Hra Åkerberg’in luona
Finnland

24. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Sortavala, 1889. augusztus 20.]

Sortavala, 1889. aug. 20.
Kedves Barátom! Mielőtt levelemre válaszodat megkapnám, újra fölkereslek soraimmal. Ugyanis nem akarván Helsingforsban a jó magyar bornak híjával lenni, főkép
a tél folytán, írtam Villányba Albrecht főherczeg pinczeigazgatóságához és innen
directe Hforsba küldetek 50-60 üveg finomabb és olcsóbb fajta borokat; minthogy
azonban ottani lakásom czímét most még nem közölhetem, arra kérlek, szíveskedjél
megengedni, hogy az egész szállítmányt hozzád küldhessék és pedig szeptember utá-
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ni adressedre (Korkeavuori k.). Mi kétség kívül előbb ott leszünk, mint a küldemény,
s így a szállító levelet azonnal átvehetem tőled. A megrendelés 8 nap alatt jut kézhez,
3 hét kell a szállításra, így hát a jövő hó közepe előtt nem érkezhetik meg a küldemény. Ha mégis előbb ott lenne, mint mi, akkor szíveskedjél a száll. levelet megtartani érkezésünkig.
A minap tettem az első kirándulást Kalevala-runók hallgatására az öreg Vanninenhez (Borissa) s az egész délutánt nála töltöttem Relander társaságában. Szükséges
volna még más vidékekre is ellátogatnom, de kérdés, lesz-e belőle valami. Várom a
néprajzi társaságnak kilátásba helyezett megbízását ethnologiai tárgyak gyűjtésére, a
mi itt igen könnyű feladat volna, de biz a megbízás nem jő. Valószínűleg akkorra
hagyják, mikor már késő lesz. Így szokták ezt minálunk M.országban.
Őszinte üdvözletet küldve mindkettőnktől és szíves válaszodat mielőbb kérve, vagyok igaz híved
Vikár
(Almberg urat szintén üdvözöld nevemben!)

25. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Sortavala, 1889. szeptember 1.]

Sortavala, 1889. szept. 1.
Kedves Barátom!
Mind a két rendbeli leveledet megkaptam, de az előbbit csak tegnapelőtt, mert az
– nem tudom, micsoda boszorkányság által – Szt. Pétervár helyett London felé vett
útját és az angol fővárosból hajóval jött idáig.
Nagyon köszönöm a tárcza megküldését. Ha netán megvan még a lap többi része
nálad, szíveskedjél megnézni, hogy nincs-e benne számomra szerk. üzenet az ezután
küldendő tárczákra vonatkozólag; ha van, küldd el kérlek levélben. A második tárczát
– Zichy Mihályról – már rég póstára adtam; eddig bizonyára meg is jelent.
Gyulai lassússága, melynél fogva elhalasztotta, most már harmadikszor, a fordítás
közlését, igazán bosszantó. De másrészt megvan az a jó oldala, hogy legalább magam
készíthetem sajtó alá s megtoldhatom a 11. énekig még hiányzó résszel és kijavíthatom azt az egy-pár helyet, a melybe hiba csúszott be. Itt igen jó előiskolám van
Forström lektornál, új házigazdánknál, ki a Kalevalának és a finn ethnographiának
alapos ismerője, s az itteni szép kis muzeumnak alapítója s vezetője.
Minthogy a kalevalai runók felől tudakozódol, máris közlöm veled, a mit ebben az
irányban mostanáig észleltem. Tökéletesen igazad van abban, hogy a runók gyűjtése
nem csupán egyes közlők előadása alapján, hanem azonképen történt, a mint te a
vogul mondákat följegyezted. A parallelismusok nagy száma erre vezetendő vissza.
Lönroth mindent fölvett a kiadásba, a mi csak beilleszthető volt. Azonkívül a nyelv
egyöntetűsége is irodalmi közreműködés folyománya; minden létező dialektus szerinti közlések át vannak írva a Karjalai nyelvjárásra. Egészében a Kalevala ma már

EME
54

Levelek

sehol sem létezik, de van számos hely, a hol még nagy részét szóról szóra úgy énekelik, a mint a Kalevalában ismerjük. Igy pl. Ilomantsi falu runó-énekesei közt van egy
fiatal ember, a kitől Relander magister 5 évvel ezelőtt szórul szóra ugyanazt a Kalevala részletet hallotta és jegyezte, a melyet 40 évvel ezelőtt a fiu apjától Ahlqvist leírt.
Azonban kevésbbé jó emlékezetű runósok ugyanazt a részletet mindíg máskép adják
elő, hol bővebben, hol kivonatosabban. Magam is ezt tapasztaltam az öreg Borissánál,
a ki kétszer dalolt el előttem egyazon töredéket a Kalevalából és mind a kétszer tetemes eltérésekkel; az öreg ugyanis csak gyarló epigonja a Sortavala vidékén még nem
rég élt runó-énekeseknek (köztük saját nagyapja- és apjának) s emléke tökéletesen
megbízhatatlan. De ugyanő pl. a varázsigéket – ráolvasásokat – egészen hiba nélkül
mondja el. Minthogy azonban az előttem itt járt runo-gyűjtők mindazt, a mi még e
részben hallható, jobban felírták mint én tudnám, annálfogva reám nézve fölöslegesnek látszik a hallott runorészletek följegyzése; azt úgyis megjegyeztem, hogy hol találhatók írásban vagy nyomtatásban s így magammal is viszem. De holnapután elmegyek Suistamóba, hol – úgy mondják – elég runó-dalos van még és bővebben fogok
utána nézni a dolognak, az egész vidékről összegyűjtve mindent, a mit csak kaphatok.
Egy művelt finn paraszt, Kaksonen, jött ide értem és ő fog magával vinni. Ez alkalommal jellemzőbb vonásokat remélek kaphatni, mint az egészen elvénhedt Borissától, a
kinek alig van egy foga, s beszéde is bajosan érthető.
Ha sikerűl, a mit remélek, szabadságidőm meghosszabítását kieszközölnöm, mindenesetre hozzálátunk a muszka nyelvhez is. A finnet már most is meglehetősen kezelem (jobban mondva: nyelvelem). Még 2 hónap, és félig finn vagyok. Szükséges is,
hogy azzá legyek, máskép a Kalevala-fordítás rossz lesz. Pedig most, midőn kezdem
szótár nélkül is érteni, mert azon a földön élek, a melynek nyelve a Kalevaláé is, sokkal
nagyobb kedvet érzek hozzá, mint azelőtt. Csüggedésről nálam szó sincs, habár nem
oly könnyű a feladatom, milyennek Te gondolod. Nagyon sokat kell tanúlnom magának a magyar nyelvnek terén is, főleg a népnyelvet és régiségeket; az irodalmi nyelv
nem ad elég szó- és formakészletet a Kalevala fordításához. Nekem is sok bajom ezzel,
s körűlbelűl ép annyi ideig tartó munka áll előttem, mint előtted a vogullal. De bízom
magamban, hogy erőm el nem hagy, sőt nevekedni fog. Nem kétlem, hogy Te, a kitől
én példát és buzdítást vettem, szintén megmaradsz a kitűzött feladat mellett, és eléred
czélodat. Engem is bánt a közönyösség, amelylyel otthonról találkozom; mily hasznos
lenne itteni tartózkodásomat összekötni a majd felállítandó ethnographiai muzeum
számára való gyűjtéssel, volna is hozzá mód, csak lenne költség! Irtam Herman dr.
úrnak, hogy eszközöljön ki a néprajzi társaságtól valami segélyt. De nem is válaszolt.
Magaméból nem áldozhatok ilyesmire, habár 50-100 frtért is gyönyörű gyűjteményt
lehetne összehozni. De ördög vigye a néprajzi társaságot (vagy legalább pénzes tagjait),
ha ennyire se bírják megerőltetni magukat! Majd akkor jut eszükbe, mikor késő lesz. A
civilisatio gyors léptekkel hatol be ide is a beláthatatlan őserdők közt lakó finnek közé
s kiírtja onnan a régi idők hagyományait; a fiak kinevetik apjuk tudományát és oda
ajándékozzák az apáiktól ereklyeként őrzött tárgyakat a régiséggyűjteménynek, vagy
eladják pénzért, tudva, hogy az ma már csak a művelteket érdekli; csakhamar el fog
tűnni minden, a mi az ősi cultus maradványa, s aztán jöhet a magyar nemzeti muzeum
vagy a folkloretársaság Finnországba gyűjteni! Házigazdám és mások szívességéből
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néhány jeles tárgyra mégis szert teszek ugyan, (pl. van már fapálczára írt naptáram,
fakéregczipőim, hótalpam stb.) csakhogy ez oly kevés, hogy evvel elő nem állhatok.
Tüzetesen nyomozom a Kalevala rhytmusát, illetőleg versmértékét a zene alapján,
s mondhatom, nem hiába. Mint a Kalevalafordításomhoz írt előszóban megemlítem,
a finnek 4 trochaeust számítanak a kalevalai verssorokban, éspedig azon szabály szerint, hogy a hangsúlyos szótag – kivéve az elsőt, mely a sort kezdi – ha hosszú, nem
állhat arsisban, ha rövid, nem állhat thesisben, pl. Sanat/ suussa/ni su/lavat. E szerint
a hangsúly a rövid szótagot nem nyújtja meg, hanem par excellence rövidnek, a hoszszút pedig p. exc. hosszúnak bélyegzi; a hangsúlytalan rövid szótag az ú.n. „runokorkko” (runo-hangsúly) által a valóságos hangsúlylyal bíró szótag fölé emelkedik.
Bizonyára furcsa egy trochaeus ez, de tény, hogy a mondott szabály a Kalevalának
minden sorára illik, és kivétel nélkül uralkodik a hasonló alakú többi népies költeményekben, dalokban, balladákban sat. A zene, úgy amint mostanáig hallottam,
trochaeusi jelleget csak a végén mutat; az utolsó előtti szótagot valamivel hosszabban
dalolják mint az utolsót – ez tehát zeneileg trochaeus. De a többiben eddig semmi
trochaeusit nem födöztem fel, valamint ütemet sem. Meglehet, sőt valószínű, hogy a
melodia megromlott s azért nem tünteti elő tisztán a versmértéket. További kutatásaimtól várom e részben a bővebb útmutatást.
Korántse hidd, hogy a Kalevalán kívül egyébbel nem törődöm itten. Gyűjtők dialektusi szövegeket, dalokat, eposi töredékeket, meséket stb. és mindegyikből máris
van egy kis készletem. Hátha Budenz tanár úr, vagy más, hasznát veheti; magamnak
sem árt mennél több finn nyelvjárási ismeretre szert tennem.
Futólagosan írtam, mert az idő rövid a s pósta sürget. Őszinte üdvözlettel és abban
a reményben, hogy ezentúl sem feledkezel meg rólam, vagyok
igaz híved
Vikár

26. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Sortavala, 1889. szeptember 14.]

Sortavala, 1889. szept. 14.
Kedves Barátom!
Minthogy nem tudom, kapok-e meghosszabítást szabadságidőmre nézve, mégis
csak sietnünk kell Helsingforsba. Valószinűleg már a jövő szerdán (f. hó 18) indulunk
s egy napot az Imatra megtekintésére szánva, remélhetőleg mához egy hétre a fővárosban leszünk. Egyenesen hozzád megyünk; addigra talán kapsz részünkre szobát,
vagy ha nem sikerűlne, ajánlsz valami jó szállóházat. Feleségem a Vesterlund-féle
„hízlaló” kúrát akarja megkísérteni, s így alkalmasint csak egy-pár napig vagy hétig
maradok vele; tehát kisebb szobával is beérhetjük. Suomalainenné azt mondja, hogy
Godenhjelm úr bizonyosan tud ilyet ajánlani, mert tömérdek az ismeretsége, ha
szükségesnek látod, szíveskedjél nála tudakozódni.
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Megtörténhetik, hogy szerdán túl is itt maradunk egy-két napig. Ez azonban
mitsem tesz, a lakást bátran fölveheted számunkra szombat estétől számítandólag.
Előre is örvendve a viszontátásnak, magam és feleségem üdvözletével vagyok
igaz híved
Vikár
P.s. Majdnem elfeledtem megírni, hogy nem Lehtinennél, hanem Forsström
lectornál lakunk mult hó 24-ke óta. Kitűnő hely, s igazán kár, hogy ilyen korán el kell
hagynunk. Érdekes közlendőim lesznek számodra!
V.

27. VIKÁR BÉLA  HAINARI, O. A.
[Helsinki, 1889. október 4.]

Kedves bátyám!
Miután Lappeenrantából lovakkal Imatrába mentünk körülnézni, és egy ott töltött
éjszaka után visszajöttünk Lappenrantába az Imatra hajóval, vasárnap reggel elindultunk Viipuriból a Finn-öbölbe Helsinki felé. Nagy szerencsénkre utolért bennünket
egy komoly vihar, és én igen megbetegedtem. A feleségem pedig a halálán volt a félelemtől és végül minden finn istenséghez imádkozott. Segítséget kért a bajban. De
tengeribeteg nem lett. Ami pedig bizonyíték arra nézve, hogy ez a betegség nem a test
erejétől függ, és hogy a finn istenek sem haltak még ki.
Setälä barátom nagyon elcsodálkozott, amikor váratlanul megérkeztünk hozzá. Ő
kisért ide bennünket, ahol most lakunk: Kasarmi utca 22, IV. emelet. Itt kissé magasan vagyunk, de mivel a házigazda, Hannikainen kisasszony, jelenlétében a jó társaságot soha nem nélkülözzük, lehet remélnem, hogy ismereteim a finn nyelvben lassan magasabb szintet érnek el, harmadik emeletnek megfelelőt. (A negyedik és az
ötödik emeletek talán teljesen elérhetetlenek lesznek számomra.)
Az orosz-karjalás rajzod, amit ideadtál, hogy megtekintsünk, a feleségemen keresztül a holmijaink közé keveredett. Azt és más dolgokat is (pl. a kosaratokat és a
fotóinkat) nemsokára elküldjük. Akkor írok hosszabban, és remélhetőleg jobban is,
mint most.
Üdvözleteinket küldjük nektek és sortavalai barátainknak!
Tuus (Tied,)
Vikár B.
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28. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Helsinki, 1889. október 11.]

Helsingfors. 1889. okt. 11.
<Kedves> Barátom! Ugy tudom, megvolt már vagy most lesz a <olvashatatlan>
mikor az Akadémia előtt számot adsz vogul útad<ról. Gondo>lhatod, hogy az a dolog engem is érdekel, s így kér<lek, jutta>ss el hozzám – költségemre – minden létező
ada<tot, ami> erre a jelentésre vonatkozással lesz. Annál inkább <kérlek e>rre, mert
Ahlqvist úr is, a kivel többször beszél<tem, > sokat tudakozódott a Te vogul gyűjtésedről és szeretne <többet tu>dni e részben mint amit tőlem megtudhatott. Valószínüleg az Akadémia csakhamar kiadja vagy már ki is adta nyomtatott jelentését az
illető ülésről (?); ha így lenne, küldd el azt is. Vagy az újságok közűl, a melyik legbővebben közli a dolgot.
Zichynél tett látogatásomról szóló tárczámat még nem láttam. Juttasd el kérlek a
többivel együtt ezt is.
Nagyon jól vagyunk Hforsban. El-ellátogatok az egyet. hallgatók ethnogr. gyűjteményébe Kalevala-tárgyakkal ismerkedni, s a finn színházba minden előadásra finn
gyakorlat kedviért. Sok szeretetreméltó emberrel érintkezünk. Kértem szabadsághosszabítást januárig, de választ még nem kaptam; azonban remélem a legjobbat.
Hogy Gy. nem adja ki a fordításomat a jövő év előtt, sebaj. Ugyis sokat kell rajta
korrigálnom s a bevezetést is lényegesen módosítanom. Talán jó lenne az egészet elkérned tőle s ide küldened, hogy a kellő javításokat megtehessem; itt aztán újabb
részletekkel is megtoldanám. Mit gondolsz ez iránt?
Ölel és sokszorosan üdvözöl igaz híved Vikár (Kasarmi-k. 22. IV. k.)
Feleségem is üdvözletét küldi!
< olvashatatlan> kérem!

29. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Helsinki, 1889. október 16.]

Helsingfors, 1889. okt. 16.
Kedves Barátom!
Minthogy czímedet elvesztettem, Budenz tanár úron keresztűl kísértem meg – bizonyára sikerrel – hozzád juthatni. Emlékezetből Wesselényi-u. 21. számot írtam egy
levelező lapra, mely a minap ment el innen neved alatt; meglehet, az is rád talál.
Bíztosság okáért azonban ismétlem a benne foglaltat, eggyel-mással meg is toldva.
Mindenekelőtt várom az utazásodról szóló jelentésre vonatkozólag a lapokban
vagy az Akadémia részéről megjelent adatokat. Donner tanár ismertetni kívánja utazásod eredményeit – a mennyire a kért adatokból lehet – a finn irodalmi társaság idei
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nagy gyűlésén (deczember); ennélfogva ne mulaszsz el minden ide vágó adatot rendelkezésemre bocsátani, és pedig mielőbb. Ha egyebet nem, legalább a gyűjtött szövegek czímeit összeállításod szerint közöld velem. Jó lenne – a versforma kedvéért –
egy kis mutatványt is küldened (számomra) az epikus darabokból. De fölösleges
tovább részleteznem; Te magad legjobban tudod, mi a legérdekesebb, legjellemzőbb.
Nekem folyamodnom kellett a képviselőház elnökéhez szabadságidőért. A válasz
még nincs itt. Remélem, hogy kedvező lesz. Ha nem, akkor megyek.
Küldd el kérlek egyúttal azt a tárczámat, mely a Nemzetben Zichy M. ról szólt.
Ujakat még nem írhattam, nem volt hozzá türelmem. Talán a héten egyszerre többet
készíthetek és küldhetek el.
Budenz tanár úrnak és a Kruzsok t. tagjainak add át őszinte üdvözletemet!
Irj mielőbb!
Ölel
igaz híved
Vikár
Kasarmi-k. 22. IV. ker.
P.s. Czímedről ne felejts el tudósítani!

30. VIKÁR BÉLA  HAINARI, O. A.
[Helsinki, 1889. november 2.]

Kedves bátyám!
Miután leveled megkaptam, sok minden történt. Feleségem végül bejutott a
hízlalókúra-intézetbe, én pedig megözvegyültem. Amilyen gyenge idegzetű vagyok,
nekem is alá kellene vetnem magam valamilyen diétának. Egyfelől szabadabban járkálok, hogy a „barátom egyedül hagyott”, másfelől pedig ugyanannyit veszítek most,
hogy diétára fogtam magam, ami sok időt elvesz. Az otthonról kapott szomorú táviratok akadályoznák gyógyulásomat, ha az élénk társasági élet nem volna lelkemnek
gyógyírül. De ismeretségbe kerültem Ahlqvisttal, Yrjö Koskinennel, Godenhjelmmel,
Meurmannal, Palmennal és más kellemes férfiakkal és nőkkel, jelen vagyok majdnem
minden előadáson a finn színházban és a diákok gyűlésein, így alkalmam adódik
bepillantást nyerni a helyzetükbe és életükbe. A társaság múltkori estjén nagyon jól
éreztem magam, amint a nyugat-finnországi finn érzelműek éves ünnepén és a savokarjalaiak ünnepén is.
Délelőttönként a gimnáziumba járok Genetz, Rapola és mások óráit hallgatni,
hogy így is gyakoroljam a nyelvet. Néha be-beugrom az egyetemre is Setälä óráira.
Házigazdám, Hannikainen kisasszony az unokatestvérével és Lilius kisasszonnyal
magyarul tanulnak velem, könnyebb szövegeket fordítunk finnre, ami engem is segít
a „finnségben” való előhaladásban. Ilyen itt az életem: egyszerű, de nincs változatosság híján.
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A fotóink jövő hétre elkészülnek, és sietek majd elküldeni. Wiiger kisasszonynak is
küldök képeket.
Ami a néprajzi tárgyak gyűjtését illeti, sajnos eddig semmi biztosat nem tudtam
meg, de remélem, hogy pár héten belül valamit megtudok, és akor a segítséged kérve
értesítelek.
Az öreg Borissa üdvözletei és az a kis karjalai nyelvű mutatvány örökre magával
ragadott. Bárcsak lenne még hasonlóan értékes szöveg! Köszönettel fogadok mindent, amit a sok munkád mellett nekem „átnyomsz”. Az öreg Budenz Budapesten
biztosan jó fogásnak fogja tartani. De megkaphatnám azoknak az előadásoknak a
javított válatozatát, amelyeket a szeminaristák hozzászólásaiból írtál? Az is megfelelő
kiegészítője lenne kicsiny gyűjteményemnek. Természetesen nem sürgős az ügy. Ez
év végéig ráér. Tisztelt feleségednek, Suomalainen asszonynak és Wiiger kisasszonyoknak feleségem nevében is köszönöm a leveleket, melyekre feleségem azonnal
válaszolni fog, midőn a diakonissza-intézetből haza kerül. Szívbéli üdvözleteink
mindannyiuknak és neked is!
Ne felejtsd el barátodat!
Vikár B.

31. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Helsinki, 1889. november 7.]

Helsinki, marraskuu 7. P. 89.
Kedves Barátom Bernát!
Gyengélkedő állapotban írom Neked ím e sorokat.
Mindenekelőtt köszönettel vagyok legutóbbi nagyon érdekes leveledért. Örömmel
látom, hogy hangulatod – és méltán – jobbra változott. Az elismerést, mely osztályrészedűl jutott, megérdemelted Barátom, jobban, mint bárki más. Legyen a jövő még
fényesebb, az elismerés még nagyobb. Ezentúl nevedet a Regulyéval együtt fogja emlegetni a nyelvészet történelme. A jegyzék, melylyel kívánságomnak megfeleltél, már
Donner kezében van. Természetesen nagyon meglepte őt is gazdagságánál és érdekességénél fogva. Közöltem – szóbelileg – Ahlqvisttal is, a ki szintén megörűlt rajta.
Neki, úgy mondá, szövege nem sok van, hanem grammatikai anyaga bőven; s azt
igyekezik is mielőbb közzétenni. E szerint Ahlqvist gyűjtése korántsem keresztezi a
tiédet. Uti elbeszélésedből rövid kivonatot készítek Donner számára finnűl, ő így fogja felolvasni decz. 2-kán az itteni finn-ugor társaságban s aztán németre fordítva elküldi Németországba az „Internationale Zeitschrift” etc. részére, melylyel a finn-ugor
társaság állandó összeköttetésben van. De küldd a megígért második részt is, hogy a
kivonat lehetőleg teljes legyen. Szó volt a textus-közlésről is, honorarium mellett; azt
hiszem, lesz belőle valami. Kétségesnek tartják azonban, jogodban áll-e mutatványt
adni a te gyűjtéseidből, minthogy azok úgyszólván a Magy. T. A. tulajdonát képezik.
Erre nézve világosíts föl.
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Nagyon örűlök a Népr. Társ. jó sikerrel bíztató kezdeteinek. Szándékom a társaságot csekély erőmtől telhetőleg támogatni. Jó lenne azonban, ha a társaság t. titkára,
Hermann úr, nem felejtené el azt a nekem tett ígéretét, hogy kieszközöl számomra
valami segítséget finn ethnographiai tárgyak beszerzése végett. Ígérete alapján én már
Sortavalában tettem egy kis gyűjtő utat, főkép a Kalevala ethnographiájára vonatkozó
tárgyakért; ki is adtam mintegy 100 márkát a magaméból, de semmi tudósítást nem
kaptam, hogy folytassam-e a gyűjtést tovább is. Az itteni ethnogr. muzeum vezetője,
mag. Schwindt, hajlandó lenne a duplumokat becserélni a magyar nemzeti muzeum
tárgyaiért vagy eladni olcsón. Ha nem sietünk, ez a jó alkalom elmulik, mert Lipcséből már régebben jött ilyen ajánlat Schwindt úrhoz, és csak az én közbelépésemen
mult, hogy az összes eladható v. kicserélhető darabok oda nem vándoroltak. Beszélj
kérlek ebben az ügyben Hunfalvyval és Hermannal. Aztán tudósíts vagy tudósíttass,
mihez tartsam magamat. Ha nem jön semmi támogatás, a gyűjtött egy láda tárgyat
sem vihetem haza, mert igen sokba kerűl, és nekem igen kevés a pénzem.
Örömmel írnék valamit, az ethnogr. társaság előtt felolvasandót, de ily körülmények közt várakozó állásba helyezkedem annál is inkább, mert itt még egyre el vagyok
foglalva nyelvi és néprajzi tanúlmányaimmal, és éretlenségeket nem kívánok produkálni. A finn nyelv gyakorlatában, meglehetősen sokra vittem; már nemcsak beszélni,
hanem írni is tudok tűrhetőleg. Irok is egy kis tanulmányt a magy. népköltészetről a
„Valvoja” számára s egyéb apró-cseprő dolgokat egyébb finn lapok- és folyóiratoknak.
Feleségem az úgyn. amerikai kúrával él itt, a mi annyit jelent, hogy igenis únja
magát, nem dolgozik semmit, de annál többet eszik és hízik. Szóval: semmi nevezetes
baj nincsen.
Aligha lesz időm Szt. Pétervárott huzamosb ideig maradni visszamenőben; már is
sürgetnek a gyorsirodába, honnan betegségem miatt szabadságidőt kértem.
Finn egyetemi hallgatók – férfiak és nők – vidám társasága körűlb. egy hónapja
üdvözlő lev. lapot küldött Budenz tanár úrnak a Kruzsokba. Szerettük volna, ha B.
legalább Setälä útján vagy általam viszonozza vala azt a nem hivatalos üdvözletet. Jó
alkalom lenne erre az említett társaságnak f. hó. 21-kén tartandó mulatsága, melyen
az akkor részt vettek nagyobbára ismét együtt lesznek. A társaság ugyan tudományos
irányú, de összejövetelei végén tartani szokott afféle estéi, melyek egyikéből az érintett lev. lap B. úrhoz ment, egészen magánjellegűek s azokban nem-tagok is részt
vesznek. Hozd elő a tanár úrnak ezt a kis ügyet valamelyik közelebbi Kruzsokban.
Üdvözlet Neked és Pápaynak!
Ölel
igaz híved
Vikár
(Kasarmi-k. 22. IV)
U.i. A „Nemzet”tel ne törődj. De kérdezd meg Frecskay barátomtól – tiszteletem
kijelentésével – nem küldhetne-e vmi könyvkereskedés útján nekem ide egy dbot az
„Inyes mesterség” könyvéből, melyhez hasonlót akarnak itt készíteni. Természetesen
januárban visszatérve, megadom az árát neki vagy az árusnak.
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32. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Helsinki, 1889. december 5.]

Helsingfors. 1889. decz. 5.
Kedves Barátom!
Talán már olvastad vagy láttad Budenz úrnál a Suometar f. hó 2-diki számát, a
melyben két helyen is foglalkoznak veled, illetőleg veled és velem. Az egyik – terjedelmesebb – jelentés Donner évi jelentéséből van véve, a melyet a svéd lapok – minthogy
az eredeti sédül volt írva – egész terjedelmében, a Suometar azonban kivonatosan
közöl; a másik az én előadásomról szól, amelyet f. hó 1-én a nev. társaság előtt a te
utadról tartottam. Ez az utóbbi csak a te első felolvasásodat merítette ki, folytatása a
jövő januári ülésre maradván. Igy hát a finn-ugor társaságban is két ülést vesz igénybe
tanulmányutad (illetőleg utatok) ismertetése. Megjegyzendő, hogy Donner a rólad írt
jelentésben egyedűl a hozzám juttatott gyűjtemény-jegyzéket vette alapúl, tudva,
hogy magáról az útról én fogok referálni.
Donner azt kérdezteti, nem volna-e lehetséges a magyar fordítás alapján egy német
fordítást is eszközölni kiadandó vogul gyűjtéseidhez. Ha otthon bajjal járna, ők – a
finn-ug. társaság – örömest teljesítené ezt a munkát, elkészíttetné s kiadná a fordítást,
föltéve, hogy a magyar-vogúl kiadást részletenkint megküldetnék neki. Szíveskedjél
ez iránt nyilatkozni. A társaságnak jó lesz idejekorán megtudnia e részbeli álláspontodat, hogy a fedezetről gondoskodhassék.
A mi a mutatvány ügyét illeti, a társaság – melynek most Setälä a főtitkára – szintén szívesen fogad valami eredeti közlést tőled és honorariumot is kész bíztosítani.
Csakhogy természetesen előbb meg kell jelennie a textusnak, s akkor történnék a fizetség megállapítása, mely hogy valami fényes lehetne, arról szó sincs. Ha ily föltételek mellett hajlandó vagy a társaságot néhány ívnyi küldeménnyel szerencséltetni,
mindenesetre köszönettel fogadják (illetőleg fogadjuk, mert én is szavazok tag lévén).
Nagyon megörűltem az Akadémiában való föllépésed sikerének, de megvallom
korántsem lepett meg, mivel Reguly hagyományainak megfejtése mégis csak oly dolog, mely a mi vaskalapos, nem philologus akadémikusaink szemében is népszerű
lehet. Szily főtitkársága reánk nézve a lehető legkedvezőbb, ő lelkes férfi s a nyelvészet
iránt jó érzéke van, nem úgy, mint közvetlen elődjének, a ki csak ártott nekünk.
Appelgren finn őszinteséggel megvallotta, hogy haragudott reád, de már nem neheztel, tudva, hogy Te mennyit köszönhetsz az orosz állami támasznak és így természetes a sympathiád a muszkák iránt. Most tehát ő is tiszteletét küldi.
Setälä f. hó 1-én este észt földre utazott másodmagával és csak jan. elején tér vissza.
Aligha találkozunk már vele. Hallgattam előadásait a vót és a közfinn nyelvről, különösen az utóbbi nagyon érdekes és tanulságos volt. Ő is üdvözöl téged.
Bizonyár van tudomásod arról, hogy Setälä és Genetz versengenek Ahlqvist helyéért. Az egész finn közönség érdeklődik ez ügyben s valóságos pártharcz folyik köztük;
habár a két versengő jó barátságban áll egymással. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy
ki győz; mind a ketten teljes erővel készülnek a mérkőzésre, mely kiadandó vitakönyv
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alapján megy végbe. Az élénk Setälä alighanem túltesz a csöndes Genetzen, habár
korra és tudományra nézve Genetz jóformán többet ér Setälänél. Tekintve azonban,
hogy S. még csak 26 éves, mindenesetre nagy szó, hogy ő Genetzczel komolyan versenyezhet és bizonyítja az ő rendkívüli talentumát.
Ahlqvist kért könyveit – a mennyiben kaphatók – viszem számodra. Vagy előbb
küldjem-e? Antiquarius csak egy van a városban, s így nem nagy a választék. Valószinűleg újon kell venni a kívánt műveket.
A nyelvtani társaságban igen jó hatást tett Budenznek, illetve a Kruzsoknak
telegrammja az estély után. Sajnos, hogy másnap már gyászűlésre kellett összegyűlnünk Ahlqvist halála miatt. Az ezen alkalomból a Magy. Tud. Akadémia részéről kapott részvét-telegramm meghatotta a szomorodott finn sziveket. Yrjö-Koskinen miniszter az irodalmi társaság nevében a sírnál óriás közönség előtt terjesztette azt elő.
Kérlek, ügyelj az újságokra, nem közli-e valamelyik a Suometarból említett dolgokat. Minthogy én betegség czímén kaptam szabadságot, természetesen nem fungálhatok semmi activ téren visszatértemig, s azért útitárczáim is csak később fognak
folytatódni. Az én nevem emlegetése tehát rám nézve nagyon kellemetlen volna; de
viszont Neked nem ártana, ha néhány szóban megemlítenék a magyar lapok, hogy
Donner a nevezett alkalomból igen kiemelőleg foglalkozott veled.
Külömben abbeli következtetésedre, hogy se nekem, se nőmnek nincs komoly bajunk, tagadólag kell válaszolnom. Igenis, beteg vagyok én is, habár „jól nézek ki”, a 4.
emeleten levő s a nyilt tengerre néző lakásom ablakán; nőm is beteg, habár hízik, mert
olyan kórházban van, a hol hízlalással gyógyítanak, s e részt már 9 kilogr. eredményt
értek el vele. Igy áll a dolog. De hát azért csak megvagyunk valahogy. Természetesen
sokba kerűl a mulatság, és hazulról egyre újabb pénzküldéseket kell rendelnem.
Fontos lenne rám nézve, hogy a miniszteriumtól megkapjam a gyűjtöttem és a
Pápaihoz küldött jegyzékben megnevezett tárgyak vételárát, valamint a szállítás költségeit. De mint Pápainak írtam, ezzel korántsem érem be, hanem apellálok az
ethnographiai társaságra további gyűjtéseim támogatása végett. Sietni kellene, hogy
hadd lássák a finnek a mi érdeklődésünket is, miután más országokét bőven tapasztalták (Igy Svéd- és Norvégországét, Szászországét stb.). Az nem járja, a mit a
miniszterium vár, hogy ők ajánlják föl a csereviszonyt, a kik bennünket annyira megelőztek és felülmulnak ezen a téren. Ez ugyan hizelegne a sokszor üres magyar büszkeségnek, de sértené a finnek önérzetét, a mely a legkevésbbé sem áll a mienk mögött
és szerintem van legalább is olyan igazolt.
Őszinte üdvözlet Neked és Pápainak, Budenznek és Frecskainak!
Igaz híved
Vikár
P.s. Feleségem annyira izolálva van, hogy én sem látogathatom meg; de azért írásban elküldtem neki üdvözletedet és ő szívesen viszonoztatja azt, protestálván abbeli
föltevésed ellen, mintha ő az én tudóskodásom martyrja volna. De igenis martyrja a
bpesti orvosoknak, a kik örökké kísérleteztek vele s nem tudták azt a kurát alkalmazni reá, melynek itt önkényt vetette alá magát és mely kitűnő sikerűnek mondható.
(„Amerikanische Überfütterüngskur”)
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33. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. február 3.]

Budapest, 1890. febr. 3.
Kedves Barátom!
Szerencsés hazaérkeztünk óta, ujabb influenzabántalmak és felhalmozódott magán- és hivatalos ügyeink elintézése után most jutok hozzá, hogy Neked ismét írjak.
Nem küldhetem a finn irodalmi társaság kiadványainak jegyzékét a kívántam művek megjelölésével, mert nem akadtam rá az említett jegyzékre könyveim között.
Azonban kérlek, méltóztassál a finn irod. társaság elé olyan értelemben javaslatot terjeszteni, hogy a nyelvészeti és irodalmi összes kiadványokat legyen módomban mérsékelt áron megkapni a t. társaságtól; aztán a társaság irodájából megtudva mind e
művek árát a mérséklés szerint, azt kegyeskedjél velem közölni, s én akkor az itteni
„kereskedelmi bank” útján elküldetem a megállapítandó vételárt a finn bankhoz a
társaság részére. Ugyanakkor elküldöm a finn-ugor társaság számára is a tőlem erre
az évre járó tagdíjat.
Munkácsi B. kész lenne az utóbb nevezett társaságnak (ha ugyan valami honorarium
üthetné a markát) egy kis mutatóval szolgálni az ő vogul gyűjtéséből. Mit gondolsz,
adhat-e a társaság erre pénzt, és hol jelenhetnék meg az ily közlés?
Ma írtam Schwindt barátunknak is, a ki oly nagy szolgálatot tett nekem s a mi kormányunknak a finn ethnogr. tárgyak kieszközlésével. Az ismert magyar hivatalos lassúságnál fogva egy kissé elkésve, csak most ment el a pénz eme tárgyakért. A küldött
összegből 200 finn márka arra van szánva, hogy rajta kiegészítsük a már megszerzett
kis gyűjteményt a halászat és vadászat körébe tartozó tárgyakkal, azután még némely
sakkolai [hímzésekkel is] női öltözetdarabokkal, továbbá különféle vidékekről esetleg
a kansatieteellinen museo útján kapható typikus tárgyakkal – pl. a férfi és női munka
körébe vágókkal – és végre a muzeum kész famintáinak mennél dúsabb másolatgyűjteményével és ethnogr. fényképekkel. Sziveskedjél kedves Barátom, mihelyt csak lehet beszélni Schwindttel, hogy tegyen meg [betoldva: mielőbb] minden tőle telhetőt
a már kapott tárgyak [czélszerű] kiegészítése dolgában; főleg arra legyen figyelemmel, hogy a kiegészítés által gyűjteményünk lehetőleg kerekdeddé váljék s az egyes
ethnographiai csoportok fő alakjait, typusait mennyire lehet feltűntesse. A kevésbé
fontos alakok pótlásáról majd később gondoskodunk azon a módon, a mint Schwindt
ajánlotta, s az ő segítségével. – Ámbár tudom, hogy magister barátunk nem sok súlyt
helyez a külsőségekre, talán mégis megmondhatnád neki, hogy a mi cultusminiszterünk
mindenesetre köszönetét fogja irányában hivatalosan is kifejezni az ő igazán nagybecsű és önzetlen támogatásáért. Nekem is érdekemben áll, hogy Schwindt mentül dúsabbá tegye már meglevő gyűjteményünket a még lehető kiegészítés által; mert az
egészet én fogom bemutatni – ha addig a pótlás itt lesz – márcziusban az ethongr.
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társaság előtt, <törölve: bemutatni> melynek finn-ugor osztálya engem választott
szakelőadójának (!).
Hornyánszky Viktornál ma d.u. az akadémia I. osztályában tartandó felolvasás
(Hunfalvy és Kúnos) alkalmával fogok a tőled kívánt bekötési táblák iránt rendelkezni. Közöld velem kérlek, ha mire szükséged lesz magyar dolgokban. Biztosítlak, hogy
a legnagyobb örömmel látom el megbízatásaidat. Ugyszintén a finn-ugor társaság és
az irod. társaság részére szükségelt bármely tárgyra nézve fordulj vagy intézd a megbízást egyenesen hozzám. Különben is, a mint ígértem, az irod. társaságot érdekelhető minden jelenségnek hozzátok juttatásáról önként gondoskodni fogok.
A „kansatieteellinen kokoelma” részére elküldettem ajándékúl a természettudományi társaság által Herman Otto „A magyar halászat könyvét”. Reménylem, ez is
kézhez jutott.
Lilius kisasszony számára szintén megy az „Inyes mesterség könyve”, melynek elküldését nekem Munkácsi még ott létem alatt ígérte, azonban máig sem eszközölte,
úgyhogy magamra maradt ez is.
Sok kedves honfitársadtól nem vehettünk búcsut Hforsban, a kiket pedig szerettünk volna még egyszer látni. Így a szeretetre méltó <olvashatatlan> kisasszonytól és
bátyjától, a kik oly szívesen hívtak volt; így a finn színház igazgatójától, dr. Bergbomtól
sat. Mind ezeknek add át alkalmilag legőszintébb üdvözletünket!
Feleségem s a magam nevében forró üdvözlettel vagyok
igaz híved
Vikár
(gr. Károlyi u. 18.)

34. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. február 9.]

Budapest, 1890. febr. 9.
Kedves Barátom!
Ide mellékelve küldöm Ek számláját, melynek kiegyenlítésekor – ha jól emlékszem
– a fiatal Hannikainen is jelen volt velem. A benne foglalt tételek elseje s másodika azonos a tőled követeltekkel. Igazán csodálom, hogy kísérletet tesznek – elfeledés czímén
– rajtad újra megvenni a tőlem már megkapott költségeket. Ha netán azt állítanák, hogy
nálad külön rendelésről van szó, mely nem ugyanaz, mint a melyet én tettem, akkor
csak fordulj Hannikainenhez, a kinek tiszta tudomása van a dologról, mert az ő segítségével éltem a Szállítmány átvételekor; ő tudja, hogy ez nevedre volt czímezve s általad
volt hozzám átutalva. Tudósíts kérlek, rendben van-e dolog a számla elküldése után.
Hornyánszkynál megrendeltem Számodra a három bekötési táblát; legközelebb el
is küldi czímedre.
Simonyival, ki azóta rendes tanár lett az egyetemen, találkoztam és akkor már beszélvén rólad is, ő megemlítette, hogy elküldi neked a Magyar nyelv cz. könyvét, így
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hát talán jobb lesz, ha nem csinálok evvel költséget. Különben úgy is meglátogatom
őt közelébb, s akkor majd megsürgetem ígérete teljesítését.
Bizonyára kezedhez jutott már első levelem is, a melyet néhány napja a képviselőházban írtam és adtam fel. Minthogy azonban nem ajánlva küldtem, és így lehetséges, hogy említett föltevésemben csalódom, annálfogva ismétlek egy [két] fontosabb
dolgot, mely abban foglaltatik. Arra kértelek, kedves barátom, beszélj mag. Schwindttel
a még tőle kért finn tárgyak ügyében. Ugyanis a Magyar Nemzeti Muzeum imént
küldte el a Helsingforsból már ide hozott tárgyak vételárát, s ezenkívűl még 200 márkát gyűjteményünk kikerekítésére, melyben főkép halászati és vadászati eszközök, az
egyes ethnographiai csoportok jellemző tárgyai közűl még hiányzók eredetiben vagy
a muzeum mintái után készült másolatokban, a Sakkolából még rendelt darabok,
fényképek stb. lennének számunkra bezserzendők, már a mennyire a küldött
öszzegből kikerűl. Szíveskedjél, kedves barátom, mindenesetre mielőbb szólani
Schwindttel nevemben és megkérni őt e kiegészítésnek a fentebb körvonalazott keretben való szíves eszközlésére. Azonban ne feledd el kiemelni, hogy ezt a kiegészítést
kerek 200 márka erejéig eszközölje (mert ezúttal több pénz arra nem telik v én ennyit
irányoztattam elő a muzeum igazgatóságánál, melytől tehát eltérni rám nézve nem
lenne ajánlatos), de egyszersmind lehetőleg rövid idő alatt, hogy márcziusban vagy
árpilis elején már megkaphassuk a kért pótlékot, melyet nekem kell az ethn. társaság
előtt bemutatnom. Mindezt rövidebben megírtam Schv. barátunknak is, de a nyelvi
nehézség miatt talán nem egészen világosan; azért bátorkodom ismételni előtted is.
Az irodalmi társaságban talán [már] tehetnél lépéseket az iránt, hogy az összes
irodalmi és nyelvészeti kiadványokat átengedje nekem a társaság mérsékelt áron,
melyről aztán Grotenfelt dr. megcsinálná s velem közölné a felszámítást, hogy aztán
a szükséges összeget elküldhessem. Ugyanakkor elküldöm a finn-ugor társaság évdíját is, melyet Höcker úr, a pénztáros, elmulasztott rajtam behajtani.
Budenzzel egy finn olvasókönyv összeállítását tervezzük. Ha valami újabb elbeszélő író tűnnék föl hazádban, a ki nem hiányozhatik az ily gyűjteményből, szíveskedjél
engem reá figyelmeztetni, hogy bevehessük.
Én immár szorgalmasan dolgozom a Kalevalán, melyet most már egészen máskép
fogok föl, mint finnországi útam előtt s e szerint máskép is fordítok ezentúl, mint
eddig. (Azt hiszem, jobban.) Az eddig lefordított néhány ének most van sajtó alatt, de
csak április v. májusban jelenhetik meg. Akkor majd sietek vele szolgálni.
Az influenza nálunk már távozó félben van, úgyszintén az orosz énekesek, kik itt
néhány igen sikerűlt estét adtak (és sok pénzt elvettek tőlünk érte).
Nem akarnál-e belépni a ethnographiai társaságba, melynek már a külföldről nem
egy tagja van? Elég egyszerűen jelentkezni a titkárnál., dr. Herrmann Antalnál (Bpest,
Attila u. 47), az évi díj 3 frt, melyet általam fizettethetnél.
Igen örvendek, hogy az aggasztó hírek nem bizonyúltak teljesen alaposaknak. Adja
Isten, hogy Finnország, mint a mesebeli ökörszem, csakhamar elhagyja a kevély sast,
melynek szárnyai alatt eddig tartózkodott és akadálytalanúl emelkedjék tovább!
Őszinte üdvözlettel magad és a többi finn barátaink részére, vagyok
igaz híved
Vikár

EME
66

Levelek

U.i. A póstánál még nem járhattam, de legközelebb utána nézek a kérdezted dolognak. Ismétlem, ha bármi ügyed lesz itt elintézni vagy tudakozni való, kérlek, csak
fordulj egyenesen hozzám, én a legszívesebben eleget teszek mindennemű megbízásaidnak.
Feleségem és Dániel szintén üdvözletüket küldik!

35. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. március 23.]

Budapest, 1890. márc. 23.
Kedves Barátom!
Csak most válaszolhatok leveledre, minthogy az elmult hetekben nagyon el voltam
foglalva jelentésemmel finnországi útamról. Tegnap végre átestem ezen a feladaton. A
mai lapok szépen referáltak az ethnographiai társaság gyűléséről, a Nemzetet el is
küldtem Almberg barátunknak tudomás végett; ott bizonyosan Te is elolvasod. Jelentésemet azt hiszem a Nemzet és az Ethnographia egyidejűleg fogják közölni; így hát
nemsokára kezedbe kerűl az, mert a tagok közé fölvétettél. (Az eddig megjelent számokat pár nap mulva szintén megkapod.
Köszönet szíves közbejöttödért a Kirjallisuuden Seura-nál. Akárhogy dönt is az
engedmény ügyében Y-K., hálával leszek iránta s élni fogok a jó alkalommal, hogy
finn könyvkészletemet lehetőleg kiegészítsem.
Folyó hó 8-án banquette volt Szarvas Gábor tiszteletére abból az alkalomból, hogy
kir. tanácsosnak nevezte ki a király. A finn-ugor társaság kétség kívűl nem volt értesítve erről, máskép bizonyosan küldött volna valami üdvözletet. De ha Neked van
időd, pótolhatnád a hiányt. Ugyanis Simonyival kis albumfélét fogunk kiadni Sz. kitűntetése ötletéből, s ebben a banquette-(e)n mondott beszédek, Sz. életrajza stb. lesznek benne. Igen szeretném, ha Te is hozzájárulnál az emlékmű tartalmának gazdagításához bármi csekélységgel. Talán a finn-u társaság tagjai közűl más is adhatna
valamit, pl. Genetz úr. Bíztosítlak, hogy ez igen jó hatást tenne úgy Szarvasra, mint a
közönségre, mely a kiadandó könyvecskét máris érdeklődéssel várja, mert a lapokban
volt róla szó. De kérlek, ha teheted, siess vele. Óhajtásunk az, hogy a kiadvány husvétra
megjelenjék, s így már nem sok az idő. A küldeményt szíveskedjél hozzám mint társszerkesztőhöz intézni.
A Herää Suomi legközelebb megjelenik fordításomban. A Kalevalából nyolcz éneket most nyomtat a Budapesti Szemle; az áprílisi és májusi füzetek fogják közölni s
ezeket, mihelyt napvilágot látnak, elküldöm Neked.
Simonyi már [a mult szerdán] elküldötte könyvét, azóta valószinűleg kezedben is
van.
Krohn kisasszony szíves volt bennünket arczképével megörvendeztetni. Add át
neki alkalmilag forró köszönetünket.
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Feleségemmel és barátainkkal nagy actióra készülünk a nőkérdés ügyében. A finn
példa kezd lassanként gyümölcsözni! Csak a józanság propagálására irányzott törekvéseim nem vezetnek sikerre; nem találtam egy embert sem, a ki hajlandó volna a
mozgalomnak élére állni, én pedig nem érzek magamban elég erőt erre; de utóbb talán mégis csak ráadom a fejemet, ha arra valóbb vezetőre nem akadnék.
Idegeid állapota, kedves barátom, engem régóta nyugtalanít. Kíméld magadat, a
mennyire lehet, különösen az egyfolytában való hosszas munkától, melyre a mint
láttam nagy benned a hajlandóság. Gondolj Castrénre s Regulyra! Isten óvjon attól,
hogy Te is a túlságos buzgalomnak áldozatául essél. Minálunk Munkácsi B. ugyanerre az aggodalomra ád okot és nem győzzük eléggé figyelmeztetni, tartóztatni.
Legközelebb a Kalevalából tartok felolvasást az Akadémia I. osztálya előtt. Annakidején majd beszámolok róla.
Őszinte üdvözlettel mindkettőnk részéről úgy magad mint a többi kedves finn barátaink számára, s ezentúl is remélve szíves közléseidet, vagyok
igaz híved
Vikár
NB. Budenz kérdezteti, hogy nem kaphatnánk-e Tőled dialektusi szövegeket – ha
csak minden gyűjtésedből egy-egy darabot is – egy készítendő finn olvasókönyv részére? Természetesen, illő honorarium fejében. Méltóztassál ez iránt nyilatkozni!
Ölel V.

36. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. április 1.]

Budapest, 1890. ápr. 1.
Kedves Barátom!
Kérlek szépen, szíveskedjél azonnal mag. Schwindt barátunkat megkeresni és nevemben fölkérni, hogy a finn ethnographiai tárgyak[ért] a Magyar Nemzeti Muzeum
részéről kapott összeg nyugtáját (kuitti) küldje meg [késedelem nélkül] a nevezett
muzeum igazgatóságának, mert a cultusminiszter azt már sürgeti és f. hó 15-ig be ell
hozzá nyujtani. Schwindt talán el is küldte már, de a levél elveszhetett. Minden esetre
szíveskedjék – ha már megtette volna is – a kért nyugtát rendeltetése helyére eljuttatni, éspedig mint mondám haladék nélkül, hogy e hónap 15-ke előtt itt lehessen. Arra
is kértem S. barátunkat, hogy a még ott levő tárgyak felől külön iratban nyugtassa
meg az illetőket, és küldtem is neki erre vonatkozólag egy német szövegű conceptust;
azt is szíveskedjék felhasználni vgy hasonlót küldeni.
Nagyon lekötelezel, ha kérésemet gyorsan teljesíted. Schvindtnek is írnék, de a finn
stylus nehéz dolog, és több időbe kerül.
Ne felejtsd el a Szarvas-album ügyét se! Írj és vedd rá – ha lehet – Genetz bácsit is.
A fordítást majd én fogom eszközölni nevetekben; nem tudományos czikk, hanem
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bármely elmefuttatás jó lenne, mert az emlékkönyv népszerűségre akar számítani. A
beküldés most már nem oly sürgős, mert csak május 1-re adjuk ki a művet.
Nincs-e Neked is valami megbízásod számomra? Szívesen teljesítem.
Őszinte üdvözlet a Kruzsokból és Vikáréktól!
Igaz híved
Vikár Béla
P.s. Ha Schvindt barátomnak kellemetlen a német írás, írhat bár finnűl is. A
ministerium majd lefordíttatja Szinnyeyvel vagy velem.

37. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. április?]

Kedves Barátom!
Mély köszönet nagybecsű küldeményedért, a mely még nagyon jókor jött, mert
épen az ilyen munkák kedvéért elhalasztottuk az emlékkönyv megjelentetését május
hóig (az elejéig vagy végéig). Őszintén megvallva, nem efféle dolgozatot [értettem],
hanem még sokkal általánosbat, esetleg Finnország és hazánk viszonyára s így közvetve Szarvasra is vonatkozó valamely kis elmefuttatást; de a kűldött rendkívül érdekes dolgozat oly megtisztelő ránk nézve, hogy annak − ha mint kivételnek is − helyet
találunk a Szarvas-emlékben; bár − mondom − másfélét kívántam volna, de a sietségben nem írtam meg Neked, hogy milyent. Most már úgy lesz a dolog, hogy leveled
szavai szerint: „Magyarország és Szarvas iránt való rokonszenved jeléűl” beiktatjuk a
kedves kűldeményt és igyekezünk azon, hogy másoktól is hozzá méltó dolgozatokat
kaphassunk. Eddig csupán olyan anyagunk van, mely tisztán személyes jellegű,
ugyanis: Szarvas életrajza, a Nyelvőr története, Sz-hoz írt és mondott üdvözlő beszédek, költemények sat. De Budenz és mások szintén ígérték közreműködésüket s ő
tőlük is remélhetőleg kapunk tudományosabb színezetű dolgozatokat. Ennek csak
örvendenénk, mert így az emlékkönyv kinőné magát az alkalomszerűség keretéből.
Küldeményed vepsz eredetijének vég harmadik sora − úgy hiszem − a tollban maradt, mert a finn fordítás: „makeata lounatta hankkimaan” hiányzik a vepsz szövegből. Kérlek, pótold ezt akár egy levelező lapon.
A fordítással nem sokára elkészülök, és ha nincs ellenedre a Nyelvtudományi Közlemények számára is felajánlom nevedben, mihelyt a Szarvas-emlék megjelenik. Budenz nagy örömmel fogja közölni, s legalább Neked sem lesz kárban. Korrekturát
természetesen küldök belőle.
Még egy kérdés: a vepsz dal utolsó sorában <olvashatatlan> kazvatamha nincs-e
talán tollhiba? Mert a többi ennek megfelelő alakokban mindenütt -maha van.
Mindezekre szíves válaszodat kérve, s nagyérdekű közleményedért őszinte köszönetet mondva, maradtam minden jót kívánó
igaz híved
Vikár

EME
69

1890

U.i. Most corrigálom a Budapesti Szemlében Kalevala-fordításom első részletét az
előszóval. A májusi és juniusi füzetek fogják közölni a terjedelmes előszót s az 1-8
runókat.

38. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. április 22.]

Budapest, 1890. ápr. 22.
Kedves Barátom!
Legutóbbi leveled utasítása szerint pótoltam a vepsä szöveg hézagát. Értekezve Simonyival, mégis abban állapodtunk meg, hogy jobb lesz (ha Te is beleegyezel), hogy
czikked ne a Szarvas-emlékben, hanem a Nyelvtudományi K-kben jelenjék meg, mivel nekünk nem sikerűlt hasonló dolgozatokra szert tenni, s így a sok bohóság és
[alkalmi közlemény] közt (mert csupa ilyenekből fog az egész könyv kitelni) a Te
dolgozatod lenne az egyetlen komolyabb irányú és személyes vonatkozás nélküli. Rád
nézve többet is fog érni a Ny. K.-ben való közlés, mert ebból legalább anyagi hasznod
lesz, míg itt attól elesnél. Azonban minthogy Simonyi is, meg én is nagy súlyt helyezünk arra, hogy tőletek bármi csekély hozzájárulást kapjunk az albumhoz oly értelemben, milyen a többi dolgozatok tartalmának megfelel, azért engedd meg, hogy
most megint arra kérjelek, hogy ha beleegyezel a küldött czikknek fent érintett elhelyezésébe, akkor szíveskedjél helyette valami rövid üdvözletet fogalmazni finnűl Szarvashoz, akár mint barátodhoz s a finnek barátjához, akár mint a finn-ugor társaság
tagjához; ezen üdvözlet nagyon jól fog esni nemcsak Sz-nak, hanem az ő barátai s
tisztelői nagy számának is, sőt a nagy közönség részéről sem fog visszhang nélkül
maradni, mert nálunk most már nagyot változott a közvélemény a finn rokonszenv
irányában. (Igy a mult héten megjelent fordításom, az „Ébredj, Szuomi!” szintén nagy
tetszést aratott; s általában kezdetek divatba jönni nálunk.) Talán a Kotikielen Seuraban is tehetnél indítványt, hogy az elnök szintén küldjön egy kis megemlékezést Szarvasról a kiadandó emlékkönyv számára. Sajnálom, hogy az elnök úr a vidékre vonúlt,
és így a Vasárnapi Ujság ama száma, mely költeménye fordítását közli s melyet neki
most küldök el, talán nem is jut el hozzá; pedig egyúttal őtet is megkerestem az emlékkönyvhöz való hozzájárulás végett. (Hiszen utóvégre ha csak két sort ír is belé,
örömmel fogadjuk és nagy hálával) Nem tudom, Donner tanár úr ismeri-e Szarvast;
ha igen, őt is figyelmeztethetnéd. Irhat akár németűl, akár finnűl; a fordítást kész
örömest eszközlöm számotokra.
Ne haragudjál, hogy ennyiszer alkalmatlankodom ebben az ügyben. Ne is csinálj
magadnak semmi nagy dolgot kérésem folytán. Egy telegrammszerű kis üdvözlő irattal, melynek stylusa miatt nem érdemes fáradoznod (minthogy én a fordításban úgyis a lehető legnagyobb gonddal fogok eljárni), eleget teszel kívánságomnak; a mit
pedig mellékesen kértem, azt esetleg másra is háríthatod. (pl. az indítványt a Kotik.
S.-ban).
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A Ny. Közlemények részéről természetesen okvetlenűl küldök számodra korrekturát, illetőleg küldetek az öreggel. Ha efféle textusaid lesznek (finn fordítással), jól
tennéd, ha máskor is juttatnál hozzánk belőlük, mert annak különösen B. nagyon
örül, minthogy ma a Ny. K. dolgozó társai nagyon kis számuak és a változatosság is
csekély; de rám nézve is felette hasznos és örvendetes az ily dolgokkal való foglalkozás; azért mindenkor kész vagyok – saját érdekemből – neked ilyen szolgálatokat teljesíteni. Te is csak nyersz, ha itt neved minél gyakrabban forog, mert az Akadémia így
hamarébb fog meg kültagúl.
Munkácsit most kandidálták levelező tagnak. A küldötted értesítés nagyon kellemesen hatott rá, s mentül előbb kaptok tőle valami érdekes, eddig nem közlött anyagot német fordítással.
Én is igen örülök, és le vagyok kötelezve irántatok az irodalmi társaságtól nyert
nagy kedvezményért. A kiadványok jegyzékét Budenztől megkaphatni remélem. Paul
fordítását ismerem, de csak az első kötetét, a második Budapesten sehol sincs meg. E
mű tehát becses lenne rám nézve. A jövő hónapban élni akarok a nyújtott kedvezménnyel és küldök pénzt, valamint a kiválasztott művek jegyzékével is szolgálok.
Add át, kérlek, őszinte üdvözletemet Almbergék és többi kedves finn barátaink
számára.
Téged is ezerszeresen üdvözöl
igaz híved
Vikár
(Május 1-től: Magyar utca 28. II.)

39. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. május 2.]

Kedves Barátom!
Eljegyzéstek híréhez, a mely reánk a lehető legkedvezőbben hatott, fogadd szívbeli
őszinte üdvözletünket!
A kedves újság nem volt meglepetés reánk nézve, mert már észrevettük volt Szt.
Pétervárott, hogy közöttetek készülődik valami. De hogy sejtelmünk nem csalt, annak teljes szívből örvendünk. Mi titeket rég óta egymásnak szántunk. Engedd, hogy
mint vicarius – tehát félig-meddig egyházi férfiú – előre is rátok adjam legforróbb
áldásomat.
Az esüvő napjáról – mely hogy ne várasson magára sokáig, őszintén kívánom –
kérjük ideje korán szíves tudósításodat.
Szeretetre méltó menyasszonyodnak mindkettőnk üdvözletét jelentve, Téged szívünkbe zárva s remélve, hogy annak idején lesz szerencsénk itt hozzátok, maradtam
igaz híved
Vikár Béla
Budapest, 1890. május 2.
Magyar u. 28. II.
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40. VIKÁR BÉLA  SZVORÉNYI JÓZSEF
[Budapest, 1890. május 2.]

Nagyságos Uram!
Mult hó közepe táján bátorkodtam írni tek. Szabó Ignácz tanár úrnak a Szarvas
Gábor tudósunk tiszteletére kiadandó emlékkönyv ügyében, kérve őt Szarvas egri
tanárkodása idejére vonatkozó adatok szolgáltatására. Választ nem voltam szerencsés
kapni. Engedje meg Nagyságod, hogy ennélfogva esedezzem Nagyságod előtt: kegyeskedjék Szabó tanár úrtól a kértem adatokat az ügy érdekében kieszközölni. F. hó
közepéig még nem volna késő a beküldés, mert Pünkösdre kívánjuk a művet megjelentetni.
Végtelenül lekötelezne Nagyságod, ha méltóztatnék kérésemet teljesíteni; de még
jobban, ha esetleg Nagyságodról is kaphatnánk valamit Szarvasra vonatkozólag az
emlékkönyv részére.
Fogadja Nagyságod megkülönböztetett tiszteletem nyilvánítását, melylyel vagyok
Budapest, 1890. május 2.
Vikár Béla
Magyar u. 28. II.

41. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. május]

Budapest, 1890. május
Kedves Barátom!
Mindkét rendbeli küldeményedet, úgymint a Szarvasnak szóló üdvözlőiratot és
leveledet, a mely hozzá volt csatolva, s az „irodalmi társaság” kiadványainak jegyzékét voltam szerencsés megkaphatni. Fogadd legbensőbb köszönetem kifejezését baráti készségedért. Arról természetesen bíztos lehetsz, hogy viszont én kész örömest
vállalkozom arczképedre vonatkozó megbízásodnak eleget tenni. Egyáltalán a jövőben is bármi szükséged lesz innét, csak fordulj hozzám kérlek teljes bizalommal és
sans géne; meg lehetsz győződve arról, hogy én örömmel állok rendelkezésödre.
A Kotikielen Seura nevében küldött irat kitűnő. Már magyar mezbe öltöztetve várja további sorsát. Előkelő helye lesz a többi közt. Külön gratulatio a Te részedről ennek utána fölös lenne. Azonban engedd meg, hogy mint a Kotikielen Seura kültagja,
én üdvözölhesselek el[nöki] minőségedben és kívánjak hozzá minden jót!
Még e hónap folyamán visszajuttatom a Kirjallisuuden Seura kiadványai jegyzékét,
megjelölve a kérteket és elkűldve az árat. Az összes nyelvészeti és irodalmi kiadványokra reflectálok egy-kettő kivételével.
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Bizonyára megkaptad az eljegyzéstek híréhez írt magán üdvözlő levelemet; ha nem
kaptad volna: fogadd még egyszer magad és menyasszonyod számára mindkettőnk
legjobb kívánatait! Vajha mentül elébb körünkben tisztelhetnénk titeket!
Az Etnographia májusi füzete alighanem kezed közt van már. Abban olvashatod
jelentésemet finn utamról. Bizonyára találsz benne számos apró (és talán öreg) tévedést is, de a tőlem telhető jóakaratnak jeleivel is kétség kívül találkozni fogsz. A Nemzet szintén el kezdte már közleni, de a befejező közlemény még nem jelent meg; a
mint ez is kijön, küldöm a többivel együtt.
Nem tudhatnád-e meg valamely alkalommal, hogy mennyi vám fizetendő Finnországban majolika-edény után? Feleségem készített hála fejében egy nagy tálat Sortavalába Forsströmék számára, de nem merjük elküldeni, mert félünk, hogy a vám túlságosan nagy e czikkre.
Őszinte üdvözlettel, maradok
igaz híved
Vikár Béla
U.i. Munkácsi Bernátot a mult hét végén a Tud. Akadémia megválasztotta lev. tagjának.

42. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. június 18.]

Budapest, 1890. jun. 18.
Kedves Barátom!
Jelen soraimmal együtt küldöm Neked a Kalevaláról írt kis tanulmányomat és az
I–VIII. runók magyar fordításának külön lenyomatát (a Budapesti Szemle májusi és
juniusi száma után készítve). Majd ha egyszer jut rá időd, lapozgasd át és azután szíveskedjél velem közölni, hogy milyen benyomást tesz magyar-finn füledre a rímes
Kalevala. Itt – őszintén mondhatom – nagyon tetszik a hozzá értőknek éppúgy mint
a nagy közönségnek.
Elküldtem volna finnországi utamról szóló s eddig megjelent tárczáimat is, de várok addig, míg a sorozatot be nem végzem. Most a finn leánynevelésről írok, aztán
pedig a nők helyzetéről Finnországban. Mihelyt ezek is napvilágot látnak, megküldöm.
Az Ethnographia 5. számát, mely a néprjazi társaság előtt bemutatott jelentésemet
közli, bizonyára megkaptad. Jól tudom, hogy a jelentés nincs hiányok nélkűl, egy kis
túlzást hellyel-közzel készakarva is megengedtem magamnak, tekintettel a magyar
publikum szája ízére, de kétség kívül látni fogod benne jóakaratom jeleit. A netán
fenforgó tárgyi tévedések iránt köszönettel és hálával venném szíves fölvilágositásaidat.
A Kollertől hozzám küldött számlát kiegyenlítettem. Fordulj hozzám továbbra is
sans géne, mindenkor készörömest szolgálok, és aztán majd elszámolunk.
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A finn irod. társaságtól adott kedvezményemre mihamarabb reflectálok; ez ideig
nem volt benne módom! Ugyanakkor egyéb könyveket is óhajtanék hozatni, melyek
nem a társaság kiadásában jelentek meg s a melyek nélkűl nem lehetek el, így szeretném megszerezni Retzius művét (Finska Kraner) s az újabb finn szépirodalom termékeit sat. E részben a Te szíves támogatásodra számítok.
Kérlek, ha találkozol Schvindt barátunkkal, sürgesd meg őt a finn néprjazi tárgyak
miatt, hogy küldje – ha lehet – még ebben a hónapban, ha pedig a gyűjtemény még
kiegészítésre szorul, főleg ha a halászati tárgyak tekintetében még fogyatékos, akkor
inkább maradjon a küldés a nyár végéig. (Szeptember előtt azonban minden esetre
igazítsa el Sch. bácsi a dolgot!)
Legőszintébb üdvözlettel
igaz híved
Vikár

43. VIKÁR BÉLA  TÖRÖK AURÉL
[Csököly, 1890. szeptember 16.]

Csököly 1890. szept. 16.
<Méltó>ságos Uram! Az anthropologiai méréseket javában <folyt>atom, és f. hó.
26-ig nem is szeretném abbah<agyni …> ennélfogva kérem, szíveskedjék az
anthropo<mérőt> mondott időig még rendelkezésemre bocsáta<ni. Edd>ig 3 faluból
50 embert mértem, de reményem <…, ho>gy e számot megháromszorozhatom.
Fényképészeti fölvételeink jobbára ethnographiai jellegűek ugyan, (mert a nép bizalmatlansága egyéb fölvételek elé akadályt gördít; de talán e részben is sikerűlni fog
kedvezőbb eredményt érnünk el, a mennyiben még egy-pár olyan helység következik,
ahol a lakossággal jobban ismerősek vagyunk.
Fogadja Nagyságod őszinte tiszteletem kifejezését, melylyel vagyok
alázatos szolgája
Vikár Béla

44. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. október 1.]

Budapest, 1890. okt. 1.
Kedves Barátom!
Tegnap tértem vissza Budapestre a vidékről, hol népnyelvi adatokat gyűjtöttem. A
Kruzsokban Munkácsi Bernátnak tanfelügyelővé történt kinevezését ünnepeltük s
ott hallám Budenztől, hogy Sjöros úr, akivel oly víg órákat töltöttem együtt, nem régiben elhunyt. Mély megilletődéssel fogadtam e gyászos hírt. Ha találkozol a boldogultnak özvegyével, add át neki őszinte részvétem kifejezését.

EME
74

Levelek

Szintén a Kruzsokban támadott rám Pápay dr, a ki a nemzeti muzeumban Xántus
úr segédje; nagy a harag ellenem azért, hogy a finn etnographiai tárgyak mind máig
késnek, holott a közoktatásügyi kormány már sürgeti Xántustól a végszámadást az
elmult évről és a X. a finn tárgyak miatt nem tud elszámolni. Kérlek szépen, találd
meg Schvindt barátunkat és az isten nevére sürgesd meg, hogy küldje már azokat a
tárgyakat, másként én jutok bajba. Nem szükséges hozzájuk valami rendes katalogus;
elég, ha mindegyik számozva lesz és egy vázlatos jegyzékben a számoknak megfelelő
név és hely meg lesz adva. A többit majd utólag kiegészítem én, esetleg levél útján,
Schvindt segítségével. Schv. azt hiszem túlságos lelkiismeretességgel fárad a tárgyak
körűl, pedig Xántusék – úgy látszik – kevesebbel is beérnék.
Óhajtottam volna, hogy most a nyár vége előtt megrendelhessem azon könyveket,
a melyekre onnét szükségem van. Ki is jelöltem már a listából mind, de a szüneti
expeditio költségei várni kényszerítenek a jövő hónapig. Félek azonban, hogy az irod.
társaságnál nekem adott kedvezmény addigra elévül, ha ugyan már is el nem évűlt!
Budenztől nem sikerűlt felőled valami újat megtudnom. Hogy vagytok? Szép jegyesed s az egész kedves Krohn család számára szívbéli üdvözletünket!
Írj, ha időd engedi, legalább néhány sort.
Köszöntsd nevünkben szeretetreméltó ismerőseinket: Jalaváékat, Godenhjelméket,
és egy bizonyos Setälä nevű urat, a ki különösen szívünkbe van zárva.
Talán érdekelni fog, hogy a finn nyelvet szorgalmasan míveljük feleségemmel; sokszor discurálunk egymás közt finnűl, főkép ha olyas mondani valónk van, mit nem
akarunk mások fülére bízni. Bárcsak jőne tőletek valaki ide, csinálnánk egy szép
collegiumot együtt!
Kapod-e rendesen az Ethnographiát? Ha nem, akkor reclamálom. Egyáltalán akármiben lehetek szolgálatodra, csak fordulj hozzám teljes baráti bizalommal.
Őszinte híved
Vikár
Magyar u. 28.

45. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. október 14.]

Budapest, 1890. okt. 14.
A Kruzsok tagjai szívből gratulálnak „A balti finn nyelvek zárhangjainak története” értékes műved megjelenése alkalmából. Készek vagyunk koccintani a köszöntésedre. Éljen E. N. S.!
<aláírások>
Köszönet a tiszteletpéldányért!
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46. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. október 20.]

Budapest, 1890. okt. 20.
Kedves barátom, Könyvedet és füzetkédet megkaptam. Köszönet érettük. Nagy élvezettel és haszonnal olvasom őket. Budenz is magasztalólag nyilatkozott róluk. A
Nyelvtud. Közleményekben válaszolni fog egy-két pontra, melyekben őróla van szó; s
a könyvről beható ismertetést is fog közölni. − Tudva, hogy mennyire el vagy jelenleg
foglalva, nem várok tőled egyhamar levelet, bár jól esnék személyes ügyeidről megtudni egyet-mást; ez azonban nem fog visszatartani attól, hogy én időnként fölkeresselek soraimmal. − Genetz műve (amint könyvedből látjuk) már szintén megjelent;
sajnos, hozzánk még nem küldte el. − A nyáron feleségestűl Somogymegyében jártam szülőföldemen; dalokat, meséket sat. szép számmal gyűjtöttünk és mintegy 50
ethnogr. fényképet hoztunk onnét magunkkal. Nőm és Dániel sógor szíves üdvözletüket küldik általam! Paljon terveisiä sinulle ja Hänelle!
Híved
Vikár
Magyar ucca 28.

47. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1890. november 4.]

Budapest, 1890. nov. 4.
Kedves Barátom!
Igen nagy érdeklődéssel olvastam soraidat. Sietek is felelni rájuk.
Tegnap (hétfőn) az Akadémia ülésén beszéltem Simonyival és Budenzzel. Simonyi
már vagy tíz nappal ezelőtt elküldötte a választ a hozzá intézett megkeresésre, s azt
hiszem, már volt is alkalmad látni, hogy mi van benne. S. mind a kettőtökről igen
elismerően nyilatkozik, de a végén mégis inkább a te javadra billenti a mérleget. −
Budenz (a kinek semmi tudomása nincs S. szerepéről) úgy nyilatkozott előttem, hogy
a két munkát összehasonlítólag birálni nem lehet, minthogy egészen más-más természetű tárggyal foglalkozik mind a kettő; de szerinte egyik is, másik is kitűnő mű és
eredményekben gazdag. Ő majd csak később szól hozzá külön-külön, de egy füzetben (Nyelvt. Közl.), majd ha a most folyó szamojéd dolgokkal elkészűl, tehát: néhány
hónap mulva.
G. művét most már megkaptuk, én is, B. is, meg mások is. Ő tehát egy kicsit csupán
elkésett, de azért kellőkép pótolta a hiányt.
Itt a távolban is elképzelhető, hogy nálatok heves harcz fog folyni – és igen természetesen – Ahlqvist helye betöltése körül. Minálunk határozottan az a beavatottak
közfelfogása, hogy legjobb lenne a harcznak oly befejezést adni, mely mind a két küz-
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dő félnek győzelmével járna. Irányotok – mint a két vitaműből is kitetszik – annyira
eltérő s mindegyik a maga terén oly fényes sikert mutat föl, hogy vétek esik a tudományon, ha bármelyikőtöket mellőzni kell. Véleményem szerint azonban, ha már e lehetőség elől nem lehet kitérni, a finn-ugor nyelvészetnek összehasonlító ága, melyet Te
sokkal behatóbban és talán szélesebb alapon is művelsz mint vetélytársad, természeténél fogva elsősorban érdemel fölkarolást az egyetemi szék betöltésénél, mert azt
egészen más eredménnyel művelhetni az egyetemről, mint egy középiskolában s annak művelése a specialis finn nyelvészetre nézve nagyobb fontosságu és eredményü,
mint ezé amarra. Ebből a fölfogásomból kifolyólag melegen ajánlom neked, hogy ne
mulassz el semmit, amivel lendíthetsz ügyeden. Mi mindnyájan feszült várakozással
nézünk a dolgok kimenetele felé, s őszintén óhajtjuk, hogy rád nézve kedvező megoldás fejezze be az ügyet.
Azt igen bölcsen tettétek, hogy nem fordultatok Budenzhez nyiltakozatért, mert az
öreg (mint fentebb közölt kijelentéséből is látszik) nem akart színt vallani. Ő csak
akkor tenné meg, ha Donnernek a helyzetében volna. Igy azonban diplomatice viselkedni jobbnak tartja, nem akarván melletted nyilatkozni, hogy G. ellen ne kelljen állást foglalnia.
Egyéb közléseidért is le vagyok kötelezve. Közbenjárásod Schvindtnél célhoz vezetett; a tárgyakról szóló jegyzék már itt van s bizonyára nem sokáig késnek a tárgyak
sem.
Fogadd őszinte üdvözletünket úgy magad mint „lánykád” és az ő kedves hozzátartozói számára!
Ölel és további hajlandóságodra számít
híved
Vikár
Nov. 5. Tegnap este a Kruzsokban voltunk és B. felköszöntött benneteket (t. i. téged
és Genetzet) azzal a megjegyzéssel: hogy a finneknek soha se legyen nagyobb bajuk
mint van most, amidőn két jeles tudós közül kell választaniok!
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48. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1891. március 14.]

Kedves Barátom!
Ezennel ide zárva küldök Neked 56 azaz ötvenhat rubelt, és fölkérlek: szíveskedjél
vele következőkép rendelkezni:
1. a Suomalaisen Kirjallisuuden Seura pénztárába könyveket
… 80 márkát
2. a Suom.-ugrilainen Seura pénztárába tavalyi és idei tagdíjem fejében … 30 -"3. a Suometar idei évfolyamára …… 8 rubelt
4. a Valvoja
-"…… 4,50 -"- méltóztassál kifizetni
A Suom. Kirj. Seura könyvjegyzékében, a melyet szintén ide csatolok, megjegyeztem mindama kiadványokat, melyeket a nekem nyujtott kedvezmény alapján kérek
számomra megküldeni. Számításom szerint ez 80 márkából kikerül.
Ha ebből az egész összegből valami – a küldés költéségének leszámítása után – még
javamra fönmarad: kegyeskedjél azon a finn irodalomnak néhány termékét beszerezni és a Kirj. Seura könyveihez csatolni; különösen a népirodalom (Kauppis-Heikki,
Päivärinta stb.) és M. Canth kisebb elbeszélései közűl bármit is örömest fogadnék.
Továbbá: minthogy én most éppen a ti dolgotokkal foglalkozom irodalmilag, és azt
a röpiratot, melyet Jalava barátunk Szinnyeynek küldött meg, én ismertetek – illetőleg nagyobbrészt bővítve lefordítom – magyar nyelven, szükségem lenne annak bővebb commentálása végett még a követező művekre: Meurman: Suomi ennen ja nyt
– Danielson J. R.: Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan – [Bergh]: Suomen
valtio-oikeudellinen kehitys 1808:n jälkeen. Köszönettel venném, ha ezen kívül a
tárgyra vonatkozólag újabban megjelent művek közűl a jelentősebbeket szintén beszereznéd számomra, és pedig úgy, hogy az ide csatolt jegyzékben megjelölt könyvek
egyikét-másikát (pl. a Skakespeare-fordításokat) kitörölnéd és azok helyett az itt érintett könyvek birtokába juttatnál. Legközelebb megjelenik Finnország érdekében írt
röpiratom, melyet szerb és oláh nyelvekre is lefordíttatok, mint czélszerű Memento-t
e népek számára; az első közlemény most jön az „Élet”-ben, a második áprilisban fog
jönni és akkor az egészről külön lenyomatot készíttetek, a melyből Te is kapsz, ha
ugyan be engedik vinni hozzátok (Mechelin röpiratát ismertetem benne, mint fentebb írtam, kibővítve). Fölszólítottak itt engem, hogy ismertessem a finn népiskola
szervezetét, tanításmódszerét stb. Nem tudnál-e talán Y.-Koskinen úr segítségével az
idevágólag nálatok megjelent dolgokhoz juttatni? Talán német, franczia v. angol nyelvű kiadványaitok is vannak, melyeket szakembereinknek bemutathatnék?
Mindezen megbízásaim után, melyekkel bizony kelletinél több terhet hárítok reád
– bocsáss meg érte! –, áttérek a Te ügyeidre. Simonyinál, mint gondolhatod, azonnal
eljártam megbízásodban, és ő még aznap meg is írta a kívánt választ.
A vepsz daltöredékről ít czikked nemsokára megjelenik a Nyelv. Közleményekben.
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Munkácsinak votj. szótárából egy füzet (10 ív) már megjelent. Ő bizonyára meg is
fogja neked azt kűldeni. A többi füzetek nem sokára jönnek; hogy mikor, azt még
most nem tudathatom pontosan, de legközelebb talán már jelenthetem.
Nagyon örvendetes hír lesz ránézve, ha csakugyan megtörténik a választás, melyről írtál. Még nem közöltem vele, nehogy esetleg be nem következő dologról beszéljek.
Az a „Deutsche Zeitung”, a mely téged is megkísértett becsapni, egy szemtelen
zúglap. Kár, hogy nem küldöd be azt a számot egy ide való újságnak, pl. a Budapesti
Hírlapnak, majd elbánnék az vele derekasan.
Külön teszem föl számodra (illetőleg a Suom. – U. S. számára) a Budapesti Szemle
márcziusi számát, melyben 3 finn dalt fordítottam le, a melyeknek versalakja nálunk
is nagyon kedvelt a népdalokban; továbbá egy csomó Fővárosi Lapokat, a hol
Päivärintá-tól van egy elbeszélés lefordítva, s a Hubay bolondos leírása közölve rólatok (és rólad is!). ezentúl is megküldöm innen az oly irodalmi jelenségeket, a melyek
finn dolgokkal foglalkoznak.
Üdvözletet küld Kruzsok s én és családom. Reméljük, hogy anna idején kedves
jövendőbeliddel együtt újra látni fogunk benneteket Budapesten. Már kezdek a finn
szó gyakorlatából kijönni, mint hogy oly kevés az alkalom. Miért nem küldetek ide
valakit! Tőlünk egy tanár készül a nyárra Finnországba, nem nyelvész, hanem író, a ki
az ottani irodalmi viszonyokat óhajtja megismerni (Lenkei Henrik).
Üdvözlet még egyszer! Minden jót kíván Neked és a Te Ő-dnek
igaz híved
Vikár
Budapest 1891 3/14
U.i. Azon esetre, ha az itt küldött összegből nem kerül ki mindaz, a mit kérek, méltóztassál nekem a hiányt azonnal megírni, és én azt rögtön pótolom.
Nagyon kíváncsi vagyok a Suometarra és a Valvoja-ra. Alig láttam, mióta Finnországot elhagytam, pedig Budenz már többször ígérte, hogy átadja nekem olvasás végett. De hát öreg már az öreg!

49. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1891. március 24.]

Budapest, 1891. márcz. 24.
Kedves Barátom! Reménylem, megkaptad küldeményemet, a mely ötvenhat rubelből állott. Most az iránt kereslek föl, hogy Munkácsi Bernát vogul szövegeinek német
nyelvű kiadása iránt kérdést intézzek hozzád. A már eddig megjelent, magyar fordítással való közlések nagy feltűnést okoznak az érdekelt körökben, és így én azt gondolom, hogy a finn-ugor társaság legjobban tenné, ha megszerezné az egész anyag
kiadásának jogát (német nyelven) Munkácsitól. Ő erre hajlandó volna és nagyon
mérsékelt honorariummal beérné. Valószinű, hogy ily módon a társaság hasznot is
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húzhatna a kiadásból, a mely nem kevésbbé lenne hiteles, mint a magyar tud. Akadémia kiadása, mert a szerző maga fordítaná németre a vogul szövegeket és látná el a
szükséges jegyzetekkel. – Szíveskedjél kérlek az ügyet ily alakban megfontolás alá
venni, esetleg a társaság elé is terjeszteni, s engem az eredményről tudósítani. Ha így
nem lehet, akkor a régibb modus rögtön kivihető volna, hogy t. i. M. B. csak néhány
ívet adjon nektek.
Őszinte üdv! Vikár
P.s. a Budapesti Szemle stb. csak holnap indúl.

50. VIKÁR BÉLA  GODENHJELM, B. F.
[Budapest, 1891.]

Igaz barátom!
A két küldeményt, amit Öntől kaptam, köszönöm. A nyár végén, amikor az utazásainkból Budapestre megtértünk feleségemmel, magkaptam az Ön által küldött finn
leánygimnázium prgramját, most pedig a várva várt (amiről már azt hittem, hogy Ön
által el is felejtett) fotóját is. Nagyon köszönöm mindkettőt. Hisz az első éppúgy, mint
a második küldemény is az Ön valódi arcképe, és számunkra, de különösen számomra, aki nagyon örültem, hogy az Ön szeretett köreiben tartózkodhattam – az utóbbi is
oly kedves, mint az első. Igazából kiegészítik egymást: az elsőben Önt látom mozgásban és tevésben „a törekvő zsenge népben/a növekvő nemzedékben”, – az utóbbiban
pedig mintha rám nézne, közel lenne hozzám. Higgyen nekem, az a tekintet és ez a
közelség mindig szeretettel és felemelőleg hat rám.
De hogyan is felejthetné el Önt az, aki egyszer már részese lehetett az Ön barátságának?! Mi pont az ellenkezőjét gondoltuk: Godenhjelmék elfelejtkeztek rólunk, hisz
semmi hírt nem kapunk róluk. Ez pedig nagyon sajnálatos lenne számunkra. De az
ilyesféle gondolatok helyét gyosan átveszik a szebbek. Ha a kedves finn nyelv jobban
menne nekem, mint amennyire valójában megy: már írtam volna Önnek egyről-másról, ehelyett a finn nőnevelésről készítettem egy ismertetést, és abban szívem szerint
beszélhettem Önről. El is küldöm Önnek, mihelyt megjelenik a Nemzeti Nőnevelésben.
Máskülönben dolgozom, mint egy ló (legalábbis mint egy gyenge ló). Ez év elején
havilapot alapítottunk Élet címmel, melynek szerkesztőbizottságában tíz fiatal író van
(köztük én is); a lap körül sok a tennivalóm. A lap az egyedüli a képviselője itt nálunk
a nőügynek, és a legjobb közvetítője a külföldi irodalmaknak Magyarországon.
Brandes, Ola Hansson, Ibsen a lap külföldi oszlopai. A februári számban megjelenik
A. Genetz „Nőmhöz” című szép költeménye az én fordításomban, és jönnek még
Minna Canth, Cajander, Topelius stb. művei.
Minna Canth A munkásember felesége című darabját, ha lehetséges, még ebben az
évben bemutatjuk, ugyancsak az én fordításomban, a mi Népszínházunkban.
Egy hosszabb ismertetőt tervezek írni Finnország politikai ügyeiről, mely az Életben és különnyomatban is megjelenne; elképzelheti, milyen álláspontot fogok képviselni.
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A régi és híres havilap, a Budapesti Szemle, amelyben tavaly a Kalevala-fordításom
első nyolc éneke megjelent, három finn népdalt hoz le márciusban, melyeket ugyancsak én fordítottam a lap számára.
A hegedűművész Hubay a Fővárosi Lapokba írt úti beszámolót, egyfelől sok haszontalan dolgot mondott a finn nyelvről, másfelől pedig nagyon felmagasztalta a
finn férfiakat és nőket, ahogyan azok meg is érdemlik, valamint nagyon elégedetten
beszélt a körülményekről.
P. Päivärinta elbeszélése, a Köyhä akka Szegény öregasszony (vagy mi, nem tudom
a finn címét) ugyanabban a lapban jelent meg magyarra fordítva, aláírás nélkül,
valószínüleg valamilyen idegen (orosz vagy német?) nyelvből fordítva.
Nagyjából úgy néz ki, hogy a magyar nép figyelme sokkal nagyobb mértékben
fordul Finnország felé, mint valaha. Reméljük, hogy az a jobb irány csak fejlődni fog,
és nem szűnik meg akkor, amikor Finnország sorsát nem fenyegeti veszély. És
mindannyan ezt kívánjuk: Finnország gyermekei és barátai egyaránt.
Jó lenne hallani Önről máskor is. Mi mindig nagyon örülünk, amikor Finnországból érkezik levél.
Adja át szívbéli üdvözleteinket feleségének! Üdvözöljük Önt és „követőit” is, akik
között oly jó volt lenni.
A legnagyobb tisztelettel
Örökre az Öné
Vikár B.

51. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1891. szeptember 6.]

Budapest, 1891. szept. 6.
Kedves Barátom!
Szíves soraidra csak most válaszolhatok, mert az országgyűlési szünetnek hátra
lévő részét csak most kezdtem meg, és holnapután megyek nőmmel együtt a Balaton
tava mellé üdülni, s ezért az utóbbi napokban az uti készületekkel ugyancsak el voltam foglalva. Megbízásodat is a bekötési táblákra vonatkozólag csak most eszközölhettem; az egész 2 frt. 22 krba kerűlt a küldéssel együtt.
Nálam levő pénzedből még bizonyára van valami, de hogy mennyi, azt bizony nem
számítottam össze. Bármi szükséged lesz, csak fordulj hozám, én örömest eljárok
benne, s annak idején majd összeszedem a külömböző számlákat és kiegyenlítjük
követeléseinket kölcsönösen. A néprajzi társaságban tagdíjadat erre az évre is én fogom megfizetni.
A szép kis vepszä daltöredék és a mit arról írtál, már régebben megjelent a Nyelvt.
K.-ben, azóta kétség kívül meg is kaptad. Budenz 7 frt. 50 krt fizetett érte, s ezt javadra bátorkodtam írni.
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Munkácsi barátunkkal most nem lehet semmit sem csinálni, mert egyrészt hivatalával, a zsidó tanfelügyelőséggel nagyon el van foglalva, úgy hogy az Akadémiával
szemben sem tud megfelelni kötelességének (még székfoglalóját sem tarthatta meg),
másrészt pedig szívbeli ügyek is zaklatják és munkaképességét nagyban csökkentik.
Egyelőre tehát hagyjuk őt békén. Majd ha érkezése lesz, a mit úgyis megtudok, ismét
előveszem őt a finn-ugor társaság számára irandó közlések dolgában.
Nekem most az Élet czimű lap okoz rendkívül sok bajt. Egymás után írom bele a
nők ügyében való czikkeket, és így természetesen Finnországgal is lépten-nyomon
kell foglalkoznom. Az illető czikkek egy sorozatot tesznek ki, mellyel annak idején
szolgálni fogok neked is, meg Almberg bácsinak is. Úgyszintén az „Oroszok és finnek” czímű röpiratommal, mely legközelebb jelenik meg, és jó tájékozást fog nyujtani
a magyar közönségnek kedves hazátok politikai helyzetéről. Bárcsak volna itt avatottabb ember, a ki evvel a minket is közel érdeklő kérdéssel foglalkoznék; de hát sajnos,
ilyennek hiányában vagyunk, s azért: „Kun ei muut lihavat laula, Laulan minä, laiha
lapsi.” Remélem, a jóakaratot ti is el fogjátok ismerni részemről; e felől biztos vagyok,
hogy a lehető legjobbat nyujtom, a mi tőlem telik.
Örömmel olvasom, hogy boldogan töltötted a nyarat Finnország legszebb vidékein. Vajha én is közeletekben lehettem volna! Igazi honvágyat érzek arra felé; viszonyaitok vonzó erejét egyre jobban érzem, minél inkább látom a külömbséget köztük és a
mieink között.
Nagyon szeretném, ha egyszer ismét itt láthatnálak, kedves nőddel egyetemben.
Budapest nagyon megszépült, a mióta nem láttad. Bizonyos vagyok benne, hogy
most jobban találnád itt magadat mint az első alkalommal.
Jövő nyáron talán megint teszünk egy nagyobb utat. Dánia és esetleg Skandinávia
lesz útunk czélja, inkább turista szempontból mintsem tanulmányok kedviért. Akkor
esetleg találkozni fogunk. De szebb lenne, ha ti jönnétek ide; azon esetben mi itt maradnánk.
Kérlek, add át legőszintébb üdvözletünket kedves nődnek és családjának. Az öszszes jó ismerősöket és barátokat szívből köszöntjük.
Írj nekem, ha ráérsz, a Balatonhoz. Ottani czímem: Révfülöp, Zalamegye.
Ölel
igaz híved
Vikár

52. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1891. november 3.]

Budapest 1891. nov. 3.
Kedves Barátom!
Örömmel értesűltem leveledből, hogy a vepszä daltöredék végre is eljutott hozzád.
Utólag megjegyzem, hogy Budenz nekem adta volt ugyan a korrekturát, de azzal a
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kéréssel, hogy csakhamar adjam vissza neki, mert a nyomtatás sürgős volt, s így nem
értem rá neked elküldeni. Remélem egyébiránt, hogy elégedett vagy a nyomtatással,
mivel Budenz és én lehető gondosan korrigáltuk a szöveget.
Örvendek azon is, hogy még oly szép csomó pénzem van nálad. Azt hiszem, a
Suometar és Valvoja jövő évi előfizetésére éppen kifutja. Külömben ha tehetem, még
szaporítani fogom, mert egy és más rendeléseim volnának könyvtáram kiegészítése
végett. Alkalom adtán tehát leszek bátor ismét hozzád fordulni és további szívességedet kikérni.
Azt hiszem, Budenz legkevésbbé sem fogja rossz néven venni, ha nála levő pénzeddel tetszés szerint rendelkezel. Ugy emlékszem, egyszer már mondta is nekem, hogy
nem tudja, mi tévő legyen vele. Majd valami módon megtudakozom, hogy mennyi
van nála, és közlöm veled.
Fájdalom, Ahlqvist helyének rád nézve nem kedvező betöltéséről tudomásunk van
mindnyájunknak, s ez az ügy a Kruzsokban is élénk megbeszélés tágya volt. Reméljük, a mellőzés nem szegi kedvedet és hogy a jövő csakhamar téged is azon magaslatokra emel, a hol tudományos törevéseidnek nagyobb tér és hatáskör fog nyílni.
Nagy érdeklődéssel várjuk hangtörténeti műved folytatását, valamint a finn-ugor
nyelvészet történelméhez való adalékokat is. Valószinűleg ide vág az a kérdés is, melyet hozzám Versegire és Perlakira vonatkozólag intéztél. Utána néztem a dolognak és
a következő sovány felvilágosítást nyujthatom: Versegi az ő számos nyelvészeti művében tudomásunk szerint se Porthanról se a finn nyelvről említést nem tesz; a magyart
ő is „keleti nyelvnek” mondja, de a rokonság kérdését nem érinti, a mint tőle, ki
Révayval ellentétes állást foglalt el, szinte okkal várhatjuk is. Perlaki D. [előbb komáromi, azután] Vasmegyei nagyon nevezetes lutheranus pap volt, aki sok munkát írt,
főleg predikácziokat. Hogy a nyelvtudomány terén valami kísérletet tett volna vagy a
Révay-Versegi harczban részt vett volna, arról nincs tudomásunk. Sem Verseginek,
sem Perlakinak levelezése nincs összegygűjtve, s így a netán bíztosabb fölvilágosítást
nyujtható adat valahol a Nemzeti Muzeum vagy az örökösök irathalmazai közt lappang.
Finnországról írt czikkeimet azonnal megküldöm, mihelyt az Oroszok és finnek
cz. politikai vázlat különnyomata megjelenik. Ezt kegyesedjél t. Almberg barátunknak is értésére adni, nehogy azt higyje: készakarva nem küldjük meg neki a kívánt
dolgokat.
Őszinte üdvözlettel mindnyájunk részéről, s a többire nézve legközelebbre hagyva
mondandóimat (mivel most igen sietős ügy foglal el), magamat további szíves barátságodba zártan
vagyok
híved
Vikár
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53. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Bécs, 1891. november 26.]

Bécs. 1891. nov. 26.
Kedves Barátom!
Két levelező lapodra most válaszolhatok csak egy füst alatt.
Bosszankodásod nincs helyén, mert első küldeményem ha nem is keresztezte a te
lev. lapodat, készen volt, mikor azt kaptam és azonnal ment is; a második pedig csakhamar követte, ugy hogy most már csak a második correcturát várom a vogul, és az
elsőt a magyar szöveg után. A többire nézve is megnyugtathatlak, hogy szombat reggel az új küldemény – t. i. a hátralevő magyar szöveg és a vogul correctura – Bpesten
lesz. Fájdalom, én magam nem mehetek, mert nem sikerült ingyen jegyet kapnom,
amúgy pedig nem áldozhatok annyit az útra, melyet decz. elején (4-én) úgyis meg
kell tennem.
Igy hát deczemberig ügyünk pihen, illetőleg részemről csak a már átvett anyag ellátására szorítkozhatok.
Nem jelenhetvén meg a Hunfalvy-ünnepen, fölkérlek kedves barátom, beszélj te is
Pápayval, hogy szíveskedjék fölolvasni a Herrmannhoz küldtem Kalevala-részletet és
az eléje írt bevezetést. Olvassa el mind a kettőt eleve (a bevezetést te is megnézhetnéd
s netáni javításaidat rajta megtehetnéd; lóhalálában írtam, s alig volt időm futva átolvasni, tehát maradhatott benne vmi hiba is). Figyelmeztesd Károlyt a Kalevala-szövegben levő rhytmikai különösségekre, a melyeket czeruzával megjelöltem; azokat
emelje ki a fölolvasásban..
Irtam volna húmoros alkalmi ódát Hunfalvyhoz, de sem időm se kedvem; talán
lesz később valami nagyobb szabású társas estély tiszteletére a nyelvészek és
ethnographusok közös részvételével, akkor majd.
fölemelem szóra számat,
megeresztem mondókámat.
Ilyen kis vacsora nem eléggé bírja fölhangolni költői eremet, kivált mikor magam
ott se lehetek rajta.
Ölel
híved
Vikár
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54. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
[Budapest, 1892. január 26.]

1892. január 26.
Igen tisztelt Juhani Aho Úr!
A múlt évben alapított Élet havilap szerkesztőjeként bátorkodom Önt felkérni a
külföldi kollégáink sorába. Nagyon hálásak lennénk, ha valamit egyenesen az Életbe
írna. Én garantálom a jó fordítást. Ha nem volna lehetséges hamarosan írni nekünk
valamit, akkor kérem, válasszon három darabot mindkét könyvéből, az Yksin/Egyedül és a Lastuja/Forgácsok címűekből. A Kaksin/Kettecskén című szép elbeszélés,
melyet az Uusi Suometarban lehetett olvasni, már le van fordítva magyarra.
A válaszát várva vagyok
A legnagyobb tisztelettel
Vikár Béla

55. VIKÁR BÉLA  PALÁGYI LAJOS
[Budapest, 1892. február 6.]

Budapest, 1892. febr. 6.
Kedves Palágyi Úr!
Köszönöm küldeményét. Itt küldök annak fejében tíz frtot.
Őszinte üdvözlettel
híve
Vikár
(mellékelve Tíz frt)

56. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEKSANDRA
[Budapest, 1892. február 12.]

Budapest 1892. február 12.
Tisztelt Hölgyem!
Megkaptam a Finn Nőegyesület gyűléséről írott levelét, és legmelegebb köszönetemet fejezem ki érte. Az Életnek ebben a számában még nem tudtam felhasználni, de
a gyűlés főbb pontjait (kérdéseit) a megjegyzésekben feltüntettem közölve, hogy az e
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hónap végén megjelenő 3. szám majd bővebben is tárgyalja ezt a kérdést. De most
ismét újabb kéréssel járulok Ön elé. Az ügy hasznosságára nézve jobb lenne, ha az Ön
aláírásával jelenne meg az írás. Nem kell aggódnia, én azt fogom írni, amit meg kell
írni, majd elküldöm Almbergnek, aki valószínűleg elmondja Önnek, mit is írtam, és
Ön javaslatokat tehet a jobbításra. Ily módon, úgy vélem, az írás nagyobb figyelmet
kapna, mint az én nevemmel.
Beleegyezne-e? Az írásnak hamarosan Almberg kezében kell lennie.
A legnagyobb tisztelettel,
Alázatos szolgája
Vikár B

57. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
[Budapest, 1892. február 16.]

Budapest, 1892. febr. 16.
Igen t. Barátom!
Nagy örömmel vett szíves küldeményét igen köszönöm. Jól esett a nem kért, bár
– őszintén megvallva – rég várt megemlékezés.
A bájos költeményekből nehéz egyet-kettőt kiválasztani. Sort kerítünk rájuk mielőbb. A kéziratot tehát legyen szabad egészében megtartanom.
Hogy az Angélára emlékezem-e? Oh, de mily élénken! Ha nem törődik azzal, hogy
esetleg márcz. – áprilisban jöjjön (mert addigra már vannak közlésre elfogadott novelláink), akkor csak kérem, örvendeztessen meg beküldésével. Általában, szeretném
Önt mentül jobban megnyerni az Életnek. Írjon, ha valami keményebb mondani valója lesz, ne a Bpesti Zsemlébe <sic!>, hanem folyóiratunkba, [esetleg névaláírás nélkül, ha a név tán feszélyező lehetne.] Ezt többen is olvassák, többre is becsüli a közönség, és méltán, mint azon önmaga számára íródó unalomgerjesztőt, ahova mi – Életbeliek – óirányú dolgainkkal szoktunk bekopogtatni. Az Élet, az egészen más; még
inkább az lesz pedig a jövőben. Csakhogy eleinte lassacskán szoktatjuk bele a publikumot.
Ezer üdvözlet Önnek, igen t. Barátom uram, és újra meg újra köszönet. A többi
szintén nem marad el.
Ajánlom kegyességébe a folyóiratot, és vagyok igaz híve
Vikár
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58. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
[Budapest, 1892. február 19.]

Budapest, 1892. január 19.
Igen tisztelt uram!
Megköszönve a levelezőlapot és az Yksin/Egyedül és Lastuja/Forgácsok könyvek
elküldését (amelyek még nem érkeztek különben meg), közölhetem Önnel, hogy tervem között szerepel az Ön novellái közül, különösen az Yksin/Egyedül kötetből azokat, melyek leginkább alkalmazkodnak realista irányzatunkhoz, lefordítani magyarra
az Életbe, másokat pedig más lapokba, mint például a Fővárosi Lapok című kiváló
irodalmi napilapba és a Budapesti Szemlébe, mely egy régimódi revue, semmi újat
nem bír el, kivéve, ha finn, mert a szerkesztője, Gyulai, nagy finn-barát. Az Életben az
Ön írásai eredetiként jelennek meg, a fordító említése nélkül; különben pedig én leszek az ön fordítója. Mint ahogyan az a múlt évben is volt Ola Hansson novelláival,
azok is csak a szerző neve alatt jelentek meg.
Kaksin/Kettecskén hamarosan jön a Budapesti Szemlében. Azt akkor elküldöm
Önnek, ahogyan az Élet számait is, melyben valamelyik írása megjelenik. Ha Ön ad
valami újabbat, ami a finn eredetivel egyszerre jelenhet meg, az a következő megjegyzéssel fog megjelenni: „az Élet számára íródott”.
Engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy az Élet számára a lehető legszabadabban
írhat; az itt nem probléma − ellenkezőleg. A mi szokásaink és erkölcsi érzékünk teljesen más, mint Finnországban. Azért van oly kevés tere a nőmozgalomnak; azért van
szükség keményebb fellépésre az elpuhultsággal szemben, ha el akarjuk érni azt a célt,
amit Önök elértek.
Ami engem illet, szívesen tárnám a magyar olvasóközönség elé éppen azokat az
írásokat, amelyek Finnországban ellenállásba ütköztek, de akkor az Ön írói természete a maga egészében nem nyilvánulhatna meg, amit én nem akarok, valószínűleg ön
sem.
Arra kérem tehát, segítsen bennünket oly módon és mértékben, amennyire szeretné és tudja, mi nagyon örülünk mindennek, amit Öntől kapunk.
Köszönet tehát és üdvözlet az Élettől, amely immár az Öné is.
Tisztelettel,
Vikár Béla

59. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
[Budapest, 1892. március 1.]

Tisztelt Szerkesztő Asszony!
Tegnap megkaptam Almberg barátom levelét, amelyben közvetíti az Ön nemleges
válaszát arra nézve, hogy az említett Élet-írás az Ön neve alatt jelenjék meg.
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Nagyon sajnálom, de a nemleges válasz túl későn érkezett. Olyannyira az utolsó
pillanatig vártam, hogy az Élet egy nap késéssel jelent meg. Mivel sem Öntől, sem
Almbergtől nem jött válasz, én a latin mondás szerint: qui tacet, consentire videtur,
én tegnap délután 4 után nyomdába adtam az első ívet. Az Ön cikke a második helyen
van (az 1. a magyarországi éhezők megsegítésére tett felhívás), a második oldalon,
mégpedig I-vel jelölve a folytatás (befejezés) következik. Mondhatom azt, hogy az Ön
írása, nemdebár, hiszen én csak a bevezető mondatot írtam, azt is abban a szellemben, mely az Ön leveléből és írásaiból kiviláglik, méghozzá ugyanazokkal a szavakkal.
Véleményem szerint nagyon jól illik alá az Ön neve, és nem az enyém, aki egyszerűen
csak azt tette a témával, amit Öntől kapott, mint amit egy szerkesztő: mégpedig nagyon kevés változtatást, kiegészítést. Az Ön beszéde, amellyel a gyűlést megnyitotta,
az Ön rápillantása a Nőegyesület történetére és munkájára, a Koti ja yhteiskunta, valamint az Uusi Suometar által közölt adatok ugyanerről a gyűlésről (mint ahogyan
erre utalunk is benne) képezik az írást magvát. Én kértem engedélyt ezekhez a változtatásokhoz és toldásokhoz, és abban a hitben éltem, hogy ezt meg is kaptam. Meg
tudja-e bocsátani tévedésem, mely csak most derült ki számomra? Vigasztalhatatlan
lennék, ha Ön nem így gondolná. Hiszen én csak jót akartam, és a körülményekhez
képest a legjobbat tettem, hogy az Ön elvei nagyobb figyelmet kapjanak. Ne vegye
tehát rossz néven, tisztelt hölgyem, hanem segítsen engem a fény terjesztésében oly
módon, ahogyan az a mi helyzetünkben legjobban sikerülhet. Mi arisztokraták nem
aggodalmaskodunk. Itt semmi sem történhet a mi, az arisztokrácia részvétele nélkül.
Az olyasfajta aláírások mint báró vagy gróf itt sokkal többet jelentenek, mint a doktor.
Ez utóbbit még rossz néven is veszik, mivel a legtöbbjük zsidó, a bárók és grófok ezzel
szemben általában a múltban és korunkban is a haza vezető nevei. Ezért szerintem
még megfelelőbb lett volna azt írni a cikk alá, hogy Gripenberg Alexandra bárónő,
mint egyszerűen azt, hogy G. A., de ezt az Ön engedélye nélkül nem mertem megtenni, hanem ehelyett ezt a címet (amelynek itt oly nagy értéke van) a tartalomjegyzékben és egy a lap végén levő különálló kis írásban említettem meg. Mindez azt jelenti,
amit szerettem is volna elérni: a cikk nagyobb hatását a közönségre. És ezt én minden
bizonnyal el is értem. Erre bizonyíték, hogy egy igen kiváló hölgy, név szerint Pulszky
Polyxena, a híres idős Pulszky-pére lánya, a következő Élet-számba írni fog a nőügyről úgy, hogy elgondolja, mi lenne a megfelelő az Életbe, én pedig aztán csinálok belőle egy írást, mely mégis az ő neve alatt jelenik meg. Ez győzelemként értékelhető,
amelyben Önnek nagy szerepe van, mivel P. P. nem akart első lenni, de amikor megígértem, hogy az Ön írása is jön, akkor ő is beleegyezett abba, hogy írjon. Őt minden
bizonnyal egy sor kiváló magyar nő követi. Így hat a jó példa.
Az Élet 4. számában jelenik meg az utolsó része az „Èjszaki levegő” – a finn nőegyesületek országos gyűlése – című írásnak. Abban a gyűlés harmadik napjának beszélgetéseiről lesz szó, amint az a Suometarban és a K. ja Y.kunta lapokban olvasható. Szívesen írnék többet főleg az erkölcsi kérdésről, de az említett lapokban csak a beszélgetés
zárószavai (határozata) olvashatóak, a beszédekről semmi, akárcsak az első írásban a
nők házasodási életkorának megemelése. Bátorkodhatom-e Öntől kiegészítéseket kérni a témáról ehhez? Semmi más nem szükséges. Teljességgel megbízhat bennem, amikor ideje lesz az Életbe írni valamit, amiben majd nem tudok az Ön segítségére lenni.
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Bocsássa meg szerkesztői lelkesedésemet (=szemtelenségemet) és legyen az elkövetkezőkben is segítségünkre törekvéseinkben.
Mély tisztelettel
Alázatos szolgája
Vikár B
Az Életet Önnek és Almbergnek is küldjük.

60. VIKÁR BÉLA  H. PULSZKY POLYXENA
[Budapest, 1892. március 17.]

Budapest, 1892. márc. 17.
Mélyen t. Nagyságos Asszonyom!
Fogadja leghőbb köszönetemet, hogy kérésemnek eleget tenni kegyeskedett. A
cikk ezt a számunkat nemcsak megmentette (mert a Közgazd. rovaton kívül ez az
egyetlen schlager a jelen füzetben), hanem oly érdekessé is teszi, hogy az ritkítja párját. Meg vagyok győződve, hogy a nőkérdéshez való hozzászólásokat – illetékes női
körökből – e kitűnő kezdet után könnyű lesz kieszközölnünk. Reménylem, Nagyságod ezentúl sem vonja meg tőlünk igazán végtelen nagybecsű közreműködését.
Ha most betegségem ágyhoz nem kötne, ismét személyesen bátorkodnám Nagyságodnál tisztelegni, hogy egy más dologban tanácsát és támogatását kérjem. Így – bár
nagyon bajosan megy – írásban leszek bátor azt megcselekedni. Az „Élet” ugyanis
nőket kíván alkalmazni (éspedig intelligens, tisztességes családbelieket) a fővárosban
és vidéken a végre, hogy a lapnak nő-előfizetőitől a pénzeket bekasszálják és a lapot
terjesszék. E nők számára fizetést és proviziót biztosítunk. Óhajtanók azonban, hogy
mi is biztosítva legyünk az alkalmazandó hölgyek becsületessége, megbízhatósága
stb. iránt. E végett a Mária Dorothea egyesület munkaközvetítő hivatalához fordulunk és csak ha ott nem érünk célt, kereskedünk másfelé. Már most arra kérem Nagyságodat: kegyeskedjék nekünk ebben a M. D. egyesületnél segítségünkre lenni, ha
egyáltalán nincs terhére a dolog. Kegyeskedjék esetleg tanácsával bennünket útbaigazítani, ha már máskép hinné a dolgot csinálandónak, mint mi.
Bocsásson meg, hogy ilyesmivel terhelem. De mondja: kihez forduljon egy férfi
nálunk, midőn valamely a nőket illető ügyről van szó, ha nem Nagyságodhoz? Félszegek vagyunk mi férfiak, de nagyon, s még ha egy új eszménk van is (a mint hogy
nincs), annak is a nő szokott szárnyat adni.
Az angol folyóiratot köszönettel visszaszármaztatom. Most már kiadóhivatalunkban is megvan.
Fogadja Nagyságos Asszonyom igaz tiszteletem és őszinte köszönetem ismételt kifejezését, amellyel vagyok
alázatos szolgája
Vikár Béla
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61. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1892. május 9.]

Budapest, 1892. május 9.
Kedves Barátom! Budenzről a S-r-ban írt cikkedet szeretném neved aláírásával az
„Életben” közzétenni, ha nincs ellene kifogásod; ellenkező esetben ne sajnálj költségemre táviratilag tudósítani engem. T.i. az effélékben sokkal érzékenyebbek vagytok,
mint mi, s azonkívűl a S-ban nem volt aláírva a neved; ezért jelzem előre szándékomat. Nagyon szeretnék bővebben is írni, de a szerkesztés nem enged rá időt. Mind a
mellett röviden mégis kijelentem, hogy teljesen csatlakozom mindahhoz, amit S-i az
ismert ügyben neked írt és kérlek: szívleld meg az ő szavait. Mennyire örülnénk
mindnyájan, ha oly megoldás jönne létre, minőt S. is óhajt. Nálunk a tudomány helyzete most valósággal válságos. Tőled várnók annak szebb jövőjét hazánkban. Mindenesetre nagyobb missziód lenne itt, mint odahaza. Szerencséltess pár sorral, ha
időd engedi.
Ölel
Vikár
P.s. Kérlek: kérdezd meg Villgrén K. urat, nem bánná-e, ha az ő cikkét a Valvojából
(2…..1892) szintén átvenném az É-t valamelyik számába.

62. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1892. május 18.]

Budapest, 1892. május 18.
Kedves Barátom!
Ma vett szíves soraidra sietek felelni.
Először is fogadd a finn nemzetnek azon erőgyarapodásához, mely házasságtok
gyümölcse, szívbeli üdvözletemet. Sajnálom, hogy korábban nem értesűltem erről az
örvendetes családi eseményről (jobban mondva: jövevényről, mert hiszen a kis finn
polgár nem esett, hanem jött erre az árnyékvilágra!), máskép versben gratuláltalak
volna meg; de hát majd legközelebb!
Szegény Budenz halála, mely neked is alighanem anyagi veszteséget is okozott
(mert bizony az öreg [talán] majd csak Ukko színe előtt fog számot adni a Te dolgozataid honorariumáról!) minket mindnyájunkat nagyon levert és megzavart. A Te
ügyedben tudakozódni fogok Munkácsinál, mert ő helyettesíti Budenzet az osztályban mint előadó; meglehet, hogy tiszteletdíjaid ügyét mégis rendbe hozhatjuk valahogy, mert az öreg [rendesen] pontos jegyzéket vitt a kezelt pénzekről. De mi lesz az
utána üresen maradt tanszékkel? Mi bizony erősen és komolyan agitálunk melletted,
különösen Simonyi, akire nézve nagyon kellemetlen volna, ha Szinnyeit neveznék ki.
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Ők t. i. úgy szeretik egymást mint a kecske a kést, és erre főkép Simonyinak nagy oka
is van, mert Sz. elplagizálta tőle az ő magyar nyelvtanának módszerét és anyagát s
ezzel a könyvpiacon érzékeny kárt okozott neki, azonkívűl S. legjobban tudja, hogy
Sz. egy üres és meddő tehetség (?), akitől a tudomány nem sokat várhat, aki eddig
még csak egy finnistát se nevelt, pedig a finnhez ért (ez az egyetlen, amihez ért!).
Munkácsinak kevés kilátása van, mert példátlan lenne, hogy zsidót nevezzenek ki.
Legfőlebb rendkívűli tanár lehetne, a mi mellett azonban megtarthatná mostani állását is. De ezt sem igen remélhetjük, tekintve, hogy Sz.-nek óriási protectiója van.
Legüdvösebb lenne ránk és az ügyre nézve, ha Téged nyerhetnénk meg B. utódjául,
s ez nem is [lenne] oly nehéz, mint M. kineveztetése. Az agitatiót ez irányban folytatni is fogjuk mindaddig, amíg a helsingforsi második tanszék ügye függőben van.
Azon esetre, ha ezt felállítják és Téged kineveznek reá, természetesen M. mellett fogunk küzdeni, habár – ismétlem – erre a megoldásra legkevesebb reményt táplálhatnánk.
Ugy vagyok értesülve, hogy külföldi lapok is szót fognak emelni ebben az ügyben.
Ha valami történik, majd értesítlek Téged vagy Almberg barátunkat.
A tanszék betöltésének módja nálunk az, hogy az illető egyetemi kar (ez esetben a
bölcsészeti) javaslatot tesz a miniszternek a kinevezendő egyénre nézve, de a miniszter nem tartozik a javaslatot figyelembe venni, hanem kinevezhet mást is, külföldi
vagy hazai erőt, s ez az eljárás elég gyakori; így lett pl. az angol nyelv tanára Patterson
Arthur angol, és az olasz nyelvé Messi A. olasz ember. Ha tehát a Te ügyed oda haza
úgy fordúl, hogy ott nem lesz számodra tanszék, akkor ne habozz elszánni magadat
arra, – és ami tőled telik, szintén megtenni erre nézve – hogy ide jöjj hozzánk, esetleg
csak néhány esztendőre is, amíg ott kedvezőbben alakulnak a viszonyok. Itt nagy hivatásod lenne, mert M-in kívűl igen gyöngén állunk az altaji nyelvészet dolgában, s
Te új életet hozhatnál ide az egyetemre [s Akadémiába].
Az utóbb érintett esetben, ha t. i. Te szabaddá lennél ránk nézve, kérlek, küldj nekem egy kis szakvéleményt Szinnyei [finn] szótárára vonatkozólag, mert lehetséges,
hogy kénytelenek leszünk Sz. egész munkásságát éles bírálat alá venni, ami ugyancsak könnyű feladat! Nyilatkozzál egészen őszintén, mit tartasz jobbank: Sz. vagy M.
kinevezését, föltéve, hogy Te a combinatióból kihagyatnál? Nagyon fontos lenne az
ügyre nézve, ha elfogulatlan emberek álláspontját ismernők; Téged pedig mindenesetre ilyennek tartunk.
Ez országos ügy után már most egy szót a mi külön ügyünkről.
Számlád – följegyzéseim szerint – következőleg áll:
Tartoztam neked innen való elutazásod előtt:
28 frt. 12 korona
Fizettem erre:
[a) Budapesten] mosónő és egyéb apróságok
3 frt. 21
Hornyánszkynak Népk. Gyűjtemény
7 07
[b) Helsingforsban] és ennek portója 4 f. m. 60 p. =
2 10
3 bekötési tábla Nyt. Szótár I. k. =
2 55
És ennek portója
0 70
2 beköt. t. Nyt. Sz. II. k.=
1 70
Porto
52
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Népr. Társ. tagdíj
3
Fényképekért Kollernek (de erre már nem emlékszem, s a számla most nincs
kezemnél)
6?
Összesen
26 frt. 85 kr
28.12 –
16.85
_____
1.27
E szerint van még nálam 1 frt. 27 krod, amellyel rendelkezhetel. Azonban minthogy az utolsó tételre nincs följegyzésem, csak úgy emlékezetből írom a 6 frtot, szíveskedjél ennek otthon utána nézni, talán megvan nálad, és e fentebbi számlát a szerint revideálni.
Ha jól tudom, a finn-ugor társaság tagdíját erre az évre még nem fizettem meg.
Tudósíts kérlek ez iránt. Esetleg kiegyenlíthetjük egymás dolgait e tétel által.
Ide zárva egy ujdonságot a Magyar Ujságból, mely Téged érdekel (mutasd meg
Almbergnek is), és igérve, hogy megbízásaidban híven el fogok járni ezentúl is, őszinte üdvözlettel vagyok
igaz híved
Vikár
U.i. Mi valószinűleg Svédországba – vagy ha annyi pénzünk nem lesz – Dániába
megyünk a nyáron. Mily jó lenne ott finnusokkal érintkezni, pl. Setälä E. úrral és b.
családjával! De erről majd később bővebben!

63. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1892. május 24.]

Budapest, 5/24. 1892.
Kedves Barátom!
Itt küldöm a Pester Lloyd mai számát. Bizonyosan érdekelni fog a 2. lapon levő
cikk, melyben rólad is van szó. Ezt esetleg az U. S. is közölhetné finnűl. Megjegyzem,
hogy tegnap az Akadémia I. osztályának űlésén Simonyi fölolvasást tartott az újabb
finn nyelvészetről és ennek kapcsán veled mint a legkiválóbb finn nyelvésszel behatóan foglalkozott. Az összes mai lapok referálnak erről a felolvasásról, a Lloyd holnap
fog referálni s majd azt is elküldöm.
Megbízásaidban már részben eljártam, részben el fogok járni legközelebb (Hunf.
Nyelvtud. és nyelvtanítás). A Nyelvtud. Szótár III. kötetéhez még nincsenek bekötési
táblák, mihelyt lesznek, Hornyánszky küldi. Az Akadémiai kiadványokat direct a főtitkári hivatal útján kapod meg, ez iránt már intézkedtem (50% ármérséklet). – Budenz
után bajos lesz már valamit kapni. Kár, hogy annakidején nem írtál neki magának. – A
Budenzről írt cikkedet nem közöltem az Életben, mert akkor már meg volt írva a P. Ll.
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mai cikke s jobbnak láttam ebbe fölvenni argumentumként, amit B-ről és iskolájáról
mondasz, máskép kitalálnák, hogy a cikk tőlem való, pedig ezt nem szeretném!
Valószinű, hogy a magyar lapok is fognak most Budenz utódjának ügyével foglalkozni. Részünkről mindenesetre rajta leszünk, hogy foglalkozzanak és pedig világosabban mint ahogy a Lloydban lehetett. Itt nem volt szabad a személyekkel propagandisztikus hangon foglalkozni.
Ha pályázat lesz kiírva, ne röstelj benne részt venni. Kétség kívül csak nyerhetsz
vele, s visszavonulhatsz bármikor, ha a körülmények netán úgy kívánják.
Tudva azt, hogy legközelebb ismét lesz alkalmam neked írni, ezúttal végzek és
őszinte üdvözletet küldve magadnak és kedves tieidnek,
vagyok híved
Vikár

64. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
[Budapest, 1892. május 24.]

Budapest, 1892. május 24.
Nagyságos Elnök Úr!
A szombati felolvasó ülésen, ha szükség lesz rám, a következő tárgyról és címmel
tarthatok előadást: „Vadászati babonák a finneknél”. Az előbb szándékolt tárgytól,
nagy terjedelme miatt, ezúttal elállok. Volt azonkívül még egy tárgyam: „Finn parasztköltők”, de oly kevéssé vág az ethnographiába, hogy szintén jobbnak láttam elejteni.
Mély tisztelettel
al. sz.
Vikár B.

65. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
[Budapest, 1892. május 25.]

Budapest, 1892. május 25.
Igen t. Barátom! Szíves soraira most csak röviden annyit, hogy a hibaigazítás jönni
fog s ezentúl nem lesz ok ilyenre. A D.J. cikke tekintetében – úgy mint annakidején A
jövő vallására nézve is – igen örülnék, ha Ön elszánná magát egy érdemleges hozzászólásra. Éppen ez az, amiben mi másoktól különbözünk: hogy minket nemcsak bírálni, hanem akár elverni is szabad – nálunk. Erre példa is van már az É-t f.é. évfolyamában (L. A flagellánsokról közölt cikkeket!) önkényt érkezik, hogy „suaviter in
modo, fortiter in re”. Ily értelemben nagyon is örvendenénk a bíráló hozzászólásnak.
Őszinte üdvözlettel s a megígért látogatást várva,
vagyok híve
V. B.
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66. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1892. június 8.]

Budapest, 1892. jun. 8.
Kedves Barátom!
F. hó 2-án írt leveled folytán itt küldöm a Pester Lloyd mult havi (május 25-iki)
azon számát, melyben Simonyi előadásáról van szó, úgyszintén a Fővárosi Lapok május 24-iki számának arra vontakozó részét, mellyel egyező volt a többi magyar lapok
referádája is.
Azonkívül ide zárom a Magyar Ujság f. hó 2-iki számának „Budenz tanszéke”
című, általam írt cikkét, melynek vége tájékoztatni fog téged arról, hogy a B. helyét
pályázat útján fogják betölteni, és így neked is alkalmad lesz annaidején erre az állásra reflektálni.
Őszintén megvallva, mi nagyon bele tudnánk nyugodni abba a Te rád nézve talán
nem a legkívánatosb megoldásba, hogy otthoni reményeid ne teljesűljenek, de itteni
kinevezésed ténnyé váljék. Szinnyein és Halászon kívűl (aki Sz. utódja szeretne lenni)
mindnyájan ezt óhajtjuk. Ha azonban úgy fog történni a dolog, hogy számodra rendes tanszéket állítanak fel odahaza, akkor legalább azzal fogjuk magunkat vigasztalni,
hogy nálatok és általatok lesz biztosítva a finn-ugor nyelvészet jövője. Arról, hogy
Munkácsit kinevezzék, aligha lehet álmodozni, mert ez hallatlan eset volna. Őt
legfölebb helyettes tanárnak lehetne kineveztetni, arra pedig neki nem igen van kedve. Sokkal több sikert remélhetnénk azonban a melletted való propagandától; mert
Szinnyei gyönge voltát felsőbb helyen is meg fogják ismerni, ő tehát csak azon esetre
volna keresztülvihető, ha más keresztyén pályázó nem akad. Ezért szíveskedjél mindenesetre azonnal tudósítani bennünket (engem és Simonyit), ha ott netán dülőre jut
ügyed (vagyis ha megnyered a tanszéket), hogy azután más irányban folytassuk
agitatiónkat.
Belátom, hogy mint érdekelt fél nem igen nyilatkozhatol Szinnyei meg Munkácsi
munkásságáról, s így ezt nem is erőltetem. (Majd elbánunk mi Szinnyeivel magunk
is!)
Az Akadémiához intézendő köszönőiratot mihelyt megkapom, elküldöm neked
vissza. Legjobb lett volna finn nyelven megírnod és én magyarra fordítottam volna.
Szintígy annakidején, ha pályázni fogsz, abban is számíthatsz legteljesebb s legszívesebb támogatásomra ily irányban is.
Nem jó lenne a nyarat együtt töltenünk valahol a dán tengerparton? Mit gondolsz?
Muszáj neked Finnországban nyaralnod? Hátha csakugyan ide fogsz jönni tanárnak!
Milyen jól felhasználhatnók kölcsönösen az együttlétet egymás nyelvének gyakorlására! Fontold meg kérlek ezt a dolgot.
Az Akadémia főtitkári hivatalának szívesedjél még egyszer megküldeni azon akadémiai kiadványok jegyzékét, melyeket meg kívánsz kapni, mert a szamarak elvesztették az általam nekik átadott jegyzéket. Ez iránt egy kis levélkét intézz a nevezett
hivatal fejéhez, nagys. Szily Kálmán úrhoz, melyben körülbelűl ennyi legyen: „Nagys.
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Főtitkár Úr! Engedje meg, hogy azzal a kéréssel terheljem: méltóztassék az ide mellékelt jegyzékben foglalt akadémiai kiadványoknak számomra a szokott módon és kedvezménnyel való megküldése iránt kegyesen intézkedni. Fogadja Ngod mély tiszteletem kifejezését, mellyel vagyok stb.” Ez jó hatást fog tenni Szilyre, az pedig „nagy
marha” (grosses Vieh) és szavának súlya van, azonkívül szereti az udvarias formákat
és a rendet, már pedig a rend az, hogy az akadémikusok a főtitkárság útján kérik a
szokott könyvkedvezményeket. Amint látod, én hiába is kértem; a jegyzéket „elvesztették”.
Hunfalvy Nyelvtudomány és nyelvtanítását már néztem pár helyen, de nem kaptam meg. Remélem, holnap vagy honapután azt is föladhatom.
Kedves nőd ő ngának és magadnak is minden jót kívánva s a fenti eszmét (nyaralás) megszívlelés végett ismét ajánlva b. figyelmedbe
vagyok és leszek
híved
Vikár
P.s. A Pester Lloyd tárcája <olvashatatlan> téged is fog érdekelni!

67. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1892. július 24.]

Budapest, 1892. jul. 24.
Kedves Barátom!
Most vett soraidra, melyeket rég vártam, sietek a választ megadni.
A köszönő irat úgy tartalmánál mint hangjánál fogva teljesen megfelel céljának és
nem kétlem, hogy jó hatást fog tenni.
A szükséges apróbb javításokat megtettem rajta és ide mellékelve küldöm az eredetit. Csak azt nem tudom: helyes-e az elnök címe (méltóságos), minthogy Eötvös
Loránt, nem igen él a bárói címével és általában demokrata ember; azonban nem
követsz el vele sérelmet, ha méltóságolod is. Utóvégre Gyulai Pált is méltóságolják,
pedig ő a legkevésbé kívánja ezt meg.
Örvendetes hír, amit velem közölsz, hogy a második tanszék ügye felső helyen
kedvező eldöntést nyert volna. Vajha úgy legyen! Itt különben még valószinűleg egy
fél év is beletelik, míg Budenz helye be fog töltetni, mert Simonyi egyelőre helyettesíti Budenzet az egyetemen.
Hunfalvy könyvét (Nyelvtud. és nyelvtanítás) már a mult [junius] hónap 21-én elküldtem neked ajánlva, keresztkötés alatt. Csodálkozom, hogy meg nem kaptad. Te
bizonyosan nem rendelted magad után a távollétedben érkező küldeményeket, vagy
az orosz póstán rekedt volna meg a könyv? A receptet különben reklamálom és ha ez
nem használ, elküldöm neked a saját példányomat, visszakérőleg. De nem hiszem,
hogy hasznát veheted H. e művének, mert abban ugyan semmi újat nem fogsz találni.

EME
95

1892

Most mi egy leánygimnázium felállításával vagyunk elfoglalva, mely nagy port ver
föl országszerte. A „Hét” című előkelő heti lap mai száma nagyban szid bennünket,
hogy a finn nők példáját akarjuk követni, akik ugyanis az emancipáció vészes útján
haladnak előre. Az említett előkelő újság azt sem tudja, hogy a svédek és norvégek
nem tartoznak a finn-ugor népek közé, sőt egyenesen finn-ugoroknak nevezi őket!
Majd megküldöm azt a lapot Almbergnek, bizonyára mulatni fog rajta, esetleg kedve
lesz talán válaszolni is a cikkre, melyet Kiss József, a jeles poéta írt.
Nálunk most nincs egyéb ujság csak az, hogy feleségem május eleje óta egész mostanig beteg volt és e miatt vagyunk még mindig Budapesten. Nem is mehetünk az
idén nagyobb útra, pedig már el voltunk készülve, hogy Svédországba és Norvégiába
megyünk. Már most az egész szép terv dugába dőlt, maradunk itthon Magyarhonban! De majd jövőre, ha isten segít.
Ezóttal többet nem írhatok, mert az Élet szerkesztése meg néhány polémikus cikk
írása leköt. Legközelebb majd ujra írok, talán a Felvidékről, a tótok közűl, ahova készülünk.
Őszinte szívbeli üdvözlet magad és kedves nőd számára igaz hívedtől
Vikártól

68. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEKSANDRA
[Lublófürdő, 1892. augusztus 29.]

Tisztelt hölgyem,
Később, mint ahogyan kérte és én reméltem, de összeszedtem az adatokat, melyeket itt küldök. Bár hiányosak, talán hasznukat veszi. Az a baj, hogy én folyton távol
vagyok a fővárostól, és a jövő hónap végéig nem is mehetek vissza, különben értékes
kiegészítéseket küldenék írásához. Kaphatnék legalább egy korrektúrát az írás ama
részéből, melyben ezek az adatok vannak? Addig megérneznek azok a levelek is Budapestről, melyeket éppen most várok a kiegészítések végett és hozzácsatolhatnám a
levelek tartalmát ezekhez az adatokhoz.
Bocsánatát kérve, amiért nem lehettem jobban a szolgálatára, mivel egészségi állapotom ide köt Észak-Magyarországhoz, távol tartva a forrásoktól, amelyekre szükség
lenne, tisztelettel maradok
Vikár Béla
A nők helyzete Magyarországon
1. Az egyetemre felkészítő középiskolák nők számára Magyarországon nincsenek.
A lányok természetesen magántanulóként tanulhatnak a humán- vagy reáltanodákban, de ehhez a kultuszminiszter jóváhagyása szükséges, és sokkal többe kerül, mint
a fiúknak, ezért kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, hogy egyetemre mehessenek.
Azoknak, akiknek oklevelük van a felsőbb 8 osztály elvégzéséről, joguk van egyetemen és műegyetemen folytatni tanulmányaikat (Budapesten és Kolozsváron). Ezen
intézmények szabályzata nem tiltja meg, hogy a nők részt vehessenek az előadásokon
és vizsgázhassanak (Prufungen).
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2. Magyarországon egyetlen női orvos van: Hugonnay Vilma grófnő (Wartha Vince doktor, műegyetemi professzor felesége); most nem praktizál, de mielőtt jelenlegi
férjéhez (a másodikhoz) hozzáment volna, magát és fiát (előző férjétől) orvosként
tartotta fent, bár nem hivatalos/jogosult, hanem megtűrt orvosként. Nem volt orvosdoktori címe, bár vizsgáit itthon és külföldön letette (Svájcban és Budapesten), így
kénytelen volt szülésznőként (Hebamme) praktizálnia. A nagyközönség nagyra értékeli munkásságát, megbízik benne. – Ezenkívűl meg kell említeni, hogy Boszniában,
az Ausztria-Magyarországhoz tartozó országban, a közös külügyminiszter, Kállay
Benjámin közbenjárására nők is lehetnek orvosok, és ezeket a hivatalokat olyan nőkkel töltik be, akik többnyire Ausztriából vagy Magyarországról származnak.
3. 1888-ban indultak a kereskedelmi képzések nők számára Gyulai Béla közreműködésével. Ezeket később az állam átvállalta, jelenleg 20 működik az országban.
Emellett léteznek az ipari iskolák nők számára, ahol kötést, majolika- és porcelánfestést és más „nőknek való” ipari tevékenységet tanítanak. Különben nincs semmilyen
akadálya annak, hogy a nők különféle szakmákban elhelyezkedjenek, de számuk az
olyan területeken, melyek nem ún. „nőknek való”, igen alacsony. Az 1870-es években
például egy Rudnyánszky nevezetű nyomdát alapított, ahol a szedők stb. mind nők
voltak, de ez a vállalkozás rövid idő alatt csődbe ment. A Baross miniszter alapította
kesztyűkötő iskola Budapesten ellenben nagyon sikeres. Könyv- és virágkötő iskolák
is vannak, de azoknak nincs nagy jelentőségük.
4. Azok a területek, ahova a műveltebb nők leginkább tevékenykednek a következők: tanítónői pálya, kb. 4000 (1000 apáca!) általában állami vagy községi iskolákban
és meglehetősen kevés a felekezeti iskolákban (katolikus, lutheránus, kálvinista, zsidó); a posta és a távirda, vasút, ahol kasszírnők, könyvesboltok stb. Ez utóbbi területeken kb. 6000 nő dolgozik Magyarországon. Természetesen sok olyan nő is akad, aki
a tudomány vagy a művészet terén alkot és abból él. Másfelől pedig még több olyan,
aki ún. alantas munkával tartja el magát és családját. Jelentős az, hogy művelt nő ritkán vállal kereső szakmát, csak ha a szükség úgy kívánja, ha mégis, akkor majdnem
titokban. Például egy gazdag képviselő felesége, aki egy híres gyáros (Fischer) majolika-edényei festésével foglalkozik, és nagyon sokat keres vele olyannyira, hogy méltó
módon fentartja általa otthonát, de senki nem tudja, honnan szerzi a vagyonát. Ilyen
példa van éppen elég.
5. A férjezett vagy özvegy nő teljes mértékben rendelkezhet a vagyona felett. A
férjezetlen 24 évet betöltött ugyanúgy. Ugyanúgy ”Wechselfähigkeit” (?finnül), akárcsak egy férfi. Az 1891. évi XV. törvény szerint az iskolaszékekbe, melyek az árvaházi
iskolákat ellenőrzik, fele arányban nőket kell választani. Így gyakorolhatják a magyar
nők valamilyen szinten a kormányzati feladatokat. Jelentős az, hogy korábban megbízottakat küldhettek maguk helyett az országgyűlésbe. A nők becsületét a magyar törvények elég szigorúan vigyázzák, de az új kor ebben a tekintetben még sokat kíván.
Mostanság készül egy kiegészítő törvény (Ergänzungsgesetz) a büntető törvénykönyvbe és abban már vannak javítások erre nézve. Különben a nők általában nem
szenvednek hátrányt a törvény előtt semmiben csak azért, mert nők; minden tekintetben egyenlőek a férfiakkal.
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6. Az egyedüli egyesület Magyarországon, mely magasabb szinten foglalkozik a
nőüggyel, az a Maria Dorothea nevű egyesület. Ebbe főként tanítónők tömörülnek,
de rajtuk kívül Magyarország legkiválóbb nőit számlálhatja a tagok közé. A nők helyzetének javítására törekednek 1. a kormányhoz fordulva azzal a kéréssel, hogy a nők
lehetőséget kapjanak egyetemi diplomáikat használni, vagyis orvosi hivatásukat gyakorolni stb. 2. fenntartva egy folyóiratot (Nemzeti nőnevelés, szerk. Sebestyén Ilona),
mely felügyeli a nők érdekeit. Azonban ezek a törekvések mégiscsak szűkebb keretek
között mozognak, mint a többi (Anglia, Amerika) nőegyesületek. A nőknek adandó
politikai jogok kiterjesztése szóba sem kerül. Napilapok, melyek ezeket a törekvéseket
komolyan és hatékonyan segítenék, nincsenek. Egyedül az Élet című havilap karolta
fel teljes mértékben a nők felszabadításának kérdését, de inkább ellenvéleménybe ütközött, semmint támogatásra talált. Most éppen Budapesten és Debrecenben megnyitandó leánygimnáziumról folynak tárgyalások. De nem valószínű, hogy megvalósulnak, mivel a kormány ellenzi az ügyet, a társadalmat pedig nem érdekli.
Adalékok
ad. 1. Más iskolák lányok számára: számos polgári iskola (Burgerschuler), melyeket a népiskolák fölé hoztak létre, és a felső leányiskolák. Ez utóbbiból összesen 20
van. Az elsőt 1870-ben Máramarosszigeten alapították, Trencsényben és Budapesten.
Az ügy felkarolói, Molnár Aladár és György Aladár, leánygimnáziummá szerették
volna ezeket alakítani, de az akkori kultuszminiszter Trefort ellenezte, ezért aztán a
polgári iskolák fölötti leányiskolák maradtak, melyek csak magasabb nőműveltséget
adnak az egyetemre való beiratkozás joga nélkül.
Említésre méltó a számos tanítónőképző iskola, elsősorban a Zirzen Anna vezette
felsőbb leányiskola, ahol sok kiváló tanuló van, akik nem készülnek tanítónőnek, hanem csupán alapműveltségre akarnak itt szert tenni. A felsőbb magániskolák között
említést érdemel az Országos Nőképző Egyesület főtanodája Budapesten [alapítója:
Beniczky Hermin] és a De Gerando Antonine vezette felsőbb leányiskola Kolozsváron. (Az utóbbit jövőre átveszi az állam.)
Bár a nők száma meghaladja a férfiakét, a lányok száma a népiskolákban jóval nagyobb a fiúkénál, ugyanez a helyzet a népiskolák fölötti intézményekben. Ez utóbbiakban a lányok száma kb. 30.000. ezzel szemben a fiúk száma csak a klasszikus gimnáziumokban majdnem 50.000, ezehez hozzájön még a reáliskolákban és a polgári
iskolákban tanuló fiúk száma, mely így összesen 100.000 fölött van.
1877-ben a tanítónőképzés mellett elkezdték az iparoktatást.
1885-től házi nevelőnőképzést (erzieherinnenschule) indítottak az Zirzen A. vezette iskolában Bpesten. Feltehetőleg ez az egyetlen ilyen tipusú. Több nyelv- és zeneóra szerepel a tantervben, és a gyakorló iskola révén a hallgatók gyakorlatra tehetnek
szert a gyermeknevelést illetően.
1889-től a mintarajztanodában (Musterzeichenschule) nők is szerezhetnek oklevelet, 1892-től pedig a zeneakadémián is. Ezek az oklevelek a gimnáziumi tanári oklevéllel egyenrangúak.
A magyar nők férfiasan részt vállaltak a nyelvi és nemzeti eszme megtartásában.
Már a XIV. századból tudomásunk van egy Ráskai Lea apácáról, aki sokat tett a ma-

EME
98

Levelek

gyar nyelv érdekében. A költő Petőfi felesége − ő maga is író − nagyban férje tüzes
nemzeti érzelmeit <sic!>. Egész sor írónk van a nők körében, a magyar nyelv és a
nemzeti érzések fenntartása szinte mindenkinél megtalálható, melyek általában a férfi írók műveiben fellelhető nemzeti szellem − melynek, ahogyan ismert, alig akad
párja a nyelv és a haza szeretetét tekintve − visszhangjai. Az is ismert, hogy a magyar
nők körében a háborús időkben mindig akadtak olyanok, akik életüket adták a hazáért – Széchy Mária, Zrínyi Ilona stb. stb. Teleki Blanka és Lövey Klára a haza szeretetéért Kufstein börtönében szenvedtek az 1848/49-es szabadságharcot követően.
A nők aránya Magyarországon a férfiakénál magasabb.
Hálásan kell megemlítenünk, hogy Magyarország [a nőpolgári- és népiskolákban]
a tanítók és a tanítónők bére teljesen egyforma. A tanítónők minden további nélkül
férjhez mehetnek; csupán néhány felekezeti iskolából (katolikus és zsidó) bocsájtják
el őket házassság esetén. A női szemináriumokban és a felsőbb leányiskolákban azonban kevesebb a tanárnők bére, mint a tanároké. A női szemináriumokat nők vezetik,
a felsőbb leányiskolákban is igyekeznek nagyobb teret adni a nőknek, pl. Budapesten
egy nő az igazgató, ahogyan Temesváron és Lőcsén is, ahol pedig még férfiak, ott is a
kollégiumok vezetése női kézben van.
Kb. 4000 tanárnő, és 14000 tanár van az országban! A nagy különbség évről évre
csökken. A kisdedóvók teljes egészében a nők kezében vannak. Az első, aki e területen tevékenykedett, a híres Brunswick Teréz grófnő (Bethoven menyasszonya), de az
első egyesület (1836), mely a kisdedóvás segítségére jött létre, teljes egészében férfiak
kezében volt. Csupán az 1860-as évek végén következett be változás, mivel a német
Ronge nyomán Magyarországon is német nyelvű Fröbel kisdedóvókat alapítottak,
mellyel szemben aztán a haza férfiai [Szathmáry Károly] Várady Gábor, György Aladár és a kitűnő pedagógus Molnár Aladár nemzeti szellemben kezdtek kisdedóvókat
alapítani, és ekkor egy új és nagy egyesület is létre jött (elnöke Sennyei asszony, majd
Tisza asszony, szül. gróf Degenfeld), mely egyesület napjainkban teljes egészében női
kézben van.
Az első nő, aki a nők felsőbb műveltségének eszméjét felvetette, Takács Éva volt
(Takács Ferenc felesége). Ő egy akkori lapban (Tudományos Gyűjtemény) több írást
is publikált, melyekben ezen eszme mellett vette fel a harcot (1827-1833). Lánya: Karacs Teréz (szül. Takács) írónő (az 1840-es évek elején) Brunswick Teréz grófnővel és
annak unokahúgával szövetkezve Budapesten megalapította az első felsőbb leányiskolát. 1845-ben Miskolczon alapított hasonlót. Ilyen magániskolák az 1848/9-es szabadságharc idején 18 volt, de utána elvesztették jelentőségüket, és zene-, nyelv- és
más divatos ismeretek iskoláivá váltak. A női ipar területén érdemes megemlíteni
Horváth Zsigmondné asszonyt, akitől az eszme származik, és Kühnel Ignácné aszszonyt, aki ezt felkarolta és iskolát alapított.
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69. VIKÁR BÉLA  H. PULSZKY POLYXENA
[Lublófürdő, 1892.]

Igen t. Nagysád!
Becses sorait amint látja itt kaptam meg Lublófürdőn és így ne méltóztassék rovásomra írni, hogy még nem teljesítettem kívánságát. Írtam az É. Kiadóhivatalának,
hogy küldjék meg azonnal t. Nagysád címére.
A leánygimnázium vagy inkább mint Nagysád helyesen nevezi: az É. Iskolája iránt
nem a legjobb reményeket táplálom. Berzeviczy engem ugyan igen nyájasan fogadott
és bíztatólag nyilatkozott előttem, de Herman Otto, aki később beszélt vele, egészen
más hangulatot észlelt B.-nél. Én Jancsót hívtam volt fel, hogy folyamodjék a nyilvánossági jogért, illetőleg előbb a helyiségért, ő azonban nem teheti, mert mint újonnan
kinevezett igazgatónak külön engedély nélkül semmi más igazgatóságot vállalnia
nem szabad. Herrmann A. nem jó, s így alkalmasabb ember hiányában magam
nyujtottam be a helyiség iránti folyamodványt. Nálam azonban az a baj, hogy nem
vagyok középisk. tanár, pedig a nyilv. jogot csak ily egyén kaphatja meg. A helyiség
engedélyezését mindazáltal elválaszthatónak tartom az igazgatóság kérdésétől. Ha
egyáltalán akarják, hogy leánygimn. létesüljön, nem fognak formai hiányokon akadékoskodni, ha pedig a hangulat odafenn nem kedvező, akkor folyamodhatik bárki
és nem kap se helyiséget se nyilv. jogot.
Kérem t. Nagyságodat: tegye magát érintkezésbe Herrmann Antallal; ő arra elég
alkalmas, hogy utána nézzen az ügy állásának és esetleg az intézet élére oly egyént
találjon, aki a Követelményeknek formailag is megfelel.
Részemről legjobban látnám biztosítva az intézet sorsát, ha nekem adnák meg a
vezetés s a nyilvánosság jogát, de ez utóvégre nem fontos. A fő az, hogy amire szükségünk van, a helyiséget – egyelőre csak ezt – bárki nevére is megkapjuk. Ugy látom
azonban, hogy a kilátások nem kedvezők. Én és H_n A. erre az esetre abban állapodtunk meg, hogy a jelentkezett és még jelentkező tanulókat magántanulókul iratjuk be
vmely nyilv. gimnáziumba és úgy készitjük el őket az illető vizsgálatokra mindaddig
míg az idők jobbra nem fordulnak. Persze az megint a minisztertől függ, hogy a vizsgálat letehetésére az illetőknek ad-e engedélyt. Igen szép állapotok! De mit tehetünk?
Szept. első felében ujra Budapesten leszek s akkor szeretném egy új és nagyobb
tanácskozmány összehívását, mely az elsőnél nagyobb sikerre vezessen. De ha
Herrmann A. és Nagysád lehetőnek tartja előbb tartani oly gyűlést, mely a tanrend
kérdésével foglalkozzék, könnyű lenne az ajánlkozott tanárokat korábbra is összehívni és velük a tanrend felől megállapodásra jutni. Ez H. A. dolga lenne.
H. Ottóné annakidején szívesen ajánlta fel szolgálatát az igazgatói teendőkre nézve, de Berzeviczy nyilatkozatai – melyeket H.O. előtt tett – aligha kedvét nem szegték.
B. hozzám is azt a kérdést intézte: „Simli Mariskákat akarnak nevelni?”, amire én azt
feleltem, hogy: „Nem, hanem Hugonnai Vilmákat!”. Rossz néven vette, hogy nem
kértük 4 hónappal előbb a nyilv. jogot (pedig az annyi lett volna, mint bíztos elutasítást eszközölni ki számunkra, mielőtt még az eszmét lanceiroztuk). De a végén mégis
bíztatott, hogy csak adjuk be a folyamodványt és hogy a mintagimnáziumot nem, de
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leányiskolát kaphatunk; ez ellen elvi akadály nincs. Nem értem tehát, hogyan történhetett meg a H. Ottóval szemben nyilvánult Pálfordulás B. részéről.
Fogadja t. Nagysád őszinte tiszteletem kifejezését, mellyel vagyok
igaz híve
Vikár Béla

70. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEKSANDRA
[Budapest, 1892. október 16.]

Budapest, 1892. október 16.
Tisztelt hölgyem
Itt küldök még pár kiegészítést és javítást a már elküldöttekhez. Használja őket oly
módon és mennyiségben, mely a céljainak megfelel. Amikor a külföldi fordítás elkészül, kérnék belőle korrektúrát. Nem fordítják le németre vagy angolra a könyvet?
Nagyon jó és hasznos lenne. Azt gondolnók, hogy a svédeken és a finneken kívül
másoknak is szükségük lenne arra, hogy valamilyen képet kapjanak a nők helyzetéről
a világon.
Kérem, tartson meg baráti pártfogásában és maradok alázatos szolgája bármiben,
amiben hasznára lehetek,
Mély tisztelettel
Vikár Béla
Kiegészítések
A nők helyzete Magyarországon
ad 1. Magyarország leányiskolái a következő csoportokba sorolhatóak: I. kisdedóvók; II. népiskolák (Volksschulen)
III. felsőbb népiskolák (höhere Volksschulen), általában együtt az ipari és a gazdasági/háztartási neveléssel (12-15 éves leányoknak); ezekből kevés van
IV. polgári iskolák (9-15 éves leányoknak)
V. felsőbb leányiskolák. Ezekből is kétféle van: alsóbbak, együtt a polgári iskolákkal, valamint felsőbbek, melyek a szemináriumoknak felelnek meg, mégpedig úgy,
hogy az 5. osztály a szeminárium 2., a 6. osztály pedig a szeminárium 3. osztályának
felelnek meg
VI. nőszeminárium tanítóképzők (Lehrerinnenbildungsanstalten). Teljesen egyformák a férfi tanítóképzőkkel. Kétfélék: a. nép- és polgári iskolák számára b. felsőbb
leányiskolák számára. Ezen kívül van egy ilyen intézmény Budapesten, mely ezekbe a
képzőkbe képez tanárokat oly módon, hogy a polgári iskolát elvégző leányokból a két
legkiválóbbat ott tartják. Kezdetben adminisztratív teendőket látnak el, majd belőlük
lesznek a képzők tanárai vagy a polgári iskolák igazgatói.
VII. kisdedóvónőképző. Manapság 9 van belőlük, tavalyi évben 3 volt. Minden évben újabbakat alapítanak, mivel egyre tbb a kisdedóvó az országban (csaknem 1000).
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VIII. szakiskolák (Fach-Schulen), köztük: a. ipari iskolák, melyek a hagyományos
női kézimunkára készítenek fel, különösen a varrásra, és általában és gyakorlatban,
de olyanok is vannak, ahol elméleti oktatás folyik (pl. Budapesten az ipari iskola, mely
tavaly állami kézbe került); b. kereskedelmi iskolák, legutóbb teljességgel szervezettek, számuk kb. 20; c. posta- és távirda-kurzusok.
IX. rajztanári kurzusok. Ezekben leginkább rajzot és porcelánfestést tanítanak; de
van egy ilyen iskola, amely négy éves képzést nyújt és liceumi női rajztanárokat képez,
ugyanolyan diplomát kapnak, mint a fiúiskolák rajztanárai
Figyelem! Az ipari iskolák számára tanárnőket képző intézet a leányszemináriumokkal egyben
X. nevelőnőképzés. egyedülálló. (megemlítve a Finn Nőegyesület könyvében: Nők
albuma)
Még ad az 1 kérdéshez. Bár az egyetemet nem nyitották meg a nők előtt, mégis
minden évben akad olyan leány, aki érettségit (Maturitätsprufung) tesz minden gond
nélkül. Olyan is akad, aki évről évre vizsgázik, és így halad előre a gimnázium felsőbb
éveiben. Kolozsváron is volt egy nő (Kozma József felesége), aki az egyetemen hallgatott előadásokat.
ad 2. gróf Hugonnay Vilma orvosnő egy darabig a híres Tauffer nevezetű nőgyógyász segédjeként működött.
ad 3. Magyarországon él az ipari szabadság (industrie freiheit), így a nők bármilyen nemű ipari tevékenységet űzhetnek. Csak ki kell fizetniük a iparűzési járulékot.
Olyan területek is vannak, ahová engedély is kell, mint pl. az építőmesterek, vagy
olyanok, melyhez szükség van az állam engedélyére, pl. éttermek fenntartásához vagy
alkohol forgalmazásához. A tavalyi statisztikák még nem jelentek meg, de az 1880ban készült statisztika szerint Magyarországon és társországaiban 67244 nő dolgozik
az ipar területén és 18257 a kereskedelemben.
Ezekből magánvállakozók, akik cipészek, kovácsok, pékek, fodrászok (Friseur) stb.
Bányákban 376. De általában az ún. női kézimunkát végzik, ezt a területet ők uralják,
kivéve a divatboltokat, ahol többnyire férfiak alkalmazásában állnak.
ad 4. A tanítónők és nevelőnők, a zongorművésznők, az óvónők, kasszásnők, postafőnöknők, írónők és művésznők (Mahleri stb.) közül ¾ rész a felsőbb osztályokból
származik. Tanítónő (az 1880-as statisztika szerint) 3574; nevelőnő 1732, tisztviselőnők 398. Az arisztokraták között De Gerando Antonina (szül. Teleki grófnő) az egyedüli, aki egy magán oktatási intézmény igazgatójaként tartja fenn magát. A középosztályban egy van (Bpesten), akinek közvetítő irodája van.
Ad 5. A nő 24 évesen lesz nagykorú. A közösen szerzett vagyon fele az övé. Ami a
gyermekeket illeti, teljesen önálló (unabhängig, selbstständig). A férje halála után
gyakran az özvegy lesz a gyermekek gyámja. A középosztály általában a feleség vagyonáról a férjétől teljesen külön rendelkezik; a felsőbb osztályoknál ez megszokott;
a köznépnél ez ritkán fordul elő. A jövedelem a férj kezében van, de az is előfordul,
hogy a feleségében.
ad 6. A nőképző egyletet (Freuenbildungsverein) Budapesten (1869-ből) egyenesen azért alapították, hogy a nők jogait kiszélesítse. Ennek az egyletnek napjainkban
is vezető szerepe van a nőegyesületek között. Időnként közös munkában hozza össze
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a különféle egyesületeket, ilyenek a közös beszélgetések és hasonlók. Vidéken is van
néhány lányegyesület, pl. Tordán női olvasóegyesület (Lesererin) és Pápán egy leányegyesület, melyekben a nők emancipációs törekvéseire figyelnek.
A nőknek az a joga 1848 előttről, hogy az özvegyek férjük helyett képviselőt küldhettek a törvényhozásba, a maga idejében nagyon fontos volt. A híres Kossuth is egy
özvegy küldöttjeként vehetett részt a diétán. Ez a jog nem szűnt még meg teljesen;
élnek még özvegyek, akiknek jár ez a jog, de amikor ők is meghalnak, akkor ez a jog
is fokozatosan megszűnik.
Itt még megemlítendő, hogy Magyarországon a nők számára külön kitüntetések is
léteznek.
Az irodalom területén már 1867-ben megjelentek a nők, a „Nők lapja” (Naisten
lehti) című folyóirat, melynek szerkesztője Eggloffstein Emilia bárónő volt. Ez volt az
emancipáció első csatornája egészen 1869-ig, (vagyis két évig), amikor megszűnt.
Ugyancsak ezen a területen munkálkodott később Wohl Johanna lapja, a „Nők munkaköre” (Naisten työpiiri), valamint Emilia (Szegfi Mártonné) lapja, a „Családi kör”
(kodin piiri) [kihúzva: manapság főként az Èlet és a Nemzeti Nőnevelés] stb. kisebbek. Főként a nők számára, de a nőügyet nem támogatva létezik egy szépirodalmi
napilap, a „Fővárosi Lapok” (Pääkaupungin lehdet), melyben nagyon sokat írnak a
nőkről és külföldi mozgalmaikról, de rendszersen az ellenző szempontjából. Ennek a
lapnak óriási hatása van a nőkre (több, mint 7000 megrendelő!) és ezért nagyon nehéz másként hatni ezekre a nőkre, mint kuin tämän lehden vanhalta pintapuoliselta
kannalta.
A fontosabb nők Magyarországon, akik politikailag is hatottak, a következők: Zrínyi Ilona, a történelemben ismert fontos személyiség, Lórántffy Zsusanna (Looraantfi),
Széchy Mária stb. és napjainkban Brunswick Teréz (szül. Teleki), Batthiány Lajos felesége, Damjanich felesége, Bohus-Szögyény felesége stb.
A nők száma 1880-ban 7.900.000, a férfiaké 7.700.000. Erdélyben (Siebenburgen)
egyes helyeken a nők és férfiak aránya 1200:1000-hez.
Végezetül figyelmébe ajánlok egy könyvet, mely 20 éve jelent meg a következő
címmel: Die königliche Freistadt Pest im Jahre 1870. Resultate der Volkszählung und
Volksbeschreitung. von Josef Körösi direktor der städtischen statistischen Bureaus.
Ebben nagyon fontos és gazdag adatok találhatóak Pest városának nőiről az említett
évből, és az egész országról képet alkothat. Ha ez a könyv nem volna megtalálható
Helsinki város statisztikai hivatalában vagy valamelyik közkönyvtárában, akkor akár
én is beszerezhetem a fővárostól, melynek az birtokában van. Nagyon hasznos volna
a könyve számára, de azt hiszem, hogy beszerzése túl nagy késlekedéssel járna. Ezért
úgy vélem, hogy meg kell elégednie a már elküldött hiányos adatokkal, ha már többet
nem tudtunk összegyűjteni, és a javításokat a könyv második kiadásába felvenni,
amikor is az új statisztikai adatok rendelkezésre állnak. Attól tartok, hogy már ezekkel az adatokkal is elkéstem. De nem jutottak a kezemhez korábban, mivel a kolerától
való félelem, az iskolák zárva tartása, a vagyonosabb fővárosiak vidékre költözése
nagy mértékben megnehezítette a dolgomat. Nem is kaptam meg minden nekem
megigért adatot.
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Végezetül szeretnék még pár adatot hozni Körösi könyvéből, melyeknek talán
hasznát veszi.
Magyarországon 1857-ben a férfiak és nők aránya 10.000:10120 volt, 1870-ben pedig 10.000:10072.
Pesten az arány 1870-ben: 1000:951, vagyis a nők voltak többségben.
Ugyanebben az évben Pesten a nők 0.44 része (!) írástudatlan.
Önálló munkavégzők 35.000 (nők). Ebből von der koproduktion lebten 134, der
Kunst 176, von Unterrichte 434, von Frisiren 250, als Hebammen und Wärterinnen
196, als Ammen 510, vom Handel (u.Verkaus) 799, von der industrie (inclusive
weitliche Hand-arbeit u. Wärcherei) 5896, von Taglohne 9786, von anderen
körperlichen Dienstlustungen 16.464, sonstige Berufsarten 942. Körperliche Dienste
leistaten als 26.250, incl. aber Wäscherinnen u. Ammen 27682!

71. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1982. október 24.]

Budapest, 1892. okt. 24.
Kedves Bercim! A holnap d.u. 5-kor tartandó rk. közgyűlésen való b. jelenlétedre
bíztosan számítunk annyivalinkább, mert utána vál. ülés lesz, amelyen neked fog kelleni elnökölnöd. Ragadd ki tehát magadat pár órára az ölelő karok közűl (melyeket
részemről csókoltatok!) és jöjj körünkbe!
Ölel híved
Béla

72. VIKÁR BÉLA  GOLDZIHER IGNÁC
[Budapest, 1892. október 30.]

Budapest. 1892. okt. 30.
Nagyságos Uram!
Van szerencsém jelenteni, hogy a Magyarországi Néprajzi Társaságnak f. hó 25-iki
közgyűlése Nagyságodat vál. taggá megválasztotta.
Kérve, hogy nagybecsű támogatását ezentúl se vonja mg társaságunktól, kitűnő
tisztelettel vagyok.
Alázatos szolgája
Vikár Béla
Titkár
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73. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
[Budapest, 1892. október 31.]

Nagyságos Uram!
Van szerencsém Nagyságodat értesíteni, hogy a Magyarországi Néprajzi Társaságnak f. é. okt. 25-én tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy Nagyságodnak
lelkiismeretes, önfeláldozó munkájáért, mellyel a társaság ügyeit vezette, jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz s erről nagyságodat jegyzőkönyvi kivonatban értesíteni
kivánja.
Midőn ennél fogva az említett közgyűlés jegyzőkönyvének ide vágó pontját bátorkodom Nagyságodnak másolatban ezennel megküldeni, engedje, hogy tiszteletteljesen fölkérjem, ne vonja meg szerény társaságunktól ezentúl se nagy nevének támaszát, és tartsa fenn velünk legalább azt a mértékét az érintkezésnek, melyre társaságunk
leginkább rászorúl, melyben Nagyságod támogatásának hiányát leginkább sínylenők
meg: a folyóiratunk szellemi ellátásában való közreműködést.
Biztosítom Nagyságodat, mindnyájunkra nézve a munkára serkentésnek leghathatósabb eszköze az lesz, ha legalább ezen a téren Nagyságoddal együttműködhetünk.
Fogadja Nagyságod mély tiszteletem kifejezését, mellyel vagyok
Budapest 1892. okt. 31.
alázatos szolgája
Vikár Béla
titkár

74. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
[Budapest, 1892. október 31.]

Jegyzőkönyvi kivonat
a Magyarországi Néprajzi Társaság 1892. okt. 25-én d.u. 5 órakor a M. T. Akadémia földszinti üléstermében tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
Jegyzette: dr. Jankó János
„15. Goldziher indítványára
a közgyűlés elhatározza, hogy Herman Ottónak lelkiismeretes, önfeláldozó munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz s erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesíti.”
Budapest 1892. okt. 31.
A másolat hiteléül
Vikár Béla
titkár
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75. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1892. november 3.]

Budapest. 1892. nov. 3.
Kedves Barátom!
Van szerencsém veled tudatni, hogy a Magyarországi Néprajzi Társaságnak f. é.
okt. 25-én tartott közgyűlése Téged a társaság másodelnökének megválasztott.
Kérve, hogy ne vond meg nagybecsű támogatásodat szerény társaságunktól, melynek arra különösen most a legnagyobb mértékben szüksége van, maradtam
tisztelő híved
Vikár Béla
titkár

76. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1892.]

Kedves Barátom!
Köszönet gyors intézkedéseidért, valamint szíves tudósításodért.
Munkácsi nagy örömmel vette megválasztása hírét, a mely neki éppen most nagyon kapóra jött, mert bizonyos okból a hitközségnél, melynek ő tanfelügyelője, a
napi lapokban közlött hír Munkácsi positiójának erősbítésére jó hatással volt. A zsidó
egyház vezetői közt ugyanis némi ellenzék van M. liberalis irányú működése ellen s
ezekre való tekintettel az ő tekintélyének minden gyarapodása reá nézve nagy jelentőségű.
Bátorkodom figyelmedet fölhívni egy körülményre. Nálatok időzésem alatt szó
volt arról, hogy a finn-ugor társaság engem is lev. tagjának válasszon. Kérlek, hogy ezt
az eszmét, ha netán ismét fölmerül, a leghatározottabban ellenezd, mert én − mint
már akkor is mondottam − e kitűntetést a jövőben teljesítendő munkásságommal
óhajtom annak idején megérdemelni, s annak korábbi elnyerése amúgy is lanyha
ambitiómat csak csökkenteni fogná. Ha isten éltet, akkor majd évek multán visssza
fogom vonni jelenleg nyilvánított eme kívánságomat.
Remélve, hogy ezentúl is szíves léssz mentül gyakrabban tudósítani ügyeid és
hogyléted felől, melyek iránt legőszintébb érdeklődésem nem fog szünetelni, őszinte
üdvözlettel vagyok
igaz híved
Vikár B.
U.i. A részemről ígért küldemények nagy elfoglaltságom miatt (mely a ti ügyetekre
vonatkozott) csak most mehetnek. Bocsánat a késedelemért! Az ígértekhez a Borsszem Jankónak legutóbbi számát csatolom még, melyben egy „ős finn régiségi lelet”
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is közölve van. (Megfejtése: Ójuk (= óvjuk) komámat a Lajos pap pirulájától és a rossz
májú malacaitul) Ezt is a finn ügy népszerűsítése szempontjából küldöttem be már
régebben a B. Jankónak. Ilyeneket ezentúl is csinálok majd, ha okosabb dologra nem
lesz kedvem. (A másik régiség, a vogul, így olvasandó: Jó lesz Vámbérinek a husáng,
vélte Pápai.)

77. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
[Budapest, 1892. november 15.]

Nagyságos Uram!
Van szerencsém tudósítani, hogy Kuun Géza gróf tartózkodási helye Maros-Németi, u.p. Déva.
Budapest 1892. nov. 15.
Kitűnő tisztelettel
kész szolgája
Vikár Béla

78. VIKÁR BÉLA  GOLDZIHER IGNÁC
[Budapest, 1892. december 10.]

1892. dec. 10.
Ngos Uram!
Kérném az átiratnak szíves elolvasását és a fennmaradt hiányok (különösen a
könyvcíme és tulajdonnevek hiányosságainak) szíves pótlását. Az eleje – úgy hiszem
– megvan Ngodnak kéziratban, azzal együtt kegyesedjék az egészet hozzám visszajuttatni, és pedig lehetőleg mielőbb, mert az idei 5 éves füzetbe okvetlen föl szeretnők
venni e becses és érdekes közleményt.
Alázatos szolgája
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79. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Debrecen, 1893. január 8.]

Debreczen, 1893. jan. 8.
Kedves Barátom!
Csak innen a kálvinista Rómából válaszolok szíves és érdekes soraidra, melyeket
legutóbb hozzám intéztél. Tudod-e, hogy nekem már a mult hónap végén ki volt tűzve az itteni Csokonai-körben felolvasásom „az éjszaki irodalomból” czímen, és ennek
előkészületei miatt – bár eljértam a sürgős érdekű ügyben – nem jutottam hozzá az
íráshoz. Mint az ide csatolt helybeli lap-ujdonságokból, melyek külömben a szokott
vidéki alapossággal tündökölnek, észreveheted: fölolvasásom a finn irodalom területéről volt véve. Aho-tól olvastam két novellát (Hääpäivänä és Sasu Punanen), melyek
nagy hatást keltettek. A felolvasás előtt előadást tartottam az éjszaki irodalomról általában, de különösen a finnekről.
Itt Auvinenék után egész finn-ugor város lett Debreczenből. Egy pár új tanár tréfásan el akarja [finn-]ugorosítani Debreczent. A cselédektől és kellnerektől finn és vogul feleleteket kap az ember.
A mi már most illeti a dolognak komolyabb végét, nagyon örültem a H. felől vett
hírnek. Itt azonban mint állandó jellegű ujságírónak csak úgy lehetne jövője, ha magyarul si tökéletesen megtanulna; máskülömben az egyes németül írt czikkeket igen
jól értékesítheti ugyan, mert úgy a tudva levő nagy lap (P. Ll.) mint a Budapesten levő
többi német lapok (Neues Pester Journal, Budapester Tagblatt etc.) szíves-örömest
közölnek eredeti tárczákat és egyébféléket is időről-időre, – de, mondom, mint belső
munkatárs csak akkor érvényesülhetne, akkor kaphatna fix állást, ha nyelvünket is
megtanulná. Mielőtt ide jönne, már is küldhetne (hozzám czímezve) egy-pár cikket,
és én közzétetetném a Lloydban vagy a Neues P. J.-ban. Ezt kívánták az előbbi helyen
azért is, mert H. ismeretlen előttük, és így látniok kellene egy kis mutatványt tőle. De
a főszerkesztővel (Falkkal) még nem szólhattam ez ügyben, mert ő egy hét óta nem
jár be a szerkesztőségbe gyöngélkedő állapota miatt, és így várnunk kell még pár napig a végleges válasszal. Ennyit egyelőre. Azt hiszem azonban, a végeleges válasz se
fog külömbözni ettől.
Örvendek a másik hírnek is, melyet nem általad, hanem Simonyi által vettem,
hogy nyelvészeti folyóiratot csináltok Krohnnal. Sikert kívánok a szép vállalathoz!
Eötvös Lóránt báró már előterjesztette köszönő leveledet; de hogy az miért nem
közöltetett az akad. kiadványokban, nem tudom. Majd alkalmileg megkérdezem.
Az Ethnographia befejező füzete most jelent meg. A fizetséget bízd rám. Én is küldök e hónapban a Suometar-ra és Valvoja-ra.
Őszintén üdvözlöm kedves tieidet és téged, úgyszintén Almberg barátunkat, akinek legközelebb szintén írok. Híved
Vikár
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80. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1893. május 26.]

Bpest. 1893. 5/26.
Kedves Barátom!
Holnap szombaton d.u. 4 órakor felolv. és utána vál. ülést tartunk. A felolvasások:
1. Vikár B. a néprajzi tárgyak gyűjtése a milleniumra, 2. Herrmann Antal dr. A köröm
a magyar néphitben. Kérlek, jöjj el idejére, hogy ne kelljen veterán vál. tagokat az elnöklésre fölkérnünk.
Ölel
Híved
Vikár

81. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
[Budapest, 1893. június 27.]

Budapest, 1893. 6/27.
Tisztelt Juhani Aho úr
El akartam volna küldeni pár Élet számot, melyben a Lastuja/Forgácsok kötetből
fordítások megjelentek, de az Élet minden száma elfogyott, így kérem megelégedni
azzal, hogy az Életben ebben az évben megjelent: 1. Vitorlaszárítás, 2. Egyszer a hangversenyen, 3. Piros Samu és szándékomban áll megjelentetni az Egyedült is az évad
vége előtt. Emellett pedig a Budapesti Szemlébe, Gyulai Pálnak adtam három darabot
a Forgácsokból, melyek az augusztusi füzetben jelennek meg. (A Kettecskén jelent
meg tavaly)
Ennek okán bátorkodom pár nagyobb kéréssel fordulni Önhöz.
Jövő ősszel Lipcsében Franz Woenig költő és tudós szerkesztésében, Hartleben
(Bécs, Lipcse, Budapest) kiadásában új német nyelvű folyóirat jelenik meg: Westöstliche Rundschau. A szerkesztőség Lipcsében és Budapesten lesz, a lapot itt nyomjuk, világlapot szeretnénk (4 nagy ív terjedelemben − lexikonformátum − kéthetente,
vagyis legalább 48 oldalon), a munkatársak sorában a lehető legkiválóbb nevek Németország, Ausztria, Olaszország, Magyarország, Románia, Bulgária, Törökország
politikusai és írói közül. Finnország még hátra van.
Arra kérném tehát, hogy csatlakozzék a munkatársak sorához és hívja író barátait
is zászlónk alá. A Westöstliche Rundschau politkailag a hármasszövetség érdekeit
képviseli és az európai műveltség védelmezője kíván lenni, amely hihetetlenül fontos
Finnország számára is, vagyis a vállalkozás segítése olyan szolgálat, melyből Finnországnak is haszna származik. Ezért óhajtjuk, hogy Ön is a nevét és munkáját adja a
Westöstliche Rundschaunak.
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Az is nagyon fontos lenne, hogy Finnország más jelentős írói is, mint pl. Tavastjerna
úr stb. munkatársunkká válna. Legyen olyan kedves, segítsen bennünket az említettek megnyerésében. Meg tudná Ön kérdezni egyenesen tőlük, vagy levelet kellene
írnunk nekik? Ha ez utóbbi, akkor címeket kérnék e tekintetben.
A következő kérdésekre is választ várok: 1. milyen igényei lennének a tiszteletdíj
összegére vonatkozóan azokért az írásokért, melyeket a Westöstliche Rundschaunak
írna oly módon, hogy a német fordítás az eredeti finnel egyidőben vagy még az előtt
jelenne meg; 2. Tudna-e határidőt mondani (pl. augusztus 1. vagy más nap), amikorra az első írása elkészül a Westöstliche Rundschauba. Ugyanezt kérdezem Tavastjerna
úrtól és másoktól is.
Végül még annyit, hogy a Westöstliche Rundschauba készült írások nem lehetnek
egy ívnél hosszabbak.
A prospektust és az ügyhöz kapcsolódó többi nyomtatványt jövő hónap végén
küldjük szét munkatársainknak.
Azt kérdezném még, hogy tudnának-e segíteni ön és Tavastjerna úr abban, hogy
Svédországból és Norvégiából is kapjunk jelentős írók neveit?
A legnagyobb tisztelettel,
Vikár Béla
(„Élet”)

82. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1893. július 4.]

Budapest, 1893. VII./4.
Kedves Barátom!
Szíves soraidat és a hozzájuk csatolt 10 frtot megkaptam. A jó hírekhez szívből
gratulálok, amit már előbb is tettem volna, ha tudom, hogy hol vagy. Szívünk régi
vágya teljesűlt, midőn téged Ahlqvist székébe ültettek, és ehhez nincs egyéb mondani
valónk, csak az, hogy sokáig, nagyon sokáig ülj ebben a díszes székben.
Nálunk nagy a zavar a nyelvészek között. Szinnyey ki van ugyan nevezve Budenz
utódjáúl és Halász is bizonyosan meglesz Kolosvárott, de mindenki tudja, hogy mily
igazságtalanul mellőzték Munkácsit. Miért? Mert jó állásban van: hitfelekezeti tanfelügyelő a budapesti zsidóságnál. És mint ilyen, nem térhetne ki, ha Budapestre
akarnák is kinevezni (amiről külömben egy percig sem volt szó). Halász ellenben ki
fog térni, ha majd Kolosvárról Budapestre léphet elő – Szinnyey után. Hiába!
Katholikus ország vagyunk mi még nagyon.
Paasonen barátunk jól érzi magát Budapesten. Van elég ismeretsége, egy uri családnál étkezik és tanúl magyarúl, pár nap mulva pedig megy velünk egy balatoni faluba, ahol végleg magyarrá tesszük. Igen kedves, derék fiatal ember, általános rokonszenvnek örvend. Leveledet átadtam neki rögtön.
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A néprajzi. társ. él, de most nyáron alszik. Minthogy azonban én vagyok a titkárja,
mielőbb intézkedem megbízásaid felől úgy magad, mint Wiklund úr részére. Az
Ethnologische Mitteilungen iránt majd szólok Herrmann-nal, a kiadó szerkesztőjével.
A nálam levő összegekre nézve hozzájárulok szíves javaslatodhoz, nehogy nekem
is új számadást kelljen most tennem, amikor nagyon sok más szám forog a fejemben.
Erről mindjárt meg fogsz győződni. Ugyanis egy nagyszabású német politikai és irodalmi revue-t csinálunk itt Jannsen H.-val, aki pár hónap óta nálam van és feleségét
is ide hozta (legközelebb a gyermekei is jönnek). Ez a német folyóirat Lipcsében fog
megjelenni az ősszel, Franz Woenig jeles német író, nagy magyarbarát neve alatt, de
tulajdonkép Bpesten fog készűlni és nyomatni s Jannsen fogja szerk. Hogy milyen
szellemben, arról az ide csatolt magán tájékoztató tanúskodik. A bővebb prospectus
aug. folyamán jelen meg. Kívánatos volna, hogy Finnország – melynek érdekeit nagyon erélyesen fogjuk felkarolni – mennél nagyobb mértékben támogassa e folyóiratot szellemileg és anyagilag, munkatársak és előfizetők útján. Téged is fölkérlek: tégy
meg minden tőled telhetőt e vállalatért, különösen ha módodban áll, nyerd meg az
ottani előkelőségeket, – politikusokat és írókat – hogy dolgozataikkal, akár saját nevük alatt, akár álnéven, támogassanak bennünket, az egyesületek és könyvtárak pedig
rendeljék meg annakidején a folyóiratot. Ezt legjobban akkor fogod tehetni, ha majd
Helsingforsban leszel. A munkatársak szerzése (a legelőbbkelőket értem) azonban
már most fontos, hogy a nagy prospectusba fölvehessük őket. Mechelin, Meurman,
Danielson stb. publicisták, akik Oroszországról írtak, különösen fontosak volnának.
Tudsz-e valami módot, hogy tőlük fix terminusra cikket kapjunk? Almberghez is fordulnék, ha tudnám, hol nyaral. Ő is bizonyára segítségünkre jönne. A finn-svéd írókra szintén nagy súlyt helyezünk, de nem tudjuk az utat hozzájuk.
Ennyit egyelőre a Westöstliche Rundschau dolgában. Ajánlom legnagyobb figyelmedbe ezt a fontos ügyet!
Magándolgainkról csak annyit, hogy jelenleg a Gellérthegyen lakunk saját villánkban, s hogy tegnap temettük a szegény Dániel fiatal feleségét, aki gyermekszülésben
halt meg. Tehát – már nem házas szegény D., hanem özvegy! Mi elég jól megvolnánk
és mindnyájan – Jannsenék is – legőszintébb üdvözletüket küldjük Tinektek!
Ölel híved
Vikár
Bpest. Gellérthegy utca 10648

83. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1893. augusztus 1.]

Budapest, 1893. aug. 1.
Kedves Barátom!
Becses soraidat igen köszönöm.
Természetes, hogy a küldött nyomtatvány csak rövid tájékoztató és mint ilyen is
csak magán jellegű.
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Kimerítőbb és a nagyközönségnek szánt felhívás majd csak később jelenik meg és
abban a szerinted igen élesen kiemelt politikai irány sokkal mérsékeltebb formában
fog megjelenni.
Azon uraktól, kiknek megnyerésére bátorkodtalak kérni, nem annyira azt várjuk,
hogy nevöket előre is a vállalatnak oda adják, hanem azt, hogy a vállalatot munkáikkal (esetleg álnéven is) hathatósan támogassák.
Ily értelemben szíveskedjél őket annak idején informálni.
P. barátunk számára írt leveledet elküldtem neki igen komoly intelemmel együtt,
hogy ne feledkezzék meg övéiről; azonban a helyzet olyan hogy nem csodálom, ha
egy kissé elhanyagolja előbbi környezetét és hozzátartozóit.
Legközelebb valószinűleg ismét Budapestre jön és akkor velem folytatja tanulmányait, melyekben már is óriási előrehaladást tett.
Azt hiszem itt tartózkodását megfogja hosszabbítani bizonyos okoknál fogva, melyekről egyelőre nem irhatok, majd később közlöm veled a tényállást, a mint magam
is közelebbit tudok.
Fogadd őszinte üdvözletem és jókivánatimat magad és kedves nőd számára.
Ha megengeded, a W. R. ügyében a finn írókhoz intézendő programmot a napokban neked megküldjük és tőled fogjuk kérni azután mindazok névjegyzékét, akikhez
avval fordulnunk kell. A Finnische Revue tervezőit okvetlenűl meg akarjuk nyerni,
hogy minket teljes erővel támogassanak, amit viszont mi is biztosítunk magunk részéről az általuk képviselt érdekek számára; természetesen írásban kellene foglalnunk
a megállapodásokat. Szóval: mi mindenre készek vagyunk a finnek érdekében, s így
talán teljes joggal számíthatunk reájuk is. A W. R. külömben is, mint külföldön megjelenő lap, többet használhat az ügynek mint egy „Fin. R.” tehetné. Legözelebb majd
visszatérünk erre is. Addig kérlek gondolkodjál egy kissé az ügyről. Ölel
híved
Vikár
U.i. A kezem kissé nehéz, azért írattam az elejét mással.

84. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1893. augusztus 12.]

Budapest, 1893. aug. 12.
Kedves Barátom!
Az ide zárt nyomtatványt ajánlom b. figyelmedbe. Külön a finnek számára szerkesztett bizalmas körlevele az a „W. R.” szerkesztőségének; ezzel a körlevéllel óhajtanánk az összes finn írókhoz és politikusokhoz fordulni abban a reményben, hogy az
elsők odaadják nevüket a folyóirat munkatársaiúl, az utóbbiak pedig [csak] írni fognak, de név nélkül (a nevet majd mi adjuk a cikkek alá).
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Már most az a kérdés: kikhez küldjünk ilyen körlevelet, mely a nyilvános prospectus
előtt kibocsátva, csupán Finnországot illeti. Magadra vállalhatnád-e azt a feladatot,
hogy közölnéd velünk az összes finnországi nevesebb írók és tudósok névsorát? Vagy
mást keressünk meg e végett, pl. Almberget? A névsor szerint azután megüldjük az
illetőknek ugyanezt a nyomtatványt. Ebből a Finnische Revue tervezői látni fogják,
hogy a „W. R.” teljesen pótolni fogja az előttük is nagyon jól ismert hézagot, sőt többet
fog tenni: sokkal nagyobb körben és sokkal nagyobb sikerrel szállhat síkra Finnország mellett, mintsem bármely finn revue tehetné. Ugyanazért reméljük is, hogy a
finn revue tervezői s a megnyerendő munkatársak általában magukénak fogják tekinteni a „W. R.”-t és lehetővé teszik propaganda útján, hogy a „W. R.” Finnországban a
nemesség és a vagyonos kereskedő- és földbirtokos osztály köréből tekintélyes számú
állandó olvasóközönséggel bírjon. Ha esetleg a lapot – ami nem valószinű – a censura
kitiltaná onnan, akkor levélben fogjuk az előfizetők és munkatársak kezébe juttatni.
Est modus in rebus!
Mindezeket b. megfontolásodba ajánlva és a fentiekre szíves válaszodat mielőbb
kérve, most még egy-pár magánügyről néhány szót.
Paasonen barátunk immár itt honol a Gellérthegy magaslatán, szomszédunkban
lakik, nálunk étkezik és a híres Sárosfürdőt használja rheumatizmusa ellen. A magyar
szóban jól halad előre. Csak kívánatos lenne, hogy [legalább] szept. hónap végéig még
itt maradjon.
Jannsen egészen a „W. R.” ügyével foglalkozik. Most várja nejét, aki gyermekeikért
ment Németországba. Egyelőre velünk vannak, kissé szűken; de novembertől fogva
itt lesz lakásuk mellettünk. Tehát finn-észt-magyar koloniát alkotunk együtt Bpest
fővárosban.
Dániel bácsi új házasság eszméjével van elfoglalva. La reine est morte, vive la reine!
Magadnak és kedves nődnek legőszintébb üdvözletünket!
Igaz híved
Vikár
(Gellérthegy 10648)

85. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEKSANDRA
[Budapest, 1893. szeptember 19.]

Budapest, 1893. XI/19.
Tisztelt szerkesztő asszony!
Megköszönve becses levelét, amelyben a Westöstliche Rundschau munkatársává
szegődik és amelyben el is küldött egy, a lapba jól illő írást a nők hatásáról, van szerencsém közölni, hogy írhat svédül, mivel itt vannak arra megfelelő emberek, akik
értik a svéd nyelvet. Különben a Westöstliche Rundschau teljesen német, és nem magyar folyóirat, amit itt nyomtatnak; de Finnország (és Olaszország) ügyeivel egy itteni
szerkesztőség foglalkozik, mivel ezekkel az országokkal nekünk jobb a kapcsolatunk
mint rokonokkal.
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Kitűnő írását: „Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning” megkaptam,
és amennyire nyelvtudásom engedi, az első két füzetet el is olvastam; sőt, az Élet lapban meg is emlékeztem róla. Egy részt magyarul is megjelentetek − pl. Az amerikai
nőkről −, ha engedélyt kapok rá Öntől.
Biztosan hallotta már, hogy a tavalyi vállalkozásunkból, a felsőbb leányiskolából
semmi nem lett, mivel a minisztérium ellenezte. De helyette alapítottunk itt egy ún.
Szabad liceumot, ahol a nőknek kitűnő helye van, valamint ráhatásuk az egyetemi
tudás terjesztésében a nők között, melyre bizonyság, hogy az intézet társelnöke Magyarország egyetlen női orvosa: gróf Hugonnai Vilma, a nők ügyének tüzes védelmezője Magyarországon.
A legnagyobb tisztelettel
Vikár Béla

86. VIKÁR BÉLA  JAKAB ÖDÖN
[Budapest, 1893. szeptember 22.]

Budapest, 1893. szept. 22.
Kedves Barátom!
Nem fogadom el az ajánlatodat, hogy verjelek meg. Bűnödben magam is elég
gyakran leledzem s így tökéletesen értelek és fölmentelek. De javulási ígéretedet számon tartom.
Abból a hosszabb költői munkából nem volna-e fél – 1 ivnyi mutatni való az „Élet”
számára? Költeményt és novellát kérek ugy az „Élet”-nek, mint a német lapnak, az
utóbbinak főleg novellát, magyar tárgyut, ½-1 ivre terjedőt. A tiszteletdij a kézirat
átvételekor jár ki, nagyon tisztességesen. Az eredetit az „Élet” egyidejüleg közli és
honorálja.
Örülnék, ha Pestre való rugaszkodásod sikerülne. Talán magam is elősegíthetném.
A ministertől függ-e a dolog? Erről, ha még van idő, tudósíts kérlek.
Kedves nőd számára mindkettőnk üdvözletét, neked pedig ölelését küldi
hived
Vikár Béla

87. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1893. október 1.]

Kedves Barátom!
Legutóbbi szíves leveledre, melyhez a ránk nézve fontos finn nevek jegyzéke volt
csatolva, csak most felelhetek, minthogy ezer és ezer ügy elintézése foglalkoztatott az
egész idő alatt.
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A jegyzék ugyszólván tökéletes, abból elvenni vagy hozzátenni egyesült erővel se
igen tudtunk. Paasonen még a következő neveket ajánlotta: A. Lille (Helsingfors), V.
M. v. Born (Pernå), E. Westermark, N. Palmberg, R. v. Willebrand (Helsingfors), ellenben törlendőknek vélte N. Liakka és E. Löfgren urhölgy nevét. Miután beleegyezésedet adtad, hogy vele magállapodjam, a névsor ilyen revisíoja mellett eszközöltük
ma az ide csatolt körirat elküldését. Tartalmát az előbb küldöttel összevetve, látni fogod, hogy intenczióidnak megfeleni törekedtem. Nincs a felhívásban semmi, amihez
bármely finn író és honpolgár géne nélkül ne járulhatna. Csupán az aláírás tekintetében maradtam a réginél, mert a szerzőség kettőnk között oszolván meg, nem akartam
sem a felelősséget, sem az érdemet egymagamra venni. Érjen annyit a dolog, amenynyit így érhet, amint van. Az a nézeted, hogy a finn cikekk számára ott egy subredactiot
alapítsunk Gebhard dr. urral, az enyém is volt, még mielőtt te erről írtál és közöltem
is annak idején P-nel, aki – jele, hogy ő is milyen jól ismeri a viszonyokat – szintén
Gebhardra gondolt. Azután jött leveled, melyet vele is közöltem és abban állapodtunk
meg, hogy G. lenne fölkérendő az onnan való cikkek átvételére, esetleg a fordításukról való gondoskodásra és ide küldésére (költségünkön). Kérlek tehát, beszélj Gebhard
urral, akinek én is írok. A feladat nagyon fontos. Lehetne a dolgot a Valvoja-val
combinálni, hogy némely cikkek együtt jelenjenek meg finnül és németül, esetleg
más lapot is lehetne ilyen összeműködésre megnyerni és ezzel lekötelezni.
Ami a kérdés anyagi oldalát illeti, két óhajtásunk volna. Egyik az, hogy ottani munkatársaink a magukénak tekintvén a vállalatot, mindent kövessenek el annak terjesztésére ugy magán uton, mint a lapok utján, hogy mennél több előfizetőt nyerjünk a
magánosok és társulatok köréből. A másik az, hogy te Almberggel és másokkal – köztük Paasonennel – tanácskozván, sziveskedjél megkísérteni, hogy a Finnische Revue
tervezőit és a hozzájuk közelállókat, valamint a Rundschau eszméjének pártolóit,
megnyerd azon hazafias czélra, hogy a Rundschau alapításában – esetleg egy gazdag
Maecenas, p. R. v. Willebrand bevonásával – anyagilag is részt vegyenek. Ha 15-20
tehetősebb honfitársad összeáll és nehány ezer márkát gyűjt a Rundschau alapítására,
akkor annál több tért szentelhetünk a finn ügyeknek, a finn viszonyok ismertetésének. Ebből a szempontból történt az, amit a Rundschreiben elején észrevehettél, hogy
a lap terjedelmét az előbb tervezett 4 ívről 5 ívre (per 16 lap = füzetenként 80 lap!)
emeltem föl. Ha sikerül megfelelő finn tökét nyernünk a vállalathoz, hajlandó vagyok
ezt a plust (vagyis félhavonként 1 ívet) Finnországnak szentelni, föltéve, hogy a finn
írók és tudósok a kellő anyaggal ellátnak bennünket, amiben kételkedni sem tudok.
Ily formán a Rundschau létrehozása és így egy nemzetközi világlapnak, mely főleg a
cultura védelmét lesz hivatva teljesíteni, megteremtése a finn és magyar nép közös
műve lenne. Hozzá kell tennem azonban, hogy ez nem oly föltétel, melyhez a finn
ügyek tárgyalását kötném, csupán az e czélra szolgáló tér kisebb vagy nagyobb mértékéről van szó.
Az anyagi részvétel kérdésén kívül legfontosabb teendő a szellemi közreműködés
biztosítása. Igen kérlek, kövess el minden tőled telhetőt, hogy jeleseitek tollából
mentűl előbb és mentűl jobb czikkeket kapjunk, magadat is beleértve. Ti tudtok népszerűen írni, mert nálatok a nemzet a nép, melyet jobban kultiváltok, mint bármely
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más nemzet a maga népét. Ez a mi közönségünknél is fontos, mely a finn dolgok iránt
csaknem oly laikus számba megy, mint a német.
Rundschau apró híreket is fog közölni a politikai, tudományos és művészvilág köréből. Ilyenekre is lesz tehét szükségünk tőletek és pedig oly időben, hogy az efélékkel
megelőzzük a napilapokat. Erről Gebhard dr. lenne hivatva gondoskodni az összes
munkatársak igénybevételével.
Ide zárva még lipcsei szerkesztőnknek a német írókhoz intézett felhívását és olaszországi megbizottunk legutóbbi levelét, hogy lásd, hogy mennyire dolgozunk másfele
is, legőszintébbel üdvözlettel vagyok
igaz híved
Vikár Béla
Budapest, 1893. oktober 1.

88. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
[Budapest, 1893. október 1.]

Budapesten, 1893. X. 1.
Tisztelt Juhani Aho úr,
A múltkori levele után egy érdekes elbeszélést kaptam Öntől: a kísértésről. Számomra úgy tűnt, hogy tartalmi vonatkozásai miatt nem illik egy finn lapba, mivel
szinte mindegyik olyan borzasztóan papos, hogy az ájulás környékez. Mivel kéziratban az Élet számára jött, oda irányítottam, és nem a Rundschauba, ahová talán úgyszintén túl liberális lenne a német viszonyokhoz. Így határozván, kinyomattam az
Életbe, és azt szeretném tudni, hogy eredeti nyelven megjelent-e vagy egyenesen az
Életnek írta? Ha ez utóbbi, szívesen kifizetem (kb. 40 finn márka), amit egy eredeti
írásért az Életnél adunk.
Kérem jelezni, vissza kell-e küldeni a kéziratot és mikor jön a Rundschauba ígért
írás?
Mellékelem a másik, újabb formájú felhívást, melyet minden finn szerzőnek elküldtünk, aki valamit ér irodalmukban. Még egyszer kérem tehát ebben az új, és úgy
vélem, sokkal jobb változatában.
A legjobb üdvözlettel és a legmélyebb tisztelettel
Vikár Béla
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89. VIKÁR BÉLA  JAKAB ÖDÖN
[Budapest, 1893. november 6.]

Budapest, Gellérthegy XI/6
Kedves Barátom!
Hallgatásomnak oka csupán rendk. elfoglaltságom, mely mellett azonban ráértem
b. küldeményedet átélvezni, s ezennel tudatom veled, hogy azt a dec. 1-i számban
(esetleg a karácsonyiban: dec. 15) szándékozom közölni. Addigra már vannak közlésre megigért novelláim.
Ellenértékét azonban, éspedig 20 o. é. frtban megszabva, már előre is elküldöm,
illetőleg küldi a kiadóhivatal, melyet már ez iránt értesítettem. Ha igényeid talán nagyobbak, szíveskedjél erről engem tudósítani, hogy máskor ahhoz alkalmazkodjunk.
Verset szívesen adnék mindjárt (10-12 frt.-ért)
Őszinte üdvözlet és köszönet magam és nőm nevében! Híved
Vikár Béla

90. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1893. november 19.]

Budapest, 1893. 11/19.
Kedves Barátom!
Nagybecsű leveledre csak most érek rá válaszolni, és örömmel tudatom veled,
hogy nehéz válallatunk ügye immár teljesen bíztosítva van. Honfitársaid részéről is a
legjobb nevű szépírókat sikerűlt munkatársainkúl megnyerni, s hiszem, hogy azok is,
akik tagadólag vagy sehogysem válaszoltak, idővel támogatni fognak bennünket. A
nem szépírók neveire nincsen szükségünk, de cikkeikre annál inkább, s ilyeneket tőlük nyerni namcsak a mi érdekünk, hanem első sorban a tietek. Erre kellene hát törekedni, s amit Te vagy más barátaink e részben tehettek, azt szíveskedjetek az ügyért
magánuton kieszközölni. A pénzkérdés nagyon is várhat jobb időkig, de a szellemi
támogatás sürgősebb és fontosabb. Igy pl. nagyon kellene máris a finn irodalom köréből a legközelebb megjelenő munkák ismertetése a kritikai rovat számára; igen sajnálnám, ha ez hiányoznék a W. R. első számából, mely rendkívűl nagy mennyiségben
kerül a nemzetközi könyvpiacra. Megjegyzem, hogy a folyóirat honorálni fog minden
sort, és így se tőletek, se innen ingyen munkát nem kérünk és nem várunk.
Szerfölött sajnálom, hogy J_n barátunk társszerkesztősége – mint megjósoltad –
ártott a sikernek; de azt hiszem, a jövő meg fogja mutatni, hogy J igen jó aquisitio volt
ennek az eszmének valósítására, és nála nélkül talán eszembe sem jutott volna, hogy
az eleinte kisebb keretben tervezett vállalatot olyan nagyszabásúvá tegyem, mint aminőnek ígérkezik.
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Almberg barátunk levelére se válaszoltam mostanáig. Ő túlságos szerénységből vonakodni látszik beállani hozzánk, pedig éppen ő reá számítottam főleg apró közlések
dolgában, melyekkel a finn ügyek állapotát – hasonlóan a többi európai országokéhoz
– lehetőleg actuális módon időnként megvílágítani óhajtanók. Olyan magántudósításokra volna szükségünk, minőket a napilapok is közölni szoktak, de nekünk részint
megelőzni, részint commentálni kell azok híreit. Ez iránt majd írok Almbergnek,
mert erre ő van leginkább hívatva, hisz ép ezt műveli a Suometarban is, mint annak
kedvelt Matti-ja.
A svecoman kezektől netán érkező cikkek iránt a nyert útmutatás szerint fogunk
eljárni.
Ennyit egyelőre. Fogadd ismételten köszönetemet fáradozásodért és kérlek, tégy
meg ezentúl is érdekünkben minden telhetőt.
Igaz híved
Vikár

91. VIKÁR BÉLA  CANTH, MINNA
[Budapest, 1893. november 19.]

1893. 11. 19, Budapest
Tisztelt Minna Canth asszony
Megköszönve a levelét, alkalmam van közölni, hogy a Westöstliche Rundschau
szerkesztőbizottsága örömmel veszi az Ön „A nőügy vezéreszméi napjainkban” című
írását, és 80 márkát fizet egy ívért. Finnül írt szöveget elfogadunk, és itt saját költségre lefordítjuk, az eredetit azonnal visszaküldjük, amint az németül a W. R.-ban megjelent.
Örvendetes lenne Öntől rövidebb (1/1-1 ívet kitevő) írásokat is kapni, amelyekért
140-150 márkát fizetünk. Az is megfelelne, ha már megjelent írást fordíthatnánk,
mely még nem jelent meg német nyelven. Arra kérem, hogy közölje velem, mit gondol erről a dologról. Az „Agnes” túl hosszú lenne, pedig lapunkba tökéletesen illene.
A legnagyobb tisztelettel
Vikár Béla
Ps. Felhívnám a figyelmét, hogy Budapest nem Ausztria-Magyarországon, hanem
Magyarországon van.
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92. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1894. január 14.]

Budapest, 1894. I/14.
Kedves Barátom!
Bizalmas leveledre szintén bizalmasan válaszolok, remélve, hogy nem veszed rossz
néven őszinteségemet, amint hogy én is csak köszönettel tartozom férfias baráti
nyiltságodért, mellyel hozzám fordúltál.
Hogy a „W. R.” I. számát, mely egyúttal mutatványszám és Finnországról nem tartalmaz mást mint egy cikk címét az Irodalom rovat után, nem kaptátok meg idején:
az nem rajtam múlt. A nevezett szám megjelent jan. 1-én s szétment az egész világra
sok ezer példányban; hozzátok kissé elkésve jutott (hozzád és Paasonenhez), de bizonyára már kezeitek közt van, mielőtt jelen soraimat kapod. Grotenfelt úrnak tiszteletpéldányt küldök. A cikk, mely a 2.-ik füzetben (holnapután megy szét) nevem alatt
jön, kissé rövidke s nem elég erős. Mi azt óhajtanók, hogy a „W. R.”-ban, melyet épp
azért, mivel prononcirozott muszka- és pánszláv-ellenes lap, mindenütt fognak Európában olvasni, a finn kérdést behatóan és élesen tárgyaljuk az európai közvélemény
előtt; mert – ellentétben Ti veletek – arról vagyunk meggyőződve, hogy itt a szép szó
nem sokat ér, annál többet a leplezetlen igazság őszinte kimondása, úgy amint a szíveteken fekszik s amint a magyar emigratio tagjai tették annakidején a külföldön,
megváltoztatva az európai közvéleményt a magyar kérdésről és óriási kellemetlenséget okozva Ausztriának. A Ti viszonyotok Oroszországgal sokban hasonlít Magyarország és Ausztria viszonyához az absolut korszak alatt; csakhogy nálunk akkor az
intéző körök nyiltan folytatták a magyartalanító politikát, míg nálatok mást mondanak hivatalosan és mást cselekesznek valósággal. Ilyen eljárás mellett Ti oda haza
bölcsen teszitek talán, hogy a törvényesség hangoztatása mellett maradva meg, nem
veszitek föl a küzdelmet a késhegyig, mert nyilvánvaló, hogy ez balúl üthetne ki nagyon hamar; de annál inkább szükséges volna szerintem künn az európai sajtóban a
legkíméletlenebb harcot kezdeni (persze nem lépve ki nyilt sisakkal, hanem másokat
látva el a Ti fegyvereitekkel) az orosz ellen. Ahogy mi magyarok a szláv fajt ismerjük,
ennek a nagyon erős támadás imponál, míg a tiszteletteljes hangra gőggel válaszol. A
„W. R.” bár olyan mérsékelt hangon kezdi, mint a „Die jetzige Lage Finnlands” a 2.
számban kész a folytatást bármely hangnemben fokozni, csak legyen, aki a kürtöt
fujja. Egymásután jöhetnek a Finnországra vonatkozó fulminans cikkek, és részemről, aki magam is – kivált most, ily politikai vállalat mellett – behatóan foglalkozom
az ügyeitekkel, mindíg fogok találni szerkesztőségünk körében egy németet, olaszt,
angolt vagy magyart, aki részletes informatióim alapján síkra száll a finnek ügyéért,
nem Oroszország ellen (mert batyuska, köztünk mondva, én is csak a hivatalos
Oroszországot gyűlölöm, de az igazit, a néma és mozdulatlatlan Oroszországot nem!),
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hanem az igazság mellett! A „W. R.” minden nép ügyét, amely nép le van igázva, magáévá teszi, föltéve, hogy az a leigázott nép jobb sorsra érdemes, vagy nem maga kívánta magának azt, amit elért; ép így éber figyelemmel leszünk minden oly nép érdekeire, amely – különösen pánszláv részről – létében van fenyegetve. Innen Ausztriában
a németség uralmát, Magyarországon a magyarságét, a Balkánon Bulgáriáét stb.
hangsulyozzuk, mert máskép az emlitett országok menthetetlenűl a slavizmus karjaiba hullnak, ami Európára nézve nemcsak hatalmi, de kulturai kérdés is. Ez a mi
meggyőződésünk. Ebből folyólag Finnországot melegen fogjuk pártolni mindaddig,
amíg nemzeti léte kockán forog a muszka túlkapás miatt. S amíg ez a helyzet áll fenn,
azt hiszem, bajos dolog tőletek arra számítanunk, hogy a lap ottan előfizetések útján
némi támaszt fog nyerni, mert a cenzura mielőbb el fogja a lapot tiltani úgy Oroszországban, mint nálatok. Legfölebb a könyvereskedők útján volna lehetséges a
nagyobbfokú terjesztés a cenzura kijátszásával, amint ez a balti tartományokban történik; csahogy erre ti becsületes finnek bizonyára nem vállalkoztok. Addig, míg a
cenzura nem fordul a lap ellen, természetesen küldeni fogjuk a lapot nyiltan. Az előfizetések Lipcsébe intézendők Reissner Carl nevére, aki mint kiadó szerepel. Fájdalom, 50% az övé az összes előfizetésből, a többi a mienk, úgyszintén az összes magyarországi előfizetések. Mondanom se kell, hogy a meglevő nagy keretben óriási terhet
vettünk magunkra a „W. R.”-val és a legnagyobb erőfeszítést kell kifejtenünk, hogy a
lap existálhasson. Azért igen hálásak vagyunk mindenféle támogatásért, mely vállalatunkat erősíti. Köszönettel fogadjuk további szíves tanácsaitokat is a lapküldés
módja iránt.
Ha felfogástok szerint a munkatársak névjegyzékébe fölvett nem szép-író honfitársaid (mint Schvindt, Relander K.) neveit – rájuk nézve [kényes okokból] – ki kellett
volna hagyni, hát sajnálom, hogy ezt az illetők nem közölték velünk, mert engedélyük
visszavonása nélkül mi azt nem tehettük.
De azon, szerintem ugyan rendkívül túlzó, de úgy látszik nálatok dívó felfogás
mellett, hogy a hármas szövetség lapjába írni finn embernek (ha nem politikáról ír is,
amint pl. Schvindt nem fog politizálni) valóságos hazaárulás (!), valóban nem tehetünk okosabbat, mint törülni az illető neveket, nehogy akaratlanúl is nekik ártsunk.
A 3. számtól kezdve tehát hajlandó vagyok Schv. barátunk és K. Rel. nevét a névjegyzékből kihagyni, bízva abban, hogy ezt ők maguk is helyeselni fogják. [és felhatalmazva őket, hogy amennyiben ez netán szükséges lehet, kinyiltakoztathassák, hogy a lap
céljainak kellő ismerete nélkül adták nevüket a vállalathoz.] Én és Jannsen nem hittük, hogy [finn] tudósok vagy más szakemberek részéről nevük és munkájuk a W.
R.-ban hazaárulásféle színt ölthet Finnországban, ép oly kevéssé, mint ahogy pl. Magyarországon nem ítélnek el senkit azért, hogy Ausztria v. a hármas szövetség ellen
foglal állást. Szerintünk ez túlságos érzékenykedés, amelynek őszinteségében is bajos
hinni; vagy nem ismerése a politikai (európai) helyzetnek és különösen a Dreibund
céljának. No de hagyjuk ezt! Ti nyakas finnek úgyis csak megmaradtok hitetek mellett, mégha ez veszélybe dönt is benneteket. Nekünk pedig szükségünk van egy erős
szellemi kapocsra a panszlavizmus ellen s ezt megteremtettük és ebben titeket akaratotok ellen is támogatni fogunk.
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93. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1894. január 15.]

1894. jan. 15.
Kedves Barátom!
Imént kaptam lev.lapodat és sietek tudósítani Téged, hogy ajánlott leveled idejében
ide ért s arra rögtön válaszoltam is. A hiba helyre lesz hozva. Ma kaptam egy levelet,
a mely mutatja, hogy a figyelmeztetés helyén volt. Külömben én most annyira benne
vagyok ebben a nehéz szellemi munkában, hogy művem külsőségeit nem csoda, ha
itt-ott el kellett hanyagolnom; másnak pedig még kevesebb érzéke van az ilyen dolgokhoz. A Valvoja m. évi utolsó száma megjött; intézkedtem a cserepéldány iránt. Jó
lenne azonban, ha az egész mult évi folyamot (a hiányzó 1-11 füzeteket) megküldenék. Szívesen megfizetem az árát, ha egy kis fölös pénzem lesz. Kérve további szíves
tudósításodat hogylétetekről s Paasonen, Almberg, Godenhjelm urakat a többi
jóbarátokkal és veletek szívembe zárva, vagyok híved
V.

94. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1894. január?]

Kérve, hogy Grotenfelt úrnak tiszteletem és köszönetem kifejezését átadni s további buzgó támogatását részünkre megnyerni szíveskedjél, valamint hogy a többire nézve lehetőleg az én intentióimnak a tieitekkel való összeegyeztetésével eljárni méltóztassál ajánlom magamat és ügyünket jövőre is nagybecsű barátságodba és őszinte
üdv. vagyok
igaz h
Vikár

95. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1894. április 28.]

Bpest 4/28. 1894.
Kedves Barátom!
Hosszabb idő óta nem olvasom a Ti legnagyobb ujságtokat, mert 1) nem fizettem
elő reá s így megszűntették a küldést, 2) mert ha járna is, aligha volna időm az olvasásra. Minthogy azonban az itteni lapokból úgy értesűltem, hogy nálatok kedvező
fordulat állt be az emlékszobor-leleplezés kapcsán, kérlek, ha időd és kedved engedi,
ez ujabb fordulatról az én előbbi forrásom útján részemre adatokat szereztetni, hogy
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azokból az itteni sajtóban az új helyzetnek képét adhassam; csupán adatokra van
szükségem, a kidolgozást szívesebben magam eszközlöm.
Bízva szíves készségedben, hogy kérelmemet teljesíteni méltóztatol, őszinte üdvözlettel magad és kedves nőd ő nga részére
vagyok híved
VB
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96. VIKÁR BÉLA  PALÁGYI LAJOS
[Budapest, 1895. január 31.]

Budapest, jan. 31.1895.
Kedves barátom!
Kérem az igért verset, és szíveskedjék azt küldöttemmel direct a nyomdába juttatni, hol már várják. Irok Komjáthyról pár szót ebben a számban.
Szíves üdvözlettel
igaz híve
Vikár B

97. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1895. február 7.]

Kedves Barátom!
A számlád javára legújabban eszközölt fizetést az ide mellékelt nyugta bizonyítja.
Emlékezetem szerint – föl van nálam jegyezve valahol – még 1 frt 58 krod van nálam,
mert a küldött 10 frt, miként már talán tudod, kevesebb összegért, levonással lett
beváltva az állampénztárnál, miután akkor már az új pénzek voltak forgalomban s a
régiek bevonattak. (Kár volt olyan sokáig a fiókodban őrizni!) Ez 1 frt 58 krral
rendelkezhetel, azt szívesen ki is egészítem 3 frtra (ha kívánod) és fizetek érted még
egy évi tagdíjat a néprajzi társaságnál.
Most a magam dolgáról! Jannsen-t nagyon kár volt ajánlanod nekem, aki Téged
legkedvesebb barátomnak tartottalak és tartalak. Jannsen engem, nőmet és családomat egyszerűen tönkretett! Kevés híja, hogy az utcára nem vagyok dobva, de még ez
is csakhamar megtörténhetik. Ez az úr vállalkozott az én és nőm pénzén oly feladatra,
melyhez sem elég készültsége, sem elég becsülete nem volt. Mint szakértő és a német
viszonyok alapos ismerője lépett föl, és mind a kettőben közönséges világcsalónak
bizonyúlt, aki nemcsak az itteni, hanem a német- és olaszországi irodalmi világban is
kompromittálta magát és vállalatomat. Befolyásommal fejedelmek és miniszterek ismeretségére tett szert s ezen összeköttetéseit arra használta fel, hogy engem sajátomból kiforgasson és lehetetlenné tegyen. Most, amikor az én és nőm vagyona árán uri
módhoz jutott, bennünket mint rá nézve terhelő tanukat el akar tenni láb alól s arra
tör, hogy attól is megfosszon, ami egyedűl maradt meg számunkra mint megélhetésünk alapja: állásomtól. Tudja, hogy amíg itt forgolódom a képviselők sorai közt, addig neki árthatok. Ezért akar innen is kitúrni, miután vagyonomból már kitúrt.
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Kedves Barátom, Minthogy a Te ajánlásod nélkül soha szóba sem állok ezzel a tehetséges irodalmi utonállóval: arra kérlek, juttass abba a helyzetbe, hogy legalább
védhessem magamat orvtámadásai ellen. Sürgősen felhívlak (és teszem ezt nőm és
számos barátaim nevében is): közöld velem mindazt, amit a nevezett szélhámosnak
előéletéről tudsz; sőt ezzel se érd be, hanem keresd föl levélben amaz ismerőseidet,
akik az ő multját ismerik és juttasd hozzám sürgősen a reá vonatkozó összes adatokat.
Kell az ő multjában olyan mozzanatoknak lenni, melyek mai gazságára világot derítenek, s ezekre van szükségem.
Tudom, hogy kellemetlen missiót rovok reád; de ne felejtsd kérlek, hogy –
akaratlanúl bár – Te voltál ajánlásoddal romlásunk közvetett oka. Ne hanyagold hát
el és vedd szivedre teljes mértékben ügyemet. Mutasd meg most, hogy barátunk vagy.
Ölel
igaz híved
Vikár Béla
II/7. 1895.

98. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1895. február 8.]

K. b.
Ma hozzád küldött ajánlott levelem tartalmáról szíveskedjél semmi közlést sem
tenni körödben, különösen oly helyen, ahonnan érintkeznek ide való emberekkel.
Fontos, hogy az egész dolog köztünk maradjon kivéve természetesen a netán igénybe
veendő baráti és esetleg hivatalos személyiségeket.
Ölel barátod
Vikár
II/8. 1895.
NB J. barátunk fényes alkalmazáshoz jutott itt jan. 1. óta. Van neki 2400 frt. Fizetése és sok mellékjövedelme!
[Kérem szíves válaszodat német, francia vagy angol nyelven! Sürgős!]

99. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1895. március 1.]

Budapest, március 1. 1895.
Kedves Barátom!
Csak most jutok hozzá, hogy leveled vételét igazoljam és reá feleljek.
Amit J.-ról írsz, az nekem egyelőre elég. Azonban a folytatás iránt gondoskodtam,
mert magától értetik, hogy nem J. semmivététele, hanem a magam védelme miatt
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szükségem van még további adatokra J-t illetőleg. Hogy ő ellenem tör és engem megsemmisíteni igyekezik, az csak természetes tőle; hiszen az egyetlen terhelő tanú, aki
őt fenyegetheti, én vagyok, és így érdekében áll neki az én hitelemet, becsűletemet és
egész existentiámat tönkre tenni, hogy magát ellenem bíztosítsa, engem ártalmatlanná tevén. Eszembe se jutott volna J. ellen csak egy rossz szót is ejteni itt, ahol egyedűl
az én ajánlatomra fogadták be a legelőkelőbb körök Wekerle-től kezdve összes barátainkig, és e beajánlás révén jutott mostani jól dotált állásához – a miniszterelnökség
sajtóirodájában. Nagy könnyelműség volt engem meg nem kérdezni, hogy milyen
ember ez a J.; ha ezt teszik, akkor ő sohasem jut oda. Most azonban nem arról van szó,
hogy én őt onnan, ahova közvetve mégis csak általam furakodott be (2400 frt. évi fizetéssel, [komoly] munka nélkűl!), hanem arról, hogy ő ott esetleg ne ismételje áruló
üzelmeit, melyeket oda haza elkövetett. Már ezt meg kell gátolnom és meg is fogom
gátolni. Legyen ő csak az, ami tud lenni, német író akár a magyar állam szolgálatában
(bár erre nem méltó), de legyen elzárva előle minden közelebbi betekintés oly dolgokba, melyek elárulásával esetleg visszacsempészhetné magát Oroszországba, hogy
ott ujra kezdje – úgy látszik, jól jövedelmező – ravasz munkáját.
Ellenem J. akkor kezdett áskálódni, mikor a lap miatt szorultságba jöttem. Ekkor
összeállt egy bécsi gazemberrel, olyan magaszőrű irodalmi utonállóval és a hátam
megett a maguk kezére akarták játszani vállalatomat oly intrikával, mely magában
véve is utálatos. Azt akarták elérni, hogy az állam nekik adjon kellő támogatást a lap
részére, s ezt ugyan el nem érték, de igenis elérték azt, hogy én ne kapjak semmit.
Discreditálták az egész vállalatot és engem, aki csupán a költségeket viseltem s a szellemi részre már időhiány miatt is keveset folytam be, úgy tüntettek fel, mint aki elrontom a vállalatot. Valósággal pedig úgy volt a dolog, – s erre hála isten, számos tanúm
van – hogy J. úr sohasem dolgozott, a szerkesztést – bár neki egész ideje szabad volt
– teljesen elhanyagolta, drága és rossz cikkekkel tömte meg a lapot és maga alig írt
belé 2 cikket (Ensian néven), azok egyikéért is megfizettette magát a bolgár fejedelemmel („Für Bulgarien, contra Stambuloff ”, melyért 2000 frtot kapott, persze zsebre
vágta). Erről könnyű volt meggyőződnöm, hisz oda is az én ajánlóleveleimmel ment,
s ugyanazon az uton a tényállást hamar megtudhattam. Mikor én láttam, hogy milyen bajba hoz engem ez a wirtschaft, J-t egyszerűen szélnek eresztettem, a lap terjedelmét megcsappantottam s a szerkesztést egy itteni német ujságíró barátomra bíztam, aki azt csekély díjért jobban végezte, mint J. a drága pénzen. Igaz, hogy
szerződésem volt J-nel, melynél fogva őt elbocsátanom nem lett volna lehetséges; de
mivel absolúte képtelennek bizonyúlt és arcúl csapta minden kötelességét, a szerződés ellenére másnak adtam át az ő állását a W. R.-nál. Ő fenyegetőzött is perrel, de
nem tette; nyilván oka volt reá. E helyett intrikálni kezdett ellenem, s a szerződést arra
használta fel, hogy ugyanoly fizetéssel Wekerle-től csikarjon ki állást a maga számára,
mondván, hogy ő egy magyar-barát irodalmi vállalat áldozata s így őt az államnak el
kell tartania. Wekerle horogra került és J. ma benn űl a sine curá-ban. De ha még ott
megbecsűlte volna magát! Dehogy. Egész titokban ott volt már másfél hónapig, mikor
megtudtuk. Az új miniszterelnök (Bánffy) engem interpellált miatta, én meg őt. Igy
sült ki a dolog. Ma már sokan beszélnek róla. J. pedig – félve a tőlem várható leleplezéstől – új hivatalában sorra vette az összes irányadó embereket (van rá ideje bőven),
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ugyanazokat, akikhez egytül egyig én vezettem be, s addig rágalmazott engem, míg az
egyik miniszter el nem árulta előttem, hogy micsoda ember ez az én „finn” (!) barátom! Azóta nekem küzdenem kell positióm fentartásáért, mert ez az alattomos teremtés a legszemtelenebb módon hazudik és árt. Pl. azt meséli rólam, hogy színésznőkre költöttem el a W. R. pénzét; hogy ellensége vagyok a kormánynak, s így nem
megbízható; hogy a W. R. nem használ, hanem árt a külföldön, mihelyt megtudják,
hogy egy magyar emberé a lap stb. stb.
Nos hát ezeket a támadásokat nekem valahogy paralizálnom kell. Azért fordultam
hozzád, mert emlékeztem a leveledben foglalt figyelmeztetésre (fájdalom, későn!),
bár J. maga sokat hazudott nekem oly irányban, hogy ő milyen vértanúja volt a nemzetének, s eleinte hittem neki. Paasonen is ittléte alatt J. benső barátjaként viselkedett;
őt is el tudta ámítani. Összes barátainkat mind lóvá tette, többeket anyagilag is
megrövíditett. A neje sem valami erényhős! Erről azonban jobb hallgatni. Olyan komisz emberhez képest ő még istenes.
Hanem azért J. úr aligha éri el célját, hogy engem ártalmatlanná tegyen. A „W. R.”
e hóban újra föltámad, mint illustrált havi folyóirat. Sikerűlt megmentenem a lapot
németországi régi barátaim közreműködésével, úgy hogy, bár magam leszek a kiadója, kevesebb költséggel többet fogok elérhetni vele, mint a J.-féle svindlivel, amely egy
vagyont emésztett föl. Küszöbön áll a magyar millenium megünneplése, s már ez az
egy körülmény megadja neki a létjogot, hisz annyi szellemi és anyagi érdek fűződik
ehhez, hogy már azok fentartanak egy ily kisebbszerű vállalatot.
Ennyit egyelőre. Most sietek, és így csak legőszintébb köszönetemet nyilvánítom
közléseidért (melyek discretióm alatt fognak maradni) és vagyok szíves üdvözlettel
igaz híved
Vikár B

100. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1895. június 12.]

Budapest, den 12. Junius 1895
Kedves Barátom,
Zolnai maig sem jött a pénzért. Nagyon kérlek, tudasd velem magánlakását még
ma. Bármily nehezemre esik is, én fogok hozzá menni, ha már ő nem jön hozzám.
Ugy látszik, nem kapta levelemet a levélhordók sztrájkja miatt.
Ölel
Híved
Vikár
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U.i. Az összegből lemegy:
1. nyugtabélyeg, melyet én előlegeztem –
2. hivatalszolgának a) ministeriumba
b) a várba (állampénztár)
Ezenkívül nálam van Szalay Imre tagdíja
Tehát 300 –
2,14
______
297,86
297,86 +
3
_____
300 frt. 86 kr. Ennyit kap Zolnai.

94 kr.
50 -"70 -"2 frt 14 kr.
3 -"-
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101. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1896. szeptember 21.]

Kedves Barátom!
Vasárnap emlékbeszédet tartok a nemzetk. gyorsirókongresszuson; e miatt nagyon
el lévén foglalva, leveledre röviden csak annyit, hogy megbízásodnak mindenben és
örömest eleget fogok tenni. Az illető urakat csütörtök d.u. 5-6 órára az „Otthon”-ba
fogom kérni. Szombaton is ott leszek!
Igaz híved
Vikár
9/21. 1896.

102. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1896. szeptember?]

Kedves Barátom!
B. soraid folytán eljártam a kiállítás igazgatóságánál; úgy hiszem a szabad jegyet –
mely az év végéig és az összes [m. kir.] vasutakra szól, az ország határain belül – pár
nap mulva szintén megkapod. Legczélszerűbb a „Curia-szálló” olcsó lakásai közűl
venni egyet, nem fényesek, de tisztességesek. A kiállítás okt. 31-ig tart, de jó lenne
már okt. 4-e előtt jönnöd hogy legalább egy nagy millenáris ünnepen, az új híd megnyitásán, részt vehess. Jöveteled idejéről szíveskedjél pontosan értesíteni, hogy kezetekre járhassak. Kérlek nézz utána: mennyi a hátralékom a finn-u. társaságnál, ki
akarnám egyenlíteni kezedhez.
Örömmel vár igaz híved
VB.

103. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1896. október 2.]

X./2. 96.
Kedves Barátom!
Szíves soraidra sietek megírni, hogy természetesen a kiállítás f. hó végéig tart. Hát
csak jöjjetek! Nagyon kérlek, gondolj valamit, amit be lehetne mutatni a néprajzi társaság felolvasó ülésén, itt léted alatt, afféle finn ethnographiai adalékot mint volt egyszer a „Lív föld és népe”. Ha csak lehet, készülj ilyetén előadásra társ.-unk az
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„Ethnographia” részére. Ölel és várva vár híved VB. (Pontosan tudasd jöveteled idejét!)
[A jegyet megsürgettem]

104. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
[Budapest, 1896. október 17.]

Mélyen t. uram,
A körünkben időző finn előkelőségek Almberg-Jalava Antal és Setälä Emil dr.
egyet. tanár tiszteletére f. hó 21-én, szerdán, este 8 ó. az „Otthon” írói klub helyiségeiben estélyt rendezünk, melyen finn vendégeink nejükkel együtt jelennek meg. Kérem a válaszlapon nagyb. megjelenéséről tudósítani, s ha csak lehet, t. neje részvételéről is. Egy teríték ára 2 frt.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla,
Bpest Gellérthegy
10/17. 1896.

105. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1896. október 17.]

Mélyen t. uram,
A körünkben időző finn előkelőségek Almberg-Jalava Antal és Setälä Emil dr.
egyet. tanár tiszteletére f. hó 21-én, szerdán, este 8 ó. az „Otthon” írói klub helyiségeiben estélyt rendezünk, melyen finn vendégeink nejükkel együtt jelennek meg. Kérem a válaszlapon nagyb. megjelenéséről tudósítani, s ha csak lehet, t. neje részvételéről is. Egy teríték ára 2 frt.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla,
Bpest Gellérthegy
10/17. 1896.
Se tegnap, se ma nem mehettem hozzád. Szerdán este legjobban megbeszélhetünk
mindent. Kész javaslataim vannak. Servus!
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106. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1896. november 12.]

1896 11/21
Kedves Barátom!
Az agitáló bízottság összehívását György Aladár b. elnök megbízásából és nevében
kértem volna mára; tőled – mint a bízottság egyszerű tagjától – csak a többi tagok
nevének megtudakolására utasítottam Melich drt, nem a hely és idő iránt való döntésed kikérésére, minthogy ez illetéktelenül történnék (a mint fájdalom történt is). Ha
így járunk egymás kezére, akkor gyönyörűen belejutunk a régi kátyuba!
Csütörtökre hozd el kérlek Hunfalvy Ethnographiájának kézirati példányát a
Kruzsokba.
Szíves üdv!
Híved Vikár
[György Aladár kedd d.u. 4-től kéri a gyűlést!]

107. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1896. december 22.]

Budapest, 1896. dec. 22.
Kedves Barátom!
Van szerencsém b. tudomásodra adni, hogy egy-pár hét óta szalmaözvegy vagyok.
Nőm, súlyos betegsége miatt, mostoha fiammal együtt – aki miután beteges − Olaszországban, Velencében tölti a telet. Kedves nőd Ő ngának szíves levelére nem válaszolhatott eddig; mihelyt állapota engedi, pótolni fogja múlasztását. Kérlek, mondd
meg ezt k. nőd ő ngának, nehogy nőm hallgatásából hibát sejtsen. Nem hiba van itt,
hanem baj! Részemről azonban legyen szabad ő nagysága levelének azon kissé tán
udvariaskodó megjegyzésére, hogy mily sok felejthetetlen órát töltött Bpesten, alázatosan azt a szójátékot koczkáztatnom, hogy tudtommal ő ngának egy felejthetetlen
órája volt Budapesten, azt is ellopták tőle! E rossz viccet nem tudtam magamba fojtani (de ennek közlését nem kérem!). Egyébiránt pedig Neked és Kedves tieidnek különösen pedig k. Nődnek, szívből kívánok boldog karácsonyt és ugyanolyan új esztendőt! Ezer üdvözlettel régi híved
Vikár B.
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108. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1897 első harmada?]

Kedves Barátom!
F. hó elsején írt kedves leveledre − ahol még mint szalmaözvegy éltem világomat −
csak most adhatok nem választ, mert az nem volt szükséges, hanem viszonzást. Én
azóta nemcsak szalmaözvegykedtem, bár ez volt a főfoglalkozásom, az arany szabadság örömeit ízlelve 10 év óta először; hanem dolgoztam is, főleg a néprajzi társaság
körül. Munkácsi barátunkkal, aki − mint rendesen − most is a maga érdekét a közérdek fölé helyezte, nagy összeütközéseim voltak az „Ethnographia” miatt. Végre azonban sikerűlt valahogy a békét helyreállítani. Most az „Ethnographiát” M-n kívül Réthy
László és Seemayer ethnographusok is szerkeszteni fogják, holott eddig M. volt a teljhatalmú szerkesztő, az ügy rovására, egy klikkrendszert honosítván meg a társaságban.
B. kívánságod szerint átvettem Szinnyeitől ama bizonyos lapok árát, 64 krt.
Nagyon megörültünk, hogy Kuun grófot beválasztottátok a F.-u. társ.-ba. Nem fog
szégyenetekre válni. Az öreg kétségkívűl szavának is áll, mihelyt alkalma lesz rá és
személyesen meg fog benneteket látogatni nejével együtt, aki szintén a legderekabb
nők egyike s a mellett a magyar főnemesi családok egyik legelőkelőbbjéből, az egykor
Erdély fölött uralkodott báró Kemény családból való. Megjegyzem, hogy a mi közös
grófunk jómódú, de nem éppen gazdag ember: talán 15-20 ezer frt évi jövedelmük
lehet nejével együtt. Egy közeli rokona, a híres Kuun Kocsárd gróf nem rég halt meg
és milliónyi vagyonát az erdélyi közművelődési egyesületre hagyta, kirekesztvén az
örökségből a mi grófunkat és családját; ez nagy kár, mert Kuun Géza jobban tudta
volna felhasználni azt a millió frtot mint az említett erdélyi egyesület.
A Kisfaludy-Társaság legközelebbi ülésén a társ. egy tagja dicsőítő költeményt fog
felolvasni a norvég Nansenről. Ebből az alkalomból a tagok norvégül szeretnék üdvözölni sürgönyileg a nagy norvéget, éspedig ezekkel a jambikus sorokkal:
„Háromszoros hurrát kiáltunk
Dicsőséges nevedre, Nansen.”
Leköteleznél, ha tanítványaid körében körülnéznél: akadna-e köztük, aki ezt a két
sort norvégre fordítsa – nem kell okvetlenűl versben lennie. Ha találsz ily jeles erőt
nálatok (itt egy sincs), vagy esetleg van Norvégiában egy bizalmasod, aki ezt neked
megtenné, igen megörvendeztetnél a fordított szöveg átküldésével. 2-3 hét alatt szeretnék hozzájutni és az illetőknek átani,
Továbbá ugyancsak hallgatóid révén megtehetnéd nekem azt a szívességet, hogy a
Finnország erdészeti és földmívelési viszonyainak ismertetésére vonatkozó legujabb
kiadványokat összeállíttatnád és közölnéd velem, hogy mennyi jár értük. Én az illető
összeget azután levélben a kellő helyre juttatnám. Bedő Albert barátom, az Erdészeti
lapok szerk., nyug. államtitkár, többszörösen sürgette már, hogy ezekről a dolgokról
lapjában írjak. Végre szeretném teljesíteni óhajtását.
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A „Vasárnapi Ujság” c. képes lap is kért tőlem finn dolgokat. Egy egész számot
óhajtanak a finnekről kiadni képekkel és képtelenségekkel. Mutattam neki a
Kansanvalistusseura idei naptárát, melyben csinos illustratiók vannak. A szerkesztő
kéret általam (minthogy a nevezetesebb finn emberek között a Te arcképedet és életrajzodat is ki fogja adni, sőt az már készen is a lapnál), hogy ebben a tekintetben őt
támogassad némileg. Arra volna szüksége, hogy a K. V. S. naptárának egy-pár előbbi
évfolyamából és az ideiből is a néprajzilag vagy másként érdekes illustratiók cliché-it
a Vasárnapi Ujság részére kölcsön kapja (a szövegekkel együtt). Ha e részben valamit
tehetsz, a finn-magyar jó viszonyt segíted elő. Megjegyzem, hogy a költségeket a Vasárnapi Ujság fizeti.
Már nagyon is megterheltelek komissiókkal. Ne vedd rossz néven; nem magamért,
hanem az ügyért teszem, hogy hozzád mint legjobb forráshoz fordulok. Ugyis tudod,
hogy a viszonzásra bennem mindig készséges barátot találsz. Örülni fogok, ha részemről is valamiben újra szolgálatodra lehetek.
Nőm már itt van, de bizony még most is beteg. Nagyobbik fiunkat, a festőt, elhozta
magával, de az is beteg. Nekem kutyabajom – az ő bajukon kívűl.
A Virittäjä nagyon érdekel. Örülök neki, s elő fogok rá fizetni, mihelyt a kassza
engedi!
Téged és kedves nődet számtalanszor üdvözöl
igaz híved
Vikár
NB. Ha akadna valaki a Finn-u. társ.-ban, aki a társaság tavalyi működését az én
német lapomban (Berlin Westöstl. R.) németül ismertetni tudná, szívesen közölném!

109. VIKÁR BÉLA  SZINNYEI JÓZSEF
[Budapest, 1897. május 8.]

SZINNYEY BÁCSIHOZ
Hej Szinnyey bácsi
Már az ön tanácsi
Királyi tanácsok –
Ehhez gratulálok!
Eddig volt ön Clio,
Feledéstől ki ó
S kit áld félmillió
Csip-csup magyar író.
Eddig ön szerényen
Velünk egy kenyéren
Volt, szerettük mélyen
S hordoztuk tenyéren.
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De mi lesz majd eztán?
Saturnusunk lesz tán,
Megesz mindnyájunkat,
Letesz, agyonhallgat.
Nem, Szinnyey papa!
Ön nagy címet kapa;
De nem címért, jobban
Értünk szíve lobban.
Ön folytat bennünket,
Fölfedez, kitüntet.
S addig nem is végez,
Míg nem jut a – Z-hez.
8/V. 97.
[Akkor ön is, mint én,
S Zichy Jenő szintén
Megörökűl. No hát,
Addig éljen! Vivát!
Bpest 1897 IV/6
VikárB]

110. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1897. május 22. − június 12.]

Kedves Barátom!
Neked köszönhetem, hogy a múlt vál. ülés után a vendéglőben kitört belőlem a
tőled előterjesztett Zolnai-féle támadás miatti elkeseredés. Ha Te úgy téssz Zolnai
levelével mint Herrmannéval, hogy föl nem olvasod és csak privátin közlöd velem,
akit „sugdosással” és „kicsinyes támadással” stb. vádol, holott Neked is, neki is
szemtül szembe megmondtam elégszer ügyrendellenes ügyviteltek elleni kifogásaimat, melyeket kicsinyesnek csak a helyzetet megbírálni nem tudó, korlátolt
itélőképességű vagy önmaga iránt Zolnai módjára elfogúlt, önhitt ember mondhat:
akkor én – legalább úgy hiszem – ép úgy mérsékelni tudtam volna magamat nyilatkozataimban a válülés után, mint mérsékeltem a vál. ülés alatt, ellenkezően azzal,
amit részedről tapasztaltunk.
Zolnai ellen tett sértő nyilatkozatomat siettem nyilt lev. lapon visszavonni, mert
beláttam heveskedésemet. Ő azonban, hozzám írt levelében újra meggyanusít engem
azzal, mintha én is „nemes czélokat” követve (ugy-e tudod: mi ez) akadékoskodtam
volna ellene. „Tetteim után, melyeknek szövedékén világosan átlát”, érintkezni többi
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nem akar velem. Csak folytassam a nyomozást: ki vállalná el olcsóbban. Hogy mi a
célja a takarékosságnak, jól tudja stb.
Nos, kedves barátom, én nem vagyok érzékenykedő ember. De ha valaki azt mondja nekem, hogy azért rovom meg a kötelességmulasztását és követelem a rendet, hogy
őt visszavonulásra bírjam és az ő, bár szerintem is eléggé megszolgált, de viszonyaink
közt mégis csak horribilis díját én kaparítsam meg saját magam vagy talán más valaki
számára (albérletben, vagy mi a mennykő): hát akkor nekem több nem kell.
Tapasztalva, hogy Te milyen jól meg tudsz lenni Zolnaival, és látva: milyen más
mértékkel mérsz nekem, mint neki (mert hisz a vál. ülésen megmutattad ezt), kijelentem, hogy egy percig sincs kedvem tovább ily insultusokat az ügy érdekében eltűrni,
s kérlek, vedd tudomásúl, hogy a főtitkári állást leteszem. Méltóztassál ez iránt a további intézkedéseket foganatosítani. Majd én is megteszem a magamét.
Tisztelettel
barátod
Vikár Béla
főtitkár
Nagyságos
Munkácsi Bernát dr.
úrnak
a Magy. Népr. Társ. Ügyv. Alelnökének

111. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1897. július 18.]

Budapest, 1897 7/18
Kedves jó Barátom!
Nagy idő mulva, hosszú várás után kapott levelednek igen megörűltem, olyanformán, mint a sorsjegytulajdonos, aki éppen akkor értesűl egy szép nyereményről, mikor már letett minden reményről, hogy a sorsjegye kijöhetne.
Köszönettel nyugtatom szíves baráti fáradozásaidat, bár a cliche-k iránt nem vagyunk megnyugtatva. Sajnálattal veszem ki leveledből, hogy a „Suomi 19-nnellä
vuosisadalla” – melyről oly sok szépet olvastam – rossz kézbe kerűlt; legalább én színét se láttam a díszműnek. Mind a mellett, ha nekem volt szánva, a jó szándékot is
köszönöm, noha nem tudom: Te küldted-e vagy más küldte. Ezt írd meg kérlek alkalmilag.
Most már boldogulunk valahogy a tőlem kívánt ismertetéssel. A Kansanval. Seura
naptárában levő illustratiókon kívül Szinnyey is megígérte, hogy ad képeket e célra.
A finnországi erdészet és földmívelés dolgában ujra bátorkodom szivedre kötni,
hogy ha egyebet nem, az ide vágó hivatalos publicatiók gyűjteményét szíveskednél
költségemre nekem megküldeni. Legjobb lenne persze, ha Gebhard írhatna.
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Feleségemről csak annyit, hogy még mindig rossz bőrben van. Én azonban eléggé
jól vagyok; csak azt nem szeretem, hogy nőm állapota miatt a tervezett stockholmi
kirándulásunk aligha végkép el nem marad.
Örülök, hogy a Valvoja főszerkesztője lettél; talán így többet fogunk tőled a lapban
olvashatni.
Most egy tudományos interview. Szíveskedjél velem közölni b. nézeteidet arról:
mennyire becsűlöd Te körűlbelűl az egyes finn-ugor (különösen a szorosabb értelemben vett finn) nyelvek külön életének korát úgy hozzávetőleg. Nem kérek új nyomozást ezen a téren, csak a már megállapított vagy föltételezett korhatárok rövid jelzését
olyanformán, mint a lapp nyelv keletkezésére nézve Wiklund megkísértette. Mit tartasz a finn-ugorság, illetőleg az egész ural-altaji nyelvcsaládnak az iránsággal volt
érintkezése időpontjáról szintén hozzávetőleg? Nem vetik-e el e részben a sulykot
(eivätkö mene liiaksi kaukaan) a magyar nyelvészek, főleg Munkácsi?
Ezekre a kérdésekre pedig nem magam számára kérem a választ, ámbár engem is
érdekel, hanem Pósta Béla dr. barátom muzeumi őr és jeles archaeologus részére, aki
rendkívül ohajtaná e részben a finn nyelvészek álláspontját – már amennyiben erről
szó lehet – megismerni és a régészeti kutatások eredményeivel összevetni. Közlésedért az ő nevében is, a magaméban is eleve köszönetet mondok, és biztosítlak, hogy
annak netán még közzé nem tett tartalmával senki vissza nem fog élni s netáni felhasználását Pósta csak a Te reád hivatkozással fogja magának megengedni.
Én most ismét a Kalevala-fordításon dolgozom s e mellett más irodalmi – főleg
költői – munkásságom is elég időmbe telik. A parlamenti obstructio után, mely csak
imént ért véget, szokottnál rövidebb vakációmmal szorgosan kel élnem.
Nagybecsű válaszidat mielőbb remélve, magam és nőm részéről benneteket őszintén köszöntve vagyok
igaz híved
Vikár

112. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1897. december 30.]

Bpest 1897 12/30
Az új esztendő Te néked
Hozzon újabb dicsőséget,
Kövérségben leapadást,
Egészségben gyarapodást,
Jó étvágyat, még jobb kedvet
„Fiatal menyecskéd mellett”*
Apró pénzt és nagy bankókat
S azonfelül: minden jókat!
VB
*Kal. XI. (?)
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113. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
[Budapest, 1898. január 16.]

Budapesten, 1898. I/16
Tisztelt doktor úr,
Sebestyén dr. barátom, a Nemzeti Múzeum tisztviselője, mondta nekem, hogy
szüksége lenne az Ön segítségére egy, a mi folklórunkat szorosan érintő dolog magyarázatában. Tudva, hogy Ön mindig oly buzgón segít ily tudományos ügyekben
másoknak, megkérem Önt, tegyen meg mindent, ami hatalmában áll, hogy Sebestyén doktor használhassa az ezt érintő anyagokat Finnországból. Emlékezetem szerint ott található lenne a kérdésére vonatkozó anyag.
Különben pedig felhasználom az alkalmat, hogy Önt és becses családját köszöntsem.
Az Ön
Vikár Bja

114. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1898. május 28.]

Budapest, 1898. 5/28
Kedves Barátom!
Paskayéktól hallom, hogy egy fiatal jeles nyelvész − a nevét nem tudják − a nyáron
ide jön magyar nyelvet tanúlni és hogy az illető Te nálad lakik. Ha így van, akkor igen
kérlek, kedves Barátom, küldd a kollégádat okvetlenűl hozzám, mert már régóta éhezem egy kis eleven finnséget. Én az egész nyáron itt leszek gellérthegyi villánkban,
ahol most egyedül fogunk lakni. Nőm fürdőre megy julius-augusztusra, én pedig a
Kalevala új fordításán dolgozom egész hévvel, hogy esztendő ilyenkorra teljesen elkészüljek vele. Fordításomat a Kisf.-Társaság megbízásából végzem és óriási hatást várok tőle. A legújabban bemutatott részletek legalább akkora elismerést arattak, hogy
azt magam se vártam. Erről a Pesti Napló mult csütört. számának jelentését ide csatolom, esetleg hasznát veheted a Valvoja-ban. Ugyanígy írtak más lapok is (Egyetértés, Vas. Ujság sat.). Eddig a közepe táján vagyok a fordításnak és mint mondtam, az
egész nyarat kizárólag erre fordítom.
A 18. runo fordítása közben érdekes nyelvészeti ötletre jutottam. Azt hiszem, hogy
a f. arpa megvan a magyar orvo-s, a mi népies ráolvasóinkban bűbájos, varázsló
(arpoja) jelentésű szó tövében, amely egyébiránt kétségkívül a török arbhu. Úgy látom, hogy a f. arpa eredeti jelentése pedig az a gyűrűalakú jel, mely a varázsdobbal
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való jóslásnál szerepel. Ha ebben nem tévedek, akkor a m. örv, örvö-s szintén az arpaval és orvos-sal függ össze, mint a magy. örve alatt (barátság örve alatt sat.) és ürügy
igen jól magyarázható az arpa-féle jelentésből; az az örv pedig, melyet mind nyakvédő láncot a kutyák viselnek, lehet szintén eredetileg: gyűrű. (örvös kutya = gyűrűs k.,
nyakán gyűrűt viselő k.). ür-ügy (tkp. tehát örv-ügy)-ben az ür olyan hangtani fejlődés eredménye, mint a székely urus = orvos-ban az ur. A f. arvaa- arvele- nem arpa-ra
vezethető-e vissza? Mert jelentés nem látszik nehézséget okozónak; a b-v hangváltozásra pedig a finnben pédák vannak (orpo – orvo sat.)
Azt hiszem továbbá, hogy a magyar javas = varázsló, ráolvasó nem a jó (*jog, ebben: jobb, *jogb), hanem a f.-ugor jum-féle tőből képzett alak és jelentésileg is rokon
a jumaliset = javasok, varázslók f. szóval.
A magyar ráolvasókban sűrűn előfordul ez a sor:
„Kő hídjára, kín hegyére”
v. Kő -"-, kór -"-"
Ezt a „kő” szót nem tartom azonosnak a kő = f. kivi szóval, hanem úgy vélem, egy
kihalt és kín jelentésű magyar tő ez, mely a f. kipu-val egyezik.
Úgy vélem, a magyar lovall, fellovall = felingerel, feltüzel, fölgerjeszt stb. nem a
magyar ló = equus-ból származik, hanem a finn love-tővel rokon; a m. [lobog] lobban
is hozzá fog tartozni.
Egy ráolvasóban, melyet a székelyektől jegyeztem föl, előfordúl többi közt ez:
„Hova mégy te nyavalya,
Hobbal, hob-hólyaggal,
Hetvenhét eredetekkel?”
Mire a válasz:
„Elmegyek - - - fekete föld szinére,
Szálas húsát megszaggatom” sat.
A székely ezt a hob, hob-hólyag szót úgy magyarázza, hogy ez a seb helyén képződött hólyagot, bőrt jelenti. Ily jelentéssel a szó csakugyan él a székelységben. Mind a
mellett nem tartom kizártnak, hogy az említett ráolvasóban ez hob és hob-hólyag
nem a seben levő bőrt jelenti, hanem a „77 eredetekkel” járó varázslónak hob-ját és
hob-hólyagát, a mely talán a lapp kobdas-hoz [f. kouta? K.-niemi] tartozik és a samán
dobot jelenti.
E nyelvészeti ötletekkel is foglalkozom most. Leköteleznél, ha a finn-lapp szók
hangtani viszonyai felől – a reád való hivatkozhatás engedelmével – hitelesen tájékoztatnál, illetőleg észrevételeidet közölnéd velem.
Szíves üdvözlettel magad és ő nga részére s boldog nyaralást kívánva
igaz híved
Vikár Béla
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115. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1898. július 9.]

Bpest. Gellérthegy. 1898. VII/9
Kedves Barátom,
Tudósíts, hogy itt vagy-e. A miniszter megnyitó beszédét (a népr. osztályban) lejegyeztem annakidején, átírtam, a min.-nek revizióra megküldtem, tőle póstán – köszönő levéllel – visszakaptam és most szeretném kezedbe letenni, mert közlése a társ.
fontos érdeke. Irj tehát, mit tegyek. Nem jöhetnél-e föl, előleges híradás után, kiránduláskép a Gellérthegyre kis fiaddal együtt?
Szíves üdvözlettel
igaz híved
Vikár B.

116. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1898. július 17.]

Budapest Gellérthegy 1898 7/17
Kedves Barátom,
Én csak arra köteleztem volt magam, hogy lestenografálom neked a miniszter beszédét, amit a népr. osztály megny. alk. mondott. Ezt meg is tettem, s a beszéd szövege – a minisztertől láttamozva rendelkezésedre áll: kész sláger a társ. érdekében. De
ha kivánod, szívesen írok bővebb ismertetést a muzeumról, s tán kész clichéket is
kaphatnánk hozzá Seemayer útján, melyek semmibe sem kerülnének s a lapot mégis
nagyban emelnék. Ird meg tehát pár sorban: kell-e a cikk és mennyi legyen. Nota
bene csak úgy írom meg, ha első helyre kerűl a lapban – természetesen Szalay és a
miniszter beszéde után. Két hét alatt szállíthatom is. Igaz: megvan-e nálad Szalay
beszéde, mert azzal kellene kezdeni a dolgot. Irjak-e külön a megnyitás körülményeiről, v. foglaljam egybe az ismertetéssel? Igaz híved
V. B.

117. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1898. augusztus 2.]

Kedves Barátom,
Tegnap átadtam a cikket Sebestyénnek, jó másfél nyomt. ív lesz és nem limonádé,
van benne egy kis kritika, de még több politika a társaság érdekében. Illő lenne vala-
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mi 8-10 képet is adni hozzá, mert a muzeum látogatását tagjaink részére könnyebbé
tesszük, ha – kalauz hiányában – egy kis mutatót adunk nekik; az én ismertetésem is
ebből indúlt ki. A képek sokba kerülnek, Divaldnak kell készíteni, de egy rész
visszatérűlhet a clichék kölcsönzése v. eladása útján, úgyhogy az egész költség mintegy 150 frtot tenne a képekért. Nagy összeg, magam is meggondolandónak vélem a
dolgot silány viszonyaink között. Ellenben tán nem fog nehézséget okozni, ha a honoráriumot Sebestyénnek átadod részemre, mert én elutazóban vagyok Somogyba,
újabb gyűjtésre s a pénz jól esnék; vagy ha ez nehézséggel jár, utalványoznád a szokott
módon előlegkép.
Szíves üdvözlettel
híved
Vikár B.
Bpest Gellérthegy 1898 VIII/2.
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118. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1899. január 1.]

Adjon Isten minden jót,
Mákot, makkot, mogyorót,
Bort, búzát, békességet,
Friss fiatal feleséget,
Borral, tejjel teli korsót,
Végre – diófa koporsót,
Ámde, amíg ezt eléred,
Adjon számos boldog évet,
Neked is, meg mind azoknak,
Kik szívedhez közel vannak!
Bpest, 1899. I/1.
Vikár B.

119. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1899. november 25.]

Tisztelt doktor úr,
Szinnyeiné már írt Önnek ebben a dologban, amiben most nekem is Önhöz kell
fordulnom. Holnap lesz itt az Urániában előadásom Finnországról. 34 diapozitív áll
rendelkezésemre; de nagy örömömre szolgálna, ha még többet kaphatnék. Ha tud
nekem küldeni, az nagyon jó lesz, de ha nem, akkor válasszon ki számomra minél
több fotográfiát [minél többet], különösen a kultúra és a művészet területéről, és
küldje el nekem, a bemutatandó képek második sorozatához.
A diapozitíveket itt maga az Uránia készíti hozzáértően. Az előadásokat, az Uránia
segítségével, vidéken is megtartjuk ugyanazokkal a képekkel.
Remélem, jól van. Továbbiakra nézve is hasonló jókat kívánva és megköszönve
fáradozásait szíves üdvözlettel.
Tisztelettel,
Vikár Béla
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1900
120. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1900. február 13.]

T. Barátom Uram,
Az „Ethnographia” régibb évfolyamaiból teljes példányok már − sajnos − nem kaphatók. A kívánt hiányzó füzetet és a meglevő régi évfolyamokat (teljeseket) a néprajzi
társaság titkári hivatala meg fogja Önnek küldeni, csak némi türelmet kérünk. (A
legrégibb évfolyamokat tanulmány czéljából szívesen kölcsön adhatom Önnek én, ha
akarja; nekem t. i. megvannak és egyelőre pár évig nélkülözhetem őket.) Nem hallhatnék valamit az ottani közállapotokról?
Szíves üdvözlettel,
igaz híve
Vikár B.
Budapest. Baross u. 9.

121. VIKÁR BÉLA  SZILÁDY ÁRON
[Budapest, 1900. április 31.?]

Nagytiszteletű Úr,
Mélyen t. Uram!
Tudomásom lévén arról, hogy a Kuun-Codex (magyar költemények kéziratban)
Nagytiszteletű Úrnál van, azon alázatos kérést kockáztatom: meg méltóztatik-e engedni, hogy ezt a codexet Nagytiszteletű úrnak legközelebbi ide jövetele alkalmával
itteni lakásán, vagy ha nem szándékoznék hamarosan Budapestre jönni, Nagyt. Úrnál
Halason pár óráig átnézhessem. Népköltési hagyományokat vélek közte találhatni.
Ha Nagytiszt. Úr már átvizsgálta a codexet és úgy gondolja, hogy nincs benne tképi
népköltés, akkor elállok a kérésemtől.
Negybecsű válaszát (esetleg csak lev. lapon) kérve, mély tisztelettel vagyok
Budapest, Országház, 1900 4/31
alázatos szolgája
Vikár Béla
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122. VIKÁR BÉLA  K. LIPPICH ELEK
[Budapest, 1900. szeptember 13.]

Budapest 1900 szept. 13.
Kedves Barátom!
Tegnap ott jártam hivatalodban; de csak arról győződtem meg, hogy újabb ügyem
még nincs elintézve s hogy sorsa tőled függ. Nem szeretem a dolgot, mert félek, hogy
neked újra nincs pénzed erre az ügyre, bármily melegen pártolod is azt elméletileg.
Én most úgy vagyok ezzel a feladattal, hogy további hitelt igénybe nem vehetek a
hengerek sat. beszerzésére addig, míg régibb adósságaimat a kereskedőknél ki nem
fizetem. Nagyon bosszant az, hogy a miniszterre kell folyton szorúlnom és mondhatom neked: el vagyok határozva, ezt most utoljára cselekedni. A folyó évben óhajtanám gyűjteményemet 500 hengerre fölvinni, s azontúl vagy a Tud. Akadémia vagy a
Kisf.-Társ. Támogatásából kisebb méretekben, a hézagok pótlására, folytatni a gyűjtést. Hogy ez lehetővé váljék s a kerek 500 hengerből álló gyűjteményt a Muzeumnak
átadhassam, mulhatatlanúl szükségem van az okt. 8-ig még hátra levő pár hétnek
szorgos felhasználására és a kért 1000 kor. segítségre, melyből a régi és a még szükségelt hengervásárlások költsége nagyjában kikerűl. Tudtommal a miniszter még a héten itt lesz, s akkor jó lenne, ha készen találná az ügyet, hogy azonnal aláírván, a pénz
folyósítható legyen. Nagyon kérem ennélfogva, tedd lehetővé a dolognak ily elintézését akárhogyan.
Többé, ha ezt a segítséget megkaptam, nem leszek terhedre.
Szíves üdvözlettel
Bpest 1900 szept 13. híved
Vikár B

123. VIKÁR BÉLA  K. LIPPICH ELEK
[Budapest, 1900. november 8.]

Kedves Barátom!
Naponkint tudakozom a N. Muzeumnál, hogy ott van-e már az én 1000 koronám.
Nincs ott!
Kérlek, intézkedjél sürgősen, hogy végre oda érkezzenek dalgyűjtésem keserves
koronái.
Bármily jókor jönnek, mégis későn jönnek, mert én azt az összeget már réges-rég
kiadtam. Hiszen ezt tudod.
Szíves üdvözlettel
Budapest, 1900 nov. 8.
igaz híved
Vikár Béla
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124. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1900. december 29.]

1901-re:
Istennél az áldás féke,
Teremtőnél üdvünk nyitja,
Nem irígyeink kezére,
Ártón ujjaira bízva.*
–
Eljön még a nagy ökörnek
Gyászos éve, gyászos napja:
Hol a tengerbéli hősnek
Réz fejszéje agyoncsapja!
Rengeteg lesz a levágott
Nagy baromnak húsa, vére,
S meghívjuk majd a világot
Északhon ez ünnepére.
Most még hízik, most még öklel
Ördög-adta rém nagy ökre,
Várnotok és tűrnötök kell –
Tán soká, de nem örökre!
Amit ártott, amit vétett,
Egy csapással adjuk vissza!
Üdvözöljük az uj évet,
Mely a tort közelebb hozza.
Budapest, 1900. dec. 29.
(beteg) Vikár B.
*Kal.
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125. VIKÁR BÉLA  SZINNYEI JÓZSEF
[Budapest, 1901. január 5.]

SZINNYEI BÁCSINAK
Jó Szinnyei bácsi, nem maradsz egyedűl,
Bár életed párja mellőled sírba dűl;
Ha van, mi vigasztal ily keserű gyászban,
Vigasztaljon az, hogy veled vagyunk százan!
Veled vagyunk ezren, írók nagy családja,
Hű szívünk Te benned a családfőt látja;
Engedd, hogy viseljük zord kereszted súlyát,
Megosszuk magunk közt nemes szíved búját.
Nem adhatunk Néked azt, amit vesztettél;
Mit adnánk egyebet igaz szeretetnél?
Ám ezt bőven adjuk, s egy szívvel fogadjuk:
Szinnyei apánkat, soha el nem hagyjuk!
Budapest, 1901. jan. 4.
Vikár Béla
5/I. 901.

126. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1901. május 13.]

Bpest, 1901 V/13
Tisztelt barátom,
Vártam <olvashatatlan> úr jövetelét, de nem jött, pedig szívesen a segítségére lettem volna. Én itt maradok e hó 20-ig, majd július közepén visszajövök. Ezt vedd tudomásul!
Köszönet a könyvéért! Üdvözlettel és tisztelettel,
Az Ön
Vikár Bja
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127. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Kolozsvár, 1901. május 27.]

Bizalmas!
Kolosvár, 1901. május 27.
Kedves Barátom!
Bizalmasan irom hozzád ezeket a sorokat. Itt lévén Kolosvárott, hogy átvegyem
Halásznétól drága barátunk hagyatékának egy részét, itteni nyelvésztanárok köréből
arra kaptam bíztatást, hogy pályázzak Halász helyére, amennyiben Te vagy Szilasi
nem volnátok hajlandók pályázni. Az egyetemnek – úgy látom – Zolnai sehogy sem
kell, és Melichtől is fáznak, mert Szinnyei küldi, ők pedig nem acceptálják senkinek
befolyását ebben az irányban. Téged mint hors concours állót még azok is örömmel
látnának itt, akik egyénileg nem vonzódnak hozzád; ezt előttem határozottan kijelentették. Szilasit mint szintén kiválót detto örömest elfogadnák. De ismétlem: se Z., se
M. nem kell nekik. Melichnek is, Z-nak is ellenségei vannak; az előbbinek nem tudom miért, az utóbbinak rossz híréért, mely előtte járt. (NB. Én meghajlok Z. tudománya előtt s ezt fennen hangoztatom itt is. Jellemét sem érintem, az tiszta. Egyebet
pedig nem mondok róla; derogál nekem az ő modorát kritika tárgyává tenni: arról
elvégre nem tehet.) Igy állván azonban a dolog, engedd meg, hogy őszinte régi barátságom teljével forduljak feléd s arra kérjelek: gondold meg ismételve, nem szánhatnád-e rá magadat ez állásra, hol tered nyilnék Budapestet egy új nyelvészeti iskolával
elhomályosítani, lelkes tanítványok sergére hatni s nem blazirt tisztelőket nyerni még
személyi ellenfeleidben is, akik egyértelműleg elismerik (Szádeczky, Pósta), hogy dísze lennél az egyetemnek.
Azért az Akadémiában, sőt az Ethnographia szerkesztésében sat. háborítatlanúl
gyakorolhatnád üdvös hatásodat. Van itt egy-pár ember (Széchy, Csengery, Pósta,
Schilling, Apáthy, Szádeczky sat.), akik megértenek mint tudóst, bár nem magyar
nyelvészek. Jó társaság, s a személyi ellentét emlékei teljesen eltörlődnének ittléteddel. Azt hiszem, sohase vágyódnál vissza Budapestre, mint nem vágyott Halász. Itt,
egymásra utalt kartársak körében, családod jövője is bíztosabban alakúlhatna; itt még
törődnek egymással az emberek.
Ha azonban szándékod másíthatatlan volna, akkor tedd meg kérlek az ügynek azt
a szivességet, hogy beszélj Szilasival. Hátha meggondolja magát, ha megmondod
neki, hogy őt is egy szívvel-lélekkel üdvözölnék.
És végre, ha ő is megveti ezt a jó és rá nézve is biztosan kinálkozó alkalmat, hogy
használhasson tudományának szélesebb körben és mélyebben mint most: akkor légy
hozzám azzal a jóindúlattal, hogy szoktasd hozzá magadat ahhoz a gondolathoz,
hogy én érek annyit erre a helyre, mint Z. vagy Melich. Többet nem; de annyit igen. S
légy meggyőződve arról, hogy ide jutva, fogok annyit használni a tudománynak mint
bármelyik. Először is Te tudod, hogy a votjákkal és vogullal többet foglalkoztam mint
Szilasin kívül bárki. Nem tudod, hogy azonkivül az összes többi rokonnyelveket is
évek óta szorgalmasan tanulgatom (a törökségre még kerűlt a sor). Én a Te irányodat
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képviselném itt főleg, nem a szorosabb ért. vett magyar nyelvbuvárlatot, bár erre nézve is vannak önálló nézeteim és hangya módra összehordott nyelvi anyagom, melyből
még ki fog sülni egy és más. – Másodszor [a pályázók közt] egyedül én érzem magam
hívatva kivívni az itteni egyetem számára azt a rég óhajtott vívmányt, hogy a tanszék
ketté osztassék. S akkor jöhet Z. vagy Melich rögtön; nekem mindegy akármelyik.
Ellenben ők e szempontból nullák; nem fognak elérhetni semmit a kormánynál, ahol
én biztosra megyek.
Mindezt azonban diskréciódra bízom, kivéve a Szilasihoz intézett felhivást. Adataimat azonban vedd tudomásúl és a szerint tégy bölcs belátásod szerint, melyben megbízik
régi híved
Vikár B.

128. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Kolozsvár, 1901. május 27.]

Kolosvár, 1901. május 27.
Kedves Barátom!
Ide jöttem Kolosvárra, hogy Halász Ignác özvegyétől átvegyem boldogúlt barátomnak irodalmi hagyatékát, és képzeld: az egyetem tanárai közűl mindazok, akiket Halász tanszéke legközelebb érdekel, arra bíztatnak, hogy pályázzam Halász utódjáúl. E
bíztatás oka nem az, mintha engem tartanának az elhúnyt helyébe kapható legjobb
erőnek, hanem, mert érdemesebb pályázó, aki egyúttal a finnet is tudná, nem jelentkezik. A két eddigi reflektáló ugyanis Zolnai Gyula és Melich János. Az előbbi nagyon
is egyoldalú magyar nyelvész, az utóbbi egészen jól indúlt szlavista, mind a kettő anynyira Munkácsi embere, hogy itt fáznak tőlük, mert Munkácsival az egész egyetem
hadilábon áll. Szilasi volna az idevaló ember, de ő nem jön; azonkívűl neki is egy nagy
hibája az, hogy eleven rokonnépet még nem látott. Én vagyok tehát az egyedüli, akit
az egyetem szívesen látna. Minthogy azonban nem tartozom a klikkhez és csupán
Simonyi támogatására számíthatok (Zolnai mint levelező tag az Akadémiát mozgósítja, én − mint Melich − csak bizottsági tag vagyok): arra kérlek, kegyeskedjél e fontos
czél érdekében engem baráti támogatásodra méltatni. Az talán ismeretes előtted,
hogy én még Budenznek tanítványa vagyok, sőt utolsó semesterében asszisztense is
voltam az öregnek; arra is emlékszel tán, hogy téged is hallgattalak 1889-ben a téli
félévben, amikor fonetikát és finn tájszólásokat adtál elő. Ellenben nem tudhatod azt,
hogy a finnen kívűl valamennyi rokon − finn-ugor − nyelvvel állandóan foglalkoztam
és foglalkozom, de főleg a vogullal és osztjákkal; ezenkívül az sem lesz előtted ismeretes, hogy itthoni tájszólásaink anyagát 6 év óta fonográffal gyűjtőm s már mai napig a
Nemzeti Muzeum néprajzi osztályának folklorisztikai termében 300 fonográfhengert
állítottam föl, melyek között az összes [főbb] magyar tájszólások képviselve vannak. A
kolosvári tanszék osztatlan, a magyar és az összehasonlító finn-ugor nyelvészetre egy-
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aránt kiterjed; én − habár kevesebb haszonnal, mint pl. Szilasi, aki nem akar ide jönni
− jobban érzem magamat hívatva a hely betöltésére, mint pályázó szaktársaim, akiknek egyike − Melich − tőlem akar most finnűl tanúlni, a másik pedig sohasem lesz
finnista, mert a magyaron kívül más nyelvet nem tanúlt meg eddig sem, nem tanúl
meg ezentúl sem. Én itt fősúlyt vetnék a finnre, mint Budenz is cselekedett, s időnkint
akkor módomban lenne újabb nyári utazásokkal kibővíteni készültségemet és tanulva
tanítani tovább; a mellett mégis csak jobb módom lenne a Kalevalát befejezni, a finn
ügynek itt és innen bárhol is − előbbkelő helyemről − propagandát csinálni.
A mint említettem, az összes nyelvésztanárok − egynek kivételével mind régi társaim az egyetemről − kívánják, hogy pályázzam; kívánják, sőt követelik. Munkácsi
maga is, habár éppenséggel nem vagyunk jó viszonyban, elég objectiv volt kijelenteni,
hogy engem alkalmasnak vél! Most csak az volna kívánatos még, hogy a Te nagy szavad is mellettem essék latba. Ennek módja pedig az lenne, ha írnál egy levelet − németül − a referensnek, Széchy Károly itteni egyet. tanárnak (Kolosvár, Kőmál u. 5,
saját ház) és engem abban ide ajánlanál.
Légy meggyőződve, hogy ajánlásodat a tudománynak szentelt, odaadó munkámmal
és tanítványaimnak a finnekhez való szeretetre nevelésével és jó finnistákká képzésével
hálálnám meg, amiben ismét csak a Te műveid lennének főkép segítségemre. Botránynak tartanám, hogy Halász után oly ember zsákmánya legyen ez a szék, akit a finn
nyelvtudomány eddig nem érdekelt, míg én azzal (ami nehezebb) és a magyar nyelvészettel (ami könnyebb) áldozatok árán is igyekszem állandóan contextusban maradni.
Ha még hozzá teszem, hogy egyetemi tanárságom által én képes lennék elérni azt,
amit a kolosvári egyetem eddig hiába ért: a tanszék kettéosztását, és így tudományunk számára egy új fontos állomást tudnék biztosítani, amelyre addig kitűnő erőt
kaphatunk a most még nagyon fiatal Melichben vagy Gomboczban, de a melyre esetleg tőletek hívnók meg Wichmant vagy Paasonent (amelyik még szabad lesz), és ezt
az itteni tanárok is tőlem várják, mint a hatalmi tényezőkkel jó lábon állótól: akkor
mindent elmondottam tájékozásodra, amit mellőzhetetlennek véltem. (Az talán tudva van előtted, hogy a mi egyetemeink jogosítva vannak a formális képesítéstől eltekinteni, s így e részben akadály nincs.) A pályázók vagy számb vehetők közül [talán]
az egy Munkácsit kivéve − nekem van országosan ismert nevem, s az itteni egyetemet
ez vonzza leginkább; a finn nyelvben és nyelvészetben való jártasságom előttük másodlagos jelentőségű.
Ha a kész levélen kívül, a mely rövid, de meleg ajánlás lehetne, más lépést is jónak
látnál, pl. Simonyit energikus actióra felhívni, vagy a Valvoja-ban egy jegyzetet (a
Suometarban czikket?) közzétenni a pályázatról, az én érdekemben, vagy bármi mást,
ami nekem most használhatna: úgy vélem, hogy mindazzal egész biztosan egyszersmind hazádnak is szolgálatot teszel, annak az országnak, melyet én szívből szeretek
és szeretni meg nem szűnök. Ugyanerről biztosítlak téged is, ami személyedet illeti.
Kérlek, tudósíts pár sorban [mielőbb]: hajlandó vagy-e ily actióra, és: hogy mit várhatok barátságodtól.
!Czímem: Budapest, Gellérthegy!
Ölel igaz híved
Vikár Béla
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129. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1901. június]

Kedves Barátom!
Először is be sem várva b. válaszodat, tudósítlak, hogy levelem óta a helyzet
Kolosvárott nagy változáson ment át. Ugyanis Széchy − állítólag Melich dr-nak leghatalmasabb védője − már nem referens; visszalépett a miatt, mert látta, hogy Melich
nem possibilis. Már most ő annak az álláspontnak a híve, hogy a pályázat eredménytelennek mondassék ki és Szilasi Mór hívassék meg. E szerint a magyar tanszék Halász után is újra nem fajmagyar képviselőre tenne szert, a mi nem volna baj, ha Szilasi tudna úgy magyarúl mint H. tudott és tudna úgy finnűl mint H. lappúl tudott. Ily
körülmények közt arra kérlek, hogy ne írj Széchynek, ha még nem írtál; egyáltalán ne
írj másnak se, ha nem lesz muszáj, de írj ott valamelyik lapodba, ha ez – nem ütközik
elvedbe. Ha pedig hozzád fordúl valaki és felelned kell: írj rólam némi jóakarattal.
Erre minden körűlmények közt számítok.
A Minerva régi számláját köszönettel itt egyenlítem ki; kegyeskedjél a pénzt (22
SM) hozzájuk eljuttatni s a többiért nekem a legújabb finn irodalomból Aho: Panu és
Ojansuu: Suomen luonaismurteitten äännehistoria c. könyvét és ha még kifutja, más
valamit ugyanebből a szakból (irodalom és nyelv) küldetni.
Megjegyzem utólag, hogy a kolosvári tanszékre a pályázat szerint első sorban
finnistát keres az egyetem.
Igaz szeretettel ölel
régi híved
Vikár B.
Mellékelve 30 német márka.

130. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
[Budapest, 1901. július 2.]

Tisztelt doktor úr, köszönet az elküldött könyvéért. Örömmel és haszonnal olvasom. Tehát köszönet újra!
Tisztelettel,
Vikár B.
Budapest, 1901. VII/2
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131. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1901. július 2.]

Budapest, Gellérthegy, 1901. jul. 2.
Kedves Barátom!
Magkaptam b. levelezőlapod, valamint szíves intézkedésed, illetőleg kedves nőd ő
nagysága közbenjárása révén a kért könyveket. Fogadd köszönetem kifejezését barátságod újabb jeléért s add át ő nagyságának is, a kinek különösen hálás vagyok, hogy
ügyemben fáradozni kegyeskedett. A F.U.F. I. füzete nagyon szép; arról majd még lesz
mondanivalóm. Ojansuu könyvét is megkaptam, nagy élvezettel és tanulsággal olvasom: meglátszik rajta a te kitűnő iskolád. Remélem, a konszonánsok tana is következni fog. Megköszöntem a küldeményt.
Ha még nem késtem el (az Anzeiger miatt remélem, hogy nem), bővebb válaszod
rendjén kérem Kallas O címének szíves közlését, hogy neki is megköszönhessem a
küldötte könyvet, amely nagyon érdekes.
Ölel igaz híved
Vikár B.

132. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1901. július 26.]

Bpest, Gellérthegy. 1901. jul. 26.
Kedves Barátom!
Sebestyénnel való komplikált viszonyotoknál fogva most nem tudom: okkal vagy
ok nélkül háborgatom-e jól megérdemelt nyári nyugalmadat az E-ia legközelebbi száma iránt. Én ugyanis átdolgoztam – részben a te utasításodhoz képest – Kalev. tan. c.
cikkem folytatását, mely azért maradt el mert neked kifogásaid voltak a javas ellen.
Most az akkor tőled hallott észrevételek hasznosításával úgy hiszem, a cikk téged is ki
fog elégíteni; annál is inkább azután a többi, a hol egészen új dolgok vannak előadva.
Kérem válaszodat, hogy a legköz. első füzet számára (csakis így adom) a cikk beküldése hozzád vagy társadhoz (M & co) történjék-e.
Remélem, olvastad cikkemet a B. H. jun. 28. sz.-ban, ahol rólad is szó van. Ugyanazt, kibővítve s alaposan megokolva, a Nyr fogja közölni aug.-okt. füzeteiben.
Szíves üdv.
igaz híved
Vikár B.
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133. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1901. augusztus 16.]

Budapest, 1901. aug. 16.
Kedves Barátom!
Leveledből meggyőződtem, hogy elég jól vagy tájékozva a kolosvári ügyről. Én
magam is azóta vontam vissza közbelépésed iránt való kívánságomat, mert nem tartottam volna rád nézve ildomosnak, hogy Munkácsi ellen föllépj, pedig most ő róla is
van szó. Igaz, hogy a negyedik, akit a többség meghívatni akar, inkább Szilasi, mint
M. De még változhatnak a kilátások. És minthogy a kormány nálunk most nem igen
liberális, a chance-ok változása még a pályázók javára is megtörténhetik; mert nincs
kizárva, hogy az egyetem értesűl arról, hogy a miniszter nem fog zsidót kinevezni.
Furcsa is, hogy a magyar nyelv tudománya mintegy örökségkép szálljon zsidóról zsidóra (bár Halász volt az utolsó, aki ilyen szempontból nézte volna a dolgot). Őszintén
megvallom, ha arra kerűl a sor, hogy a Kolosvári egyetem mást hívjon meg, akkor én
Szilasit sem tartom alkalmasnak. Ő sohasem járt a rokon népek közt, magyar nyelvérzéke is fogyatékos épúgy mint M.-é v. Meliché. Csupán Z-ról nem mondhatom ezt;
ő vele pedig nem beszélek vagy 6-7 év óta. Nekem tehát − s ebben Simonyi is egy
nézeten van velem − akár Munkácsi akár Szilasi jelölése ellen igen komoly aggodalmaim vannak. Legjobb lenne Kolosvárt új pályázatot kiírni (ha már mi nem kellünk
az ottani egyetemnek) s arra megnyerni Wichmannt és Paasonent, hogy pályázzanak.
Igaz, hogy a spec. magyar nyevészettel egyikük sem foglalkozott, de tudnak magyarúl
s pár hónap alatt többet tudnának a magy. nyelvészetből is, mint Melich barátom, aki
jó szlavista. Nagy nyereség lenne Kolosvárra nézve, ha bármelyik e két jeles finn nyelvész közűl oda jutna. Ennek az alternativ megoldásnak még az a jó oldala is lenne,
hogy akkor [is] okvetlen kettéválasztanák a tanszéket s egy spec. magyar nyelvészt
lehetne a finnes mellett alkalmazni. Ezt az eszmét − a melyből láthatod, hogy mily
kevéssé kötöm magam e pályázathoz − ajánlom szíves figyelmedbe. Meg fogod látni,
hogy szükség esetén − ha t. i. az egyetem minket nem akar − ennek az eszmének nagy
jelentősége lesz. Kérlek azonban, hogy az egyetem döntéséig ezt egészen diskrét dolognak méltóztassál tekinteni. Elvégre én rám nézve mégis az a legkívánatosabb, hogy
a választás reám essék; mert akkor is bíztos vagyok, hogy a tanszéket az én kedvemért
azonnal ketté választanák (1902 jan.-tól) és még ebben az esetben is jónak látnám,
hogy én a magyar szakot tartsam meg, s az összehasonlítóra P. vagy W. hívassék meg.
Munkácsit vagy Szilasit, bár mind a kettő kiváló ember, nem tartom annyira odavalónak mint a két finnet, még pedig politikai okokból, melyeket a kormány mindig
szem előtt szokott tartani és fogna ezúttal is. A dolog még soká elhuzódhatik, ha az
egyetem a 4-ik mellé áll; mert akkor esetleg a miniszter visszautasítja a kar fölterjesztését azzal, hogy a pályázat kiírása előtt kellett volna e modushoz nyúlni, s ez csakugyan nyomós ok. De biztosat persze nem mondhatni.
Én most az Olcsó Könyvtárban szándékozom a Kal. 1-30. runóit, melyek már elszórva megjelentek vagy éppen megjelenőben vannak, bő népnyelvi és tárgyi jegyze-
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tekkel kiadni. Meglehet, hogy e művem a döntés előtt már kezedben lesz, s akkor meg
fogod ragadhatni az alkalmat, hogy róla nyilatkozzál. Illő is lesz, mert annyit mondhatok dicsekvés nélkül, hogy nem hiába fordítottam életem legszebb éveit a föladatra,
melyet még Budenz bízott reám. Magam is tudom, hogy a magyar népies nyelv senkinek sincs annyira birtokában mint nekem, s ezt 1886 óta folytatott gyűjtéseimnek
köszönhetem leginkább, no meg talán annak is, hogy öreganyám Bod Katalin volt, a
magyar nyelvtan történetében híres Bod Péter leszármazója.
Most a Magyar Nyelvőrben kezdődik tőlem egy hosszú − inkább folklor − értekezés a Szentiváni Énekről. A mi sovány gyűjteményeink mellett lehető alapossággal
igyekszem a fontos tárgyat boncolni, melyről eddig senkisem írt nálunk. Van benne
sok nyelvészeti fejtegetés is. Az Etnographiában pedig folytatom a jövő hónaptól
kezdve „Kalevalai tanumányaimat”, ahol veled is többszörösen foglalkozni fogok.
Kallas címének közlését igen köszönöm. A FUF-ról okvetlen írok valahol, még
pedig nagyobb és – eleve mondhatom – igen meleg ismertetést. A lapra elő is fogok
fizetni, s alkalmilag odavaló dolgozattal is szolgálok. Most is jelenthetem már, hogy a
„próbafüzetre” megjegyzéseimet idejében eküldöm.
Fogadd és add át k. nőd ő ngának is legőszintébb üdvözletemet.
Igaz híved
Vikár B

134. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1901. augusztus 18.]

Bpest Gellérthegy 10158, aug. 18.
Kedves barátom,
Mikkola prof. és neje itt voltak, de a hőségtől kimerűlve csak egy napot töltöttek itt,
én csupán este voltam velük s másnap mér elutaztak. M-a neked legszívesebb üdvözletét küldi, és nagyon sajnálta, hogy veled most meg nem ismerkedhetett. Amint
mondta, legközelebb ismét eljön s meg akar tanúlni magyarúl.
Kal. tanulmányaim folytatását „jumala – javas-boldog isten – Bódoganya. Ukko –
öreg isten” címmel holnap reggel pesti lakásodra viszem. Lesz mellette ismertetés
Kallas O. könyvéről: Die etnischen Wiederholung lieder s más egyéb apróság, együtt
valamennyi cca egy nyomt. ív, ha nem több. A Kal. tanulmányt ajánlom szíves figyelmedbe; tehetsz rá megjegyzést, ha akarsz, de azt hiszem: meg leszel vele elégedve. Ha
ezt elérem, én is meg leszek magammal, mert akkor a cikk jó (amint hiszem is, hogy
az). Setälätől igen érdekes levelet kaptam. Mellettem foglalt volna állást, ha nem tűnnék fel úgy, hogy az ellened irányúl. Ugy hát nem tesz semmit.
Ha ide jössz, nem jöhetnél-e föl ebédre v. uzsonára?
Ölel híved
Vikár B.
A K. Sz. számára is készül a finn textus. Nagyon érdekelni fog téged!
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135. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Brezova, 1901. augusztus 29.]

Brezova, Nyitra m., 1901. aug. 29.
Kedves Barátom,
Üdvözlet az északnyugati Magyarország egy kies pontjáról, Brezováról!
Tgnap d.u. még a Balaton mellett voltam és Lóczy Lajos egyet. tanárt látogattam
meg ottani birtokán. Beszélvén ő vele a F.U.F.-ról, azt a kívánságát fejtette ki, hogy
szeretné a lapot látni és esetleg – különösen az Anzeiger végett – meg is rendelné; jó
lesz tehát, ha küldesz neki mutatványszámot. Címe: Ngs Lóczy Lajos, egyet. tanár,
jelenleg: Arács, via Balaton Füred
Őszinte tisztelettel és szeretettel
semper tuus V.B.

136. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1901. október 29.]

Budapest, 1901. okt. 29. este
Bizalmasan!
Kedves Barátom,
Ideje, hogy veled egyetmást közöljek a kolozsvári tanszék ügyében.
A jelölő bízottság, melynek elnöke Meltzl prof., a német nyelvészet tanára, előadója pedig Sz. Bálint Gábor volt, akit Te személyesen ismersz, úgy határozott, hogy a
pályázók közűl csupán engem óhajt jelölni, ellenben jelöl − még pedig 3 szóval az
elnök és az előadó ellenében − egy nem pályázót is, mégpedig Szilasi Mórt. Amint
később értesűltem, a karban nekem legalább éppen olyan jó chance-aim voltak, mint
Sz.-nak, sőt nem látszott lehetetlennek, hogy Sz-i egészen kimarad és én egyedűl jövök jelölés alá. A magyarázata ennek abban rejlik, hogy Zolnai mellett is van egy tekintélyes − a katholikus − párt, elleneseim tehát kétfelé oszolván, inter duos litigantes
könnyen lehetnék a tertius, aki gaudet. Ekkor azonban közbejött egy mozzanat, melyet én idéztem elő s mely az én kilátásaimat, de a Szilasiéit is, alaposan megrontotta.
Ezt a mozzanatot az előzte meg, hogy Csengeri János „prodékán” (a múlt évben a kar
administrativ vezetője) levelet írt nekem és megkérdezett az iránt: hajlandó volna-e
Paasonen, ha pályázat nélkül nyerhetné el az állást, erre vállalkozni. Csengeri barátomnak, pár nappal később, elküldöttem [másolatban] P. válaszát, melyet már a Sz-i
meghívása iránt fölmerűlt első hírek benyomása alatt hozzá intézett kérdésemre adott
volt (bár csekély hibákkal, de mégis pompás magyar nyelven és igen okosan, többi
közt fenntartván a jogot a maga részére, hogy munkásságának eredményeit Finnországban közli). Ugyanakkor kötelességemnek tartottam a levél eredetijét Wlassics

EME
152

Levelek

Gyula cultusminiszterünkhoz egy emlékirat kapcsán fölterjeszteni, akitől most azt az
értesítést kaptam, hogy önzetlen és hazafias eszmémet, P. levelével együtt, hivatalosan
közölte a kolozsvári egyetemmel. A miniszter levelét ajánlva megküldtem P-nek.
Szintén most jön a hír Kolozsvárról, hogy a P. jelölése ezzel komoly stádiumba jutott.
Valószínű, hogy az egyetem őt első helyen fogja fölterjeszteni és Sz-i meg én egészen
kimaradunk a kandidációból. Más szóval: én magam alatt elvágtam a fát, hogy P. arra
feljöhessen. De velem együtt Sz-i is a földre pottyant. Sz-i, bár egyénileg roppant vonzó és kedves előttem, mint absolute receptiv és repetitiv szellem, aki még eddig, bár
megette a kenyere javát, egy eszmét nem vitt bele a magy. nyelvtudományba, én szerintem az egyetemre nem való. Saját magamat többre tartom ő nála, s biztosítlak Téged, hogy a magy. tájszólások tanúlmánya körűl, de finn tudásommal is, az egyetemen külömb sikerrel működném, mint Sz-i barátunk. P-től ellenben sokat várok,
főleg ha őt rá lehetne bírni, hogy ott maradjon Kolozsvárott, s aztán Budapesten. Félek, hogy Bálint mellett ő neki nem lesz maradása; B. ugyanis nagyon finn-ellenes
érzületű, s ezt hallgatóiba is beoltja. Lehetetlen, hogy P. az ilyesmit tűrje, s okvetetlen
baj lenne köztük. A legjobb megoldás, amely biztosítaná P. ott maradását − műveit
Helsingforsban közölhetné azért − szerintem az, hogy a miniszter állítsa föl a külön
magyarnyelvi tanszéket, s erre nevezze ki nem az öszzeférhetetlen Zolnait, hanem
engem. Igaz, hogy én is finnista vagyok, de lám, azért mégis meghódítottam még
Bálint bátyánkat is Kalevala-fordításommal, melyről azt írta a referádában, hogy az
egész finn iskola nálunk nem tett annyit a finn-magyar nyelvrokonság elimerése érdekében, mint ez a − szerinte klasszikus − magyar Kalevala. Erősen meg vagyok győződve, hogy a kettéosztást ilyképen meg lehet csinálni s hogy én akkor − P. feleségére
s a budapesti tanárságra való tekintettel − a Te kitűnő honfitársadnak ottani végleges
magmaradását ki tudnám eszközölni. P-né ugyanis egészen őszintén megírta nekem,
hogy a honvágytól nincs nyugta; s nem hiszem, hogy a szép Kolozsvár s az ottani
kedélyes és előkelő élet − az egyet. tanárok ott még nagyobb urak mint Hforsban − ne
tudná őt állandóan lekötni s férjét is, akinek otthon családi viszonyai nem jók, meg ne
békítené az elveszített hazával, melynek, mint magy. egyet. tanár, talán nem kevésbbé
használhatna ott és később Bpesten, mint akár otthon, a legmagasabb állásban is teheti. Finn hazafias szempontból sem volna tehát káros egy őrszemmel többet állítani
föl itt a keletnek és nyugatnak a találkozó pontján. Kinevezése szenzáció számba
menne s az összes lapokat nagyban foglalkoztatná. De ha Z-i kerűlne melléje, s a
kettéosztás által egy gőgös, önhitt és a hasonlító nyelvészet iránt nem is érdeklődő
kollégával kellene osztoznia hatáskörben, hozzá még Bálint a maga finn-ellenes irányával: nem hiszem, hogy kitartaná ott sokáig.
Et nunc venio ad fortissimum virum: Setäläm! Nem látnád-e helyénvalónak, sőt
illőnek, a dolog ily stádiumban kilépni tartózkodó álláspontodból s megszólaltatni az
„öreg ágyút” (magadat) P. mellett és − mellettem? A döntés még váratni fog magára,
s így nem lesz késő. De mégis hamar kellene nyilatkoznod. Az, hogy P. oly megtisztelésben részesűl, és hogy az ő ott tartása kedvéért egy új tanszék fölállítása is lehetséges: finn szempontból mint praecedens is megbecsűlendő volna. Egy kis export a
magyarokhoz − nem árthat a finn tudomány jó hírnevének. A [külön] magy. nyelvi
tanszék fölállítása úgysem késhetik soká K:várott, ha most teszik és velem töltik be, az
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egyetlennel, aki a magyar nyelvészetnek legelhanyagoltabb terén, a tájszólások körűl
évek óta − mint ismeretes − önálló kutatásokat folytatok (v.ö. mostani értekezésemet
a Nyelvőrben, ahol az álnevű cikkek egy része is tőlem való) és a dialektusi szövegek
fonografikus gyűjtésével más országok nyelvészeit is megelőztem: akkor bíztosítják az
egyetemnek P.-t is maradandóan, míg ellenben ha csak ő jön, vagy vele a szörnyeteg
Z-i, a dicsőség nem fog tartós lenni.
Egyébiránt még egy modus volna combinatióba vehető. A miniszter kinevezhet
mind a kettőnket úgy, hogy P.-t 1902-től (januártól) kezdve, amikorra a tanszék nehézség nélkül szervezhető, nevezné ki, engem pedig azonnal. A finn nyelvet, amely
alapvizsgálati tárgy és egyben a magyar nyelvészeti tárgyakat rögtön készület nélkűl,
más úgysem adhatná elő, mint én. Sz-inak is időre volna szüksége, hogy akár finn
nyelvi, akár magy. nyelvészeti előadásokat hírdethessen. Soha nem foglalkozott velük
mint tanár, holott én a finn-ugor nyelvészetből Budenzet helyettesítettem 1900-ban,
haláláig, s azóta a Szabad Lyceumban folyton tartok – és mindíg nagy közönségnek
– magy. nyelvészeti előadásokat egyetemi színvonalon és nem egy középisk. tanár sőt
akad. tag tartozik hallgatóim közé. (Az idén a magy. népköltéstanból hírdettem előadásokat.)
Megjegyzem, hogy P. kinevezése, ha az egyetem őt fölterjeszti, hiteles értesülésem
szerint egészen bíztos. A miniszter minden áldozatra hajlandó (pl. hforsi szolgálati
éveinek beszámítása, személyi pótlék sat.), hogy őt megnyerje. A Te véleményed, ha
úgy szólana, hogy kívánatos volna a második tanszék felállításával a kolozsvári egyetemet a bpestivel egyenrangúvá tenni s arra engem mint népnyelvi buváralataimnál
és a finn-ugor nyelvészetben is avatottságomnál fogva (mely nélkül magyar nyelvész
sem lehet el*) legilletékesebbet kinevezni, nagy súllyal esnék latba!
De korántse gondold, k. barátom, hogy bármily kis mértékben is erkölcsi kényszert kívánnék reád gyakorolni. Csak úgy szólj, ha nem vagy géneben szólani. A magyar szólás szerint: akár teszel valamit, akár nem, „majd csak leszünk valahogyan;
mert hogy sehogyan se lettünk volna, arra még nem volt eset.”
Csengeri prof. levelét, melyben a helyzetről s P-ről nyilatkozik „sub discretione”,
ugyanily módon, ide zárom, de olvasás után visszakérem, mert szükségem van rá.
Egyben ide csatolom egyik legképzettebb nyelvészünknek, Horger Antal dr. brassói
tanárnak hozzám írt levelét, hogy lásd: mikép nyilatkoznak tőlem egészen távol álló
szaktársaink is újabban kifejtett munkásságomról. E levélre nincs szükségem tovább.
Végre azt a kérdést: fordulhatok-e Wichmanhoz (vagy Genetzhez) azzal a kéréssel,
hogy finn-Karjalában 1889 nyarán gyűjtött népnyelvi szövegeimet és német fordításukat, amelyeket Munkácsi elkért tőlem a Keleti Szemle számára, revideálni szíveskedjék. Van mintegy 60 db (epikai költemények, ráolvasások, mesék és egy pár „sirató” = itkuja). Vagy van-e ott egy fiatalabb, de jó német nyelvész, aki némi díjért
eszközölné az átnézést.
Nagyon szerettem volna a F.U.F. részére valamit adni, de még a tervhez sem tudtam − idő hiányában − észrevételeimet megtenni, annyira elfoglaltak az Ethnographiában, a Nyelvőrben és K. Szemlében részint most folyó, részint majd meginduló
munkáim, melyeken kívül még szorgalmasan folytattam a népnyelvi és népzenei
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gyűjtést is az egész nyáron át, nem is említve, hogy hírlapokban is több és közte egyegy nagy népszerű cikket írtam.
A Vas. Ujság legutóbbi számában, Halász lapp tanulmányairól és róla írván, téged
is említettelek. Remélem, láttad a lapot, másként örömest megüldöm azt is.
Őszinte üdvözlettel és változatlan ragaszkodással vagyok
igaz híved
Vikár
P.s. Az Ethnographia legközelebbi száma, mint e pillanatban közlik velem, hoszszabban és a legnagyobb magasztalással melékezik meg Kalevala-fordításomról.
Ajánlom ezt szíves figyelmedbe. A cikket Sebestyén szerk. írta.
*Ajánlom itt b. figyelmedbe mint rendkívül nyomatékos hangot Budenz véleményét: Nyelvtud. Közl. XXIV:343.

137. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
[Budapest, 1901. október 29.]

Mélyen t. Professzor Úr,
Lehetelen, hogy Ön ne érdeklődjék a magyarnyelvi tanszék iránt. És bár tudomásom szerint csak egyes kiválasztottakkal érintkezik a bölcs. karnak abból a részéből,
amely befoly a döntésre, legyen szabad egy kéréssel fordúlnom Nagyságodhoz mint
régi jó emberhez.
Csak nem régiben történt a referáló (v. kandidáló) bizottság döntése, amikor én
szerencsés voltam az elnök (Meltzl) és az előadó (Bálint) szavazatát elnyerni. Ugyanakkor azonban a bizottság többsége egy szaktársam köré csoportosúlt, aki nincs is a
pályázók között. Ez Szilasi Mór, az Eötvös Kollégiumban a classica philologia tanára
s mellesleg jónevű finn-ugor nyelvész. Tudtommal azonban Sz. úr egy betűt érő önálló kutatást nem végzett a finn-ugor nyelvészet terén, rokon népet nem látott, rokon
nyelvet nem hallott, egész munkássága abból áll, hogy mások – Budenz, Reguli,
Genetz, Paasonen, Munkácsi – forrásműveiből tallóz. Rám nézve, aki a pályázók közt
egymagam tartozom a rekeszben említettek irányához v. fajtájához, amennyiben egyrészt a finn nyelvet és tájszólásait – néprajzi kutatásokkal együtt a helyszínen
buvároltam át, másrészt a magyar nyelv egész terűletén hosszú évek óta önálló módszerrel – fonografikus fölvételek alapján – tanúlmányozom a tájszólásokat és tervszerűen foglalkozom az ősvallási vonatkozású nyelvtények földerítésével, rám nézve igazán megdöbbentő és lealázó érzés volt az, hogy a másoló munka embere – akármily
tiszteletreméltó legyen is különben – engem háttérbe szorított a bizottságban. Ha az
egyetem nem éri be a pályázókkal, ám ott volt Munkácsi, akinek jelölése ellen egyikünk sem tehetett volna kifogást. De rajta kívül bárkinek előtérbe tolása velünk és
különösen velem szemben, akinek mint finnistának országos nevem van, egyenesen
sértő. Ezért én, tudván hogy Munkácsi nem kell, egy nem kisebb kaliberű tudósra,
Paasonen Henrik dr. helsingforsi egyet. m. tanárra, nekem a magyar nyelvben és
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phonographiában kitűnő tanítványomra gondoltam, azzal a célzattal, hogy Szilasi helyett az ő jelölésének egyengessem útját. Ez a tudós négy éve van az Ural-vidéki finnugor és török-tatár népek nyelveinek mélyreható tanulmányában elmerűlve, s e körből remek dolgokat publikált. A pályázók egyikének sem derogálhat, ha ily eredeti
tehetség – aki a magyar nyelvben tökéletesen, írásban és szóban egyformán jártas, a
finn-ugor és török-tatár nyelvekben pedig forrásmunkákat írt és fog még inkább írni
– az egyetem részéről felkaroltatik és kinevezésre fölterjesztetik. Ajánlkozása, melyet
hozzám intézett, meg is érdemli, hogy az egyetem vele komolyan foglalkozzék. Remélem, fog is foglalkozni.
Ámde szerintem igen kicsinyes és méltatlan fölfogás: abból, hogy én Paasonen barátomat a pályázat iránt megkérdeztem, tőle az állásnak elfogadására vonatkozólag
nyilatkozatot kértem s ezt a miniszterhez fölterjesztettem, hogy ő viszont az egyetemmel közölje, azt következtetni, hogy én ezzel visszalépő szándékomat vagy a tanszék
betöltésére képtelenségemet fejeztem ki. Már pedig, amint értesülök, most ez a hangulat kezd az uralkodóvá lenni. Én, mélyen t. Prof. Úr, kérem az ön b. pártfogását,
hogy ily balvélemény lábra kapása ellen a lehetőt megtenni méltóztassék. Engem a
pályázatra sem igazolatlan becsvágy, sem anyagi érdek nem indított. Szeretem a
nyelvtudományt és áldoztam érte sokat, többet mint sok egyet. tanár egy hosszú életen át tudományáért áldozhat. Azért pályáztam, hogy használjak tudományomnak és
az egyetemnek. Iskolát tudnék ott teremteni abban az irányban, melyben kezdeményező vagyok: ezért kellene az egyetem. De szívesen lemondok róla, ha magamszőrű
embert fogadnak el helyettem, s ilyen az ajánlottam finn tudós. Ámde loyalitásomért,
hogy az ő ajánlkozását megszereztem, annyit megérdemlek az egyetemtől, hogy engem ne kisebbítsenek. Én teljes tudatában vagyok annak, hogy a pályázók közűl, sőt
a nem pályázott magyar nyelvészek közt is – Munkácsit kivéve – finn-ugor
tanúlmányaim és a magyar nyelvészetben úttörő irányú tevékenységem révén csak én
vagyok hívatva a katedrára. De Paasonen-nek és Munkácsinak elsőségét el kell ismernem. Ha levon az én érdememből az, hogy az érdemesebbet fölismerem és elismerem, akkor nem is kívánok jelőltetni. De ha – amint én hiszem – akadnak az egyetemen, akik ezt nem írják rovásomra s rátermettségemet nem ebből az incidensből,
hanem azon adatokból ítélik meg, amelyeken megállapodott tud. hírnevem épűlt,
akkor bízton hiszem, hogy az ajánlottam finn tudóssal együtt – akár utána is – engem
szintén fölterjesztenek. A kinevezést örömmel fogadnám, de P. meghívásába is –
egyedűl a tudomány érdekét tartva szem előtt – készségesen belenyugodnám. Minden más megoldást szerencsétlennek s az egyetem kárára valónak tartok. Kérem
Nagyságodat, méltóztassék a küszöbön levő döntésre az itt előterjesztettek figyelembe vételével lehetőleg befolyni. Elfoglaltságát ismerve, fölmentem a válasz terhe alól;
de alkalmilag majd kifejezem köszönetemet a remélt szíves érdeklődésért.
Őszinte régi híve
Vikár Béla
Budapest, 1901. okt. 29.
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138. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1901. december?]

Kedves barátom,
Elfoglaltságom nem engedte, hogy előbb írjak neked, amint bizonyára téged is a
reád háruló föladatok nagy súlya tartott vissza, hogy nekem válaszolj. Most röviden
csak annyit, hogy a kolosvári ügyben fordulat történt. A kar ugyanis már határozott
és óriási többséggel Szilasi jelölése mellett foglalt állást. A pályázókat mellőzték; P-n
szóba sem kerűlhetett, minthogy az ő neve nem kerűlt a kar elé, az illető levél mint
magánjellegű levél nem volt előterjeszthető. Most azonban még korántsincs vége a
dolognak. Sz-i nem fog olyan könnyen meglenni. A miniszterium valószinűleg nehézséget csinál, s a kar kénytelen lesz a pályázatot újra kiírni, s ez esetben P-n, ha
pályázik, okvetlen meglesz. Sőt azt hiszem, az ő kedvéért a katedrát ketté is osztja a
miniszter, amely esetben P-n és talán Zolnai mennének oda. Igy áll az ügy jelenleg.
Mindezt persze sub discretione. A Csengeri-féle levelet várom tőled vissza.
Ide csatolom a F.U.F. előfizetését a mi pénzünkban. Tán így is jó lesz, bár a
Bestellschein csak finn, német és fr. pénzről beszél; jó lett volna az Osztrák-Magyar
Korona-értéket is kitenni!
Almberg Ilona szép könyvéről hosszas ismertetést írtam a B. Hírlapban, valamint
Almberg Széchenyi-jét is u.o. már régebben igen melegen ismertettem. A F.U.F-nal
szintén fogok majd foglalkozni valamelyik lapban. Eddig nem értem rá, pedig nagyon szerettem volna.
Mi itt most egy magyar nyelvművelő társaságot csinálunk: ez is sok dolgot ad nekem, és még többet fog adni, ha készen lesz. Simonyi meg Szinnyei lesznek az alelnökök, elnök Joannovics vagy Szily.
Boldog új évet kíván neked és kedves családodnak – már amennyire finn ember
ma boldog lehet – változatlan szeretettel
igaz híved
Vikár B
Mellékelve 10 k.
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139. VIKÁR BÉLA  TÓTH BÉLA
[Budapest, 1902. március 18.]

Kedves barátom uram,
Ön egy igen szép levéllel tisztelt meg, válaszúl a nyelvműv. társaság ügyében küldött meghívóra. Legyen szabad hálásan köszönnöm szíves sorait. Elteszem a levelet;
talán lesz idő, mikor az okirattá lészen. A f.é. febr. 14-én megindúlt kezdemény
ugyanis nem marad folytatás nélkűl. Bizottságot küldtek ki: hogyan is kezdődhetnék
máskép az ily dolog minálunk! A bizottság: Szinnyei, Simonyi, Szilasi, Kőrösi és Vikár. A bizottságnak előadója én vagyok, és most várom az elnök, Szinnyei hívását,
hogy előterjesszem javaslatomat a társaság tervezésére stb. Én már eleve gondoltam
arra, amit Ön szíveskedett pedzeni levelében. A nyelvművelést abban az irányban,
amint Ön érinti, kezdettől fogva szem előtt tartottam. S éppen azért lehetetlen volt
ennél az ügynél Önre nem gondolnom. Az irodalmi stílus és a nyelvhasználat minden dolga nem kevésbé tartozik ide, mint a szorosan vett nyelvészeti kérdések; ebben
pedig Ön, mint a magyar íróművészetnek mindnyájunktól nagyrabecsűlt kiváló képviselője hívatva van velünk nemcsak közreműködni, hanem minket vezetni is. A készülő társaságnak a nyelvművelésre külön osztálya lesz: ott van Önre múlhatatlanúl
szükségünk. Bevonjuk ide azokat mind, akik komolyan számba jöhetnek. De valamennyi fölött – Gárdonyit sem véve ki – Öntől várunk legtöbbet. Különösen a nyelvhelyesség dolgaiban, melyek ma igen elhanyagoltak. A Nyelvőr megszűnt irányadó
lenni, s újságok nem szűntek meg a nyelvet rontani. Sőt! Új szervre van hát szükség,
amely fölfrissítse bennünk a vért. Csukára, mely a pontyok közűl fölfaljon egyet-kettőt, hogy a többi annál jobban „seregjen” és szaporodjék. Ez a csuka lesz a magy.
nyelvművelő társaság.
Az előértekezlet kimondotta, hogy egyelőre teljes titokban készítsük az ügyet tovább. Ne lépjünk föl vele, míg biztosak nem vagyunk, hogy sikert érünk. Ez Szilynek
a gondolata, s szerintem is jó. Így csak azok maradnak meg az ügy mellett, akik nem
szerepelni, hanem használni akarnak. Lássuk előbb: hányan leszünk ilyenek. Azokból
alakúljunk majd végleges szervezetté. Közben ott hagynak majd bennünket az oda
nem való elemek. „Hadd hulljon a férgesse!” mint <olvashatatlan> Sándor szokta
mondani.
Valószínű, hogy ebben a hónapban még egy összejövetelünk lesz. Akkor fogják
előterjeszteni az ötös bízottság javaslatát. Erre ismét küldök Önnek meghívót, és remélem, találkozni fogunk. Nagyon óhajtom ezt az ügy érdekében, Simonyi és Szinynyei dacára. Egyébiránt az utóbbi szintén nem képzeli Ön nélkül a társaságot. Viszont
ki kell békülnünk azzal, hogy egyelőre ő nélkülük sem csinálhatjuk meg ezt a dolgot.
Egy Szarvas Gábor kellene most nekünk, de az nincs. Az ügy élére Szilyt állítjuk, a
most legérdemesebbet. Az adminisztrációt addig, amíg ez áldozattal jár, én végzem;
mihelyt oda fejlik a dolog, hogy akár erkölcsileg, akár anyagilag haszonnal járhat az
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ügyekkel való bajlódás, átadom olyannak, aki rá van szorúlva a haszonra. Én arra
nem szorúlok.
Teljes jó reménységgel Önnek nagybecsű támogatása iránt, még egyszer köszönöm
levelét, és biztosítom Önt változhatatlan tiszteletemről.
Budapest, 1902. márc. 18.
Régi igaz híve
Vikár Béla

140. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Székelyudvarhely, 1902. szeptember 2.]

Sz.-udvarhely, poste restante
1902. szept. 2.
Kedves barátom!
Én elkészűltem a finn dalokkal. Az a kérdés csak: szükség lesz-e rájok. Tudósítson
kérem egy lev.lapon, hogy a verseket Önnek elküldhessem, ha kellenek. Almberg
urral – reménylem már érintkezett ez ügyben.
Gyűjtéseim itt a Székelyföldön nagy eredménnyel járnak. Egyetlen faluban,
Rugonfalván, 8 ősi székely népballadának dallamait találtam meg; az utolsó asszony,
aki még tudja őket, az utolsó órában jelentkezett. Gyönyörű lakodalmi énekek – nem
kántorpoézis, hanem ősi népköltés – a kath. lakósságtól kerűltek elé.
Zilah-ra elmennék, ha tudnám: mikor kell menni. Lapokat nem látok. Most indulok Zetelakára és Oroszhegybe.
Öleli igaz híve
Vikár B

141. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Székelyudvarhely, 1902. szeptember 25.]

1902. szept. 25.
Kedves barátom,
B. lev. lapodat – ide utánam vándorolva – csak most kaptam meg. Én vakációm
végéig itt maradok Udvarhelymegyében s gyűjtök a N. Muzeum és a Kisf. Társ. részére. Okt.-i felolvasó ülésünkön be is mutatnám újabb gyűjtéseimet, különösen az
ó-székely balladák és más ily régiségek dallamait, melyeket mostani gyűjtőutamon
fedeztem föl. Okt. elején fölkereslek. Addig is részvétedet szivesen köszöni s téged és
k. nődet öszintén köszönt régi híved
Vikár B.
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142. VIKÁR BÉLA  FRANKLIN TÁRSULAT
[Budapest, 1902. október 17.]

Budapesten
A mai napon vettük az önök következő szövegű levelét: „Tekintetes D. Fayer Gyula
és Vikár Béla úraknak, Budapesten. – A Franklin Társulat egy „Parlamenti Könyvtár”
kiadását határozta el, a melynek önök a szerkesztői.
A vállalat a Jeles irók tára alakjában három ívre terjedő füzetekben, esetleg kettős,
hármas stb. füzetekben fog megjelenni.
A füzetek elvállalását, kiadásának módját és idejét illetőleg, belátásunk szerint határozunk. Szabadságunkban áll a vállalat további folytatásától bármikor visszalépni, a
nélkül, hogy bárkinek bármiféle kárpótlással tartoznánk.
Viszont önök kikötik, hogy más szerkesztővel vagy szerkesztőkkel ezen vállalatot
nem folytathatjuk. A mennyiben pedig mi e vállalat további kiadásától visszalépnénk,
jogukban áll önöknek akár saját számlájokra, akár más kiadóval a vállalatot folytatni.
A vállalat minden 16 oldalas nyomtatott íveért mi önöknek 60.- (hatvan) korona
tiszteletdijat fizetünk legott az illető füzet megjelenésekor, mely tiszteletdijból önök
az egyes füzetek szerzőit is fizetik.
A nyomatandó példányszám 2000 (kettőezer) példányig terjedhet. Ezentúl a
tiszteletdij arányosan emelkedik a példányszámmal.
Az összes szerkesztőségi munkálatok önöket terhelik, valamint a korrekturák,
reviziók is.
Ha a szerkesztők valamelyike a szerkesztéstől visszalépne, a vállalat irányában
semmiféle igényt nem támaszthat.
Ez a megállapodás a jogutódokra is kiterjed. Tisztelettel Budapesten, 1902. október
hó 17-én, – Franklin Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Kőnig s.k.
Benkő s.k.”
Kijelentjük, hogy a fentieket ezennel tudomásul vesszük és magunkra nézve kötelezőknek elismerjük.
Budapesten, 1902. október hó 17-én.
Tisztelettel
D. Fayer Gyula
Vikár Béla

143. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1902. december 30.]

Szívből kívánom, hogy az új év több örömet hozzon, mint a régi hozott volt.
Bpest, 1902. 12/30.
Vikár
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144. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
[Budapest, 1902. december 30.]

Habár lesujt olyan bú,
Milyent nem ért Ojansuu:
Ma búmat félretéve,
S gondolva az új évre,
A kedves finn komának
Sok szerencsét kívánok!
1902 12/30.

VikárB.
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145. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN (SEMAYER VILIBÁLD?)
[Székelyudvarhely, 1903. június 9.]

Kedves barátom,
Az én házi fonográfomat azzal bátorkodom az osztályhoz beküldeni, hogy azt a
felvevő membránnal együtt, mely ott van aztalomon, valamint 25 tiszta hengerrel Sz.Udvarhelyre, Csekély Adolf főreálisk. tanár címére f. hó 20-ra megküldetni méltóztassál. Nota bene a felvevő membrán egy zöld tokban van. Nem baj, ha egy másik
ugyanoly nagyságú felvevőt is küldetsz.
Az idei gyűjtésem nem lesz nagy. Nem fogja túlhaladni a rendes budgetet, ha csak
valami nagyon érdekes leletekre nem bukkanok véletlenül. Ellenben adtam fonográfot és 20 hengert Marci fiamnak tót dallamok gyűjtésére, s ez átveendő lesz.
Julius előtt pedig beterjesztem memorandumomat a gyűjtések jövőbeli ügyére vonatkozólag. Ez majd csak az 1904-iki budgetet érinti.
Vajha szerencsénk lenne hozzátok Szovátán (Maros-Torda m.), ahol f. hó végéig
vagy tovább is maradok. Ölel szerető híved
Vikár B
1903 VI/9
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146. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1904. július 9.]

Bpest, 1904. jul. 9
Kedves Barátom,
Holnapután hétfő d.e. érkezünk Szovátára. Igen örülök, hogy Ön ott meg van elégedve.
Helsinkiböl megkaptam a képeket. Köszönöm! Szívesen üdvözöljük mindnyájan.
Ma este Kolozsvárt leszünk.
Igaz híve
Vikár

147. VIKÁR BÉLA  K. LIPPICH ELEK
[Budapest, 1904. szeptember 30.]

Kedves barátom,
Engedd meg, hogy szíves figyelmedbe ajánljam Liipola György finn szobrász urat,
aki tavaly Stroblnál volt, az idén pedig valami nagyobb művészünk mellé akarna
segédűl bejutni. Talán Te ajánlhatnád őt Zalának? A fiú fel fog e végett keresni, rokonszenves szenvedő rokon. Magyarúl már elég jól beszél.
A Székelyföldön, Szovátán töltött 4 hét alatt nagy reklámot és hasznot csináltam
Molnár Dani naturalista szobrásznak, magam is hoztam tőle egy egész állatseregletet,
főleg gyönyörű medvéket, bivalyokat és küzdő bikákat.
Szeretettel köszönt
Bpest (Lónyay u. 16)
régi híved
Vikár Béla

148. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1904. október 17.]

Budapest 1904 10/17
Kedves Barátom,
Addig is, míg leveledre illöen válszolhatok, fogadd köszönetemet barátságod kedves jeleiért, melyekkel elhalmoztál. Igazán nagy örömöt szereztél velük: látom, hogy
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nem feledted el ígéreteidet. Èn is remélem, hogy baválthatom, amit neked ígértem a
cikkek iránt. Csak most egyelöre nyakig vagyok a munkában Szívböl ölel híved
Vikár

149. VIKÁR BÉLA  VARGHA GYULA
[Budapest, 1904. október 19.]

Mélt. uram,
B. leveledre nem kívántam előbb visszatérni, nehogy pusztai nyugalmadat ujra
megzavarjam. Sürgetéseimet a tdíj iránt ne vedd rossz néven; nagyon érthető, hogy
szabadúlni óhajtottam életem e legkeservesebb munkájánank minden ügyétől. Hiszen gyűjteményem már 17 évvel ezelőtt el volt fogadva a Kisf. Társ. részéről, Simonyi
Zs. és Arany L. bírálata alapján. Mikor ki kellett volna adni, nem kerűlt elő hosszú
évekig. Végre Borovszkyval együtt átkutatván a Társ. lomtárát, nagy keservesen ráakadtunk. Akkor új bírálat következett, s ebből folyólag a már approbált szövegek
átírása a Társ. külön czéljaira való tekintettel; majd újabb gyűjtés a dalok pótlásáúl.
Végre, midőn a kiadás másodszor időszerűvé vált, a szövegek újabb kirostálása; ezután pedig az egész anyagnak a nyomdára való tekintettel alapos megrövidítése,
melynek a mesék – a legbecsesebb rész – leginkább megadták az árát. Végűl még
egyszer baj a mesék körűl, noha a hozzájuk írt bevezetés megmondja, hogy az a szempont, melyet Te érvényesíteni akarsz, a közlésben mellőzve van. Tudományos lelkiismeretem most már meg nem engedi, hogy ettől az állásponttól eltérjek s az Imprimatura küszöbén újabb lényeges változtatásokba menjek bele.
Az ellen nincs kifogásom, hogy a „nehezményezett” darabok egészen kimaradjanak és másokkal pótoltassanak: tessék választani a kéziratos szövegekből, melyeket a
nyomdának átadtam, de azokra nézve is fenn kell tartanom azt az elvet, hogy vagy
úgy ahogy vannak – apróságoktól eltekintve – vagy sehogy. Én nem tehetem ki magamat annak, hogy gyűjteményemet elavúlt álláspont képviselőjeként joggal megtámadja épp az a közönség, melyre a kötet első helyen számít: a néprajz barátai és művelői. Ezek pedig tudják, hogy a népmesére nézve a közlésnek azon módja, melyet
nyujtok, az egyedűl megengedhető. Az írói köröket pedig nem szabad oly alacsonyra
taksálnunk, hogy az így nyersanyagúl közölt mesékből ki ne tudjanak okosodni; ha
van költői értéke valamely darabank, azt ők észreveszik így is.
Arra kérlek tehát, méltóztassál meghagyni a kiszedett összes meséket lényegben
változatlanúl, vagy a rendelkezésre álló kéziratból másokkal pótolni ugyanily módon.
E művelet munkáját és költségét azonban részemről már legjobb akarat mellett sem
vállalom. Ez már a Társaság dolga, ill. a tied.
A népköltési gyűjtés új módszeréről írt dolgozatomra szükségem volna, mert a
finn-ugor társaság Értesítőjének szerkesztősége kéri tőlem közlés végett. Kegyeskedjél azt irattáradból alkalmilag előkerestetni és költségemre hozzám visszajuttatni.
Bpest, 1904. 10/19.
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Őszinte tisztelettel
igaz híved
Vikár Béla
NB. gyorsíró-revizor, nem gyorsíró
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150. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
[Budapest, 1905. február 5.]

Bizalmasan
Kedves barátom,
Kerestem önt lakásán, hogy korteskedjem discrete a Széher Á.-féle pályázat kisebbségi jelöltje, Kullervo mellett. Nem személyes érdekeltség okából, hanem mert
nagy igazságtalanság lenne a pályázatnak olyatén eldöntése, minőt a többségi vélemény akar, hogy a 12 énekből álló Mireio-nak nem teljes fordítását, csupán egy kis
mutatványt belőle koszorúzzon meg a társaság. Ez nyilvánvaló kijátszása a pályázat
föltételei legfőbbikének, amely „hosszabb külföldi elbeszélő költemény műfordítását”
követeli; ennek nem felel meg az egy vagy akár öt énekre terjedő mutatvány, bármily
szép is az különben. Igy a pályázatok hitele, mely úgyse nagy már, végkép meg fog
dőlni. Ezzel szemben Kullervo teljesen önálló, befejezett egész; külön kiadása, mely a
Kalevalában levő epizódnál 600 sorral bővebb, illusztráltan közkézen forog a finneknél, s ők – de külföldi műbírálók is, mint már Ukland a németeknél – remeknek
tartják. Én is annak tartom, és azt hiszem, méltatlanság esne a finneken is, ha bármely
nagy úrnak – mint Mistral – bármily szép munkájából vett mutatvány kedvéért a
Kisfaludy Társaság Kullervót leszavazná. Ezt finn rokonaink tudomásul vennék bizonyára; holott Mistral nem fogja megtudni, vagy ha megtudja, aligha vet rá nagy súlyt,
hogy leszavazzák-e Mireio-t vagy sem.
Midőn ezeket megszívlelésre ajánlom, kérem, méltóztassék e soraimat teljesen
discret jelllegüeknek tekinteni.
Szíves üdvözlettel és tisztelettel
Bpest 1905 II/5
régi híve
Vikár Béla

151. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1905. február 19.]

Budapest, 2/19 1905.
Kedves Barátom, addig is, míg szíves kérdéseidre felelek, ami csakhamar meg fog
történni, engedd meg, hogy a Gallénról szóló szép könyvet szépen megköszönjem.
Nagy örömöt szerzett! Külön köszönet k. nődnek! Igaz híved (beteg)
VikárB
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152. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1905. február 19.]

Bpest, 1905 2/19.
Kedves barátom, Mai képes lev.lapom után ime nyomban egy „képtelent” szalasztok.
A Kalevala fordításával már múlt év dec. végén elkészültem s a teljes fordítást, magyarázataimmal együtt, az Akadémiának adtam be. Az idén mindenestre meg fog
jelenni, képekkel stb. mint a finn stereotyp kiadás, de egy kötetben.
Kullervóval a Krohn Gyula-féle külön kiadás alapján pályáztam a Kisf. Társaság
Széher Árpád jutalmára (1000 k.), s a díjat a Társaság plénumában a kisebbségi véleményhez képest ítélték nekem az összes szavazatokkal egy ellenében. Ez a Kullervo a
K. Társaság kiadásában fog megjelenni. A Kalevalában a Lönnrot-féle Kullervo szöveget tartottam meg. Fordításomról a bírálók egyhangúlag elismerték, hogy az a legszebb a 20 pályamű közt; csak tárgyára nézve nem tartották oly fontosnak, mint
Mireió-t (Mistral), ezt Csengeri fényesen megcáfolta. Ennyit kérdéseidre.
Ölel és szívből köszönt régi híved
Vikár
[K. nőd ő nagyságának is kérem őszinte üdvözletemet!]

153. VIKÁR BÉLA  SZÁDECZKY LAJOS
[Budapest, 1905. február 23.]

A receptet kézhez vettük
S a norvéggal már megettük
A puliszkás jó dinét;
Köszöntjük Szádeczkynét
A babával egyetemben
S a papával nemkülönben!
Mondunk rájok nagy hurrát
S kérjük az egek Urát:
Vivat, crescent, floreat
Mindhárom, sok éven át!
Bpest 1905 2/23
Vikár
Vikárné
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154. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
[Budapest, 1905. március 1.]

Kedves barátom,
Örömmel tudatom, hogy tegnap d.u. Gróf Kuun Géza beadta Szilyhez ajánlásomat. Számítok hát Önnek baráti támogatására az osztályban; hisz arról tegnap biztosított is. <zölddel: ?> A gróf igen beható indoklással kíséri az ajánlást. Úgy hallom
nyelvész társaimtól, hogy igen jó kilátásaim vannak.
Engedje meg egyúttal, hogy régi vonzalmam jeléül és némileg viszontszolgálat fejében Kullervóért megküldhessem Önnek Virágmeséimet Nagel által. A gyönyörű
képek bizonyára tetszeni fognak.
Magamat további nagyrabecsült barátságába ajánlom.
Bpest 1905 III/1.
Igaz híve
Vikár
(IX Lónyay-u. 16)

155. VIKÁR BÉLA  GOLDZIHER IGNÁC
[Budapest, 1905. május 8.]

Mélyen t. professzor Úr,
Tegnap, vasárnap, de. kerestem lakásán a mélyen t. Tanár Urat, de nem találtam
senkit. Így hát legyen szabad írásban kérnem: méltóztassék megválasztásomat támogatni. Engedje meg hozzá tennem, hogy ajánlóm, G. Kuun Géza a velem együtt ajánlott Balassa József megválasztását is élénken óhajtotta.
Mély tisztelettel,
Budapest, 1905. V/8.
Lekötelezett régi híve
Vikár Béla

156. VIKÁR BÉLA  TUNKELO, E. A.
[Budapest, 1905. május 19.]

Tisztelt doktor úr,
A legutóbbi levelezőlapomon csak röviden írtam, most hosszabban akarok a
ugyanarról írni.
A fonográf esetében a legfontosabb megtanulni az egész gép működését. Elkerülhetetlen egy tehetséges szakemberhez való fordulás, aki elmagyarázza a gép minden
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alkatrészének szerepét és működését, hogy szükség esetén egyedül is ki lehessen javítani az adódó hibákat, melyek könnyen előfordulhatnak egy út alkalmával, például a
kerék fonala leáll. Többek között a viaszhenger használata nagyon fontos, és azt pontosan meg kell tanulni, ha nem akar elrontani/törni többet belőlük. Nem szabad őket
a tengelyre nagyon erősen rányomni, mert akkor rögtön eltörnek, sem túl gyengén,
mert akkor elmozdulnak a gép forgásakor, és az egész munka kárba vész. A fordulat
sebessége is nagyon fontos. Percenként kb. 130 fordulat az a szám tapasztalatom szerint, melynél a legtisztább a hang; azt folyamatosan fent kell tartani és gyakran ellenőrizni, nem-e változott meg. Elkerülendő az idegen kéz véletlenszerű módosítása a
fordulatszámban. A hang felvételét, a feladat legnehezebb részét, gyakorolni kell több
személlyel. A legfontosabb szabály ebben a tekintetben, hogy inkább messzebbről,
mint közelebbről kell beszélni vagy énekelni a gépbe, ha erős a hang, mindig meszszebbről, halk hangon egészen közel kell fordulni, a hangot oldalra irányítani, és nem
a gép közepe felé.
A legjobb lenne csináltatni otthon az Edison-Home szerint egy újat, mely jobb
lenne egy gyűjtőútra, mint bármelyik, a kereskedelemben kapható modell (azok általában elég gyengék). Ha talál ott egy jó szakembert, az mindjárt megérti mit lehetne
javítani, amikor újat csinál; és nem is kerül sok időbe. Főleg a Lappföldi útra készülve
érdemes megfontolni a dolgot. Még arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy tapasztalatom szerint a legjobb kézben szállítani, ha gyalog utazik, és nem vagonban vagy
ló hátán. A vonatút oly módon kárt okozhat a gépben, hogy aztán már semmi haszna
nem származik belőle. A hajó természetesen nem árt neki.
Végezetül megemlítem, hogy Bécs Császári Akadémiájának fonográf-osztályán a
legújabb fonográfok találhatóak, és hasznos lenne tőlük is tanácsot kérni. Talán akad
egy finn, aki éppen Bécsben tartózkodik, és ellátogathatna oda, hogy megtegye Önnek ezt a szívességet. Nekem, sajnos, még nem volt alkalmam megismerkedni ezen
osztállyal ilyen értelemben.
Kérdezzen még bátran, ha valami esetleg homályban maradt a rossz finn nyelvtudásom miatt.
A legnagyobb tisztelettel és üdvözlettel
Vikár B
Budapest, 1905. V/19.

157. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1905. június 13.]

Budapest 1905 6/13
(indulás Kolberg felé)
Kedves Barátom, Tudasd velem postafordultával lev. lapon: most lesz-e célszerű
odautaznunk (hogy esetleg Kolbergben csak pár napot töltsünk. Fontos ezt tudnom,
mert nem jó híreket hallottam.
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Cím: Kolberg (Bad. Ostsee)
ölel híved Vikár

158. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Kolberg, 1905. július 10.]

Kolberg 10. VII. 1905
Kedves Barátunk,
ide érkeztünk előállomásunkhoz, s innen megyünk ha ajánlatosnak fog látszani,
jövő hó elején Finnországba. Írj ide pár sort. Sok-sok üdvözlet!
Béla
Vikárné

159. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
[Berlin, 1905. augusztus 3.]

Tisztelt professzor úr,
Örömmel vettem becses levelét, melyben arról értesít, hogy a Finn Irodalmi Társaság engem tagjául választott.
Az az elismerés, mely engem az Ön és a Társaság részéről ért, nagy örömmel tölt el.
Mély hálát érzek. Hiszen mintegy ajándékul kaptam. Érdemekben szegényként ez
által egyszeriben gazdaggá lettem.
Nem is tehetek mást, mint hogy folytonos munkával megpróbálom pótolni az érdemeimet illető hiányt. Hogy sikerülni fog-e, azt nem tudhatom. Istennél a boldogulás gyeplője, teremtőnél a szerencse kulcsa. Annyit azonban tudok, hogy mindent
megteszek, mi erőmből kitelik.
Remélem, személyesen is kifejezhetem hálámat az Önök nyelvén, a számomra is
oly kedves hazájukban.
Tisztelettel,
Vikár Béla
Berlin, 1905. VIII/3
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160. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Savonlinna, 1905. augusztus 13.]

Savonlinna, 1905 8/13
Üdvözlet Savonlinnából! Nagyon sajnálom, hogy már nem találtalak itt. Meddig
maradsz Kallioniemiben? Szeretnélek visszatérőben meglátogatni.
Ölel híved Vikár (os. S-a Juutalainen)
Feleségem ismeretlenül is szíves üdvözletét küldi.

161. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Savonlinna, 1905. augusztus 13.]

Savonlinna, 1905 13/8. (os. juutalaisen huvila)
Kedves Barátom, Ùjabb nagy pech: Setälä tegnapelött birtokára, Kallioniemé-be
utazott. Szerencsére ott marad végig, így visszatérőben őt is meglátogathatom. Most
már nagyon szeretném, ha Galléntöl mennél hamarabb megkapnám a kívánt választ,
mert itt − társaság nélkül − azt hiszem nagyon unalmas lesz. Kérlek, ha valamit megtudsz G-röl, értesíts! Ölel
Béla

162. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Savonlinna, 1905. auguszus 18.]

Savonlinna, 1905 8/18
Kedves Barátom, örömmel kaptam leveledet s f. hó 24-25-én ott leszek Helsinkiben (hotel Fennia) s oda várom szíves tudósításodat, mihelyt megérkezel. Addig is
számtalanszor üdvözöl
régi híved
Vikár
K. nőm is üdvözletét küldi.

163. VIKÁR BÉLA  LUKÁCS GYÖRGY
[Budapest, 1905. november 12.]

Nagyméltóságú Miniszter Úr, kegyelmes Uram!
F. év junius hóban Berzeviczy Albert dr. vallás- és közokt. Miniszter úr ő nmgától
két irányú megbízást kaptam egy Finnországba teendő tanúlmányi útra. Először is
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azzal bízott meg ő nmaga, hogy tegyek lépéseket a finn művészeti és irodalmi világ
vezető köreinél azon irányban: nem volna-e lehetséges a Kalevala címen ismert finn
hősköltemény illusztrált kiadásának egyidejűleg finnül és magyarúl történő létesítésével kapcsolatosan hazai elbeszélő irodalmunk legnagyobb költői termékének:
Arany János Toldi-trilógiájának ugyanily kétnyelvű kiadása iránt intézkedni; és másodszor kisértsem meg az utóbbi feladat megoldásának mintegy előfeltételéűl arról
gondoskodni, hogy költészetünknek ezen vagy ehhez hasonlóan jelentős valamely
más főműve, pl. Petőfi János vitéze finn fordításban elkészűljön.
A reám bízott megtisztelő feladatot elvállalván, teljesítése módjáról van szerencsém Nagyméltóságodnak a következőkben beszámolni.
Németországon, Dánián és Svédországon át aug. hó 9-én Finnországba érkeztem
és mindjárt másnap személyesen fölkerestem Helsingfors közelében Wichmann
György dr. egyet. tanárt. Az ő tanácsára elutaztam az ország keleti részén tartózkodó
nagynevű tudóshoz és íróhoz Krohn Károly egyet. tanárhoz, a Finn Irodalmi Társaság egyik elnökéhez Hamina város mellett levő nyaralójába s itt a legszívesebb fogadtatást élvezve, a finn szellemi életnek ezen vezéralakjával a fenforgó ügyeket tüzetesen
megbeszéltem. Hozzájárulását kinyervén az érintett tervek támogatásához, ismét a
finn fővárosba utaztam s ott Setälä Emil dr., egyet. tanár és a Valvoja c. előkelő folyóirat szerkesztője, továbbá Gallén Axel festőművész, valamint az Otava c. nagy kiadócég főnökeivel és a már említett Wichmann dr-ral több napon át tartó hosszas tárgyalások után mint eredményben a következőkben állapodtunk meg, teljesen egybehangzólag azzal, amit Krohn professzor velem tárgyalva már előbb elfogadott.
1. A Finn Irodalmi Társaság kezdeményező lépést tesz a nagyfejedelemség kormányánál a Kalevala finn és magyar illusztrált kiadásának létesítése végett Gallén Axel
festőművésznek megbízatása iránt olyképen, hogy a nevezett művész vállalkozik az
illusztrálásra, tíz év alatt azt befejezi és erre évi 10,000 K államsegélyt kap. Az illusztrálás akként történik, hogy a nagy quart alakban tervezett és 600 oldalra terjedő díszmunkának minden oldala illusztrált legyen a szöveget megvilágító képekkel, ill. rajzokkal; minden énekhez 1-2 nagy színes kép – két oldal terjedelemben – fog készűlni,
úgyhogy a mű összesen legalább 650 illusztrációt tartalmazzon, ezenkívül az egész
szöveghez, mind az eredetihez, mind pedig a magyar fordításhoz, az összes betűket a
művész rajzolja s minden fő bekezdést initiálékkal díszít; végre a díszmű kötését is ő
készíti, illetőleg tervezi meg. Az államtól nyerendő 100,000 K azonban nem tiszteletdíj, csupán segély, hogy a művész ne legyen kénytelen egyéb engagement-okba belemenni.
2. Az Otava kiadótársaság rendezi sajtó alá a díszművet finn és magyar külön kiadásokban és a képek reprodukciójának jogáért 50000 K tiszteletdíjat állapít meg a
művésznek; az eredeti képek és rajzok azonban a művész tulajdona maradnak s azokat bárhol szabadon kiállíthatja és elárusíthatja a művész. A magyar fordítás tiszteletdíját 7000 K-ban állapítottuk meg.
3. A Finn Irodalmi Társaság ki fogja küldeni Magyarországba a legjobb nevű és
magyarúl már is tanúló műfordítót, Manninen dr. urat oly ösztöndíjjal, hogy itt –
Magyarországon – teljesen megbízásának élhessen. Manninen dr-nak feladatáúl tűzi
ki a Toldi-trilógia lefordítását finn nyelvre, s ha e műfordítás elkészűl, annak Magyar-
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ország részéről történő illusztrált finn és magyar kiadását minden szellemi segítségben részelteti, hogy a finn illusztrált kiadás ott a művelt közönség és az iskolák részéről mentől nagyobb mértékben fölkaroltassék.
Tekintve az óriási áldozatokat, melyeket a nagy conceptiójú s kétségkívűl roppant
művészi jelentőségű illusztrált Kalevala-kiadás egyrészről, másrészről pedig a legjelesebb műfordítónak évekre való kiküldése az érdekelt finn tényezőkre hárít: azon óhajtásnak kifejezésére kérték föl a mély tisztelettel alulírottat, hogy az illusztrált Kalevala
magyar kiadásának itt nálunk a közokt. kormány részéről leendő nagyobb számú
megrendelés által való támogatása nem fog akadályokba ütközni. Az ügynek sikerét
nagyban elősegítené Excellentiád, ha ily irányú megnyugtató állásfoglalásának közlésével az alulirottat megtisztelni méltóztatnék.
Végül legyen szabad bejelentenem, hogy a fenti megállapodásokat aug. hó végén
magam terjesztettem Genetz Arvid dr. finn oktatásügyi szenátor úr ő exc. elé, s tőle
azon kijelentést nyertem és ezt a velem tárgyalt többi tényezőkkel is tudattam, hogy a
kívánt 100,000 K államsegély megadását részéről pártolni fogja. Így tehát lépéseim
minden irányban sikerrel jártak s évekre terjedő nagyjelentőségű művészi és irodalmi alkotások kiindulópontjáúl szolgálva, a jövőben még több eredményt igérnek.
Budapesten, 1905. nov. 12.
Mély tisztelettel
alázatos szolgája
Vikár Béla
író, a Finn Irod. Társ. tb. tagja
[a levélpapír hátsó oldalán:]
nagyméltóságú
Lukács György vallás- és közokt. Miniszter úrnak Budapesten
Vikár Béla
író
(Bpest IX Soroksári u. 43)
Jelentése
Finnországi megbízatása eredményéről.

164. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1905. november–december?]

Kedves barátom,
Megbocsáss, hogy mult hó 13-án írt leveledre nem válaszoltam mostanig és most
sem szolgálok azzal a válasszal, amit kívántál. Úgy szerettem volna hozzájárúlni a
Valvoja ünnepéhez valami oda való dologgal, de idegeim az utóbbi hetekben semmi
okos új eszmét nem engedtek agyamból kipattanni: alig győztem megfelelni némely
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múlhatatlan és régibb kötelességnek is (pl. a Donner-album, néprjazi társ. sat). Elég
annyit említenem, hogy apósom egy hónapja igen súlyos beteg, csak most kezd
javúlni, s hozzá nőm is állandóan és igen kínosan szenvedett egyidejűleg. Hidd el,
hogy számtalanszor vettem elő köriratodat, de sehogyse tudtam boldogúlni. Most
már pedig nyilván késő. Majd a legközelebbi, 50 éves jubileumra – ha élek – előre
készülök valami szenzációs cikkellyel. Külömben nézetem szerint a 3. kérdésre azt
kellett volna felelnem, hogy egy részletes, modern finn irodalomtörténet megírása a
legégetőbb szükséglete irodalmatoknak, a legrégibb időktől a legújabbakig. Ilyennek
hiányát az idegen leginkább érzi.
Most áttérek más dolgokra. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvkiadó cég
közzé akarja tenni díszes kiállításban a Julius Krohn-féle Kullervónak magyar fordítását, mellyel pályadíjat nyertem. Arra kérlek, mondd meg Krohn professzor úrnak:
nem volna-e lehetséges, hogy az említett előkelő cég megkapja az eredetiben levő illusztrációk kliséit? Nem volna-e továbbá célszerű, a Kullervóra vonatkozó egyéb finn
művészeti ábrázolásokat (szobrok, képek) szintén fölvenni ebbe a magyar kiadásba, s
nem volnának-e ezeknek fényképei valahogy megszerezhetők az Athenaeum által? A
mű címlapján J. Krohnt, mint aki az époszt „a finn néphagyományból szerkesztette”,
meg fogom nevezni, hogy ezzel is dokumentáljuk a Kalevala szerkezetétől való eltérést, mely a külön közzétételt igazolja.
A néprajzi társaság e télen újabb s az előzőnél sokkal fényesebb finn estet fog rendezni, melyre már most folynak az előkészületek.
Nyelvészeti hír: Kolosvárra pályáznak Gombocz, Melich, Pápay, Erdélyi Lajos. Az
utóbbi ott végzett és neki, valamint Melichnek egyenlő jó kilátásai vannak. Gombocz
aligha kerül első helyre, Pápay egészen le fog maradni. Zolnay aligha adja be pályázatát; nem akarja, hogy harmadszor kidobják. Tisztán magyar nyelvész kinevezése
azért lenne jó, mert akkor nincs elzárva az út, hogy a félbolond Bálint távozásakor a
külön finn-magyar katedrát végre felállítsák, holott ellenkező esetben erről szó sem
fog lehetni.
Örülnék, ha szerencsésen jóra fordult viszonyaitok során mentül előbb kezedben
látnám letéve a Kalevala illusztrált kiadásának sorsát! De addig is örömest hallanék
valami újat az ügy állásáról (ha ugyan áll még és nem fekszik).
Számtalanszor köszönt kedves nőd ő nagyságával egyetemben
igaz híved
Vikár
Bpest,
IX Soroksári u. 43
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165. VIKÁR BÉLA  SEMAYER VILIBÁLD
[Budapest, 1905. december 18.]

Ngs
Semayer Vilibáld úrnak
Bpesten
Minthogy a legközelebbi napokban előreláthatólag ismét huzamos ideig meghoszszabbodó hivatali szünetelésre van bíztos kilátásom: azzal a kéréssel fordúlok a t.
Osztályigazgatósághoz, méltóztassék velem sürgősen közölni, hogy reflektál-e az osztály további fonografikus gyűjtéseimre a beálló 1906. év folyamán.
B. válaszát mielőbb kérve, maradtam
Bpest 1905 12/18
IX Soroks. u. 43
kiváló tisztelettel
Vikár Béla
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166. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
[Borostyánkő, 1906. augusztus 15.]

Ez a várkastély ott fönn egy tudós társunké (Almásy György, keletázsiai kutató).
Innen küldjük Önnek szíves üdvözletünket!
Vikár, Vikárné, Vikár Vera
1906 8/15.

167. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1906. október 1.]

Tekintetes Akadémia,
Új Kalevala-fordításomat, melynek kézirata dr. Szinnyei József osztálytitkár úr kezei közt van, tisztelettel fölajánlom az Akadémiának kiadásra. Munkám teljesen készen várja a sajtó alá bocsátást, csupán az eredetinek utolsó kiadásában levő illustratiók
elkészítése hiányzik; ezeket Helsingforsban lehetne megrendelni a Finn Irod. Társaságnál, vagy kölcsönvenni a clichéket. A munkához tartozó jegyzetek már korában
megjelentek Kalevalai tanulmányok cz. értekezésemben (Budapest, 1901. Hornyánszky), itt tehát mellőzhetők lennének. Nincs akadály, hogy a szedés kéthasábosan történjék, mint az említett eredeti kiadásban; de akkor részemről óhajtanám,
hogy a Lönnrot szerkesztette díszkiadás (1866) alakja vétetnék át, mert kisebb formátum mellett a szedés igen apró lenne, minthogy a magyar nyolczas sorok – ilyenekben
van írva a szöveg – hosszabbak a finn eredetieknél. Egyhasábos szedés esetén a mű
két kötetben 20-20 nyomtatott ívet, kéthasábosan – a Lönnrot-féle díszkiadás mintájára – egy, 25-27 ívnyi kötetet tenne ki.
Fogadja a Tekintetes Akadémia mély tiszteletem kifejezését.
Budapest, 1906 X/1.
Vikár Béla

168. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1906. október?]

Kedves barátom,
Nagy örömmel olvastam a germán kölcsönszókról írt gyönyörű munkádat és hálás
köszönetet mondok érte. Ugy vélem: a tudomány igazi haladásának ügyét nem
kevésbbé szolgálják az ily művek, melyekben a régi nyomozások eredményeinek az új
szempontból való tárgyalás által elért kiigazításával találkozunk, mint az egészen új
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eszmék fölvetése. Te, amily forradalmat csináltál az utóbbi terén, most az előbbi fajtában is kiválót tudtál alkotni. S e mellett előadásod elejétől végig oly vonzó, hogy ezért
külön elismerést kell nyilvánítanom.
Tegnapelőtt végre az Akadémia I. oszt. kimondta, hogy Kalevala-fordításom kiadásáról gondoskodni kíván. A bírálat is jó kezekbe jutott: Szinnyeihez és Gomboczhoz. A mű sajtó alá kész, csak ne hevertessék tovább. Ez iránt jó hatást tenne, ha Te
alkalmilag szíveskednél az ügyet megsürgetni Sz. barátunknál. Most már egyedűl tőle
függ, hogy a magyar Kalevala lehetőleg már az idén megjelenjék. Én már egészen el
vagyok keseredve a hosszas késedelem miatt. Meg kellene gondolni, hogy ily nagyszabású irodalmi termék a finn-magyar nyelvészet ügyének is nagy szolgálatot tehet,
erre pedig nálunk, ahol szakmánk a közönség előtt nem rokonszenves, igen-igen
nagy szükség van.
Legközelebb szolgálni fogok Neked a Regős énekről írt, a Nyelvőrben most folyó s
egyúttal bővített különnyomásban is megjelenő értekezésemmel.
A Suomen Laulu-tól nekem megküldött „Unkarin matka” igen szép jele a kedves
dalosok magyar barátságának és itt is kellemes visszhangot fog kelteni a szívekben.
Nőmmel együtt mind magadat, mind kedves feleséged ő nagyságát legmelegebben
köszöntve, vagyok
régi híved
Vikár B.
Budapest IX Ráday-u. 41. II.

169. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1906. október 16.]

Bpest 1906 X/16
IX. Ráday u. 41. III.
Kedves barátom,
Tudasd velem kérlek: ki most soros kettőtök közűl? Te vagy S.? Volna az
Ethnographia számára egy kész munkám (ki is van már szedve), mely mint a Magy.
Népköltés Remekei c. két kötetes gyűjtemény előszava esztendőre fog megjelenni.
Előbb azonban felolvasható is volna belőle egy rész a társulatban. Címe: A népköltésről. Egészen új dolgok vannak benne.
Miután magadat és k. nődet úgyis hiába várunk, hét legalább válaszodra ne várass.
Ölel régi híved
Vikár
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170. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1906. december 29.]

Kedves Barátom,
Sok-sok szerencsét és jó egészséget az új évben!
Nagyon kérlek: ejtsd módját annak, hogy magtudakold Gallén Axel mestertől, hajlandó-e beleegyezni abba, hogy Kalevala-illusztrációinak lenyomatai megjelenjenek
Kal.-fordításom akadémiai kiadásában? Nagyon kívánatos volna, merthogy a mű nagyobb közönségre számíthatna.
Régi híved
Vikár B
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171. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1907. január 9.]

Kedves Barátom!
Nagybecsű és nagyérdekű leveledre sietek válaszolni. Mindjárt megjegyzem, hogy
hosszas hallgatásod után rendkívűl jól esett végre egy igazi Setälä-levelet kapnom. De
hallgatásod előttem mentségre nem szorúlt; mert jól tudom, hogy mennyire el voltál
foglalva országos ügyekkel, melyek mellett tudományos működésed is mély barázdákat szántott, s így a levelezés luxusából engedni voltál kénytelen. Viszont annál nagyobbra tartom, hogy most mégis fölkerested régi hívedet soraiddal.
Új évi üdvözletem kapcsán írtam Neked arról, hogy Akadémiánk szeretné az én
Kalevala-fordításomhoz kiadni a már kész Gallén-féle képeket. Jól tudjuk, hogy ezt a
művész beleegyezése nélkül is tehetjük, mert Finnországgal nem vagyunk szerződve;
de nem akarjuk Gallén ellenére tenni. Azért fordultam hozzád, hogy kegyeskednél
közvetíteni részünkre a művész engedélyét a képek clichéinek megszerzésére, illetőleg a még clichében el nem készültekről cliché készítésére s ezek közlésére. Ha tudnám, hol van Gallén, egyenest hozzá fordúlnék, de fogalmam sincs, hogy hol s merre
jár. Te talán összejössz vele Helsinkiben s szóba hozhatod előtte ezen ügyet.
A Valvoja számára örömest írok valamit. Csak óhajtanám, hogy régi rossz arcképem helyett egy újabbat közölnél: ilyennel most már szívesen szolgálhatok, mert van.
Szintúgy megígérem és meg is teszem, hogy küldök a Valvoja részére szánt dolog
mellett egy kis jegyzetet Kalevala-fordításomról is. Ehhez talán közölni lehetne a Vas.
Ujságban közölt képnek párját: egy másik fölvételt a Nemzeti Muzeumban tartott és
igen nagy sikerrel járt Kalevala-előadásról, melyben Wichmann-né meg Liipola és
két magyar fiatal ember finn jelmezekben és finn szobában a Kalevalából szerkesztett
kis epizódot adnak elő. Ez a kép birtokomban van és sehol sem jelent meg. De ez talán a Valvojába való lenne, nem a F.U.F.-ba. Majd elküldöm Neked s akkor magad a
legjobban látod, beleillik-e folyóiratodba.
Én most a magyar folklore ehanyagolt területén kutatok szorgalmasan. Itt még lépten-nyomon találkozik új fölfedezés. Nem rég tettük közzé a Nyelvészeti Füzetekben
A Regös Ének c. tanúlmányomat. Remélem, Simonyi megküldte Neked az összes füzetet. Ha nem így volna, az enyimet mindenesetre lesz szerencsém megküldeni, mihelyt Simonyitól tpéldányokat kapok.
Legszívesebb üdvözlettel maga és kedves nőd ő nagysága számára, vagyok
igaz híved
Vikár B.
Bpest IX. Ráday-u. 41.
1907 I/9
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172. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1907. március 24.]

Bp, 1907. 3/24
Kedves Barátom,
Nem írtál arról, ami engem szintén nagyon érdekelt volna: gyűjtesz-e dallamokat
is fonográffal? Úgy hiszem ezt mégis megteszitek, mert igazán kár volna elmulasztani
egy szép mutatványos előadást: „a moldvai csángók dalai”. Nem lenne utolsó dolog
Budapesten egy finn tudóstól hallani meg a mi idegenbe szakadt véreink költészetét.
Sok írni valóm volna, de bocsáss meg, hogy csak igen röviden kell végeznem. Itt
van Gallén, róla cikket kell írnom s azonkívül nagybeteg apósom is rengeteg gondot
ad, egyéb halmos teendőkről nem is emlékezve. Arra számítok azonban, hogy 1.) ez
a levelem még ott talál, s ebből megérted, hogy Budapestre jöveteledkor alaposan ki
akarom magamat veled beszélni, tehát erre tartom fenn közléseimet; 2.) remélem,
hogy a lázongó szegény oláh parasztok Titeket nem fognak agyon ütni, s így az óhajtott találkozás mentül előbb meglesz, t. i. mostmár remélhetőleg nem maradtok ott
tovább.
Kedves nőd megbízásának igen hiányosan tudok megfelelni. Művészet − ezzel a
fiam foglalkozik. De a jegyzékben első pillantásra is észreveszem, hogy Mányoki,
Kupeczky festőművészek (a két legrégibb, de híres festőnk) és a két Kolosváry-testvér
legrégibb jeles szobrászaink hiányzanak. Az újabbakból [Lavotta!] pedig: Liezen =
Mayer és a legelső: Mészöli, aki több Munkácsynál, azután Vaszary, Kriesch, Nagy
Sándor László, a két Olgyay és főképen Mednyánszky : ezek mind különbek Fesztynél.
Popper nem magyar, ellenben Joachim, Dohnányi magyarok és elsőrendűek. Ha én
teljesen laikus fejjel ennyi hiányt látok: bizonyára még több is lesz benne. Azért jó
volna ügyet akkorra hagyni, a mikor itt lesztek és a dolognak utána lehet nézni a N.
Muzeumban, a Reinach-féle Kistükör magyar részében (ford. Lázár Béla) meg a
Szépműv. Muzeumban. Mert nincs kizárva, hogy oly név is maradt ki, amelynek hiánya megbocsáthatatlan lenne. S mivel annyi már a finnista nálunk − hála Isten − mint
mezőn a liliom, vigyázni kell a tollára mindenkinek, még a kedves Zsülinek is. Ezért
mondd meg neki kérlek, hogy illetéktelennek tartván magamat még csak segítségnek
is ebben az ügyben, melyhez mitsem konyítok, ajánlom az itteni alapos kiegészítést.
A magyar művészetről Divald nyomozásai és közlései után nem oly könnyű ma már
nyilatkozni, mint ezelőtt, amikor csak a legújabb dolgokat ismertük (mint Zsüli) és
nem néztünk utána a régiségnek, melyben Szent László királyunkig viszik fel oly magyar művészek sorát, akik külföldön is híresek valának!
Örülök, hogy Regős énekemet megkaptad és érdeklődéssel olvastad. Bizonyára
(mint magam) észreveszed sok hiányát. De hát oly töretlen tér ez nálunk, hogy lehetetlen sokat nem botlani.
Mindenesetre várjuk értékes közléseidet a moldvai csángók nyelvéről. Nagyon kiváló érdem lesz a mai nyelvészetünkben a Te gyönyörű vállalkozásod. Vajha mennél
hamarabb feldolgozhatnád anyagodat! Egy tisztán nyelvészeti felolvasást az Akadé-
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miában vagy még inkább a Nyelvtud. Társ.ban el nem engedünk! Mindenek fölött
pedig ne csángjatok már ott tovább, hanem gyüjjetek haza. Kedves nődnek hódolatom, neked csók és ölelés!
Igaz híved
Vikár

173. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1907. április 23.]

Budapest, 1907 4/23
Kedves barátom,
Nagy elfoglaltságom mellett is, a mely nem áll mögötte még a tiednek sem, most
újra kénytelen vagyok téged munkád közepett háborgatni. Jobb szerettem volna, ígéretemhez és óhajodhoz képest, valamit küldeni Kalevala-fordításomról lapod számára,
mint azzal jönni, hogy ismét csak hozzád fordúlok újabb kéréssel a Kalevala ügyében.
Mint neked megírni szerencsés voltam, fordításomat az Akadémia fogadta el kiadásra. Bírálóim Gombocz és Szinnyei voltak, s a fordítást igen jónak találták (ez
igazán meglepett tőlük). De azért nem jelenheti meg az idén, mert tavaly karácsonkor
a budgetbe már nem volt fölvehető. Hát maradna a jövő évre − a budgetbe való fölvétel, s így legjobb esetben 1908 Karácsonyra lehetne közzétenni. Most az Athenaeum
nekem azt az ajánlatot teszi, hogy kiadja rögtön, még az idén fordításomat, ha − és itt
jövök majd elő a kérelmemmel − a Gallén-féle kész képekről clichéket szerezhetnénk
hozzá [előnyösen], hogy színes illusztrációkkal jelenjék meg a mű. Egy drágább − 10
k-ás − és egy olcsóbb − 5 k-ás − kiadásról volna szó. Én itt Budapesten beszéltem
ugyan Gallénnel s említettem előtte, hogy az Akadémia is szeretné az ő − Gallén −
képeivel diszíteni a Kalevala magyar fordítását, nevezetesen azokkal a képekkel, amelyeket a Gallénről szóló, gondolom: Hagelstam-féle monografia tartalmaz. De az
Athenaeumnak más kellene: az eredeti képekről készűlt, színes nyomásra való clichék,
amelyeket ő − az Athenaeum − rendelne meg és készíttetne el ott Helsinkiben, hogy
a kész, nyomás alá alkalmas clichék birtokába jusson. Tudják itt is, hogy Gallén foglalkozik a teljes illusztráczióval. De míg az elkészűl, miért ne lehetne a már úgyis
várva várt magyar Kalevalát mintegy ízelítőűl („mauksi”) illusztrálva kiadni a geniális
művész képeivel? Mire a teljes illusztráció meglesz, a mi kiadásunk úgyis egészen elfogyna, s akkor szintén az Athenaeum útján meg lehetne csinálni az új, nagyobb
dísziadást magyarúl is. Az Athenaeum mind nyomdailag, mind pedig könyvkiadó- és
colportage üzletével már most le volna kötve a későbbi díszkiadás ügyében is. Ez pedig nagy nyereség volna.
Szerénytelen kérésem oda irányúl: kegyesedjél Gallén barátunkat sügősen felhajtani s vele ez ügyet megbeszélni. Nekem csak erkölcsi érdekem van a dologban, hogy
munkám − a legnagyobb műfordítói díj nyertese − ne pihenjen tovább az Akadémiánál, mert az Athenaeum egy fillérrel sem ad többet, mint az A.
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De úgy vélem, hasznos lenne finn szempontból is elősegíteni, hogy a magyar Kalevala ily szép köntösben s ily a nagyközönség számára megnyerőbb alakban lépjen
mentűl elébb a világ elé. Szíveskedjél megtudni Galléntól, mily föltételek mellett kaphatnók meg a színes clichéket − vagy, ha ez lehetséges − az eredeti képeket és rajzokat
itteni clichírozás végett. Egyáltalán mit jelentene pénzügyileg a dolognak ez a része
finn oldalról? Olyanféle alakot tartunk szem előtt, mint a Gallénről szóló monographia
s a clichék egy és két lapnyi nagyságúak lennének. Gallén egyenest nekem írhatná
meg a választ, hogy Te mentve légy attól. Bölcsen tudom, mit jelent egy hosszabb levél írása magunkféle urakra nézve.
Kedves nőd ő nagyságának és Neked mindkettőnk legszívesebb üdvözletét küldve
s baráti jóságodat előre is hálásan köszönve, vagyok
igaz híved
Vikár Béla
IX. Ráday-u. 41.

174. VIKÁR BÉLA  SEMAYER VILIBÁLD
[Budapest, 1907. április 25.]

Országos Magyar Gyorsiró Egyesület, Budapest
1907 IV/25
Kedves barátom,
Marczi fiammal 30 db. új hengert gyüjtöttünk tót dalokkal. Ezeket előre küldöm
általa, megjegyezvén, hogy a minisztérium megbízásából tavaly gyüjtött magyar hengereket – miután Kereszty hetenkint nálam lekótázásukat végzi – majd csak jövő hó
folyamán adhatom át.
E tót hengerek átvétele iránt (a Muzeum részéről) szíves intézkedésedet kérem. Ha
nem volna teljes fedezet, az sem baj, hogyha csak egy részét is átvehetnéd a megállapított kulcs szerint, s a többi későbbre marad.
Szíves üdvözlettel híved
Vikár

175. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1907. május 2.]

Budapest, 1907 V/2
Kedves barátom,
Legutóbbi levelem óta eszembe jutott, hogy az ott megpendített terv még ki volna
bővíthető. Ugyanis miért ne jelenhetnék meg egy ideiglenes díszkiadás a már kész
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Kalevala-illusztrációkkal egy időben finnűl és magyarúl? Minthogy ily magyar kiadásra, Gallén képeivel, van magyar kiadó, még pedig első rendű, sőt nem egy, hanem kettő is van: Akadémia és Athenaeum, semmi kétségem sincs az iránt, hogy a
finn-magyar kiadást is elvállalnák ugyanezek, akár egy kétnyelvű, akár külön finn és
külön magyar kiadást. Az Athenaeumról ez iránt kezeskedem; az Akadémiánál − ennek ismert lassúsága miatt − nem oly gyors, de épp oly bíztos a siker, hiszen Heinrich
főtitkár hozzájárúlt azon eszmémhez, hogy − a kész clichék kölcsönvételével − illusztrált kiadást készítsünk. Már most azért fordulok újra hozzád: méltóztassál fontolóra venni és Gallénnal megtárgyalni tervemnek ezt az új oldalát is. Kérlek egyúttal,
magyarázd meg Gallénnak, hogy azért nem fejtettem ki az ügyet levelemben ő előtte,
mert akor kétszer kellett volna (t. i. neked is, neki is) ugyanazt megírnom, holott
egyszer is sok, mert:
Nem írok, nem olvasok,
Én magyar író vagyok –
szabadon Petőfi után. Meg azt is kérem figyelembe venni, hogy mégis csak könynyebb a magyar nyelv használata, mint a finné, s ily fontos ügyben nem akarok hibát
− legyen az bár nyelvhiba − elkövetni.
Fogadd nőm nevében is legszívesebb üdvözletemet és kérlek: fogadd hazafias
gonjaidba az eléd terjesztett ügyet. Kedves nődet is melegen köszöntjük.
Régi barátod
Vikár
U.i. Fontos, ezt majdnem elfeledtem, hogy a magyar kormány 5-6 száz példányt
fogna rendelni a Kalevalából, ha színes illusztrácziókkal jelenik meg (Galléntól).
Nem volna-e jó: finn-magyar, kétnyelvű kiadást arrangírozni, tekintve a magyar kormány érdeklődését.

176. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1907. május 18.]

Kedves barátom,
Gallén levele meggyőzőtt arról, hogy készségesen teljesítetted multkori kérésemet.
Most a művésztől kapott tájékozás alapján eljártam két helyen: a magy. kir.
cultusministerium művészeti osztályánál és az Athenaeumnál. Eljárásom eredménye
az, hogy a Kalevala finn és magyar külön díszkiadásának ügyében sikert úgy lehetne
elérni, ha a költségek egy része, nevezetesen 50.000 K, a finn állam segítsége által
biztosítva lenne. Ily támogatás fejében az Athenaeum részvénytársaság készítene: 1)
magyar díszkiadást az én fordításommal, 2) finn díszkiadást, 3) magyar olcsó képes
kiadást (5-6 k), 4) finn olcsó képest kiadást (5 k.); továbbá: 5) fizetné a művész tiszteletdíját, 6) előállíttatná az összes szines kliséket Helsinkiben (ez maga cca 30-35 ezer
k), s az összes többi kliséket itt helyben, 7) fizetné az én tiszteletdíjamat mind a két
kiadás után, 8) fizetné mind a két finn kiadás tiszteletdíját, szóval: viselné a két ki-
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adásnak összes költségeit. Ezenkívül nagy külföldi összeköttetéseinél fogva gondoskodásba venné azt a kérdést is, hogy a Kalevala a magyar és finn nyelven túl németűl
s esetleg más idegen nyelveken is megjelenjék ugyanazon illusztrációkkal.
Természetesen a finn államtól (vagy esetleg finn részről más úton) nyerendő ezen
támogatásért az Athenaeum annak megfelelő számú tiszteletpéldányokkal szolgálna.
Az is önkényt értetik, hogy a kért műnek Finnországban is forgalomba hozataláról
szintén gondoskodnék.
Az a kérdés már most: lehetséges volna-e tőletek ily föltételek mellett a kívánt támogatást megnyerni? Ha erre igenlő lesz a Te szíves feleleted, amely bár egy levelező
lapon is küldhető, akkor én − az Athenaeum francia nyevű meghatalmazásával − finn
nyelven beadványt küldök a Ti kormányotoknak és kérem az ügynek sürgős elintézését. Utóvégre a költésg több évre is elosztható, az Athenaeum szívesen előlegezi a
költségeket.
Hozzáadom ezekhez, hogy itteni illetékes vélemények szerint (már t. i. könyvkiadói véleményekre célzok) a siker csak úgy lenne a közönség körében biztosítva, ha a
magyar díszkiadás itt jelenik meg. Egy Helsinkiben készűlt ily kiadás iránt mégis bizonyos előítélet fogna helyet. A nagy nemzetközi vállalkozás tehát, a magyar viszonyok mellett, csak azon esetben jöhet létre, ha itt oldjuk meg és nem másutt. Továbbá
minálunk éppen a mostani időpont (Apponyi és a nemzeti kormány) a lehető legkedvezőbb és ennek elszalasztásával a most egészen biztosított sikert kockára tennők.
Szíves válaszodat mielőbb kérve, az említett pontra nézve s talán utasításodat is:
hogyan és kihez kell intézni a folyamodványt, − feleségemmel együtt legmelegebben
üdvözöllek benneteket és vagyok
régi híved
Vikár B
Budapest IX Ráday-u. 41.
1907 5/18

177. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEKSANDRA
[Budapest, 1907. október 10.]

1907. X. 10. Budapest
Tisztelt Alexandra Gripenberg, képviselő, Helsinki
V. Mezőfi barátomnak, magyar képviselőnek, információkra lenne szüksége az Őn
jósága folytán arra nézve, hogy a női képviselők milyen mértékben vannak hatással az
általános ügyekre: van-e bármilyen jelentősége annak, hogy részt vesznek a törvényhozásban, mekkora részt vállalnak abban stb.?
Öt ugyanis felkérték, hogy támogassa itt a magyar nőegyesületek kérelmét, ami a
női választójogot illeti. Fontos lenne az is, hogy nyomtatásban megkaphassuk az új
finn választójogi törvényt, ha lehetséges a témát érintő többi írással együtt. Honnan
lehetne ezeket megrendelni és mennyibe kerülne?
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Bocsásson meg, hogy válaszát és segítségét merészelem kérni ebben a kérdésben.
A legnagyobb tisztelettel
BVikár

178. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1907. december 23.]

Rejtvények
Hős Hunyadi áll itt jobbra.
Miért oly kicsiny a szobra,
Mért haragszik mint egy talján
Mért van lenn a lépcső alján?
És vajjon a Kalevala
Megjelenik-e valaha,
Meddig űlnek rajt a vének,
A kik eddig rajt űlének:
(Heinrich, Szily, Szinnyei
S az ő apró finnjei)
Mindez rejtvény, megfejtendő,
Mint maga az új esztendő.
Nem izgatnak e talányok,
B. ú. é. k.!
Vikár
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179. VIKÁR BÉLA  LEGIFJABB SZÁSZ KÁROLY
[Budapest, 1908. január 31.]

Igen t. Uram,
A Kalevala-ügyben, úgy vélem, az ügynek az szolgálna legjobban, ha méltóztatnék
kérdés helyett oly alakban írni át az Akadémiához, hogy a Ministerium hajlandó az
1908/9 illetve 1809. <sic!> évi budget terhére az új fordítást 600 példányban (á 5 K)
megrendelni, ha az Akadémia a fordítást kiadja s a megrendelendő példányokat az
illető címekre annak idején szétküldi.
Erre azután majd az Akadémiától a napokban tartandó budgetirozó összes-ülés
alapján meg fog menni a válasz, hogy igenis vállalkozik a kiadásra és a szétkűldésre.
Az átírás és válasz másként hosszabb időbe kerűlne, mintsem az évek óta húzódó ügy
szempontjából kívánatos.
Midőn ezt nagyb. figyelmébe ajánlani bátorkodom, egyszersmind legyen szabad
újra kérnem sürgős intézkedését.
Kiváló tisztelettel
régi híve
Vikár B
Bpest, 1908. 1/31.

180. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1908. június 23.]

Bpest 1908 6/23
Kedves barátom,
Wichmann tudósít, hogy szeretnéd megtudni czímemet. Okt. elejéig Bpest I. Hűvösvölgy, Hidegkúti út 81. sz. alatt lakom. Nagyon örűlnék, ha ez adatnak mentül
hamarabb hasznát vennéd.
Ujságképp írhatom, hogy a Kalevala már teljesen ki van szedve s Karácsonyra minden bizonnyal megjelenik (nem a [többi] finnisták érdeméből, hanem mert kieszközöltem a cultusminiszter támogatását, s így az Akadémia most már sürgősen kiadja).
Továbbá megjelenik ugyanakkor, v. már előbb is, a Kullervo-énekek Julius Krohn-féle
változata is külön Gallén képeivel.
Sok számos üdvözletet küld
régi híved
Vikár B
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181. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1908. július 16.]

Kedves barátom,
A Fiume kávéházban írok neked, itt most üres nagy helyiség van rendelkezésemre,
holott mi a Hűvösvölgyben annyian vagyunk (és hozzá ép ma egész napra vendéget
is kaptunk), hogy ott nem írhatnék ily nyugalmasan.
Igen sajnálom, hogy elutazástok előtt nem lehetett hozzátok szerencsénk. De méltányolom a nehézségeket s abban reménykedem, hogy esztendőre legalább én ismét
Finnországba megyek s akkor találkozunk.
A Kalevala-fordításomra vonatkozó főbb adatokat ide mellékelve küldöm. Megtarthatod őket, nincs rájuk szükségem. Hozzáadom még, hogy a teljes Kalevala-szöveg már ki van szedve s az utolsó simításokat most végzem rajta. Ezután még látniok
kell a textust − az Akadémia bölcs szabályai szerint − két bírálómnak, Szinnyeinek és
Gombocznak, s észrevételeiket, melyekhez azonban nem vagyok kötve, be kell várnom. Így is remélhető, hogy a díszkiadás Karácsonyra megjelenik. Remélem azt is,
hogy ez a csupán 1200 példányban készülő kiadás hamarosan el fog fogyni, s akkor,
ha lehet, egy népszerű és olcsó kiadást rendezünk (3 vagy 4 k ár mellett) Hornyánszkyval. Ebben azután megjelenhetnének a finn stereotyp kiadás összes illusztrációi, s teljes apparatus volna adható. Ha alkalmad lesz szóba hozni az ügyet privatin
a Suom. Kirj. Seura emberei közt, jó lenne útját egyengetni annak, hogy a Társaság
tegye lehetővé megrendelése által az új olcsó kiadást. Bízom különben a díszkiadástól
várható erkölcsi sikerben, hogy az olcsó kiadásnak útját tetemesen elő fogja készíteni.
Mint érdekes dolgot említem meg a vallásügyi miniszternek azon újabb tényét,
mellyel pályanyertes Kullervo-fordításom külön kiadásáról 600 példánynak az iskolák részére való megrendelése által gondoskodott. Ennek szinte jobban örülök, mint
a teljes Kalevalának. De itt megint finn részről van egy kis akadály. Gallén-Kallela
barátunk vállalkozott a címlap díszítésére, írtam is neki már sürgetőleg, de úgy tudom, ő valahol a finn vizeken kószál motoros csónakával s kisebb gondja is nagyobb
annál, hogy Kullervo-könyvemhez címképet fessen. Hornyánszky, a kiadó már rég
várja pedig, hogy a kép jöjjön, s a mű őszre, még a teljes K-a előtt, mint ennek előfutára megjelenhessék. Nem tudod a Gallén hollétét, s nem tudnád-e közölni vele valahogyan: mily epedve várjuk küldeményét? Egy másik, fiatalabb finn művésztől volt a
Jorgend-ben egy Kullervo illusztráció (a mint K. a fára képeket ír) azzal az eszmével
foglalkozom, hogy ezt is be kellene venni az illusztr. Kullervo-kiadásba. de nem venné-e rossz néven Gallén? Megjegyzem mély titokban, hogy a Kullervo-kiadást Gallénnak fogom ajánlani, s ezt a miniszterium nagyon helyeslőleg fogadta. Ő neki azonban erről nem szabad tudnia semmit; feleségemen és a miniszteriumon kívül senkivel
nem is közöltem, neked is sub rosa írom meg. Hadd legyen a jeles művész és a kiváló
embernek ez a kis meglepetés fenntartva.
Egyébként a modern Magyarország c. munkámmal sokat és állandóan el vagyok
foglalva. Úgy szeretném, hogy őszig legalább nagy részével készen legyek.
Sógorodat, kiadómat üdvözöld alkalmilag nevemben.
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magadnak és kedves tieidnek minden jót kívánva s a fentieket szíves jóindulatodba
rekesztve, sok üdvözlettel vagyok.
Budapestt I Hidegkúti út 81
08 7/16
igaz híved
Vikár B
<a Magyar Tudományos Akadémia 1908. III. 19-i gyűlése, 217. oldalon a 48-as
pont:>
48. Az I osztály folyó évi január 7-én tartott üléséből melegen pártolja Vikár Béla
Kalevala-fordítását, melynek megjelenése, mind az eredetinek nagy jelentősége,
mind a fodítás jelessége miatt, igen óhajtandó. Minthogy az osztály nincs abban az
anyagi helyzetben, hogy a munkát saját költségvetése terhére kiadhassa, felkéri az
Akadémia elnökségét, hogy e kiadásra módot találni szíveskedjék. − A kiadás eszközlése az elnökség pártfogásába ajánltatik. [P.S. az elnökség intézkedett a kiadás iránt,
hogy az még az idén megtörténhessék. A könyv árát 10 k-ban állapította meg. Kiadóúl
illetőleg nyomdáúl a Franklin választatott. A könyvhöz népszerű bevezetést ír a fordító, s névmagyarázatok és jegyzetek jönnek hozzá. Ára 10 K lesz.]
<a miniszter levele:>
22681 sz.
A „Kalevala” finn eposznak Tekintetességed magyar fordításában, a M. Tudományos Akadémia által való kiadhatását a magam részéről őszintén óhajtván, hajlandó
vagyok a kiadandó műből 400 példányt a M. Tud. Akadémia által felajánlott s
példányonkint öt koronában megszabott mérsékelt árban megrendelni olyképen,
hogy a 400 példányért járó 2000 korona vételösszeget, a megrendelt példányok beszolgáltatása után, de csakis a jövő 1909 év folyamán utalványozandom az Akadémiának.
Erről Tekintetességedet, mult évi december hó 21-én kelt kérvénye folytán azzal
értesítem, hogy a megrendelésre vonatkozó határozatomat egyidejűleg közöltem az
Akadémiával.
Budapest, 1908. március 24.
A miniszter helyett:
o. a.
államtitkár
Tekintetes Vikár Béla úrnak
Budapest
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182. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1908. december 8.]

Bpest, 1908, XII/8
K. b.,
az újságszelvényt hálásan köszönöm. A F.u. T. tagjául való megválasztásom a legszebb karácsonyi ajándék, a mit kaphattam. Most jelenteni kívánom, hogy a finn-magyar ritmusról szóló értekezésem jóformán elkészült. Írtam erről Setälänek is, megmondván, hogy néhány hangjegynek közlésére volna szükség: lehet-e. Jó volna azt
tudnom, valamint azt is: hány ívre terjedhet az értekezés. Számításom szerint két-három ívet tenne ki, de összevonhatnám akár egy ívre is.
Az a véleményem, a melyre az itteni régi dalok és melódiák vizsgálata vitt, hogy a
magyarban még az Árpádok alatt a hangsúly csak hosszúság esetén (h. mag.hangzó v.
positio által) volt az első szótagon, teljes bebizonyítást nyer, s ez a finn nyelvre is kiterjed. Nagyon fontos eredmények.
Számtalanszor köszönt kedveseiddel együtt
V. B.

183. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1908. december 17.]

Bpest, 1908 12/17
Kedves barátom,
volt szerencsém tegnap elküldeni Neked Kullervo énekei című munkámat.
Hornyánszky Viktor szép kiadása; a 3 színű klisé Helsinkiben készült Hertzberg és
Lilius-nál. Jó lenne ha fölvetnéd illetékes helyen azt az eszmét, hogy a Suom. Kirj.
Seura rendelje meg a magyar Kullervot 50 v. 100 példányban, buzdításúl
Hornyánszkynak, ki most Kivi Hét testvére díszkiadásának tervével foglalkozik. Nagy
dolog lenne ezt is nyélbe ütni.
Kedves tieiddel együtt sokszor köszönt igaz híved
Vikár B
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184. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1908. december 31.]

Kedves barátom,
A Valvojának szánt kis cikket már elküldtem címedre; a másik most van munkában. Kullervo énekeit remélem megkaptad.
B.ú.é.k. Neked és kedves tieidnek
Bpest 1908 12/31
régi híved
Vikár B

185. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1908. december 31.]

Bpest 1908 12/31
Kedves barátom,
Köszönöm a szíves küldeményeket, amelyek mindenike vagy személyileg vagy tárgyilag nagyon érdekelt. A „Kullervo énekei” megjelent ám egyszerűbb kiadásban is
(melyen az illusztrációk jobbak), de Te díszpéldányt kaptál!
B.ú.é.k. Neked is és kedves tieidnek, familiástul:
Régi híved
Vikár B
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186. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
[Budapest, 1909. január 2.]

Tisztelt prof. Úr.
Nagyon örülök, hogy a Kullervo runók tetszenek Önnek! Néhai atyja összeállítását
követtem, mivel nagyon beleszerettem. Nagyon sok költői szépség van bennük, olyanok, amelyek a Kalevala szövegéből hiányoznak. Most hamarosan megjelenik az
egész magyar Kalevala, ezt szintén elküldöm Önnek.
Sok üdvözlettel részemről és feleségem részéről, a legnagyobb tisztelettel és barátsággal
Vikár Béla
B.U.É.K. 09. I. 2.

187. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1909. március 3.]

Bpest, 1909 III/3.
Kedves Barátom,
Az idezárt levél és munkám első fejezetének eleje, amit még febr. 1-én küldtem el
k. sógorodnak nevén Helsingforsba (via Stettin) visszajött a póstáról Helsingforsból
azzal a jelzéssel: Okund Koski (levélhordó). Kérlek, szíveskedjél ezt hozzá eljuttatni
fordítás és tudomás végett azzal, hogy – amint írtam – most már a továbbiak hamarosan fognak következni. Ő már bizonyára azt gondolta, hogy egyáltalán nem tartom
meg szerződéses kötelezettségemet.
Azt is közöld vele kérlek, hogy a képek Berlinből fognak hozzá eljutni, mert azokat
oda küldtem a finn-svéd kiadás után megjelenendő német kiadás érdekéből. Képeim
különben nincsenek még együtt. Még számos új fölvételt kell csináltatnom.
Kalevalámat (remélem) megkaptad.
Sokszor köszönt kedves tieiddel egyetemben, szívességedet pedig előre is hálásan
köszöni
Igaz híved
Vikár B
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188. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Jászberény, 1909. május 11.]

Jászberény, 1909 11/V
Üdvözöllek innen!
Nemsokára írok többet is.
Barátod
Vikár B

189. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1909. május 15.]

Bp., 1909, V/15
Kedves barátom,
Jászberényből írtam neked pár sort képes lev.lapra. Sietek most már innen a hamarosan ígért levélbeli választ is megadni.
Először is hálásan köszönetem a baráti meleg üdvözlésért. Jobban esett, mint a
hazai lapok némelyikének agyba-főbe magasztaló ismertetései (legutóbb pl. a Bud.
Hírlapé Sebestyén K-tól, aki 8 v. 10 hasábon ír, de Arany tanítványának tesz meg,
holott én nem Aranyról, hanem közös mesterünktől: a magy. néptől tanúltam a népies költés nyelvét). Igazad van: teljesen nyugodt lehetek aziránt, hogy munkámnak
hatása nem fog elmaradni. Hisz már most is mutatkozik. Az iskolák útján pedig ez a
hatás szélesedni és mélyűlni fog. De azért nem fogok babéraimon pihenni, sőt igazad
lehet: ha Isten megtart, még sokat fogok dolgozni. Csak most pár hétig kell a munkától lehetőleg tartózkodnom, kivált a szemem miatt, mely erősen szenvedő állapotban
és orvosi kezelés alatt van. Mindamellett – mint látod – engedély nélkül is, kihágáskép, írok és tudatom veled, hogy dolgozom is, még pedig a finn-magyar ritmus kérdésén, hanem írnokkal, nem saját szemem- és kezemmel. Mind a kettő (egyik a másik miatt is) tétlenségre lévén ítélve. Arra kérlek, légy némi elnézéssel állapotom iránt
és a közmondást kövesd: „Ami késik, nem múlik.”
Örömmel értesültem tanári kinevezésedről. Nálatok a jó nyelvészek mind az egyetemen voltak vagy vannak; nálunk az egyetemen kívül (Szinnyeit kivéve). Tegnap d.e.
kedves apósoddal sokat beszéltünk rólatok. A mi engem illet jobb szeretnék veletek
beszélni – de annak is megjön az ideje.
Mi alkalmasint soká Budapesten maradunk az idén, mert kúrám még hetekig tart
és utána „A mai Magyarország” cz. könyvemet akarom itt megírni. Közviszonyaink
roppant zavarosak és mindinkább züllenek. Az ember akárhova néz, nem talál üdítő
pontot. Ezért inkább mint valaha a biztos vígaszt nyújtó írótoll, tudomány és irodalom felé fordulok.
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Különnyomataidért szintén köszönet. A cseremisz kötés nagyon érdekel. A „Statisches” nem kevésbbé: ezeket csak most olvastam először. A szófejtéseket már megjelenésükkor.
Kedveseiddel együtt számtalanszor köszönt
Régi híved
Vikár B.

190. VIKÁR BÉLA  ADY ENDRE
[Budapest, 1909. december 1.]

Bpest 1909 XII/1
IX. Ráday-u. 41. III.
Kedves barátom,
Én egyszerűen üdvözölni akartalak a fővárosi díj miatt és veled óhajtottam volna
eltölteni pár esti órát. Egy és más dolgot is megbeszélhettünk volna. De hát ismerve
itteni állapotodat, alig merem remélni, hogy ezt nekem lehetővé teszed. A mód az
lenne rá, hogy Te adj nekem valamelyik estére találkozót. Kedd−péntek mindig itt
vagyok.
Ölel szer. bátyád
Vikár B.
[NB. A randezvous lehet nálam is, vacsorával összekötve. Vagy nem szoktál (párizsiasan) vacsorázni?]

191. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1909. december 25.]

Bp., 1909. 12/25
Kedves Barátom,
Bizonyára nem vársz tőlem most levelet, s ha mégis írok, nekem is nehéz; mint a
lapokból értesülök, nálatok hónapok óta nagy fölfordulás van: „kiesett a világ feneke”,
s így alig merek abban is bízni, hogy levelemmel megtalállak-e.
Mindenekelőtt egy nagy szívességre akarlak kérni. A „Mai Magyarország” c. munkát nem tudtam megírni, s kérnem kell szíves közbenjárásodat az iránt, hogy egy
teljes évi halasztást kapjak erről tőled értesítést. <sic!> Bár folyton munkálkodtam
ezen a művemen s a legnagyobb nehézséget: alkalmas képek gyűjteményét az egész
országból, sikerült legyőznöm úgy, hogy meg vagyok elégedve: magát a munkát, országunk egy évnél hosszabb ideje tartó züllöttsége miatt, megírni nem is lehetett.
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Mikszáth szintén nem tudta megírni a maga – nem mellőzhető – fejezhetét <sic!>.
Azt mondja: várnunk kell, míg az ügyek jobbra vagy balra el nem dűlnek. Azt sem
sejtjük még: mi lesz a választói joggal; de már bizonyos, hogy az Andrássy-féle terv el
van ejtve. A dualizmus revideálása, Magyarország-ellenes irányban, nincs kizárva. A
trializmus a levegőben stb. Mindezen viszonyok miatt, bár az országgyűlés szünetel,
idegeink oly zaklatottak, hogy legalább én, aki nyakig benne vagyok, állandó, nyugodt munkával hónapok óta hiába kísérletezem. Könyvemnek egyes fejezeteihez az
adatokat szorgosan gyűjtöttem, úgyhogy pár hó alatt – kizárólag azzal foglalkozva –
elkészülhetek vele, de a feltétel az, hogy normális állapotok legyenek ismét. Idegeim
az izgalmak (és a múlt évi túlfeszítés miatt, a parlamentben) annyira ki vannak merülve, hogy a F.U.T számára ígért czikket sem tudtam eddig szállítani, pedig az csak
pár napi munkát kívánna, mert minden megvan hozzá.
Légy kegyes tehát kiadómmal ebben az értelemben magadat érintkezésbe tenni.
„Ami késik, nem múlik”; s azonkívül az ő érdekében is fontos lépéseim sikere esetén,
amelyeket mér rég tettem, sokkal jobb és vonzóbb munkával fogok majd előállhatni,
mintsem különben. Sikerült ugyanis megnyerni egyes intézeteket és egypár nevezetes
vidéki góczpontot (Szeged, Temesvár, Debreczen) arra, hogy művemben való felhasználás végett egészen új, művészi fényképfölvételeket csináltassanak, s ez még folyamatban van. Mintegy 70 kész és nálam már meglévő fénykép szintén egyenesen
munkám számára készült; ezeket szívesen elküldeném azonnal czímedre v. a kiadónak, ha tudnám, biztosan czélhoz érkeznek s az új rendszer nálatok nem teszi rájuk
valami czímen a kezét, s így nem károsodom érzékenyen elvesztésük által. Ez iránt
szíves tájékozásodat kérném.
Másoktól hallom egyébként, hogy Te és kedveseid jól vagytok. Adja az ég, hogy így
legyen a jövő évben is! Az egyesek jólléte enyhíti némileg a közös bajnak súlyát…
Itt mindenki, magyarok és nem magyarok egyaránt, a legmélyebb rokonérzettel
fájlalja az ott történőket; és biztosítlak, hogy a jogtalan, erőszakos eljárás többet árt itt
és mindenfelé, ahol becsületes emberek és európaiak élnek, mint használ odahaza
nekik a velük hasonszőrű elemek helyeslő véleménye. Nálunk egyenesen hajmeresztőnek találják az új fordulatot, a legnagyobb barbarizmusnak, amely valaha történt s
amellyel egyszersmindenkorra aláásták Európa jó véleményét maguk iránt. Utóvégre
az egyszerű rablást akármilyen elmélet sem teheti mássá. Lesz erről még sok szó nálunk és egyebütt a sajtóban és közvéleményben.
Szívességedre számítva, sokszor köszönt kedveseiddel együtt
Híved
Vikár B
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192. VIKÁR BÉLA  SZÁDECZKY LAJOS
[Budapest, 1910. január 1.]

1910. 1. 1.
NYUGAT ÉS KELET
Van nyugati pályaudvar
és van keleti.
Két irányban a magyart e
kettő vezeti.
Nyugaton a kulturából
Ha bevételez:
„Jóból is megárt a sok!” nagy
S régi tétel ez.
Ha Keletre megy: ott meg a
Kultura kevés;
Jobb hát nekünk mindenképpen
Az otthon levés.
Nyugat és Kelet között a
Középút van itt,
S ez a legjobb! Kivált míg az
Ifjúkor virít.
Középúton járni: szép elv,
Nem megvetendő;
Adjon mindent, mi ehhez köll,
Az új esztendő!
VikárB.
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193. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1910. január 1.]

10 1/1
Íme Károlyinak szobra,
Néz nyugodtan kissé jobbra;
Ha látná hazánkat mostan,
Hej, nem nézne ily nyugodtan!
Viharban honunk hajója,
Pusztulástól Isten ójja!
Hajónknak nyugalmas révet,
S így magunknak boldog évet!
Sok üdvözlettel és minden jót kívánva
Vikár B és családja

194. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1910. január 20.?]

Bpest, 1/20 1910
Szívbéli köszönet a küldött értékes Kivi-kiadványért!
Csatolhatok a köszönethez egy kérést: kérlek, édes öcsém, az éves számlám ügyében járj közbe az Akadémiai Könyvesboltnál. Már egy <olvashatatlan> írtam nekik,
de nem küldik.
Sok köszönet még egyszer és üdvözlet!
Barátod,
az öreg Vikár B
[A mai Magyarország még pihen. Képtelen vagyok írni manapság.]

195. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
[Budapest, 1910. március 18.]

Bpest, 18/3 1910.
Barátom, finn szakirodalomra lenne szükségünk költőnkről, Petőfiről. A legkisebb
információt is, ami megtalálható. Mi jelent meg Petőfiről finnül, hol, kik fordították
és fordítják; Manninen, Ojansuu stb. Suonioról tudunk itt, de mást nem. Legyen
olyan kedves, adja ki ezt a feladatot az egyetemen egy fiatalnak, aki aztán egyenesen

EME
196

Levelek

hozzám fordulhat. A költségek és honorárium kifizetése itt történik rajtam keresztül.
Hiszen Ön is egyike Petőfi fordítóinak! Manninent nem ismerem személyesen, különben neki is írtam volna. Sok üdvözlet és köszönet előzetesen is. Barátja Vikár B
(Bpest, Parlament)

196. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1910. április 6.]

Kedves barátom,
A második cikket időnyerés céljából egyenesen a nyomdába küldtem. A kéthasábos <olvashatatlan> szedések iránt kellő utasításokat adtam. A cikk ugyanakkora,
mint az első, tán valamicskével több. Ehhez már semmi sem jön.
Bp. 1910 IV/6
Sokszor köszönt
régi híved
Vikár B

197. VIKÁR BÉLA  KROHN, HELMI
[Budapest, 1910. április 5.]

Budapest 5/IV
Mélyen tisztelt Professzor Asszony
Bár tudom, hogy nagyon elfoglalt, bátorkodom mégis egy kéréssel zavarni Önt.
Nem találtam más módot, és a dolog sürgős.
Egy magyar nyelven megjelenő Petőfi-könyvtárba kell ismertetőt írnom az északi
országok, köztük Finnország Petőfi-fordítóiról. Tudomásom szerint az édesapja volt
az első, aki Petőfit fordított finnre. Egyet én is olvastam, mely a Budenz-féle Finn
nyelvkönyvben jelent meg, és diákként olyannyira rajongtam érte (és nem voltam
egyedül), hogy kívülről tudtam: „ja kun ratsun selästä mä vaivun” stb. szavaltuk többször is Budapesten: a múzeumkertben, kávézókban stb. nagyon jó a fordítás, és olyannyira pontos, amennyira csak lehet. Igazi tudós és költő műve. De most édesapja
más Petőfi-fordításairól, ha vannak, kérek információkat, valamint róla magáról is,
életrajzit stb. Nem jelent meg esetleg valamilyen monográfia róla finnül, amiben benne lennének ezek az adatok is?
Meg tudná-e nekem Ön, Professzor asszony ezt szerezni, vagy oda tudna-e hatni,
hogy a megfelelő ember ezt megtegye? Írtam már korábban dr. Ojansuunak erről, de
nem kaptam választ. Talán elkallódott a levelem. Arra kérem Önt, tisztelt Professzor
asszony, hogy találja meg a módját, hogy a kívánt adatokat megkapjam. Talán dr.
Ojansuu már dolgozik is rajta, csak éppen − a finn mód ilyen − nem értesít engem
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addig, míg készen nem áll a munkával. Mindenesetre meg kellene kérdezni tőle, hogy
áll a dolog. A továbbiakban egy fotóra lenne szükség az édesapjáról. Szükségem lenne
még más Petőfi-fordítók − ha vannak ilyenek, a legújabbaknak is − munkáira, életrajzi adataira, Finnországból, finn és svéd nyelvűekre egyaránt. Nem lehetene ezt az
ügyet egy hozzáértőnek, magyarul is tudó írónak delegálni, hogy a Valvoja folyóiratban írjon róla, ahonnak én aztán a kívánt adatokat megkapnám? Például Ojansuunak?
Ha Ön kéri tőle, akkor biztosan megteszi. A turkui Ridderstöm nevű írót, aki egy
egész kötetnyi Petőfi verset adott ki, nem szabad efelejteni, az ő fotójára is szükség
volna. Ha mindez valamiyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor lenne-e esetleg
egy diák, aki ezt a munkát elvégezné, én szívesen fizetnék neki. Esetlegesen/általában
készen állok és kérem is a költségeit. Múlt hónap 13-án itt feminista meeting volt
Finnország ügyében. Én voltam az előadó. Az ide zárt levél a résztvevőknek ment az
én nevemben. Elküldöm Önnek is emlékbe. Reméljük, hogy hamarosan aktualitását
veszti. De most hasonló irányban tesszük a dolgunkat itt Budapesten is.
Vasárnap az orientalista Gazdasági Akadémia termében konferenciát tartottunk az
új Keleti Népek Egyesületének megalakulása alkalmából. Törökországot, Japánt és
Finnországot is bevettük. Nem egy tudományos, hanem egy olyan társaság alapítása
a célunk, amely általában ezeknek a népeknek a dolgaival foglalkozik és az egymás
közötti megértést és segítségnyújtást közvetíti bármely irányba: tudósok, utazók és
más egyének, valamint a népek dolgainak és helyzetének előmozdítását stb.
A mi kiváló költőnk, Zempléni Árpád új kötetét: Turáni dalok nagy érdeklődés és
rajongás kíséri. A kötetben Finnországról szóló versek is vannak. A kötet nagyon dicséretre méltó, tele van új eszmékkel és érzésekkel, és sokat segíthet a mi Keleti társaságunknak.
A legnagyobb tisztelettel üdvözli Önt és barátomat Eemil Nestort.
Régi barátja,
Vikár Béla
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1911
198. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1911. január 1.]

Vikár Béla
iró
1911. jan. 1.
B.u.é.k.

199. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1911. március 7.]

Budapest, 1911. III/7 (Országház)
Kedves barátom,
Nem volna-e megkapható Nálad a F.U.F. V. köt. azon füzete, melyben Te írtál Gróf
Kuun Gézáról? Nincs-e talán különnyomatod a cikkről? Az özvegy grófné kéreti általam egy gyűjtemény számára, mely a néhai grófra vonatkozó adatokat tartalmazza.
„Petőfi az északi népeknél” c. kis munkámat a napokban küldöm.
Sokszor üdvözöl
régi híved
Vikár B
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1912
200. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
[Budapest, június 27.]

Budapest, 1912. Jun. 27.
Mélyen tisztelt Tanár ur,
Méltóságos Uram!
A Felső Kereskedelmi Akadémiában megüresedett igazgatói állásra legyen szabad
dr. MÁTÉ LAJOS barátomat, budapesti főgimnáziumi tanárt, a Gyorsirászati Lapok
szerkesztőjét legmelegebben ajánlanom. Ritka jellemü, erélyes s a gyakorlati életben
is sokoldalulag tevékeny s a mellett jó tollu ember, a kiben Kolozsvárnak nemcsak
[ezen] intézete, hanem egész szellemi élete igen hasznos uj tényezőt nyerne.
Kiváló tisztelettel és őszinte
üdvözlettel:
Vikár Béla
a magy. tud. akad. tagja,
az O. M. Gy. E. Elnöke
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1913
201. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
[Budapest, 1913. január 25.]

A Kisfaludy-Társaság tagjának sok üdvözlet.
Vikár

202. VIKÁR BÉLA  HULTIN, TEKLA
[Budapest, 1913. június 19.]

13. 6/19.
Tisztelt Képviselő kisasszony
Arra kérem, hogy a gyűlés után jöjjön a Bristolba, a kávézóba (a kint levő nagy
teraszra) uzsonnázni! Legyen olyan kedves és mondja meg a többi finnországi hölgynek is!
Barátsággal,
Vikár B
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203. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1914. január 2.]

A kedves ifjú párnak további sok boldog évet kíván a
Vikár család

204. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Meran, 1914. április 4.]

Üdvözlet Délről! Két hetet töltöttem itt (betegen) s most megyek vissza szép hazámba. Mikor hozod el oda fiatal nődet?!
Olisitte varmaan tervetulleita molemmat!
Vanha ystäväsi
BVikár
Meran, 27/4 14

205. VIKÁR BÉLA  ATHENAEUM KIADÓ
[Budapest, 1914. június 3.]

Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat
Tekintetes Igazgatóságának
Budapest
Eladjuk Önöknek Rusztaveli „A Párduczbőrös lovag” cimü gruz népéposz magyar
forditásának szerzői és kiadói jogát a következő feltételek szerint:
1. A költői forditást közülünk Vikár Béla végezte, aki a teljes kéziratot köteles legkésőbb folyó év szeptember 1.-én Önöknek nyomdakész kéziratban átadni. A sajtó
alá rendezésben dr. Siklóssy László fog Önöknek segédkezni. Ez a körülménmy a
cimlapon a következőleg emlitendő meg: „Sajtó alá rendezte dr. Siklóssy László.”
2. A hőskölteményhez Zichy Mihály festőmüvész 26 képet rajzolt, amelyekből az
Önöknek bemutatott levonatok szerint kliséket készittettünk. Ezen rajzok kiadói jogát a kérdéses müben Farnady József ügyvédtől, mint Zichy Mihály müvészi hagyatékának gondnokától ezen kiadás részére az Önök számára megszerezzük. Azon nem
remélt esetben, ha a Vallás és Közoktatásügyi Ministeriummal a példányok átvételére
vonatkozólag nem sikerül megegyeznünk, mi sem vagyunk kötelesek a példányok
átvételére és kifizetésére. Ettől azonban a mü kiadása nem tehető függővé, ugyhogy
Önök a müvet az 1914 karácsonyig feltétlenül megjelentetni tartoznak.
3. Önök jogot nyernek arra, hogy a kérdéses munkát 2000, szóval kettőezer példányban nyomathatják. Ezen jog ellenében nekünk tiszteletdijat sem a szövegért sem
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a képekért nem fizetnek, hanem arra kötelezik magukat, hogy 600 füzött példányt
bocsátanak rendelkezésünkre a kész müből 2000 korona készpénzfizetés ellenében,
amely 600 példányt mi a Vallás- és Közoktatásügyi Ministeriumnak adjuk el.
4. Önök ezen 600 példányt csakis az idevonatkozó miniszteri megrendelés bemutatása után közvetlenül a Ministeriumhoz tartoznak leszállitani és nekünk nincs is
jogunk arra, hogy ezen 600 példányból bárki másnak bármily mennyiséget eladjunk
vagy bármily módon átengedjünk.
5. A 600 példányért járó 2000 koronát mi a Ministeriumhoz való leszállitás előtt
készpénzben tartozunk Önöknek megfizetni. Amennyiben ezt nem tennők, Önök
készpénzfizetés helyett elfogadják tőlünk az eredeti miniszteri leiratot és a Ministerium
első idevonatkozó fizetésrészletéről szóló nyugtánakt, amely Önöket hatalmazza fel,
hogy a Miniszterium által eszközlendő fizetést Önök vehetik fel. Ha a Ministerium
által fizetendő összeg 2000 koronánál nagyobb, ugy Önök a 2000 koronán tulmenő s
Önök által felvett összeget nekünk azonnal a fizetés megtörténte után készpénzben
átutalják.
6. Önök jelen egyezmény aláirása és a képek közlésére vonatkozó felhatalmazás
átadása után egy héten belül 700 korona készpénzfizetés ellen átveszik a 26 Zichy
Mihály képről készült kliséket.
7. Az Önök által kiadott 2000 példány elfogyta után ujabb kiadás eszközlése tekintetében ujabb megegyezés szükséges. Amennyiben megegyezni nem tudnánk és mi
más cégnél adatnánk ki a munka ujabb kiadását, Önök köteesek a 26 klisét 700 korona készpénzfizetés ellenében nekünk vagy az illető kiadónak átengedni. Ha azonban
külföldön nem magyar nyelvü kiadás részére óhajtanók a kliséket felhasználni, ugy
kötelesek Önök nekünk ezeket dijtalanul [a megfelelő biztositék letétele ellenében]
kölcsön adni; a klisék sértetlen visszaadásáért mindazonáltal szavatolni fogunk.
8. Az eddig közölt mutatványokon felül nincs jogunk a munkából vagy a képekből
további mutatványokat közölni, hacsak Önök arra nézve beleegyezésüket nem adták.
[Ez külföldi idegen nyelvű közlést nem érinti.]
Budapest, 1914. junius 3.
Kiváló tisztelettel
aláirás előtt megjegyezzük, hogy a második pontnak „Azon nem remélt esetben”
kezdetü része tulajdonképpen a harmadik pontra vonatkozik s a második pontba
csak leirási hiba következtében csuszott be. – A 8. pont pedig ugy értelmezendő, hogy
nekünk csak a tervezett és 1914 karácsonyi könyvpiacon megjelenendő mű szóban
forgó kiadásának megjelenése előtt nincs módunkban a szöveg és klisék ill. képek
felett rendelkeznünk, a jelen kiadás megjelenése után azonban igen. Egész megállapodásunk lényege az, hoyg itt egyszeri kiadásról van szó. A további kiadásokra nézve
visszanyerjük szabadkezünket, természtesen az 1—7§§-okban foglalt korlátok között.
Vikár Béla
Dr. Siklóssy László
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<külön lapon:>
3./ Önök jogot nyernek arra, hogy a kérdéses munkát 2000.- szóval kettőezer példányban nyomtathatják. Ezen jog ellenében nekünk tiszteletdijat sem a szövegért
sem a képekért nem fizetnek, hanem arra kötelezik magukat, hogy 600 füzött példányt bocsátanak rendelkezésünkre a kész müből 2000 korona készpénzfizetés ellenében, amely 600 példányt mi a Vallás- és Közoktatásügyi Ministeriumnak adjuk el.
Azon nem remélt esetben, ha a Vallás és Közoktatásügyi Ministeriummel a példányok átvételére vonatkozólag nem sikerül megegyeznünk, mi sem vagyunk kötelesek
a példányok átvételére és kifizetésére. Ettől azonban a mü kiadása nem tehető függővé, ugy hogy Önök a müvet az 1914 karácsonyig feltétlenül megjelentetni tartoznak.
(Ha a miniszteri megrendelés kevesebb számu példányra szól, a kevesebb példányért
a most emlitett arány szerint mi is kevesebbet fogunk fizetni.)
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1917
206. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1917. január 8.]

Kedves barátom,
Galgóczy J. sumer munkálatai felől írt b. leveledre van szerencsém a következőkben válaszolni:
Keleti Kultúrközpontunk könyvek kiadását is gondjaiba vette. Igaz, hogy mindenekelőtt a közeli: bulgár és török kapcsolatra nézve fontos kiadványokról kíván gondoskodni (Bulgária, föld és nép stb); de azt hiszem, a turánság őstörténete és ezzel
kapcsolatosan a sumer kérdés szintén oly tárgykör, mely a kultúrközpontot érdekelheti s mellyel – ami legfőbb célja – magának nagyobb közönséget is nevelhet. Azért
én úgy látnám helyesnek, hogy az Akadémia tegye át ajánlásával, a bírálatok alapján,
k. k.központunkhoz mindama kéziratokat, melyeket máskülönben kiadásra méltóknak ítél s melyek ebből a tárgykörből valók; így Galgóczy sumer dolgozatait, Bán
Aladár Kalevipoeg-fordítását és egyebeket is, amelyek ezentúl adódnak. Ily értelemben szándékozom magam is mint a Kalevipoeg-fordítás bírálója az I. oszt.-nak előterjesztést tenni s ugyanezt ajánlanám neked is. De mivel a K. K. K. irányadó egyéniségeiről – Pekár, Bánffy, Teleki − függ az illető munkák további sorsa, előzőleg őket
kellene a tervnek megnyerni. Ez iránt azonban ma még semmisem történt. Részemről természetesen örömmel karolom föl az ügyet, de a kezdeményezést Szily v. Szinynyei v. plane – leghathatósabban Berzeviczy eszközölhetnék. Az utóbbi ugyanis a K.
K. K.-nak szintén egyik főembere, tehát mind az Akadémiát, mind a K. Központot
egyaránt képviseli. Talán az osztály egyik legközelebbi ülésén megbeszélhetnők Szinynyeivel a követendő utat és módot, nehogy hibába essünk.
Bpest, 1917 I/8
Szíves üdv.
régi híved
Vikár Béla

207. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
[Budapest, 1917. január 18.]

Bpest 1917 I/18
Kedves barátom,
A munkabizottsághoz (Turáni T.) írt nagyb. leveled kapcsán szeretném a folyóirat
borítéklapján hírdetett közleményt: Rákóczi és a török diplomácia (nem tudom a
pontos címet) mentül előbb gépírva, magyarúl megkapni, hogy törökre fordíttassuk
és így tesszük közzé a Turánban. A többi témák is sorra fognak kerülni.
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Ugyebár kegyes leszel, szerk. kérésemet lehetőség szerint rövidesen figyelembe
véve, engem a Rákóczi-közleménnyel – amelynek terjedelmét nem kötjük meg –
mentül előbb megörvendeztetni?
Első számunk már kész s a körülményekhez képest sikerültnek mondható.
Sokszor köszönt
régi híved
Vikár Béla
VIII. Sándortér 3

208. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Budapest, 1917. január 19.]

Kedves Barátom,
Királyversed kiadása ügyében eljártam a vall.- és közokt. ministeriumban. nagy
megdöbbenésemre arról értesültem, hogy az ügy Majorvszky min. tanácsosnál van.
Ez baj! Mert erről az osztályról újabb időben kiforrott vélemény az írói és művészvilág előtt, hogy „Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”! Meg is mondtam nekik s egyben azt az óhajtásomat, hogy ne utasítsanak el „fedezet hiányában” s ne adják ki bírálásra pl. ifj. Wlassics bárónak (bár oh ne volna költő!), hanem – tegyék át a Keleti
Kultúrközponthoz, mi majd kiadjuk s el is terjesztjük. Meglehet, hogy éppen ezért
mégis kiadják éppen ők. Kitelik tőlük. De akkor legalább célt értünk már is.
A napokban személyesen adom át díjadat Lemminkäinent <olvashatatlan>
Budapest 1917 1. 19
Ölel
régi híved
Vikár Béla

209. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
[Budapest, 1917. február 12.]

Kedves barátom,
„Rákóczi török diplomatiáját” nagy élvezettel átolvastam és közlésre előkészítettem. Magyarúl kell azonban adnom, mert a nyomdai nehézségeket nem tudjuk legyőzni. Most pedig egy újabb kéréssel jövök: a már megjelent I. szám mintájára cikkedből egy-két lapnyi francia v. német nyelvű kivonat kellene. Ki csinálja azt meg?
Hajlandó vagy-e rá Te magad? Vagy kire bízhatnám helyetted? A kivonatért is tdíj jár,
még pedig – idegen nyelvű szöveg lévén – nagyobb.
Szíves intézkedésedet bizalommal kéri és várja
Régi híved
Vikár B.
Bpest, 1917 II/12
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210. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Budapest, 1917. március 26.]

Kedves barátom,
Királyéneked sorsáról szeretnék kissé csevegni veled. Holmi magasabb szempontokról van szó, amelyeket okvetlenűl figyelembe kell venni. Én legjobb szeretném,
hogy a Turánban csak a vers jelenjék meg, a dallamot pedig – a verssel együtt külön
kiadásban tegyük közzé, mégpedig IV. Károly királyunk és Zita királyné arcképével.
Az egész kiadás jövedelme – a költség levonásával – a Tietek lehetne tdíj fejben.
Hornyánszkyval már meg is állapodtam a nyomtatás iránt: 2000 p. (egyik finomabb:
1 K, másik olcsóbb: 50 f. kiadásban). Intézkedésemhez azonban szíves hozzájárulásod, mint gazdáé, hiányozván, ezt kérem sürgősen.
Ölel régi híved
Vikár Béla
Budapest 1917 3/26

211. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1917. április 4.]

Jellemzés Bán Aladár Kalevipoeg-fordításáról
Az észtek ú. n. eposza, melynek magyar fordítását a rokon finn irodalom köréből
való ismertetései s fordítói készsége révén jól ismert Bán Aladár dr. elkészítette s bírálatra Akadémiának benyujtotta, túlnyomó részben nem népi, hanem műköltés: dr.
Kreutzwald észt írónak és folkloristának műve. Megírására ösztönt a rokon finn nép
hagyományainak Lönnrot szerkesztette gyűjteménye, a Kalevala adott. Kreutzwald,
maga is egyik buzgó gyűjtője az észt népköltésnek, arra a gondolatra jött: nem volna-e lehetséges a Kalev fiáról szóló meséket és mondákat prózából versbe átköltve
ugyanolyforma egységgé szőni, minőt a Kalevalában Lönnrot tárt a bámuló világ elé.
Csakhogy az észt nép, mint maga Kreutzwald is, inkább lírai, mintsem epikai hajlamú lévén, az észt hagyományok mesealakú töredékeinek valamilyen egészbe való
foglalására nézve Kreutzwaldnak mitsem kínált mintául; holott Lönnrot még az
eposz szerkezetét is nagyjából készen kapta népétől. Erre, mint nem-költőnek, szüksége is volt. Éppen nem-költő-volta vitte rá, hogy még ott is, ahol a néphagyomány
alapján tovább épített, mindig a keze ügyében levő kész formákkal dolgozott, úgyhogy a Kalevalában alig-alig akad nem népi eredetű betoldás. Annál bővebben szorúlt
rá az ilyenre Kreutzwald. A 20 énekre terjedő epikai műnek csak igen kis részét teszi
ki az, amit a nép maga öntött költői formába; minden egyéb – az egésznek több mint
9/10 része – Kreutzwaldtól való. De viszont el kell ismerni, hogy Kreutzwald nem kis
költői tálentummal végezte feladatát. Az elbeszélő elemet jó népies nyelven úgy szedte versbe, hogy a népköltés hangját legtöbbször híven eltalálja. Lírai részletekben sok
helyt valóban kitűnőt is nyujt. Művét nagyjelentőségűvé mégis leginkább az a körül-
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mény teszi, hogy – mint a Kalevalának Finnországban – a nemzeti élet megujhodására
igen erős hatással volt. Megjelenése után fokozott figyelem fordúlt a népi hagyományok felé, kivált Hurt Jakab lelkes buzgalmától vezetve, s oly sikerrel, hogy a
Kreutzwald és segítő társaitól nem is álmodott hagyománykincsek garmadaszámra
kerültek elő; három hatalmas kötetre terjedő gyűjteményüket újabban a Finn Irodalmi Társaság tette közzé. Kitűnt tehát, hogy Kreutzwald a költő intuitiójával helyesen
becsülte föl népe hagyományainak értékét s gazdagságát, habár neki még nem sikerűlt
a végtelen gazdag bánya mélyeire lebocsátkoznia. Csak a felszínre bukkant, közelletben
<sic!> elérhető apró kis részecskékből alkotott, s örök érdeme, hogy mindamellett
nagyot tudott alkotni. A Kalevipoeg, mint egy fontos nemzeti ügynek – az észt népköltés megmentése ügyének – alapvető munkája így vált mindinkább azzá, aminek
Kreutzwald, önmaga érdemének szerény lefokozásával, sohasem szánta: igazi eposzává az észt nemzetnek. Lefordítása tehát, a derék kis néppel való rokonságot nem tekintve is, oly vállalkozás, amelyet csak örömmel köszönthetünk.
Bán Aladár sikeresen felelt meg ennek a feladatnak. Igyekezett a népies hangot
mindenütt híven megtartani legalább is oly mértékben, amint eredetije megkívánta.
Sokszor azonban – mint Kreutzwald maga is – egészen a műköltés mezében jár; sőt
– erre pedig szükség nem volt – nem egyszer nagyon is irodalmi nyelven szólaltatja
meg hőseit. Nyelvújítási szók, mint: áram, láz, pír, vágy (főnév), agancs, ütem, menhely, mérce, köpöny (=köpönyeg) stb. nincsenek helyén ily tárgy előadásában. Ott is
túlmegy a határon, mikor latin és román nyelvekből való szókat feles számmal kever
a népies alapjellegű szöveg közé, mint: invitál, taktus, kántus, poltzon <sic!>, ária,
garral stb. Ezek mellőzésével a munka csak nyerni fog becsében.
Nagy kár, hogy a fordító többször elejti a népies hangot, mikor az eredeti éppen
kiválót kínál s a fordítónak ősi finn-magyar költői formák alkalmazására nyújt módot; pl.
Seni kui tonseb sorga soosta,
Sorga soosta, märga maasta.
Míg mocsár ki nem szárad,
Poros földből tó nem támad. I. 669–70.
Az ismétlés mellőzése színtelenné teszi a fordítást.
Nem népies, nyilván a rím v. betűrím kedviért használt szólások és kifejezések sűrűn találkoznak a szerzőnél; pl.
Nem felel meg faládikód XVI. 208
Tervemtől el ne tévesszem XVI. 529
Sarjad a sok selyemgyermek 10(???). 506 stb. Az utóbbit
nem javallja, hogy selyemfiúnak mondjuk – igaz, hogy inkább csak a fővárosban – a
kitartott legényt.
A finn kovács bősz haragja
S magad szerencsétlen átka,
Mit balgán mondtál a kardra,
Az vitt téged a halálba. XX. 37–40.
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Az eredeti sokkal egyszerűbben mondja mindezt. Haragja – kardra, átka – halálba
elmosódó rímek, mivel a magánhangzók a 2 rímpárban kb. ugyanazok. Ily nehézkesség gyakran csorbítja a fordítás élvezhetőségét. Kívánatos, hogy erre az egész munkán
végig nagyobb gondot vessen a szerző. Legtöbb esetben tanúságot tesz arról, hogy
meg tud bírkózni minden nehézséggel; annál inkább elvárhatjuk tőle, hogy egyazon
műgond vonuljon át az egész munkán s hasonló elnagyolt részek ne maradjanak benne.
A rímek és alliteratiónak túlzó keresése igen gyakran megbosszúlja magát a szerzőnél olyképen, hogy a fordítás döcögőssé válik. Noha rendszerint könnyen uralkodik a formán, mégis elég sok példa van rá, hogy verse formátlan, prózai, mert mindenáron alliterálnia vagy rímelnie kell.
Lenszárt fövényre fekteti. I. 224
Ukuhoz áhít az árva. II. 546
Szélihez álltak az ágynak. II. 590
Apátlan ápolt csemete. II. 638
Nagyobb mint versztnyi távolra. II. 724
Vakszem veszíti hályogját. VIII. 758.
Kedves gazdája számára. VIII. 846.
Barlangfenékre, szurdékba. IX. 194.
De mintha szólni akarna. XII. 316.
Fényesre feni pengéjit. XIII. 801.
Vágyak valóra váltóját(!). XIII. 849. (újságírói nyelv)
Hova kerűlnek oszlopok. XV. 575.
Barátja gondjára bízta. XV. 629.
Nem kelhetett ki jó apám. XVI. 1075.
Mint gyermek anyja karjában. XVII. 5.
Vezéretek, ki győző lett. XVII. 282.
Édes hazája hasznára. XIX. 375.
Három világot átszállva. XIX. 515. (helyesebben: három világon átszállva)
stb. stb.
Ezekben is a hozzájuk hasonlóan szerkesztett, lépten-nyomon előforduló sorokban
a népies trochaeusokat mint versalakot kellemetlenűl szakítja meg a jambikus menetű lábak belevegyítése, holott – mint a szövegben nem egyszer magam is megtettem
– játszi könnyüséggel helyreállítható a rendes versalak. Viszont ügyesen bánik a szerző részint a nyujtott, részint a rövidített verssorokkal, az egyhangúság elkerülésére. A
18 000-ét jóval meghaladó sorszám mellett ez nem kis haszon. Itt a szerző szerencsésen simúl eredetijéhez.
Néhány félreértést, amik becsúsztak a fordításba, nem hagyhatok említés nélkül.
Gönczöl nagyobb legényfia I. 327. Helyesen: Sark-csillag n.f.
Vize vékony a pataknak,
Folyók tekeregve folynak I. 449–50. Az eredetiben az van, hogy „bolondúl
folynak”: joed joledad jooksemaie. T. i. vagy kevés, vagy túlságos sok a víz.
Add iharhéj ékes övem I. 611. Helyesebben: iharfa-virágos övem: iharfavirággal kivarrott.

EME
1917

209

Északtájon II. 190; helyesebb: szélen, széles tájon.
Házat rakjon hereföldön II. 193. Helyesebben: lapu- vagy bojtorjánföldön.
Fürdőlócát a göröngyön II. 195. „Esőben”: viloma alla.
Szállj tova, szállj bogaracskám II. 219 „Kőrisbogár” (lepatriineke) van említve, s azt meg kellene hagyni!
Madarakat mond a fákra,
Jön a hím, hű párja várja
Nyír és fenyő homályába. III. 510–512. Nagyon is szabad fordítás! Az eredetiben: Madarakat dalol az égeresbe,
Mocsári rigót a nyiresbe,
Vadkakast a fenyvesbe.
Nyomulva mind nyugat felé. VIII. 101. Helyesen: délnyugat felé.
Égerlombon kis pacsirta. IX. 438. Helyesen: rigó rikkantott (loorites looke
lepitus).
Madarak ösvényin szállván. IX. 500. Linnutee, ’madárút’ a m. hadak útja,
tejút.
Kettőnk közül melyik dobja,
Másikónkat magosabbra. X. 654–5. Az eredeti szerint ülve történik a mérkőzés. Ez fontos, mert különben a további érthetetlen. Ott már a fordító is megmondja, hogy ülnek.
Patakparton vadtyúk kotol. X. 880. Tkp. Bibicz.
Kou tütar. X. 890, nem egyszerű hajadonka, hanem Kounak, a mennydörgőnek leánya: vagy, ha Kou f. Kave, akkor legalább asszony lánya.
Feje fekszik észak felé. XI. 252. Helyesen: délszak felé (Ohtu poole)
Harmadikban vadbokor nő. XI. 726. Helyesen: mogyoró.
Térdig tipródtak virágban. XIII. 604. Egyszerűen csak: virágot szedtek.
Hetedik is jeles jószág:
Ruczatojáshéjbul rótták. XIV. 315–6. Sziurmadár(???), mint később is, pl.
XIX. 493 s több helyt; tehát nem rucza, hanem griff.
Ekkor olyan földre érnek,
Hol a tyúkok fával(???) élnek,
Kakas ahány, aranyat áj(???),
Ezüstöt nyel a libanyáj,
Rezet esznek a verebek. XVI. 758-762. Sem alakilag, sem tartalmilag nem
hű. Az eredetiben: kakasok arannyal élnek, kakasok arannyal, tyúkok érczcel, varjak
pedig régi rézzel; – Ime ismét egy példa, hogy a szerző mennyire alárendeli a rím és
alliteratió kisütésének mind az alaki, mind a tartalmi hűséget!
Tippanból tesz patát neki. XVI. 96. Helyesen: harmatos fűből. Bár később,
762., ahol a fordítás helyes.
Sziklamező k. XVI. 148. Csermelyszakadék v. bérczi csermely volna helyén.
Iszapfűnek ingó torzsán. XVI. 764. „Harangvirág fenekén”
Tölgybül benn a terem maga. XIX. 419. „Makkból benn a t.m.”
Nagy sziget ott kerekedik. XIX. 603. „Nagy kőrisfa”
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Mindez korántsem meríti ki a fordítás jósága érdekében szerintem szükséges észrevételeket. Minél inkább elismerem, hogy érdemes feladatnak hívatott kéztől való
megoldásával állunk szemben, annál jobban súlyt kell vetnem arra, hogy a szerző a
maga teljes tudását vigye bele az így kissé odavetett, elnagyolt mű végleges alakjába.
Erre megvan neki minden képessége. Számos megjegyzést, a kéziraton már eszközölt
észrevételeimen kívül, személyes érintkezés útján örömest közlök még vele. Őszintén
óhajtom, hogy az ekként tökéletesbbé váló magyar Kalevi-poeg, mint a magyar-észt
közeledésnek is bizonyára egyik hathatós tényezője, mentül előbb megörvendeztesse
a népköltés barátait!
Budapest, 1917. ápr. 4.
Vikár Béla
l. tag

212. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Budapest, 1917. június 12.]

Bp., 1917 VI/12
Kedves barátom,
Mindenekelőtt szíves köszönet leveledért, amely egyedüli tdíja munkámnak. De
sokért nem adnám! Közölni azonban aligha közölhetem, mivel saját lapomtól nem
igen illenék, hogy a maga lovát dicsérje. De beszéltem az Akadémiában Vojnovichcsal, s ő is úgy vélte, hogy te írhatnál a B. Sz.-ben az eposzról (külön cikket, nem
könyvismertetést!) amelynek irodalmunkba való bevezetéséről V. is nagy véleménynyel van. A költő – ismeretlen nagyság – fölfedezése ő szerinte főérdemem volna. A
nyelv stb. természetesen szintén valami.
A klisét (ónöntvényt) ő nga meg fogja kapni, mihelyt – mostanában készen leszünk a nyomással.
Ölel régi híved
Vikár B
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213. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1918. január 4.]

Budapest (Parlament) 1918 4/I.
Kedves Barátom,
Erős késztetést érzek, hogy ezekkel a soraimmal téged és a te szerencsésen függetlenséget nyert országodat üdvözölhessem. Az orosz események Finnországot illető
következményeit egy évvel ezelőtt folyóiratom, a Turán helyesen ítélte meg: minden
úgy történt, ahogy én ott állítottam. Így hát mi, a szép Suomi magyar barátai most
örömteli bizakodással reméljük, hogy Nálatok egy nem is sejtett gazdagságú időszak
kezdődik. Ehhez reméljük és kérjük annak a Mindenhatónak az áldását, aki a népek
sorsát kormányozza. Ebben a pillanatban csak az fáj, hogy a hivatalom szerint nem
vagyok diplomata; milyen szívesen képviselném ott a monarchiánkat, mely mindig
szoros kapcsolatban állt a tietekkel, és milyen szívesen mélyíteném a népeink közötti
baráti viszonyt.
Szívélyes üdvözlettel és a hazádnak minden jót kívánva,
régi barátod,
Vikár Béla
[Feleségem is üdvözletét küldi!]

214. VIKÁR BÉLA MÁRKI SÁNDOR
[Budapest, 1918. január 5.]

Bp. 1918 I/5
Kedves barátom,
B. leveledre van szerencsém tudatni, hogy értekezésedet igenis én felolvastam, a
lapok tudtommal kaptak is közlést a felolvasó estéről, de nem nyomatták ki, éppen
nagy papirhiányos nap vagy talán a „turáni” jelzővel kapcsolatos minden dolog iránti ellenszenvük miatt.
Kolozsvári kirándulásunkról Paasonen beszélt Gomboczcal, de ő – úgy látszik –
nem vet súlyt az eszmére.
Erd. P.-lal tehát nincs értelme az érintkezésnek. A többire nézve intézkedtem.
Szíves üdv. Igaz híved
Vikár B.
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215. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
[Budapest, 1918. március 3.]

Bp. 1918 III/3 (VIII Sándortér 3)
Kedves barátom,
Felolvasásodban, amelyet én voltam szerencsés megtartani helyettesedűl, említetted Cahun francia tudós nevét, aki az avarokat finn-ugoroknak tartja. Mivel én is
ezen a véleményen vagyok s ezt nyelvészileg bizonyítani is kívánom, igen leköteleznél
Cahun művének vagy szíves átkölcsönzése, vagy azáltal, hogy közölnéd velem: hol
van meg?
NB. Azt is bizonyítani fogom, hogy az avarok viszont ugyanaz a nép, mint a hunnok
(hunn-avar-magyar azonosság)
Szívességedet előre hálásan köszöni
igaz híved
Vikár B.

216. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1918. március 11.]

A mélységes gyászunkban tapasztalt jóleső részvétért őszinte szivből fakadó köszönetet mond
Budapest, 1918 március 11
A Vikár-család

217. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Budapest, 1918. április 13.]

Budapest, 1918. április 13.
Kedves Barátom!
A magyar Lafontaine-fordítások ügye olyan stádiumba jutott, hogy a meséknek
egy teljes kiadásáról lehet beszélni. Azokon kívül ugyanis, amelyeket Te fordítottál, a
hátralevőket én mind lefordítottam, illetőleg a még hiányzó néhányat lefordítom. Egy
illusztrált teljes magyar Lafontaine-mesekönyv a kiadókat is érdekli. Erről már meg is
győződtem. Éppen ezért fordulok Hozzád azzal a kéréssel: sziveskedjél engem felhatalmazni, hogy ily kiadás iránt valamelyik neves kiadó céggel a Te nevedben is megállapodást köthessek. Egyben méltóztassál közölni velem: helyesled-e azon álláspontomat, hogy nem ivenként, hanem mesénkint szabjuk meg a tiszteletdijat és hogy egy
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meséért, tekintet nélkül a terjedelemre, minimálisan 40 korona tiszteletdijat követeljek.
Szives válaszodat mielőbb kéri
tisztelő hived
Vikár Béla
Ngs. Zempléni Árpád úrnak
Budapesten

218. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1918. április 27.]

Tekintetes Akadémia!
Dolidze Alexander grúz nemzetiségű hadifogoly, akivel mint egy georgiai tájszólás
ismerőjével foglalkozom, okl. néptanító. Fizetéséből, melyet mint orosz hadifoglyok
felügyelője és tolmácsa húz, magánórákat vett a magyar és német nyelvből, s mindkettőt megtanulta. Szándéka lévén tovább képezni magát, aug.-tól kezdve fölvétettem
őt a Székesfőváros paedagogiai szemináriumába. De addig is óhajtanám, hogy a Retek-utca végén foglalkozó grúz ifjú hozzám közelebb lehessen, mivel nagy elfoglaltságom miatt jelenleg a vele foglalkozás részemre nagyon nehéz. Arra kérném e végből
a Tek. Akadémiát: méltóztassék a nevezettet aug. hóig elkérni a Székesfővárostól valamely segédmunkára (pl. a könyvtár részére) s őt lehetőleg valahogyan el is helyezni;
a nevezett időponton túl ez a gondoskodás már nem lenne szükséges. A Székesfővárosnál Fock tanácsnok és Molnár tanácsos urak hatáskörébe tartozik az ügy, s ők
mindenesetre meg fognák tenni az Akadémiának, hogy Dolidze urat aug.-ig, tovább
is nyilvántartván a retek-utcai fogolytanyán, az említett célból rendelkezésünkre bocsássák, eddigi díjazásának meghagyása mellett. Egyébiránt a költségek az Akadémiát terhelnék.
Mivel Dolidze főleg magyar nyelvi tanulmányainak folytatása végett kíván szabadulni mai (4.-ik éve tartó) helyzetéből, ahol reggeltől estig orosz foglyokat őriz, és
csak lopva tanulhat, legyen szabad saját tanulmányom érdekéből is az ügyet a Tek.
Akadémia jóindulatába tisztelettel ajánlanom.
Budapest, 1918. ápr. 27.
Alázatos szolgája,
Vikár Béla
lev. Tag
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219. VIKÁR BÉLA  SKS
[Lublófürdő, 1918. július 14.]

Lublófürdő, 14/7. 1918.
Tisztelt titkár úr,
A levelére megkésve adhatok csak választ: elkeveredett a papírok között, ezért csak
most tudom a segítségét megköszönni! Sajnos, nincs elegendő anyagunk az A.
Genetz-emlékhez. Ami a Kivi Hét testvérének magyar fordítását illeti Gallén illusztrációival, az Ön tanácsát fogom követni, és a céghez fogok egyenesen fordulni.
Még egyszer: köszönet és üdvözleteim.
Az Ön
Vikár Bja

220. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Budapest, 1918. november 3.]

Bpest 1918 XI/3
Ime, vasfő! Vasfő s Ime Sok szép ríme, Bonyodalma, Csodamalma, Kakaslábon
Forgó álom; Csupa bűbáj, Hogy a szem-száj Csak elámul E csudátul. Te bűbájos Örök
táltos! Ezerévek Tengerének Mélységébül Lám így épül Általad a Legszebb csoda:
Régi remek Gyémántszemek Fényes sora, Mint valaha Väjnämői Könyesői Váltak
ekkép Gyöngyszemekké… Hát csak sírj így, Hát csak írj így. Áldjon, védjen Fönn az
égben Númi Tárom S harminchárom Vogul isten Megsegítsen, Hogy így áldozz, Dicső táltos!
Ölel
Vikár Béla
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221. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
[Budapest, 1919. január 19.]

Budapest, 1919 1/19
Kedves barátom,
Személyesen óhajtottam volna beszámolni előtted Berzeviczyvel történt kétszeri
tárgyalásomról, de nem akarom náthámat (hátha – nem is nátha) esetleg hozzád bevinni, s ezért csak röviden tudatom az eredményt. Berzeviczy – nem ugyan a Tőled
jelzett pénzügyi alapon, mert az szerinte nem helytálló, de más okokra való tekintettel, különösen, mert jól ismeri értékedet, megígérte, hogy el fog járni haladéktalanúl
Dessewffy elnöknél. A siker tehát, ha csak a szovjet hatalma nem túl erős, ezekután
némileg remélhető. Sebess Dénestől az írásomra szóbelileg ígért választ még nem
kaptam meg. Azt telefonon meg fogom sürgetni.
A (Ny)ugat ma megjelent száma engem – és Tariel kapcsán a turániakat egyáltalán
– megugat. Mily rossz lehet az a grúz eposz, mikor ilyen meg ilyen sorok fordulnak
elő benne, – mondja Babits, megvallván, hogy egyébként el sem olvasta! Sapienti sat.
Ölel és minden jót kíván
régi híved
Vikár B

222. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1919. január 29.]

Tekintetes Akadémia!
Alulírott levelezőtag, szövetkezve Zempléni Árpád és Kozma Andor írótársaimmal, befejeztem Lafontaine meséinek új és teljes magyar fordítását. Az a szándék vezetett, hogy 1921-re, a nagy nevű mesemondó születésének 300-ik évfordulója alkalmából, a két kötetre tervezett mű megjelenhessék. Továbbá illusztrált kiadást tartván
szem előtt, erre a vallás- és közoktatásügyi miniszterium művészeti osztályának helyeslésével, mint kiválóan hivatott művészt, Haranghy Jenőt kértem fel, a ki a 253
meséhez ugyanannyi rajzot és azonkívül 20 színes képet és több kisebb illusztrációt
készít. Az így tervezett magyar kiadást 2 kötetben, 20 füzetben óhajtjuk megjelentetni, mindenik füzetben egy-egy színes képpel, s a mesék terjedelme szerint 10-15
egyéb illusztráczióval és a hozzájuk tartozó szövegekkel. Úgy véljük, hogy bármiként
is alakuljanak majd viszonyaink a békekötés után, ily kiadást a magyar közönség melegen fel fog karolni; hisz Lafontaine meséi nem hiába tartoznak a világirodalom legolvasottabb és legkeresettebb termékei közé. Számításunk szerint a műnek első füze-
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tét 15-20 ezer példányban kellene nyomatni s a további füzetek példányszámát ahhoz
szabni, hogy az első füzetből mennyi fogyott el. Az egyes füzetek árát, a mai viszonyok tekintetbevételével 3 koronára, az egész munkáét tehát 60 koronára számítjuk.
Tíz ezer példányt véve alapul, mint várható számot, a mennyi elkel a műből, és 300000
koronára számítván hozzávetőlegesen a kiadás költségeit, − látnivaló, hogy 50%
könyvárusi jutalék levonása mellett is, a költség vissza fog térülni.
Javaslatunk az, méltóztassék a tekintetes Akadémiának ezen illusztrált Lafontainekiadás költségeit olyképen elvállalni, hogy az utóbbiak iránt az állam vállaljon garancziát. E tekintetben a jelenlegi népkormány fejével, dr. Berinkey Dénes miniszterelnök úrral tüzetesen érintkeztem, s a tervet kívánságára írásban is elébe terjesztettem.
Ha a kormány hozzájárul javaslatomhoz, akkor a tekintetes Akadémia szerepe következnék a fenti értelemben a kormánynyal kötendő írásbeli megállapodás alapján.
Mivel azonban a megoldás lehetősége nemcsak a pénzkérdésben, hanem ép oly
mértékben a papiroshiányon is mulhatik, előzőleg szükséges volna, hogy a tekintetes
Akadémia a franczia kormányhoz megkeresést intézzen a szóbanforgó kiadás céljaira
szükséges finom papirosnak vétel útján való átengedése iránt. E végett a Nemzeti palotában működő magyar fegyverszüneti bizottság volna megkeresendő az itteni
franczia bizottsággal való érintkezés céljából. Ez iránt bátorkodom egy franczia nyelvű levélfogalmazványt ide csatolni és annak szives felhasználását kérni.
Tekintetes Akadémia! Jelenleg nem oly időket élünk, amidőn sablonos eszközökkel boldogulni lehet. A franczia nemzet hagyományos magyar barátságának legalább
némi részben való visszaszerzése és reánk nézve életbevágó fontosságú kérdés. Ezt a
célt kívántuk szolgálni a mesék lefordításával, ez lebegett Fontenay marquis, volt budapesti franczia főkonzul előtt is, amidőn e kiadás eszméjét előttünk megpendítette.
Nincs kétségünk az iránt, hogy a terv közhírré válta esetén a franczia közvéleményben a nemzetünk iránt való rokonszenv újra meg fog nyilvánulni. Legyen szabad ezek
alapján tervünket azzal ajánlanom a tekintetes Akadémiának kivitelre, hogy természetesen a bírálói eljárás elől elzárkózni nem kívánunk, sőt az ügy érdekébe azt kérjük
is, de mindenesetre azzal a különbséggel, hogy amennyiben tervünk elfogadásra találna, a bírálat ne előlegesen a kéziratok, hanem folytatólagosan a kész szedések alapján történjék.
Budapest, 1919 január hó 29.-én
Tisztelettel
Vikár Béla
l. tag
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223. VIKÁR BÉLA  PEKÁR GYULA
[Budapest, 1919. november 1.]

Budapest, 1919. nov. 1.
Kegyelmes Uram,
t. Barátom!
Murakin János észt festőművészt és írót, 1914 óta hadifoglyunkat és barátunkat,
aki teljesen magtanulván magyarúl és általam turáni nevelésben részesülvén, mint a
leendő független Észtországgal való kapcsolatunk megalapozására kiválóan alkalmas
egyént a külügyben kellene alkalmazni addig, amíg őt hazája mint ide rendelt megbízottját alkalmazhatja nálunk. Ez ügyben Somssich grófot már megkerestem. Most
Hozzád fordulok azzal, hogy a turáni gondolatért talán tehetnél valamit a kívánt módon ma is. Ez a gondolat csak alszik, de meglásd: hatalmasan fel fog ébredni.
Ölel
tisztelő híved
Vikár B

224. VIKÁR BÉLA MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
NÉPRAJZI OSZTÁLYA
[Budapest, 1919. november 8.]

A kérdezett Pauly-féle illusztrált művet évekel ezelőtt a Néprajzi Muzeum biztos
tudomásom szerint Pejtsik Károly fényképészeti üzletének /: IV. Városház utca 1. fsz.
:/ küldötte el diapositivek készítése végett.
Tudomásom van arról, hogy a munkának, amelyet a néprajzi osztály szolgája vitt el
oda, visszaküldése iránt közvetlenül a háborút megelőzőleg dr. Seemayer igazgató
lépéseket is tett. Én magam is jártam ez ügyben ott, azonban sikertelenül. A cég a
munkát nem adta vissza. Ott kell tehát hivatalosan megsürgetni.
Budapest, 1919. november hó 8.
Tisztelettel
Vikár B
gyorsirodai tanácsos
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225. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1920. március 29.]

Nagyméltoságu Elnök Úr!
Kegyelmes Uram!
Folyó évi április hó 25-én délelőtt 11 órakor óhajtanók megtartani a Magyar
Lafontaine Társaság alakuló ülését. A szervező bizottság nevében kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék erre az alkalomra az Akadémia heti üléstermét átengedni. Egyben szabad legyen remélnem, hogy alakuló ülésünket Nagyméltóságod is megtiszteli
jelenlétével.
Budapest, 1920. március 29.
Mély tisztelettel
Vikár Béla

226. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1920. május 25.]

Kedves barátom,
Mint a levél címkéjéből látod, itt egy irodalmi társaság alakúlt, melynek célja: műfordításaink egy táborba tömörítése, továbbá La Fontaine „Meséinek” 300 új magyar
illusztrációval minden való <sic!> kiadása. Minden megvan e végből, csak éppen a
fődolog nincs: papiros. Írtam már Sailo Alpo barátunknak, nem volna-e lehetséges
finn könyvek itteni nyomatása fejében onnan papirost kapni. A kajaani papírgyárat is
megkerestük rekompenzációs szállítás iránt, gabonát vagy lisztet ajánlván föl az ő
papirosukért. Úgy látszik, a hiány e részben minden országban igen nagy, s ezért
utolsó reménységünk: Finnország. Minthogy a La F.- Társaság egyik elnöke B. Korányi Frigyes, pénzügyminiszterünk (maga is jeles műfordító) a rekompenzációs szállításnak minden biztosítékát meg tudjuk adni. Ez ügyet add át kérlek illetékes kézbe s
tégy meg sikere érdekében minden tőle telhetőt. Nagy hálára kötelezel bennünket
vele. F. hó végén tartandó L. F.-matinénk meghívóját, mivel finn vers is szerepel rajta,
ide mellékelem.
Azzal a gondolattal is foglalkozom, hogy ezen a nyáron magam is elmegyek
Fenniába s ott egy pár előadást tartok Magyarországról. Ebben az esetben elviszem
velem az „Unkari nykyaikana” című magyar nyelven írt, de Finnországnak szánt
munkám teljes kéziratát a kiadó részére, akinek ezzel rég tartozom. A közbejött világesemények miatt ujra kellett átdolgozni a műnek nem egy fejezetét. De a borzasztó
kár mellett ez a kis fáradság nem jön számba s a haszon mellette az, hogy könyvem
most már legalább egyelőre nem fog elavúlni.
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Jun 13-án ismét lesz finn előadás Budapesten, az Orsz. Néptanulmányi Egyesületben, amelynek elnöke vagyok. Liipola tart felolvasást „a finnek szabadságharca címén”.
Bocsáss meg, hogy bokros elfoglaltságod közben megbízásokkal terhellek. De kihez forduljak több reménységgel, mint hozzád?!
Szeretném tudni, hogy a Kalevala-Társaság sürgönyére írt köszönő levelem eljutott-e Setälä kezéhez.
Kedveseiddel egyetemben sokszor köszönt
Régi híved
Vikár B

227. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1920. december 9.]

Kedves Barátom!
Amint látod, utazásom elmaradt. Bizonyára éppen abból az okból, mely miatt kedves nődnek is el kellett halasztania szülőföldje meglátogatását. Viszonyaink oly súlyosak, hogy minden nagyobb kirándulás egyenesen anyagi megsemmisüléssel járna.
Ezenkívül a béke mág nem állott helyre tökéletesen, kivált azokkal a szomszédainkkal
nem, akik zsákmányul kapták országunk nagyobb részét és ezek annyira benne vannak a ragadozó ösztönüknek való hódolásban, hogy a legkisebb kézirat sem biztos
előttük. Magyarországról írt munkám tehát még sem postán el nem küldhető, sem
pedig valamely más módon el nem szállítható. Remélem, a tavaszig megváltoznak a
viszonyok és pompás diapositivekkel fölszerelve, kéziratomat és a hozzá tartozó sok
szép képet biztonságban magammal vive, meg is valósíthatom majd legégetőbb vágyamat, hogy végre ismét egy hosszabb tartozkodásra elmehessek hozzátok.
Most a La Fontaine-Társaság érdekében óhajtok eléd terjeszteni egy ügyet. Azért
csináltuk a La Fontaine-Társaságot, hogy a nagy francia mesemondónak derűs életbölcsességét, vigasztalásúl porbasújtott népünknek, ide áttelepítsük. Abban a meggyőződésben vagyunk ugyanis, hogy az egész világirodalomban nincs erre alkalmasabb könyv La Fontaine meséinél. És mivel ez a csüggedt hangulat a világháború
nyomában Európaszerte otthonos, azt gondoljuk: nálatok is visszhangot kelt talán az
az eszme, hogy a jövő évre, La Fontaine születésének 300. évfordulójára finn nyelven
is el kellene készíteni az ő klasszikus meséit. Szíveskedjél ezen gondolatot közölni a ti
jeles műfordítótokkal, Manninen Oszkárral <sic!>, akinek remek Iliász-fordításában
éppen most gyönyörködöm. Tolmácsold neki azon óhajtásunkat, hogy az elhunyt
legnagyobb finn műfordító, Cajander helyébe, akit alakuló ülésünkön tagjaink sorába
iktattunk, az ő legméltóbb utódját: Manninent óhajtjuk tagul megnyerni és kérjük őt
arra, hogy a La Fontaine-mesék teljes fordítása eszméjével megbarátkozni és ennek
valósítása végett más finn műfordítókkal érintkezésbe lépni szíveskedjék. Mi a jövő
év nyarán itt Budapesten nemzetközi kongresszust is tartunk ebben az ügyben és
eziránt majd külön meghívóval fogjuk Manninen barátunkat felkeresni.
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Te is bizonyára benne vagy a Kalevala-Társaságban. Tisztelettel jelentem, hogy a
magyar Kalevala teljesen elfogyott, noha már háromszorosan felemelt áron is megfizették, és egyelőre semmi kilátás, hogy a szükségessé vált új kiadást mehjelentethessük.
A „béke” nemcsak anyagilag, hanem szellemileg is megölte Magyarországot.
Szíves készségedet a múltakért is meg a legutóbbiért is hálásan köszönve, Téged és
kedveseidet, valamint jóbarátokat, különösen Setaelae professort sokszor köszöntve,
maradtam
Régi híved
Vikár B
[A Simonyi-könyvtár elvitele a Kalevala-Társaság számára nem hiszem, hogy sikerrel jár, az elhunyt ellenségei próbálják az egészet megakadályozni. Viszonzásra van
szükség Liipola Yrjőn keresztül!]
Üdvözlet a családomtól is
Vikár-lakból

228. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1920. december 10.]

Budapest, 1920. 10/XII.
Kedves barátom,
Tegnapelőtt a Szepesi Szövetség (amelyben a felvidéki németek és magyarok egyesülnek) felszólított, hogy egy Kalevala-előadást tartsak részükre. Azzal a kéréssel fordulok hozzád: szíveskedjél ebben kezemre járni. Vetített képekkel tartanám az előadást, ha ilyeneket kölcsön kaphatnék tőletek. A Gallén-féle illusztrációkról
bizonyára vannak diapozitívjeitek; hisz nekem is vannak, de nem jók: a Tietosanakirja
képei után, s nem az eredeti fényképek után készültek. Aztán úgy tudom: Sibelius
megzenésítette a „Tűz eredetét” (Tulen synty) és talán egyéb Kalevala-részleteket is:
ezekre a kottákra nagy súlyt vetnék, minthogy fiam − a kir. opera hangversenymestere − segítségével igen jó zenei bemutatást bíztosíthatnék az Uránia-színházban. Végre
Ståhlberg államfő arcképe okvetlenűl bemutatandó volna diapozitívben; ha legalább
egy fényépet kapnánk róla! Svinhufvudról van. S ezt a két arcképet ki kellene egészíteni Kalevala-Társaság Elnökének Setälä professzornak képmásával (fényképével).
Minden dolgok iránt jóakaró támogatásodat legyen szabad kérnem.
Viszonyaink − hála a gyilkos békének − olyanok, hogy a könyvnyomtatás helyett a
krisztusi módszert: az élőszóbeli közlést kell választanunk ott is, ahol kész [írás]művekről van szó. A Kalevalát nem bírjuk kiadni papiros hiányában, pedig teljesen elfogyott, habár 12 k eredeti ár helyett már 50 k-t is fizettek érte. Így az élőszónak fontossága nálunk is megnövekedett. A fővároson kívül minden nagyobb vidéki központot
fölkeresünk; és ha sikerül a kívánt tárgyakat megkapnunk, bíztos vagyok mindenütt
a sikerben. Egypár szép finn műdal szintén nagyon kívánatos volna ráadásúl a Kale-
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valára; pl. az itt nagy hatást keltett „vaka vanha Väinämöinen” kezdetű, énekkarra
letett zenemű, már nem tudom: Palmgrén v. más finn szerzőtől.
Most őszre tervezett újabb finn utamat a valutakülönbség (ez is a béke folyománya!) lehetetlenné tette. Talán tavaszig javul a helyzet, és − aminek vágyától égek −
ismét finn levegőt szívhatok majd. Egyszer azonban már Téged is szeretnénk ujra itt
látni, Európának jelenleg bizonyára legolcsóbb, mert legnyomorúltabb fővárosában!
De akinek elég duzzadó erszénye van, ma is úgy élhet itt, mint régen, kivéve ha − zsidó. Ezek, a kommün alatt nagy tömegben hódolván be, nem szívesen látott vendégek.
A túlzás azonban e téren is káros és utálatos… odáig nem volna szabad elmenni, hogy
zsidó eredetű kiváló tudósnak özvegyét kenyerétől fosszák meg német v. tót lelkű,
szintén új-magyarok.
A tudomány berkeibe visszatért nagy búvárt szeretettel köszönti s a Te személyedben a Kalevala-Társaságnak és a finn nemzetnek szívből minden jót kíván
régi híved
Vikár Béla
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229. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
[Budapest, 1921. január 26.]

Budapest, Parlament, 1921. 1/26.
Tisztelt Grünthal úr!
Elsősorban: van valami tudomása Hans Murakinról? Nem küldött semmit azóta,
hogy innen haza utazott. Minden ismerőse aggódik érte.
Másodsorban: a La Fontaine Társaság nevében fordítók konferenciáját akarunk
szervezni szeptemberben. El tudna erre jönni ide, Budapestre? Észtország nagyon
fontos nekünk! Szellemi hidat akarunk építeni Észtország és Magyarország között.
Testvéri üdvözlettel
Vikár B

230. VIKÁR BÉLA  TUNKELO, E. A.
[Budapest, 1921. január 26.]

Budapest, 1921. 1/26.
Dr. E. A. Tunkelo részére
Helsinki
Örömmel jelentem, hogy a Finn Irodalmi Társaság múlt télen számomra elküldött
kiadványai megérkeztek. Bőséges és gazdag tartalmukkal igazán megörvendeztettek;
köszönet érte! Az újabb kiadványok is megérkeztek tegnap, valamint a finn irodalmat
külföldön pártoló szervezet bizottságának éves beszámolói is, melyeket nagy érdeklődéssel fogok olvasni. Úgy tűnik, lehetne valamilyen együttműködést létrehozni az
említett és a La Fontaine Társaság között. Nekünk (La Fontaine T.-ban) már két előadásunk is volt a finn irodalomról: Liipola és én adtunk elő. Bán Aladár és az én fordításomban a finn költőket előadóművész részvételével mutattuk be. Nagy volt a hatása. Különleges Kalevala-matinén dolgozunk, ha Finnországból kapunk hozzá
anyagot.
Tisztelettel,
Vikár B
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231. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1921. április 15.]

Kegyelmes Uram,
A Kalevala akadémiai kiadása elfogyott. Minthogy a tanító-képző-intézetek új tanterve a Kalevala olvasását kötelezővé teszi, az új kiadása szüksége <sic!> aktuálissá
vált. Szívesen venném, ha Akadémiánk vállalná el az új kiadás terheit, de a mai viszonyok között erre alig számíthatván, kérem, méltóztassék az Igazgató Tanács elé terjeszteni abbeli tiszteletteljes folyamodásomat, hogy a további kiadások jogát az Akadémia reám kegyeskedjék ruházni.
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását.
Bp. 1921. ápr. 15.
Vikár Béla
l. tag
Nagyméltóságú dr. Balogh Jenő főtitkár úrnak
Budapest, Akadémia

232. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1921. június 9.]

Kedves barátom,
Az Uusi Suomi − távollétedben − közölt egy nyilatkozatot „Toinen Suomen Ystävä”
aláírással. Ebben cáfol engem és vitatja, hogy a ker. nemzeti párt itt nem ludas a finnmagyar képviselet dolgában, hogy t. i. missiód meghiusúlt. Én erre a nyilatkozatra
nem felelek directe; bizonyára komoly meggyőződés hangja ez oly ember részéről, ai
tagja e pártnak. Pártszempontból nézi a dolgot és úgy lát mindent, ahogy pártszempontból látni szokás (ha nem a vezér maga nyilatkozik), t. i. egyoldalúlag. Az ide
csatolt „Kirje Unkarista”, melyet lapod részére küldök (majd valaki átjavítja), felel a
Toinen Suomen Ystävä-nek. De ha Apponyitól kérnél nyilatkozatot a mai magyar
helyzetről, az sem igen mondhatna mást, mint én. Ő is mint csekélységem már akkor
volt keresztyén, mikor a mai keresztyének aludtak v. meg sem születtek. Ő is, meg én
is többet tettünk Magyarországért, mint ezek [az] új törtetők, és nem szorulunk az ő
bölcsességükre. Hogy ők nem hallgatnak Apponyira (és reád) az csak az ő tapasztalatlan és pusztán érzelmektől vezetett politikájukból folyik. Majd megtanulják még ők
is a leckét, amint mi megtanultuk! És ha egyelőre hiába prédikálunk, sebaj, eljön még
a mi időnk, amint eljött a „keresztyéneké”, visszahatásúl a zsidó túltengésre.
Levelem kapcsán fölvetem a kérdést: van-e már [magyar] levelezője a Uu.S.-nak?
Ha még nincs, egyelőre szívesen vállalkoznám.
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Utólag értesültem bizalmasan, hogy ittléted alatt kedves nőd mellé azért volt beosztva Y. Wichmann közös barátunk sógornője, hogy az „én befolyásomat” ellensulyozza Nálad. Én t. i. mint [állitólagos] „szabadelvű” a mai kormányzat előtt nem
vagyok kedves. Szabadelvű azonban voltam valaha, de nem leszek többé. Csacsiság az
egész. Hanem gátolni v. megtiltani, hogy többé senki szabadelvű ne legyen, olyan
kúra, mint ha egy orvos azt rendelné a gyomorbetegnek, aki agyonzabálta magát,
hogy „uraságod most már haláláig egy falatot se egyék. Mivel a szabadelvűség túlzásának tekintik korlátolt ésszel a bolsevizmust, már most maga a szabadelvűség is tilos.
Szerintem: nem elég! Szociális alkotásokra van szükség, demokratiára van szükség,
nem zsidó-, mágnás- vagy papi uralomra. Mert a mind a három egy kutya, akár a
csőcselékuralom.
Ide zárom „finn matinéenk” szép plakátját emlékűl. Talán közölhetné a Suomen
Kuvalehti képben.
Hála matinéenk szép erköcsi sikerének, Szombathelyre, a Dunántúl legelőkelőbb
városába is meghíttak bennünket finn matinée tartására. Épígy Kispestre, Kőbányára
(Bpest X ker.) Lesz még több is.
Sokszor köszönt és kedves nődet veled együtt egész családom nevében szintén melegen üdvözli
régi híved
Vikár Béla
Bpest, 1921. VI/9

233. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Bécs, 1921. június 21.]

Budapest, 1921. 6/21
Drága barátom,
Ezt a levelet Bécsből küldöm neked, mert nem tudom, megkaptad-e előző hosszú
levelem és a cikket az Uusi Suomi lapba (Levél Magyarországról). Szabadelvűként,
pártokon kívül álló emberként észrevettem, hogy a Finnországból címemre érkező
küldemények túl sokat időznek a postán, biztosan sokszor el is kallódnak. Az utóbbi
levelem a nevedre szólt, Helsinki, Egyetem. Az a levél is, melyet kb. 4 héttel ezelőtt
küldtem Alpo Sailónak, talán még a cenzúra keze alatt bujkál. Abban is volt egy kis
hír az Uusi Suomi számára az itteni finn estről. Nyomát sem láttam az újságban ennek. Van az Uusi Suominak budapesti tudósítója? Most, hogy én teljesen szabad vagyok, penzióban, szívesen vállalkoznék erre a feladatra.
Sok üdvözlet neked és becses feleségednek!
Barátod,
Vikár B
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234. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1921. július 14.]

Budapest, 1921 7/14
Kedves barátom,
Leveledre pótló válaszként küldök egy mutatványt Tormay C. Bujdosó könyvének
fordításából. Az egész első fejezetet alkalmas címmel már előre közölni lehetne folytatásokban az U.S. vagy a Valvoja hasábjain. A szerkesztőségnek valamely jó stilista
tagja − leginkább Te magad! − eszközölhetné a szükséges stilusbeli javításokat. Erre
plein pouvoir-t adok. Megjegyzem, hogy az eredetinek stíljét híven utánozni próbáltam, de természetesen azt a fínom művészetet, amely benne van, csak született finn
ember viheti bele a fordításba.
Örülök, hogy Levelem megjelent az U.S.-ban. A lapok itt tudomásul is vették. Ime
a P. Ll. illető lappéldánya bizonyságúl.
A Bujd. k. fordításával állandóan foglalkozom, és ha az Otava elvállalja a
könyvalakban való azonnali kiadást, hajlandó vagyok az elkészülő további anyagot
folytatólag póstán haladék nélkül megküldeni. F. ho 1-e óta penzióban, s így ráérek
végre, hogy szorgalmasan dolgozzam irodalmilag. Rá is vagyok utalva, mert a penzió
vajmi csekély.
Kedves nőddel együtt sokszor köszönt
régi híved
Vikár Béla

235. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1921. augusztus 1.]

Budapest, 1921. augusztus 1.-én
Kedves Barátom!
Itt küldöm a „Bujdosó könyv” folytatását és egy pár igen érdekes ujságszelvényt,
amelyek közül a Kisgazdapárt hivatalos lapjának, az „Uj Barázdá”-nak közleményét,
amelyet ajánlok szíves figyelmedbe, azzal zárom ide, hogy lapod számára csináltam
egy kis tudósítást belőlük „Magyarországi hirek” cimen. Sziveskedjél e közleményeket alkalmilag a szerkesztőségbe leadni. Bizonyára bejársz a fővárosba időnkint és
akkor nem lesz terhedre ez a közvetítés.
A napokban találkoztam Szabóky Jenő képviselővel, és ő, lapodban közétett levelem kapcsán beszélvén a külügyminiszterrel, ettől azt a nyilatkozatot kapta, hogy Magyarország minden pillanatban hajlandó megcsinálni a követséget nálatok, ha Finnország a kölcsönösség elve alapján ugyanazt megteszi nálunk.
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Leányom, sajnos, még mindig szanatoriumban van és még legalább két hónapig ott
marad. Igen megörvendeztetnél, hogyha mennél előbb megkapnám tőletek tiszteletdíjamat.
A kegyelmes asszonynak mély hódolatomat jelentem, téged szívből köszönt
régi híved:
Vikár Béla
Nagyméltóságu dr. Setaelae Emil urnak, Porvoo

236. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
[Budapest, 1921. augusztus 22.]

Budapest, 1921. 8/22.
Kedves testvér!
Mi magyarok itt oly nagyon le vagyunk most sujtva hazánk balsorsa miatt, hogy
nehéz más dolgokkal foglalkoznunk. A „béke” sulyosabb csapás most, mint a háború:
azokat is éri kivétel nélkül, akik nem vettek részt a háborúban: öregeket, csecsemőket
egyaránt. Engem különösen mint poétát. Nem tudunk dolgozni úgy, mint kellene. A
műfordítók kongresszusát is ezért halasztottuk el boldogabb időkre. Akkor – talán
jövő évben – reméljük, az észt műfordítók is itt lesznek. Nagyon kívánatos volna,
hogy itt magyar földön tanácskozzunk a világirodalommal való kapcsolataink megalapozásáról. La Fontaine meséit le kellene fordítani minden turáni nyelvre, mivel ez
a mű a polgári nevelésnek bibliája. Föl kellene osztani a Meséket több műfordító közt
mint mi tettük, és illusztrálva kiadni az ifjuság és felnőttek számára. Nálunk a Mesékhez már elkészültek az új illusztrációk (Haranghy Jenő prof.), de nem tudjuk kinyomatni, mert igen sokba kerülne, a közönség pedig meg van nyomorítva, pénze senkinek sincs. Talán a jövő év változást hoz ebben a részben is.
A küldött szép könyveket nagyon köszönjük. Majd rendezünk egy észt matinéet,
és dr. Bán Aladár tagtársunkat megbízzuk, hogy ismertesse a műveket. Ő jól fordít
észtből is. Csodálom, hogy most nem ment oda. Talán visszatérőben fogja tenni.
Szervezni kellene a magyarból észtre és észtből magyarra való fordítások ügyét is.
Ez a kongresszus feladata lenne. Jó volna egy kis munka – képekkel – Észtországról és
népéről, magyar nyelven. Az ottani kormány gondoskodhatnék erről. A mi közönségünk bizonyára megvenné az ily munkát, úgyhogy az kifizetődnék. Ezt meg lehetne
beszélni a kormánnyal! A La Fontaine Társaság szívesen járna közben itt valamelyik
kiadócégnél.
Sokat szeretnék mondani még, de se tintám sem időm. A többit majd legközelebb!
Szíves üdvözlettel és testvéri szeretettel
Vikár Béla
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237. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1921. augusztus 24.]

Budapest, 1921. 8/24
Kedves Barátom,
vajjon megkaptad-e a Bujdosó Könyvből eddig címedre küldött 78 lapnyi fordítást
és mi van az Otavaval? Míg − a mai viszonyok közt nagyon is lehetséges − útközben
való elkallódás s a kézirat sorsa iránt nem kapok értesítést, bajos tovább vesződni a
nehéz fordítással. Épp most üldtem az Otavanak egy másik munkát, amelyet elfogadtak ottani terjesztésre. Ez is az én fordításom, egy iparművészeti kiadvány.
Sokszor köszönt régi híved
Vikár B

238. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1921. szeptember 2.]

Budapest, 1921. szept. 2.
Nagyméltóságú Főtitkár Úr!
A La Fontaine-Társaság elnöke, dr. Csengeri János, akadémiai r. tag Őméltósága a
kolozsvári egyetemmel Szegedre költözik. Nagy érdeke volna Társaságunknak, hogy
őt el ne veszítsük, mert a műfordítók társasága a magyar műfordítás nagymesterének
munkáját nem nélkülözheti. Roppant fontos lenne ránknézve, hogy Társaságunk ülései, melyeket az Akadémia kegyességéből ott tartunk, össze-essenek az Akadémia I.
osztályának felolvasóüléseivel időrendben, akként, hogy az akadémiai ülést megelőző
vasárnap mindenkor Társaságunk részére méltóztatnék fenntartani a heti üléstermet.
Ilymódon Csengeri Jánosnak felolvasóüléseinken való részvétele biztositva lenne.
Nagyon kérjük ennélfogva Nagyméltóságodat: méltóztassék az Akadémia I. osztályának üléseit megelőző vasárnapokat állandóan a La Fontaine-Társaság részáre fenntartani, s ezt még abban az esetben is kieszközölni, hogyha más, régibb irodalmi társaságaink egyikének vagy másikának terveivel ellentétbe kerülnénk. Amennyiben ez
nem volna lehetséges, kérjük minden hónap utolsó vasárnapján a heti ülésteremnek
részünkre való szíves átengedését.
Fogadja Nagyméltóságod megkülönböztetett tiszteletem nyilvánítását:
Vikár Béla
főtitkár
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239. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
[Budapest, 1921. szeptember 25.]

Budapest, 1921. 9/25
Kedves testvér,
Először is szeretném felhasználni az alkalmat, hogy megköszönjem kitűnő munkájának, az Iliásznak az elküldését. Nagy örömmel olvastam és nemcsak élvezetet nyertem, hanem tanultam is belőle. Csináltam is egy beszámolót róla a La Fontaine Társaság (fordítók egyesülete) ülésére azonnal, amint kezemhez vettem a művet.
Köszönet a szép ajándékért! Van szerencsém most Önnel közölni, hogy a La Fontaine
Társaság ünnepi ülésén előadott és egyhangúlag elfogadott döntés nyomán Önt levelező taggá választottuk. Kérem, fogadja el és segítsen bennünket intencióink megvalósításában. Még a háború alatt elkészítettük La Fontaine Meséinek új, teljes fordítását és arra kérjük, vegye kezébe ezt a munkát Finnországban is. La Fontaine meséi a
legalkalmasabb eszközei a destrukció legyőzésére és megérdemlik, hogy nemzeti tulajdonná váljanak minden civilizált országban, főként egy „növekvő nemzedékben”.
Nálunk képek is készültek, kb. 300, a Mesék nyomatása végett, és talán sikerül különféle nyelveken kinyomatni itt, finn nyelven is. Nagy segítség lenne a nyomdászoknak,
akik most ezrével maradtak munka nélkül.
Jövő évben, szeptember 1-től kezdve nemzetközi fordítói kongresszust akarunk
tartani azzal a céllal, hogy tisztázzuk, különböző irodalmakban melyek azok a művek, melyek megérdemlik, hogy lefordíttassanak, mint pl. a finn irodalomban a Kalevala, A hét testvér, A pusztai vargáék stb. Reméljük, hogy itt köszönthetjük Önt Finnország képviselőjeként és részt vesz a munkánkban. Ezen kívük, kérjük a következő
adatokat: mi van lefordítva vagy átdolgozva finn nyelvre La Fontaine meséiből.
Végezetül pedig engedje meg, hogy közöljem: Dagmar Parmas, finn énekesnő
(Berlin) decemberben a Társaság vendége lesz és finn dalokat fg előadni az Uránia
színházban.
Másfelől mi Tóth Theresia nevű fiatal, tehetséges zongoraművésznőnket és Géczy
Barnabás hegedűművészt küldjük Stockholmba, ahonnan Helsinkibe is áthajóznak és
ott magyar koncertet adnak.
Kérjük az Ön és Magyarország összes barátjának pártfogását részükre.
Testvéri üdvözlettel,
Vikár B
a La Fontaine Társaság főtitkára
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240. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E.N.
[Budapest, 1922. január 2.]

Kedves barátom,
E levéllel bátor vagyok szíves figyelmedbe ajánlani a székely népművészetről szóló
kis munka finn fordítását. Talán sort keríthetsz most már reá.
A Kalevala-társasági jelvényt stb. külön levélben fogom megköszönni s egyben az
itt maradt térképeket Balogh Pál művéhez és a turkui egyetemnek ajándékoztam
könyvet is elküldöm ugyanakkor (legközelebb).
Sok szíves üdvözlet és jókívánság az új év alkalmából!
Régi híved
Vikár B
1922. I./2.

241. VIKÁR BÉLA  LEINO, EINO
[Budapest, 1922. január 12.]

Budapest, 1922. I/12
Kedves öcsém, megkaptam levelét és a hozzá mellékelt Bán Aladárnak szóló levelet, melyet már kézbe kapott. Ami a levélben tárgyalt dolgot illeti, rögtön a PetőfiTársaság elnökéhez fordultam, Pekár doktorhoz, valamint az elnökhelyetteshez Ferenczi Zoltánhoz, és beszélgetésünk eredménye az a tanács, hogy a szótár nem
jelentene Önnek megfelelő segítséget, mivel Petőfi gazdag nyelve aligha férhet egy
szótárba, és egy szótár amúgy is sokba kerülne, a társaságnak erre pénze nincs. De
javasolom, rendelje meg Boroszlóból (Poroszország) Joseph Steinback nevezetű író
könyvét (A. Petöfi´s poetische werke, Breslau, schlesische verlagsanstalt s. schossländer), amelyben majdnem minden Petőfi-vers fellelhető, hitelesen. Aztán még ott
van H. Melas, Petöfis geschichte, Herrmannstadt, 1891. De a legjobb lenne: ide jönni
és a Vikár családhoz csatlakozni a munka elvégzése érdekében. Százszor üdvözli
Vikár B
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242. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1922. január 13.]

Budapest, 1922. I/13.
Kedves barátom, Természetesen minden pontban hozzájárulok álláspontodhoz a
fordítások ügyében, s csak a legnagyobb köszönettel fogadom a székely iparműv.
munka átírását. A korrektura gondosságáért pedig kezeskedem. Azonban a másik
fordítás iránt kifejezett gondolatod (a nyáron együtt nálad) aligha lesz valósítható,
mert nőmmel és hugommal (akinek jó főztét dicsérte kedves nőd) nyarat [közös]
pihenésre szántuk, és háromnak az utiköltség oda-vissza ki sem telnék a várható tiszteletdíjból. De talán baj nem lenne, ha ugyanez a terv 1923-ra halasztódnék? Addig
is, míg erről végleg határozunk, az ügy nem oly sietős.
Könyvedet nagy élvezettel olvasom és hálásan köszönöm. Meleg üdvözlettel magad és k. nőd részére mindnyájunktól! Régi híved
Vikár B

243. VIKÁR BÉLA  LEINO, EINO
[Győr, 1922. január 29.]

Győr, 1922. 1/29
Ennek a híres magyarországi városnak a Kisfaludy-Társasági ülésén ma az Ön, A
turáni csatabárd című versét olvastuk fel és nagy sikert aratott. Üdvözlet a nagy finn
költőnek!
Ujlaky Géza (a Kisfaludy-Társaság főtitkára)
Vikár B

244. VIKÁR BÉLA  LEINO, EINO
[Budapest, 1922. január 31.]

Budapest , 1922. 1/31
Kedves öcsém,
A múlt vasárnapi Győrben tartott előadásomról, melyen bemutattuk az Ön versét
magyarra fordítva, és amit nagy örömmel fogadott a közönség, biztosan hallani fog
még egyenes Győrből. Jó lenne, ha erről és a finn-barátságról a finn távirati iroda is
értesülne a sajtó miatt. Engem Győrben megkértek, hogy térjek vissza, és tartsak előadást a finn irodalom köréből.
Ami a Petőfi versfordításokat illeti, a Magyar Tudományos Akadémia gondoskodik róla, és rajta keresztül sikerült szereznem Önnek jobb német fordításokat.

EME
231

1922

A nálunk elkészült finn antológia jobb napokat vár, hogy nyomtatásban megjelenhessen. Én, valamint Zolnai Gyula egyetemi tanár, jó fordító ő is, és dr. Bán Aladár
finn költőket fordítottunk le, többek között mindkét Leinót, Otto Manninen, P.
Hannikainen, S. Suomalainen, N. Mantere és több már újabb finn lírikus verseit.
Nem lehetne-e a finn irodalmat külföldön pártoló egyesület figyelmét felkelteni egy
ilyen vállalkozás iránt?
Február 19-én Szegeden lesz a La Fontaine Társaság ünnepi ülése. Ott is előadjuk
az Ön verseit.
Sok üdvözlet! Öreg barátja
Vikár B

245. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1922. február 27.]

Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület
Budapest IX. Ferencz krt. 34.
Telefon: 66-35.
Nagytekintetű Elnökség!
Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület Petőfi születésének 100-ik évfordulója alkalmából f.évi márczius hó 5-én Debreczenben, a Városi Színházban, irodalmi
ünnepi estét rendez, melyen gróf Zichy János elnökünk és dr. Ravasz László püspök,
társelnökünk is résztvesznek.
Az ünnepélyre az elnökségünk nevében tisztelettel meghívjuk a nagy tekintetű Elnökség vezetése alatt álló Magyar Tudományos Akadémiát. Kérjük, hogy azon megjelenni, s ezzel az ünnepély fényét és jelentőségét emelni kegyeskedjék.
Indulás Budapestről márczius hó 5-én, vasárnap reggel 7 órakor.
Nagytekintetű elnökség szives értesítését kérve, maradtunk.
Budapesten 1922. évi február hó 27.
mély tisztelettel
Aláírás
az A.M.K.E. főtitkára

Vikár Béla
író, a m. kir. tud. Akadémia tagja,
ügyvezető alelnök
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246. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Debrecen, 1922. március 6.]

Petőfi születésének századik évfordulóját ünnepelve, köszöntjük tisztelettel és szeretettel Magyarország nagy barátját ott a magas északon. A testvér finn nemzet éljen
és virágozzék hatalmasan!
Debrecen, 1922. III/6.
Vikár Béla

247. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1922. június 29.]

Budapest, 1922. junius hó 29.
Kedves Barátom!
Hosszu hallgatás után ime ujra fölkereslek soraimmal, abban a reményben, hogy
bokros hazafias és tudományos munkád közepette nem foglak túlságosan feltartani.
A háborgatás fő oka a keresztkötésben egyidejüleg elküldött dr. Viski-féle mü. Nagyon kérlek, szívesedjél a korrekturát azonnal átolvasni és a még aztán, sőt bizonyosan találkozó hibákat kijavitván, a szöveget cimemre (VIII. Sándor-tér 3.) visszajuttatni, mert dr. Petri Pál, aki most Pekár Gyulát felváltotta az államtitkári székben,
nagyon sürgeti a dolgot. Arra is kérlek: a még hiányzó cimlapnak szövegéről is gondoskodjál és azt is csatold hozzá a többihez. Ugy gondolom: a két szerző neve után a
mi kettőnk neve jöhetne mint forditóké; bár a mü érdekében szivesen belenyugszom,
ha bölcs belátásod szerint másként intézkedel. A forditásnak mai gyönyörü nyelvéből
sokat tanultam és tanulok még folytonosan. Rendkivül nagy hasznát vettem a nagy
lelkiismeretességgel és műgonddal készült szövegnek.
Tormay Cecilia könyvének forditása legcélszerübben csakugyan oly módon készülhetne el, amint ajánlottad. Csakhogy sajnos, az én odamenetelem egyelőre bizonytalan. Habár az eszperantisták igen kedves ajánlatot tettek, hogy ottlétem alatt
vendégül látnak, ezt sem fogadhatom el, mert egyedül nem utazhatom, arra pedig
módom nincs, hogy feleségemet is velem vigyem. Majd később. Van kilátás erre is.
Éppen dr. Petri államtitkár biztositott arról, hogy Kalevala-forditásomat a vallás- és
közoktatási kormány a saját költségén fogja kiadni az idén, s ha ez sikerül, akkor a
tiszteletdijat a rég óhajtott finn-országi utra fogom forditani.
Mindnyájunk nevében sokszor üdvözöl kedves nőddel együtt
Vikár Béla
régi hived
K. Herra Prof. E. N. Setälä Helsinki
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248. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1922. szeptember 30.]

Nagyméltóságú Elnök Úr!
Kegyelmes Uram!
Egy értekezlet, amelyen tudósok, írók és érdeklődő közönség vett részt, elhatározta
egy magyar Geőthe-Társaság <sic!> alapítását. A cél az, hogy erősítsük azon kapcsolatokat, amelyek a művelt Nyugathoz fűznek s evvel bizonyítsuk újra meg újra az
egész világ előtt, hogy bár keleti nép vagyunk, a Nyugattal élünk szellemi közösségben. A Geőthe-Társaság f. évi október hó 29.-ikén d.e. 11 órakor óhajtja alakuló ülését megtartani s ebből a célból legyen szabad az értekezlet megbizásából Nagyméltóságodat megkeresnem, hogy az Akadémia heti üléstermét a mondott időpontra
nekünk átengedni méltóztassék. A Geőthe-Társaság csupán erre az alkalomra kéri a
helyiséget, mert egyébként ülései számára az állandó helyiség már biztosítva van.
Fogadja Nagyméltóságod legmélyebb tiszteletem nyilvánitását:
Vikár Béla,
mint a Geőthe-Társaság <sic!> értekezletének elnöke
Bpest, 1922. szeptember 30.
Nagyméltóságú dr. berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Albert úrnak, a M.
Tud. Akadémia elnökének

249. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1922. november 7.]

Kedves barátom,
„Transilvanian Unkarilaisten kansantaide” 500 példányban ki van nyomtatva és az
Otavá-nak rendelkezésére áll. A címlapot úgy csináltuk, hogy a Te neved elül legyen,
nemcsak a betűrend miatt, hanem tisztesség okából is, mert a mű inkább a tied, mint
az enyim, s azonkívül − úgy hiszem − űzleti szempontból is jobb így.
Most kérdés: hogyan juttassuk a példányokat, mondjuk: 350-400-at (hogy itt is
maradjon egy rész) Helsinkibe az Otava címére. Hasonló esetben a holland kiadó
vállalta el az oda szállítást, s ezzel szemben az itteni „Népies Irodalmi Társaságnak”
150 magyar k-t biztosított egy-egy példány után. Ugyanezt lehetne tenni a jelen esetben is, ha az Otava helybenhagyja, hogy milyen áron adják el ott a példányokat, ez
teljesen az ő dolguk, a füzeten ár nincs kitűntetve. Ha kötött példányokat is kiván az
Otava, ilyeneket tetszőleges számban szívesen készíttetünk; a holland kiadó is rendelt
ilyeneket Bpesten. Szíveskedjél megbeszélni az ügyet az Otavá-val és engem általa
sürgősen értesíteni. Nem volna-e célszerű és lehetséges, hogy a példányokat az Otava
részére Berlinbe vagy Kjobenhavenbe küldjük a finn követségre? S mi viseljük-e a
költséget, vagy az Otava vállalja el a mi terhünkre?
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A kötet igen szép, s azt hisszük: az Otava karácsonyi kiadványai közt méltóan fog
helyet foglalni.
Kedves leányod születéséhez örömmel gratulálunk! A magyar levegő talán mégis
tett egy kis jó hatást? Egészséget kívánunk az új finn állampolgárnak és nagyérdemű
szüleinek.
Budapest, 1922 XI/7
Sokszor köszönt kedves tieiddel egyetemben
régi híved
Vikár Béla
K.Herra prof. E. N. Setälä Helsinki
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250. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
[Budapest, 1923. május 6.]

Tisztelt Willem Grünthal-Ridala dr. Úr
Tartu, Észtország
Kedves öcsém,
Népeink szomorú helyzete, a végtelen drágaság és a külső dolgok megakadályozták eddig, hogy a közöttünk levő kapocs elmélyüljön. A kongresszus ügye is abbamaradt. De visszatérünk rá, amint jobb idő köszönt ránk.
Most indul Tartuba Csekey István dr. professzor. Legyen olyan kedves, segítsen
neki az elboldogulásban. Ő egy nyelvtehetség, remélni lehet tőle, hogy jó közvetítő
lesz Észtország és Magyarország között nemcsak a jogtudomány területén, hanem
általában a két testvérnép szellemi és anyagi életében.
Kérem, küldjön az észt irodalomból egy kisebb prózakötetet, ami megfelelő lenne
egy nyilvános bemutatásra, például mint Juhani Aho, és engedje meg, hogy magyarra
fordítsuk ott a magyar lektor, Virányi Eleméren keresztül; szeretnénk ugyanis ősszel
egy észt matinét szervezni, és ahhoz kellene egy még meg nem jelent észt prózai mű.
Minden mást a kezünkben tartunk.
Mellékelem társaságunk Petőfi-könyvét. /Hom. à Petőfi/
Sok üdvözlet!
Bátyja,
Vikár B

251. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1923. május 20.]

Kedves barátom,
Spúr Andor ujságíró, aki a magyar népzenével irodalmilag is tüzetesen foglalkozik,
szeretne a finn népdallal is hasonló behatóan foglalkozni. Talán a Kalevala-Társaság
módot nyujthatna erre neki. Ezt finn szempontból igen ajánlanám, mert a nevezett,
ha megismerkedik a fejlett fnn népdallam-irodalommal, itt nálunk nagy propagandát
tudna kifejteni annak népszerűvé tételére. Szabad legyen tehát törekvését pártfogásodba és a Kalevala-Társaság jóindulatába melegen ajánlanom.
Budapest, 1923 5/20.
Szíves üdvözlettel
régi híved
Vikár Béla
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Nagyméltóságú
Dr. Setälä Emil egyet. tanár úrnak
Helsinki

252. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
[Budapest, 1923. július 10.]

Budapest, 1923 VII/10
Kedves öcsém, remélem, megkapta az általam küldött l´Echo du Danube lap 201
számát, melyben a Maria Jotuni „Alltagsleben” című írásáról számolok be. Le kellene
magyarra is fordítani és meg is történne, ha az eredetit elküldené a La Fontaine Társaságnak. <olvashatatlan> a kiadót a fordítás felől, bár az anyagi oldal kicsi lenne
(finn támogató!) vagy inkább egy másik Jotuni írást kellene fordítani? Az „Alltagsleben” különben nagyon érdekes volt és a német fordítás is kitűnőnek tűnik.
Nagyon hálás lennék, ha megkérdezni az Uusi Suomi lap szerkesztőségében, miért
nem kaphatok bizalmat mint a lap tudósítója, hisz már oly régóta kértem és várom.
Mint a külföldi újságírók szakszervezetének elnöke itt az országgyűlésben csak hasznára lehetek a finn ügynek, ha egy napilap engem tudósítóként elfogad. Természetesen semmi mást nem óhajtok.
Köszönet mégegyszer!
Barátságban
Vikár B

253. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
[Budapest, 1923. december 17.]

Budapest, 1923. 12/17
Kedves öcsém, köszönöm a baráti segítséget. Sajnos, még mindig nem kaptam
meg, amit kértem, mégpedig az Uusi Suomi laptól a hivatalos hírt, hogy a lap tudósítója vagyok. Vagy ez a bizalom csak a finn állampolgároknak jár, vagy esetleg már van
egy megbízható tudósító Magyarországról? Mert akkor természetesen lemondok a
kérésemről. De enélkül nem vagyok hajandó írni a lapnak Magyarországról. − A legutóbbi La Fontaine ülésen bemutattam „A férfi oldalbordája”-darabot. Nagyon szórakoztató. Kitűnő nyelvezet − szerintem legalábbis − de mivel nem gyakorlom és szótár (Szinnyei) sem tökéletes, számomra nehezen érthető. Hisz az élet nyelve, és abba
én kellőképpen beleástam maga. − Nem tudom, hogy a hegedűművész Arányi járt-e
Önnél, mindenesetre én rábíztam egy, a nagy magyar költőről, Petőfiről szóló kötetet
(Hommage a P) és egyet az erdélyi magyar népművészetről szólót (finnül Setälä professzor és az én fordításom), valamint egy köszönőlevelet is a Finn Írók Egyesületének taggá választásom alkalmából. Ezt is jó lenne tudni. A tervünk (az enyém és a
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feleségemé) az, hogy jövő nyár elején ismét ellátogatunk az Ön hazájába. Talán most
sikerül.
Üdvözlettel,
Vikár
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254. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
[Budapest, 1924. március 28.]

Budapest, 1924 3/28
Kedves öcsém, ezennel küldök keresztkötés alatt 6 példányt Alma Kuula dalaiból
magyarul azzal a kéréssel, hogy ossza szét őket a megfelelő alkalommal a költőknek,
akiknek neve benne felbukkan. Mivel Kasimir Leino már nem él, a példányát megtarthatja Ön: aztán tovább is ajándékozhatja. Fölös nyomtatványok Alma Kuula koncertjének programjáról, mivel már többet nem lehet kapni. − Lehetne még sokat írni,
kötelességekről és a Társaság stb. ügyeiről, de már egy hete rossz állapotban vagyok,
így szívbéli üdvözleteket küldök csak Önnek és az írók egyesületének.
Köszönet a múltkoriért!
Ps. Dagmar Parmas asszony Molnár Imre doktortól svéd dalokat kért kölcsön,
nem lehetne visszakapni őket? Hol tartózkodik?
Vikár B

255. VIKÁR BÉLA  KÜRTHY GYÖRGY
[Budapest, 1924. április 8.]

Bpest (országház) 1924. IV. 8
Kedves Öcsém,
A La Fontaine Irodalmi Társaság tulajdonában levő 3 egyfelvonásos írói jellemképet (Bokor Imre darabjait) van szerencsénk Színházatok részére azzal megküldeni,
hogy ezekből – és még némi zenés számokból – együtt egy teljes estén irodalmi ünnepet rendezzünk, lehetőleg május vége felé, vagy előbb is, ha kivihető. A Byron-darab főszerepét a szerző neked szánta, ez sehol nálad jobb személyesítőre nem is számíthat. Én tartanék az ünnep bevezetéséűl 5 perces előadást a La F. T.-ról, Kalmár
Róza elszavalná – Tarnay zenekíséretével – Byron legjobb barátjának Shelleynek Petőfi fordította versét (A szökevények), s ezzel a Petőfi-, Madách-, Byron-darabok egymás után. A közönség összetoborzását a L. F. T. maga vállalja el. Szeretnők, ha valamelyik darabban Gózon Bélát is alkalmazni lehetne.
Válaszodat kéri s kedveseiddel egyetemben köszönt
szer. bátyád
Vikár Béla
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256. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1924. szeptember 26.]

Kedves barátom,
Gyere el Ő nagyságával egyetemben holnaputáni ülésünkre (10 ó. Eln. Tanács, 10½
közgyűlés, 11 ó. felolvasó ülés.) Ha azonban nem jöhetnél, tán hétfőn d.u. 4-5 nálam
(VIII. Sándortér 3. III. 2. tel. J195) vagy – ha Neked ez jobban megfelel – másutt okvetlen találkozzunk. Okt. 20-ára kitűzött Byron-ünnepünkről van szó, amelyre már
megigérted, hogy Byronról előadsz. A társelnökség ügye is aktuális! Erről szintén
beszélnünk kell.
Számít reád és szívből köszönt
Bpest 1924 9/26 igaz híved
Vikár Béla
Ngs Babits Mihály
eln. tanácstag úrnak
Budapest

EME
240

Levelek

1925
257. VIKÁR BÉLA  SAILO, ALPO
[Budapest, 1925. február 23.]

Budapest, 1925 2/23
Kedves öcsém,
ma kaptam egy meghívást a Finn Irodalmi Társaság Jókai-ünnepére. A gond az,
hogy nem tudtam egy finnel beszélni a Finnországban tartandó Jókai-ünnep ügyéről.
Engem ti. meghívtak Stockholmba és Danzigba, hogy Jókairól előadást tartsak, diákkal Jókai életéről stb. Ezt össze tudtam volna kötni a finnországi Jókai-ünneppel oly
módon, hogy Stockholm után Helsinkiben és talán más finn városban is előadást
tartok. Szerintem nagyon szomorú, hogy Finnország szomszédságában járok, és nem
ugorhatok át Finnországba. Vagy lehetne egy másik ünnepet tartani április elején? A
stockhomi előadás jövő hónap utolsó napjaiban vagy április 2-án lesz. Ha ez az elképzelés megvalósulhatna, akkor beszélnék és diákat is mutatnék „A magyarok eredetéről”, vagyis a hunok, avarok és magyarok közötti kapcsolatokról (a nyelv és a néprajz
alapján). De lehetne-e valamilyen anyagi támogatást szerezni ezen előadásokra?
Sok üdvözlet mindenkinek,
Barátja,
V. B.

258. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1925. december 22.]

Bp. 1925 12/22
Kedves barátom,
Dante-ülésünk jan. 17-én, vasárnap d.e. lesz az Akadémiában. Kérlek, közöld velem nb. felolvasásod címét.
Ha el akarsz jönni Őngával a Greguss-matinéra, küldhetek tjegyeket.
Ölel régi híved,
Vikár Béla
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259. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1926. január 8.]

Bpest, 1926 I/8
Kedves barátom,
Dante-ülésünket a Petőfi-Társ. Kérésére – minthogy ők óhajtanak 17-én u.o. ülést
tartani jan. 31-re (vas.) halasztottuk.
Simonffy Margot tudatni fogja veled, hogy milyen részletet ad elő fordításodból.
Eredeti Babits-verset is beiktatunk: ezt Somló István (Renaissance) fogja szavalni. Én
egy kis konférance-t tartok „költő és műfordító” címén arról, hogy a nyelvművészet
mennyiben föltétele a Dante-féle nehéz műformában mozgó költészet átültetésének.
Elnököl: Csengery János.
Kérlek mindezek szíves tudomásul vételére.
Jan. 24-iki svéd matinénk (Uránia) nagyon szép lesz. Egy páhollyal szívesen szolgál
régi híved
Vikár B

260. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
[Budapest, 1926. március 23.]

Kedves barátom,
A vogul-osztják és a kaukázusi folklore-t elvállalom, de az afrikait és amerikait
csak úgy, ha valami anyagot kapok hozzá (német, francia v. angol nyelven). Meglehet,
az Akadémiában v. a Néprajzi Muzeumban lesz ilyen. Mindenestre utánanézek; azonban jó lenne ha a netán tudomásodra jutott pozitiv forrásról értesítenél. Óhajtanék
veled más dolgokról is beszélni.
Telefonom: J 195
Bp. 1926 3/23
Ölel,
Szer. bátyád
Vikár B.
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261. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1926. április 20.]

Bp. 1926 4/20.
Drága barátom,
A La Fontaine Társaság (fordítók egyesülete) magyarra fordított, jelentős finn irodalmi műveket kapott, Kivi A pusztai vargáék, Lea, Éj és nap, Eljegyzés valamint a
Forgácsok sorozat pár darabját; Linnankoski: Menekültek; M. Jotuni: Hétköznapok.
Azt kérdezzük: nem volna-e lehetséges valamilyen egyesülettől támogatást kapni kinyomatásukra? Mostanság nehéz idők járnak a kiadókra, másként mint az állam vagy
az Akadémia támogatásával, nem nagyon jelennek meg könyvek. De ha Finnországból a nyomásra kapnánk támogatást, és itt olcsón eladnánk a könyveket, nagy sikert
érnénk el a könyvek terjesztésében, mivel közönségünk olvasni szeret ugyan, csak
szegény.
Valószínűleg egy csoport országgyűlési képviselő látogat Finnországba nyáron, talán én is velük tartok. Ha sikerül, találkozunk Finnországban.
Üdvözlet a feleségem nevében is!
Régi barátod,
Vikár B

262. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
[Budapest, 1926. június 28.]

Budapest, 1926 6/28
Barátom,
megkaptam b. levelét és a hét dollárt, mindkettőért köszönet. A tiszteletdíj kielégítő. De arra gondoltam, hogy a bevezetőül szánt írás helyett [melyet még sok ponton
ki kell egészíteni] de abban az esetben, ha a Heimokannel-sorozat véget ér, szükség
lehet a levélben is említett átfogó képre a rokon népek népköltészetéről. Ebben az
irányban dolgozgatok éppen most az itt megjelenő Világirodalmi lexikon segédszerkesztőjeként.
Bizonytalan még, hogy utazhatok-e feleségemmel együtt a parlamenti tagokkal
Finnországba. Ha sikerül, remélem, Önt is köszönthetem akkor. De bátorkodom figyelmébe ajánlani a mostanság Helsinkibe induló Magyar gyeremekek nyaraltatása
társaság egy csoportját, melyet Pándy-Hjelt úrhölgy vezet, és amely csapatban ott van
híres írónk, A. Schöpflin 16 éves fia is, gimnazista, nagyon tehetséges, már tanul finnül, talán hasznára lehet Önnek, ha saját otthonában szeretné a magyart elsajátítani
kölcsönösen. Ebben az ügyben bátran forduljon Larin Kyöstihez, Oulunkyläbe.
Ami a Heimokannelt illeti, annyit mondhatok, hogy nagyon gyönyörködtet, külö-
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nösen a fordítások. Nehéz jobbat elképzelni. És ami hiányzik, azt könnyen lehet pótolni egy újabb nyomás alkalmával például.
Sok üdvözlet Önnek és Wichmann-nak!
Az önök VB

263. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1926. június 28.]

Drága Öcsém,
Ma utazik Finnországba barátom, Schöpflin Aladár, a híres író 16 éves fia PándyHjelt úrhölgy szervezte nyaralástársasággal. Nagyon hálás lennék, ha tudna szerezni
egy jó finn családnál helyet neki augusztus közepéig, amikor az említett társaság ide
visszatér. Schöpflin úr említette nekem, hogy éppen az Ön magyarra fordított novelláit olvassa véleményezőként a Franklin Társaság (kiadó) megbízásából, és hogy nagyon meg van elégedve. A legjobb lenne talán a fiú érdekében Suomalainen lektorhoz
fordulni (Pori), de nem tudom, ott marad-e nyárra. Wichmann professzor urat is
meg lehetne kérdezni, mit ajánl. Sőt, Setälä külügyminiszter úr is segíthet, ha másként nem megy a dolog. A fiú már elkezdett finnül tanuni.
Parlamentünk 25 tagja a jövő hónap [az július] végén Finnországba utazik: a mostani csonka Magyarország vezető személyiségei. Arra kértek, tartsak velük. Nem hiszem, hogy sikerül, mert kevésbé vagyok vagyonos, mint amit az út megkíván, és a
feleségemet nem hagyhatom itt egyedül. Ha mégis sikerül összeszedni az útiköltséget,
akkor megüzenem idejében Önnek.
Nagy köszönet a küldött szép könyvért, a Kruunun-perämies címűért, nagy élvezettel olvastam. És a fényképért!
Sok üdvözlet és előre is köszönet!
Barátja,
Vikár B
Bpest, 1926 6/28
Larin-Kyösti író úrnak Oulunkyläbe

264. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1926. szeptember 11.]

Bpest, 1926 IX/11
Kedves barátom,
Nov. 28-án, vasárnap, d.e. 11-kor az Urániában „klasszikus matinét” tartunk
Csengery János tiszteletére. Mint praesumptiv utódja: Te lennél leginkább hívatva e
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szép ünnepségünket megnyitni s az Akadémiát és Kisfaludy-Társaságot – amelyek
bizonyára jelen lesznek – némi bűntudatra eszméltetni. Belépődíjas (8–10 ezer K)
előadás levén a szokásos elnöki „költségtérítés” címén 300,000 K-t biztosíthatok részedre.
Csak pár percnyi beszédről volna szó.
Szíves üdv,
híved
Vikár Béla
E lapot ne nézd propagandának. Olcsósága miatt használom.

265. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Budapest, 1926. november 2.]

Kedves titkárnőnk,
Turzóné (énekművésznő) sürgősen megkeresendő volna, hogy 21-én, vasárnap a
Magy. Goethe-Társ.-ban régi, egykorú Goethe-dalokat adjon elő. Minthogy címe
nincs meg nálunk (nyilván elveszett) és Ön bizonyára ismeri azt, kérem annak telefon
útján sürgős közlésére v. ha megteheti, kérem őt elhozni kedd d.u. 7-81/2 a La Fontaine -asztalhoz.
Szíves üdv.
híve
VB.

266. VIKÁR BÉLA  TELEKES BÉLA
[Budapest, 1926. december 12.]

Bp. 1926 XII/12
Kedves barátom,
A mesék Önnél levő részére sürgősen szükségem van. Kérem, szíveskedjék lakásomon – ugy ahogy vannak – leadni az ott levő szövegeket. Egyelőre nincs kilátás, hogy
a vállalatot az I. füzeten túl egyhamar folytathassuk, s ennélfogva a havi járulékok
egyelőre megszűnnek.
Igaz híve
Vikár B.
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267. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
[Budapest, 1927. július 10.]

Budapest 1927 VII/10.
Kedves Öcsém, megkaptam Petőfi János vitézét, az Ön kitűnő fordításában. Örömmel élveztem a búvárkodást, amellyel a munka nehézségeit legyőzte. Ez több, mint
bármi, amit én valaha olvastam e mű fordításaiból a világirodalomban. Hogy Önnek
sikerült a mai verstechnikával szebbé tenni az egész verset, mint amilyen az eredeti,
segíteni fogja annak elterjedését a széles közönség körében csakúgy, mint a műveltebbek között. Ide csatolom a két legnagyobb lap híreit legjobb üdvözleteimmel együtt a
legnagyobb mesternek a műfordítás területén!
Barátja
Vikár B
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268. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1928. január 12.]

Bp. 1928 I/12
Kedves barátom,
Nagyon megörvendeztetnél bennünket, ha 20-án, pénteken este 8½ -kor megjelennél baráti vacsoránkon (La Fontaine Meséinek megjelenése örömére) mint Társaságunk dísze, k. nőddel együtt. * Teríték – borravalóval együtt – 2 P 80. választ kér
Szíves üdv
Igaz híved:
*Bristol, különterem

269. VIKÁR BÉLA  SZEKFŰ GYULA
[Budapest, 1928. január]

Szép tanulmány; jó lenne a M. Sz.-nek! Sajnos, mint havikölcsönös (200.000 K!),
csak így használhatok a derék vállalatnak. Üdv:
Vikár B

270. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
[Budapest, 1928. január 16.]

Budapest, 1928 1/16
Drága barátom,
a Magyarság lap tegnapi számába írtam az Ön fordításairól, természetesen szeretettel, és küldöm is a lap ezen számait önnek. Köszönetemet fejezem ki a nekem küldött ajándékokért, melyek annál értékesebbek, mivel segítenek a szeretett finn nyelvnek a tudását fenntartani, méghozzá az általam oly igen kedvelt vers formájában.
Örömmel észlelem a finn verses dikció pompás fejlődését, különösen az Ön munkáján keresztül. Jövő hónap közepén feleségemmel Finnországba utazunk, hogy előadást tartsak Kalevala-fordításom születéséről, melyről eddig csak keveset írtam, azt
is finnül. Helsinkin kívül más finn városokat is szándékomban áll meglátogatni, és
remélem, vidéken is bemutathatom a közönségnek Magyarország jelenlegi helyzetét,
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valamint írhatok a finnországi szellemi életről a magyar sajtóba. Ezúttal a viszontlátásig minden jót kívánva!
Régi barátja
Vikár B

271. VIKÁR BÉLA  ZOLNAI GYULA
[Budapest, 1928. február 19.]

Drága Öcsém,
Ma elindulok Stockholmba, ahol e hónap 23-án előadást tartok az Orient. Társaságnál Magyarország őstörténetéről. Ezután jön Turku, 25-én, és Helsinki (28-án, a
Kalevala-Társaság ünnepi ülésén). Még indulás előtt − mely egyáltalán nem örömteli
tél közepén − lenne pár dolog, nyelvtudományunkat érintő fontos kérdés. Szembeszökő ugyanis, hogy az Akadémia fiatal tagjai szemtelenül előretolakodnak, háttérbe szorítva az arra érdemes idősebb munkatársakat. Így történik ez Erdélyi L. esetében, akinek magyar nyelvi kutatásai gyakran új fényt vetnek sok kérdésre, mégis elfelejtődik,
és a jóval fiatalabb, egyáltalán nem tehetségesebb Csűrös, Mészöly stb. már rég levelező tagok. Szinnyei, akit én nagyon szeretek, nem törődik ilyesfajta lelkiismereti kérdésekkel. A fiatalok teljes egészében zsebre vágják őt. Ön most az egyedüli, Szinnyeit
leszámítva, akinek autoritása van, és aki Budenz emlékét még őrzi. Éppen ezért bátorkodom figyelmébe ajánlani, hogy Akadémiánk ilyes hanyagságára külföldön is felfigyelnek, és ez nem nagyon emeli az Akadémia méltóságát. Figyeljenek a konzulok!
A múlt pénteken a Vajda János Társaságban (fiatal íróké) Somkuti barátunk fordításait mutattam be, és nagy sikert értem el velük. A mostani finn utamtól ugyancsak
sokat remélek a tervezett finn antológia szempontjából.
Baráti üdvözlettel,
Vikár B
Budapest, 1928 2/19

272. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Székesfehérvár, 1928. július 12.]

Székesfehérvár, Árpádfürdő
1928 VII/12
Kedves barátom
Két templom-egere ügyében fordulok hozzád. Remélem, üdülésednek kára nélkül.
Legnagyobb élő költőnkhöz, bár nem egészen méltó, de őszinte versekben:
Zoltán Vili meg Telekes – Templom szegénye mindkettő – Falatra betevőre les,
Hiába, s ah! Korog a bendő! Másnak jut a fillér, a pengő. Könyörülj rajtuk, tisztelendő
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Nagy templomőr, főperselyes! Ha fejeddel gondolkozol, tán Hekuba néked T. meg Z.
De ha fordulsz saját szivedhez, Így fog felelni: „Kedvezz, Nagy a kicsinynek; azért
hagyott Neked sokat a Legnagyobb.” Szegényes életrongyukat, Amelyen csüng poronty tucat, Oh, szabadítsd meg a gonosztól! S áld érte két nem éppen rossz toll.
Sokszor köszönt kedves nőddel egyetemben
öreg híved
Vikár B

273. VIKÁR BÉLA  ONERVA, L.
[Budapest, 1928. július 26.]

1928 7/26
Mélyen tisztelt asszonyom,
Helsinkiben már nem volt időm, hogy otthonában köszöntsem Önt, pedig szívesen tettem volna. De ezennel engedje meg, hogy az első szabad napokon a téli munkák után köszönetemet fejezzem ki műveinek értékes gyűjteményéért, mely most itt
is velem van, és jövő hónap elején Hartbergbe is magammal viszem, mikor innen elköltözünk <olvashatatlan>. Párat már a Válogatott versekből lefordítottam. A munka
még sokáig folytatódik. Üdvözlettel
Vikár B
Kérem, üdvözölje férjét is, Madetoja urat.

274. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
[Budapest, 1928. október 25.]

Bp. 1928 10/25
Kedves barátom,
Nov. 25 (vasárnap) d.u. 6 órára meghívott a Szfehérvári Vörösmarty-kör az újabb
erdélyi költőkről tartandó felolvasásra. Ugyanaz tehát, amit elmondtál Bpesten, az
Orsz. Néptan. Egyesületben. Rajtad kívül Rosnyainé Simonffy Margot és én működünk közre. Délben 2 ó. indulás Fehérvárra, este 8 ó. 40 p. vissza Bpestre. Költségmegtérítés személyenkint 50 p. a részleteket 31-én az Akadémiában megállapíthatjuk.
Biztosan számít reád
híved
Vikár B.
p.s. Van-e arcképes igazolványod? Ez fontos! Mert ha nincs, erre az útra féljegyet
szerezhetünk!
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275. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1929. január 30.]

Kedves barátom,
Február 24-én, d.e. 11 órakor Társaságunk a Zeneműv. Főiskola nagytermében
Szász Károly emlékezetére matinét rendez. Arra kérlek, vállald el ennek – az énekkar
előadása után – rövid megnyitóval leendő bevezetését. Szavalatok és Sz. K.-tól származó eredeti és fordított versek megzenésítései fognak következni, s én – a műsor II.
részében – Sz. K.-remminiscentiákat adok elő. Elnökségünk bízton számít a Te lelki
alkatodra szabott megbízás teljesítésére. Választ telefonon (J301-95, d.e. 9-10, d.u.
4-5) kér
Bp. 1929 I/30. igaz híved
Vikár B

276. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1929. február 29.]

Budapest (Parlament) 1929 II/29.
Barátom, szándékodban áll ez év folyamán Budapestre látgatni? Ha így lenne, nem
lehetne úgy rendezni, hogy május elején jöjjél ide? Mert akkor itt Északi estet szervezünk, Norvégia, Svéd-, Finn- és Észtország irodalmának és művészetének bemutatását, és a többi ország képviselete (itt és Bécsben) már biztosított megjelenéséről. Számunkra Finnország fontosabb, mint a többi. Arra kérnénk tehát, hogy következő
látogatásodat rendezd úgy, hogy személyeddel megtiszteld estünket.
Egészséget és sikereket kívánva,
barátsággal,
Csengery
Vikár

277. VIKÁR BÉLA  HUBAY JENŐ
[Budapest, 1929. március 4.]

Méltóságos Uram,
Az Esperantóról írt költemény, amelyet meg kellene zenésíteni, jelen soraimhoz
van mellékelve. Augusztusban lesz nálunk a világkongresszus, s azt hiszem: világsikerre számíthatna egy magyar kompositio ebből az alkalomból. Esetleg a vers hangulatot kelthetne egy alkalmas nyitány megalkotására.
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Minden eszközt, tehát az Esperantót is fel kell használnunk, hogy hazánknak barátokat szerezzünk nagy árvaságában. És itt a zene talán többet tehet, mint bármi más
agitatiós eszköz. Leszen szabad tehát reménykednem, hogy e jelben is találkozunk, az
Esperanto mezején.
Bpest, 1929 III/4.
Kiváló tisztelettel
régi híve
Vikár Béla
Mellékelve „Eszperantó” c. vers.
Méltóságos dr. Hubay Jenő
úrnak Budapest

278. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1929. április 17.]

Budapest, 1929 4/17
Drága Öcsém,
Megkaptam április 22-i leveled, és sietek rá válaszolni. Éppen ma tárgyalunk egy
jövő hó 5-i északi matinéról, ahol Svéd-, Finn- és Észtország irodalmát és művészetét
szeretnénk bemutatni. Ezt már előző levelemben is érintettem. Kívánatos lenne, hogy
az említett országok képviseletei is megjelenjenek az eseményen. Semmi mást nem
kérünk tőlük. Vagyis Tőled sem. De az egész ügy a Svédország főkonzuljával, BayerKrucsay úrral folytatott mai beszélgetéstől függ. Ha 5-én itt leszel, természetesen elvárunk matinénkra. Az egész kérdés Finnország nagykövetsége felé ebbe az óhajba
sűrűsödik. Nagyon örülnénk, ha szép igyekezetünk sikerrel , és a Te jelenléted hozzásegítene bennünket az est fényének emeléséhez.
Üdvözlet a magam és a jobb felem részéről!
Öreg barátod,
Vikár B

279. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1929. május 25.]

Budapest (Parlament), 1929 5/25
Kedves barátom, Nagy sajnálatunkra nem voltál köztünk legutóbbi nagyszerű svéd
és finn matinénkon, melyet a kormányzóék is megtiszteltek jelenlétükkel. Egy kalap
alá hoztuk a két nemzetet, hogy a sikert bíztosítsuk és csakugyan el is értük ezt a célt.
Összel pedig finn és észt ülést tartunk, ahol Sibelius „Finnlandiá”-ja is előadásra kerűl
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majd. Most készülünk a La F. T. fennállásának 10-ik évfordulójára, se ez ügyben pár
nap mulva hozzád is levéllel fordulunk (franciáúl). Kérve, hogy pacifista munkánkat
néhány elismerő szóra méltatni szíveskedjél. Jun. elején, azt hiszem, Balatonfüredre
megyünk, de 15-re már ismét itt vagyunk.
Sokszor köszöntünk mindnyájan!
Régi híved:
Vikár B.

280. VIKÁR BÉLA  SZEKFŰ GYULA
[Budapest, 1929. augusztus 12.]

Budapest, 1929 VIII/12
Kedves barátom,
A görög-keleti magyar egyház megalakításának most folyó kemény munkájába
szól bele az ide mellékelt két cikk, amelynek hiteles anyagát a finnországi testvéregyház bocsátotta rendelkezésemre. Lapodban két egymás után következő szám közölhetné. Finnországban nagy elismerést aratnánk e figyelmünkkel. Ottani barátaink
pedig tudván azt, hogy az ő példájukat: a gör. kel. finn egyház legújabb történeteit
szeretettel tanulmányozom, várják is a tanulmány megjelenését. Ha nem fogjuk meg
az ügyet itthon alaposan, nem lesz belőle jóravaló dolog. Ez a meggyőződés késztetett
arra, hogy a testvér finn egyház sorsfordulatának tövises útjáról beszámoljak. Lapodat tartom legméltóbb helynek a revueszerűen megírt kis cikk befogadására.
Őszinte üdvözlettel híved
Vikár Béla
Mgs dr. Szekfű Gyula
szerk. úrnak
Budapesten

281. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
[Hartberg, 1929. augusztus 31.]

Ost-Steiern 1929 8/31
Tisztelt barátom, kedves Öcsém!
Hazafelé induláskor, Balatonfüredre, azokra a gyönyörű napokra emlékeztünk,
melyeket az Ön társaságában tölthettünk. Sok üdvözlet mindkettőnktől! Jó lenne
tudni, mikor köszönthetjük Önt vendégünkként Budapesten, és hogy kielégítő-e az
egészsége?
Barátja, Vikár Béla és felesége
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282. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Hartberg, 1929. augusztus 31.]

Hartberg, 31/8 1929
Kedves Öcsém,
Kiitoksia viimeisestä! Majd Bpestről küldök viszonzásúl még vmit.
A Pesti Hírlap jul. 28-iki (vasárnapi) mellékletén írtam egyik finnországi látogatásunkról; jó lenne lefordítani vmelyik finn lap részére!
Szíves üdvözlettel mindkettőnk részéről
Vikár Béla

283. VIKÁR BÉLA  JOANNOVITS PÁL
[Balatonfüred, 1929. szeptember 5.]

Balatonfüred 1929 IX/5.
Méltóságos Uram, t. Barátom.
Remélve, hogy egészséged helyreállt (amit tiszta szívemből óhajtok), közlöm Veled, hogy nagyobb cikkben leírtam a görög-keleti finn egyház önállósításának történetét, kapcsolatban a magyar üggyel, a Magyar Szemle számára. Jó lenne, ha érdeklődni szíveskednél iránta Szekfű Gyula akad. tag szerkesztőnél!
Sokszor köszönt igaz híved
Vikár Béla

284. VIKÁR BÉLA  TRÓCSÁNYI ZOLTÁN
[Budapest, 1929. szeptember 23.]

Kedves barátom,
B. leveledet, hogy a gör.-keleti Finn Egyházról, kapcsolatban a magyar törekvésekkel írt cikkem forrásjegyzékét közöljem, az alábbiakban felelek meg. Örülök, hogy
írásom tetszéseddel találkozott. Tegnap jöttem meg, 3 hó után, Budapestre, máskülönben már előbb reflektáltam volna szíves felhívásodra. Kérek korrekturát annakidején!
Budapest, 1929 9/23
Ölel
Vikár B
Források: A görög-keleti („görög-katolikus”) finn egyház hivatalos közlönye
(Aamun Koitto) 1922. évi (V.) 12-15, 1923: 6, 8, 11, 14/15, 16/17, 18-24 és 1927: 1-3
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számai; a Melatios konstantinápolyi pátriárka és a metropolitája aláírásával kiállított
görög és finn nyelvű okirat hivatalos másolata; az 1918. márc. 26-án kelt s a görögkat. finn egyházról szóló finn kormányrendelet módosítása tárgyában 1925 január
14-én kiadott új kormányrendelet hivatalos szövege; az ugyanaz napon kelt rendelet
(50. sz.), amely intézkedik azon görög-keleti finn egyházakról, amelyek tagjainak
többsége idegen nemzetiségű; Sergius Okulov, sortavalai gör.-kat. Prépost szóbeli
közlései (1928 március folyamán) és írásbeli tudósítása (1929. márc. 19.-ről)
Ngs dr. Trócsányi Zoltán szerk. úrnak
Budapesten

285. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
[Budapest, 1929. október 26.]

Bp., 1929. 10/26
Kedves barátom,
Elküldtem Kalevala-fordításom bővített kiadásának kéziratát a Suom. Kirjallisuuden Edistämisrahastonak dr. Sotavalta úr címére. Névmagyarázatok és jegyzetek,
az Előszóval együtt éppen 100 fólió lapot tesznek ki gépírásban. Kértem a szíves átnézést s a kiadás költségéhez való hozzájárulást. Akadémiánk is hajlandó (nem az I.
Osztály, hanem az Igazgató-tanács!) a klasszikus mű létrejöttét támogatni; e végett
azonban, mint az Edistamisseurá-tól kértem, levél volna szükséges a mi Akadémiánkhoz, mert itt még évekig nehéz a helyzet és sok a köteles hátralék. Magukon a
verseken is sokat javítottam A. R. Niemi és mások nyomán, úgyhogy nemcsak bővített, hanem javított kiadásról is van szó. A második kiadáshoz A. R. Niemi írhatna
előszót, s ezt finnül és magyarúl lehetne kinyomtatni a könyvben. Így a középiskolák
is kapnának már előre némi fogalmat a finn idiomáról.
Az ügyet szíves pártfogásodba, magamat további nagyrabecsült barátságodba
ajánlom. Régi híved,
Vikár B

286. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1929. november 3.]

Bpest, 1929. XI/3
Kedves Öcsém,
Levelét örömmel olvastam. Az egyetemen hirdetett előadás a magyar bölcselettudomány köréből azt hiszem többet ér a pusztán irodalmi érdekű ismertetéseknél,
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mert irodalmunk elég szépen jelenik meg a finn fordítások útján, ellenben filozófiánkról igen kevés szó esett Fenniában. Ma egy hete tartott Zempléni-ülésünk elején
méltánylólag emlékeztünk meg az U. S.-ban közzétett cikkéről. A jövőben is célszerű
lesz nekünk beküldeni azokat a híreket, amelyek finn-magyar érdekűek. Mindig referálni fogjuk. Tervünk az, hogy a jövő nyáron Párisban tartunk egy műfordítói gyűlést.
Igen örülnénk, ha arra eljönnének finn és észt tagtársaink: Manninen és Ridala urak.
Mindkettőnek kérjük ezt megmondani azzal, hogy hazájukból ők mint a La F.Akadémia tagjai vannak jogosítva – kizárólag – új tagok ajánlására. Örvendenénk, ha
e jogukkal élnének.
A Larin Kyösti verset nagyon köszönjük!
A. O. Väisänen barátom kérdezte: kijött-e már rólam írt humoros verse. Ha szólni
fog vele, tessék megmondani, hogy „ami késik, nem mulik”. Egyedül rajtam múlt
mostanáig is…
Szíves üdv,
Vikár B
A Kalevala-ügy folyamatban van ott is (Edistämisrah.) és itt is!

287. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1929. november 28.]

Budapest (Országház) 1929. 11/ 28.
Kedves Öcsém,
Én már 2 évvel ezelőtt megegyeztem a Gummerus könyvkiadó céggel (Jyväskylä)
egy Unkari nykyaikana tárgyú illusztrált könyv iránt s egy csomó kéziratot és képet el
is küldtem nekik. Minthogy régóta nem kaptam tőlük értesítést: fenáll-e még szándékuk a kiadásra nézve, további folytatást sem küldtem. Azt gondolom: el kellene kérni
tőlük a kéziratokat és a nyelvi köntöst kijavítva, successive közzé tenni a finn lapokban. Ha erre – megbízásomból – Ön vállalkozik, akkor a tiszteletdíjakat megfelezve,
a mű egyszer kötet alakjában napvilágot láthatna. Szíveskedjék oda kérdést intézni
nevemben s hozzájárulásukat kérni e tervhez. Sok érdekes finn-magyar reminiscentia
s aktualitás van ott – kár lenne azokat Vipunen módjára eltemetve hagyni. Legyen Ön
az a Väinämöinen, aki felhozza rejtekükből amaz igéket.
A Kalevala magyarázatos kiadásának segélyügye 1) itt az Akadémiánál, 2) ott a
Suom. Kirjallisuuden ulkomailla – edistämisrahasto kezei közt van. Talán lesz belőle
valami!
Szíves üdv minden irányban,
Vikár B
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288. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1929. december 20.]

Bpest, 1929 12/20
Kedves Öcsém,
Örülök, hogy Gummerusékkal már tisztázódott a helyzet s hogy cikkeim kellő
formába öntésére vállalkozott. Kár lenne a régi emlékek és a mai korból való őszinte
benyomások följegyzéseit véka alatt tartani. Azt hiszem, ha megjelenhetnek és folytatódnak, végül egy külön könyv is kerekedhetik belőlük s ezzel is lehet sikert aratni,
talán éppen Gummeruséknál. Én így fogom fel ezt az anyagot, s ily értelemben ajánlom szeretetébe, az egészet Önre bízván mint meghatalmazottamra. Legközelebb a
magyar királykérdésről fogok intimitásokat írni az Uusi Suominak. Dec. 17-iki
Lafontaine-esténk (az Akadémiában) szép sikert hozott Larin Kyöstinek [alighanem
megjelenik a P. N-ban, a képes heti mellékletben] (Hymni Unkarille) és Lilli
Porthannak (Joulu-ukkoa odottaessa). Kosztolányi későbbre maradt, beteg volt.
A magyar Rádió-Ujságban két cikket írtam a finn előadások szigorú kritikájával.
El fogom Önnek küldeni.
Szíves üdv
Vikár B
[Hauskaa Joulua!]
P.s. Virkkunen képv. házi elnök úr említette nekem ittlétekor, hogy a magy. Kalevala kiadására talán Finnországból is lehetne segélyt kapni. Irtam címére, hogy támogassa a Finn Irodalmat külföldön pártoló Egyesületnél levő beadványomat. Nem tudom, tett-e valamit. Az Akadémia értesítést vár az Egyesülettől.

289. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
[Budapest, 1929. december 30.]

Budapest, 1929 12/30
Sok üdvözlet Magyarországról! BÚÉK önnek, örökké hálás barátja
Vikár B.
elnöki főtanácsos
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290. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1929. december 31.]

Bp. 1929 12/31.
Kedves öcsém,
Azt hiszem: Iisalo írótársunknak van egy könyve, emlékem szerint: Suomalaisia
legendoja. Ezt a munkát óhajtanám megszerezni. Legyen oly kedves, küldesse el nekem (költségemre). A B.H.-ban Porthan (sajtóhibából m-mel) Lilli meséje nagy tetszést aratott. L. Kyösti verse jön a P. H.-ban!
B. ú. é. k. mindketten!
Híve:
V. B.
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291. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. január 14.]

Bpest, 1930 1/14
Kedves Öcsém,
Levelét igen köszönöm. Nagyon megörvendeztetett. Most már van reményem a
Kalevala új kiadására, amely nem lesz az elsőnek egyszerű újranyomtatása, mert a
verses szövegekben is rengeteg javítást vittem véghez; hiába, a jó pap holtig tanúl és
holtig – javít. Éppen most, 19-én, d.u. tart a pápai Jókai-kör (elnök Antal Géza püspök) Kalevala-estélyt s ott felolvasom ugyanazt magyarúl, amit 2 évvel ezelőtt elmondtam finnűl a magyar Kalevaláról. Az érdeklődés tehát megvolna, de hiányzik a
pénzerő. A Magy. Tud. Akadémiának ez ügyben való megkeresését Finnországból az
Akadémia főtitkárja, Balogh Jenő, nyilván a legjobb akarattal véli szükségesnek, tudván, hogy belviszonyaink közt (intrikák az I. Osztályban minden ellen, ami nem
klikktagtól jön) az én Kalevalám sohasem kerülne sorra; ők a saját felgyűlt termésüket akarják mindenekelőtt tető alá hozni, s a magy. Kalevalát e miatt mellőzni kell,
hacsak külső impulzus nem ad az ügynek különös nyomatékot. Ennek a megkeresésnek jönnie kellene, bárhonnan, de előkelő helyről. Setälä mitsem tesz e részben, őt
zsenirozza hozzám való intim viszonya (tőlem tanúlt magyarúl s nálam is lakott sokáig), ami közismeretes.
Örülök, hogy Rádió-cikkem ott is visszhangra talált. Isp. megbízás nélküli
túlbuzgalmát mindenki nevetségesnek tartja itt.
A pápai Kalevala-estről küldök egy kis tudósítást.
Szíves üdv
Vikár B
(nem lehetne a magy. Kalevalát ott nyomatni? Akkor jó piaca lenne a megszállott
országrészeken is.)

292. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. február 7.]

Budapest, 1930. február 7.
Kedves Barátom!
Régóta nem kapok híreket Finnországból. Most éppen itt van Setaelae, és sokat
beszéltünk a Kalevaláról. Az illetékes helyről: Sotavalta úrtól még nem jött levél, így
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teljes bizonytalanságban vagyok az új Kalevala-kiadás sorsa iránt. Azért pendítettem
meg azt az eszmét: nem volna-e lehetséges, ott nyomatni a művet, mivel ez üzletileg
hasznosnak ígérkezik, s amellett a nyomdaköltség is Finnországban maradna. Kalevala-fordításomat sikerrel lehetne terjeszteni a megszállott területek magyarsága között, mert hiszen ez a finnországi kiadás egyúttal azt is bizonyítaná, ami szent igaz,
hogy a gyalázatos trianoni „béke” miatt a komoly irodalmi termékek kiadása milyen
nehézzé vált Csonkamagyarországon. [Igaz, hogy az itteni nyomtatás olcsó. Mennyibe kerülne ott, nem tudom.]
Ami azt illeti, hogy az Akadémia levelet vár a Kalevala ügyében Finnországból,
erre vonatkozólag kijelentem, hogy nem szükséges éppen a hivatalos szervek egyikétől jönnie a megkeresésnek. A Kalevala-Társaság vagy a finn akadémia vagy a Finn
Irodalmi Társaság egyaránt alkalmas arra, hogy az Akadémiánkban uralkodó nehézkes iránnyal szemben az ügyet ismét mozgásba hozza. Balogh főtitkár egynesen azt
jelentette ki, hogy ilyen megkeresés biztosítja itt a sikert.
Cikkeimnek ottani megjelentetése ügyében mindent önre bízok. De kérem, hogy a
levelezéssel és eljárásokkal kapcsolatos költségeit terhemre felszámítani szíveskedjék.
Nem fogadhatok el még továbbmenő ajándékokat öntől, aki egyébként is annyi szolgálatot tesz nekem és minden magyar ügynek.
Pápáról a Jókai-Kör meg fogja Önnek küldeni a helyi lap azon számát, amely ott a
múlt hóban tartott estélyről és benne az én Kalevala-előadásomról referál. [ezt a
Kalevala-Társ.-hoz kellene áttenni.]
Igen örülnék, ha mentél előbb tudósítana ügyeim ottani állásáról.
Szíves üdvözlettel
híve:
Vikár Béla
P. s. Lakáscímét úgy eldugtam valahová, hogy ismét csak az egyetemre kell címeznem levelemet. V.B.

293. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1930. február 8.]

Lafontaine-szalon,
Bp. VI. Andr.-út, Drechsler
Bp. 1930. II/8 este
Tán jobb a szép kerten kívül:
több levegő van s több szabadság;
de benn is jó: a vér lehűl,
s érett gyümölccsel telik meg a dal-zsák.
Légy buzgó kertész, oh Babits,
hass, alkoss, gyarapíts!!!
Vikár B
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294. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. március]

Kedves öcsém,
Legutóbbi soraira úgy hiszem már eleve megadtam a feleletet, hogy t. i. ön tetszése
szerint rendelkezik kézirataim felett. A Suom. Suomi teljesen megfelelő hely. Üdvözlöm őket, ha összejön velük.
Most egy új ügy: ezt Tallgrén prof-ral kellene megtárgyalni. A bpesti egyetem még
a békében megvette Beöthy Zsolt egyiptomi gyűjteményét, amelyről nagy illusztrált
katalogust adott ki Mahler Ede prof. (Franklin). A gyűjteményt Beöthy még azontúl
is folyton bővítette. A szakértői becslés alapján hivatalosan megállapított vételárat
azonban az Egyetem máig sem tudta kifizetni. A gyűjtemény tehát, amely ott letétben
van, most már eladó. Az archeologiai szempontból is értékes anyag főkép a tudományos képzést tartotta szem előtt. Nem tudna-e Tallgrén egy finn maecenást találni, aki
megvásárolná a kb. 70.000 P-be kerülő remek gyűjteményt a finn Egyetem számára?
Máskép az valószínűleg a Balkánra kerül. Még az is áldás lenne, ha – mint Setälä barátom katedrájának esetében az én munkám révén történt – csak megkeresést kapna
özv. Beöthyné (IX. Ráday-u. 32.) vagy mint megbízottja kapnék én, hogy mennyi az
ára a gyűjteménynek és „esetleg a vételár nem volna-e részletekben is törleszthető?”
Mert ennek semmi akadálya nincs. Ily megkeresés (mint Setälä esetében sikerült)
arra vezethetne, hogy az itteni „illetékesek” felhajtanák a szükséges összeget. Most
elhanyagolják az ügyet, mert hát csak B. Zs. Özvegyéről van szó, nem a hatalmas B.
Zs.-ról magáról, akinek nem jutott eszébe, hogy a lezárt vételi aktus ellenére özvegye
nem fog pénzéhez jutni!
Talán nem kell mondanom, hogy ez bizalmas ügy, s a kész megkeresésnek német,
francia v. angol nyelven kellene jönnie. Nagyon örülnék, ha szívvel-lélekkel felkarolná e szép célt, már csak B. Zs. iránti kegyeletből is. Egyébként kitűnő elismerés fogná
követni a sikert!
Arvo Sotavalta dr. úr még mindig nem írt. Ellenben a Kalevala Szegeden nagy
hatással szerepelt f. hó 16-án.
Meleg üdvözlettel
öreg híve
Vikár B

295. VIKÁR BÉLA  BRESZTOVSZKY EDE
[Budapest, 1930. március 30.]

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Van szerencsém f. hó 24-iki d.u. 5 ½-kor kezdődő jubiláris esténkre, amelyen
meghivott vendégünk: E. Recouly tart felolvasást Napoleon ifjuságáról, egy tiszteletjegyet ide csatolva azzal a kéréssel beküldeni, hogy a kiváló publicista és a közremű-

EME
260

Levelek

ködő művészek előadásáról b. lapjában megemlékezni méltóztassék. Tiz évi önzetlen
munkásságunk azt hisszük számot tarthat erre a figyelemre.
Budapest, 1930. március 20.
Kiváló tisztelettel és őszinte üdv
Vikár Béla
főtitkár

296. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1930. április 6.]

Újabb címem egyelőre: V. Zoltán-u. 12. III. (penzió)
Bp. 1930. IV./6
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
l.tag

297. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. április 11.]

Bpest, 1930 IV/11.
Kedves öcsém,
Özv. Beöthy Zsoltné meg fogja Önnek küldeni néhai B. Zs. egyiptomi gyűjteményének illusztrált katalógusát (Mahler Ede prof.művét, aki – sajnos – már nem foly be
a gyűjtemény sorsára). Kérem, adja át Tallgrén prof. úrnak és egyébként is, legyen
rajta teljes erővel (talán a sajtóban is), hogy az itt elkallódásra ítélt, pedagogiai szempontból nagybecsű anyag ott új gazdát találjon. Kár lenne máshova engedni. Pl. Jugoszláviába, ahonnan érdeklődnek iránta. Kalevala-ügyemre nézve (amelyben mostanában bő előterjesztést írtam Sotavalta dr. úrnak) nagy jelentőségű lesz, ha Klebelsberg
valósítja ama szándékát, hogy nemsokára meglátogatja Finnországot. Alighanem ott
is az egyetemi Collegium Hungaricum gondolata fogja őt kísérni. Akkor jó alkalom
lesz ráuszítani a Kalevala-Seurát s más ily tényezőket, hogy a készülő Dísz-Kalevalával együtt a magyar iskolai kiadás dolgát és egyúttal a magyar Dísz-Kalevalát is nyélbe kellene sütni! Kertész K. Róbert államtitkárral 6000 p segélyről tárgyaltunk, de oly
értelemben, hogy annak I. fele (3000 p) 1932-ben, II. fele 1933-ban lenne a budgetbe
fölvéve s fizetődnék a Finnországban kiadandó magy. Kalevala költségeire segélykép.
Vezető köreink főleg a külföldi hatásokra reagálnak. Így ő is. Jó lesz hát az ügyet figyelemmel kísérni. – Mostantól kezdve címem csakis: Bpest, V. Parlament.
Szíves üdv.
Vikár B
(címét kérem minden alkalommal följegyezni a levélre)
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298. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. április 24.]

Bp. 1930 4/24
Kedves öcsém,
Egyidejűleg küldöm a Népszava egyik számát, amelyben L. Onerva szép költeménye: Fariseuksille fordításomban megjelent. Szíveskedjék meleg üdvözletemet a hírneves írónőhöz eljuttatni. Lefordítottam Larin-Kyösti Hymni Unkarille c. szép versét
is a B. H. Számára, de nem tudom: közlik-e, mert irredenta. De nunc venio ad
fortissimum! Mint már biztosan tudja, kultusziniszterünk Finnországot is fölkeresi a
napokban. Némi ügyességgel most meg lehetne őt nyerni a magyar Kalevala ügyének
oly értelemben, amint Sotavalta úr kifejtette hozzám írt levelében, hogy t. i. két kiadás
jelenjék meg: az iskolai, magyarázatos (néprajzi klisékkel) s egy illusztrált, a Gallénképekkel. Okvetlen kellene, hogy illetékes részrűl megbeszéljék az ügy minden részletét a min. Úrral, aki jóakaratú ember, de viszont erősen a Magyary Z. befolyása alatt
áll, úgyhogy ennek a megnyerése szinte fontosabb, mint a miniszteré. Ha ő – t. Kl. –
határozottan magáévá teszi a dolgot, akkor az meg is lesz. Máskülönben (72. évemet
taposva) talán még az 1934/5 évi Kalevala-jubileumra nem fogjuk a kiadást nyélbe
üthetni.
Célszerű lenne, ha most adná ki vmelyik fővárosi lapban azt a közleményemet,
amelyik bőven taglalja Kl. kiváló egyéniségét. Nem csupa tányérnyaló dicséret (mint
a hazai megfizetett sajtóban), hanem a nagyszerű politikai alkotó erőnek igazán
őszinte méltatása.
Gombocz Zoltánt, aki annak idején az Akadémiában bírálta Kal.-fordításomat,
szintén be kellene vonni! Ezt s a többit is Önre bízom. A netán elérendő tdíjak Önnél
maradjanak! Egyelőre nincs jobb hely számukra.
Szíves üdv.
V. B.

299. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. április 15.]

Budapest, 1930 4/15
Kedves öcsém,
Köszönet az Uusi Suomi és a Virittäjäbeli különnyomat szíves megküldését, valamint a szívemhez nagyon is közelálló S. Heimo-t. Mindeniket buzgón olvasgatom s
az U. S.-t úton-útfélen mutogatom, ami jó hatást tesz mint Kl. finn látogatásának hatalmas visszhangja. Eleget csepülik itt az ő túlterjeszkedését a kultúra mezején, s íme:
szerintem ez a virtus termi meg a legszebb sikereket a külföldön. Rendkívül örültem
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az Ön cikkének a finn-magyar kapcsolatokról. Így legtöbbet használhatunk a magyar
ügynek, s a cikk jó szolgálatot fog tenni nekem a La Fontaine Társaságban is, ahol
annak helyes eszméjét: hogy külön kiadói szerv létesüljön a főbb művek átültetése és
kiadása céljából, magunkévá tesszük és megvalósítjuk. Hiszen a műfordítók társasága
elsősorban van erre hívatva. Örülök a Kalevala ügyében közölt híreknek is. Talán
éppen Kl. útja fog ennek is lökést adni itthon, Kertész K. R. államtitkár positiv ígéretének írásbeli lefektetése útján. Ezt szorgalmazni fogom.
Ha találkozik Manninennel, föl kellene vetni azt a gondolatot, hogy Finnországból
más műfordítók is ajánltassanak (s erre csak ő van feljogosítva!) La F. T.-ba kültagokúl.
Önt is szeretnők beválasztani a 10. évforduló szept.-i közgyűlésén. De az ajánlás őtőle kell hogy jöjjön. Egy finn szakosztályt alakítanánk azután. Beöthyné ügyében is
kérjük további buzgalmát!
Szíves üdv.
V. B.

300. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
[Budapest, 1930. április 16.]

Budapest, V. Parlament, 1930 4/16
Barátom,
Szeptember végén tölti La Fontaine Társaságunk a 10. évet. Ezen alkalomból szeretnénk kibővíteni társaságunk munkaterét. A fordítók nemzetközi akadémiáját mi
úgy hozzuk létre, ha külföldi tagjaink is csatlakoznak terveinkhez. Most új tagokat
kell választani azok mellé, akik már akadémiánk tagjai, és az új tagokat azokból, akik
már a tagok közé tartoznak, vagyis ami Észtországot illeti, Önök közül. A javaslatnak
írásban kell történnie, az érintettek érdemeinek figyelembevételével. Kívánatos lenne,
ha Ön részt tudna venni ünnepi ülésünkön itt, vagy legalább írásban elküldené a javasolt új tagok nevét a 10 éves társaságot üdvözlő beszéddel együtt. Ön és a javasolt
új tagok alkotnák az észt szakosztály La Fontaine Akadémiánkban, és a kötelezettségeik közé tartozna az állandó jelentése annak, hogy mit fordítottak észtre és észtből.
A mi éves beszámolónkba ez bekerülne (franciául), és elküldenénk minden egyes
tagunknak külföldre. Minden évben rendezni kellene minden országban irodalmi
bemutatókat a fordítás területéről, vagyis az észt irodalommal (és vagy -ról) kapcsolatosat. Ebből élő szellemi együttműködés származhatna népeink között. Jó lenne
erről beszélni finn tagunkkal, O. Manninennel.
Sok üdvözletet küld,
Régi barátja
Vikár B
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301. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
[Bécs, 1930. június 7.]

Bécs, VII. Museumstr. 7. Collegium Hungricum
1930 VI/7
Kedves barátom,
Ha nem kaptad volna meg a M. Nyelvőr Munkácsi albumát, kérd el mindenesetre
Balassa József dr-tól /IV. Ferenc József rkp. 27/. Felhívom figyelmedet Zolnai cikkére
a Kalevala-fordításról. Szerintem a sok jó mellett /hogy megkönnyíti a magyarázatos
uj kiadással járó munkát/ sok hiba is akad benne. Alapfelfogása: ismeretlen tájszókat
sat. nem kellett volna beiktatni a szövegekbe, merőben elhibázott. Népies műről van
szó, amelyet én ugyanolyan népkönyvnek szántam minő az eredetije otthon. Nem
volt hát célom kirekeszteni az előttem anyai és apai örökségkép jól ismert dunántúli
és a töviről hegyire tanulmányozott székely tájbeszéd alkalmas kifejezéseit. Az irodalmi nyelv gyarapítása ilyetén anyaggal helyénvaló még akkor is, ha közirodalmi, nem
népies műről van szó. Hát még a Kalevala esetében! A tudós ismertető, pedig Somkuti
álnéven maga is műfordító, nem méltatja másfelől a költőiség érdekét. Ugy látszik
ehhez nincs tehetsége. Jobban tudok finnül, mint Szinnyein – mesteremen – kívül
bárki Magyarországon, mégis félreértést tulajdonít nekem, holott azok a sorok: „Kedvemmel a kátrány felér, Szívem mint a szén oly fehér” a széphangzás és a rím miatt
térnek el az eredetitől (Szívem szénnél nem fehérebb – csupa e! sat.)
Bundabírálat – szőrszemlélet sat. sat. a fontos betűrím szolgálatában állnak. Egy
magyar „kecskerímem” (Schüttelreim) ide vág: „Szemlét tart a török szultán: Nem
tengenek a szőrök túl tán?”) Zolnainál bizony túlteng a nyelvész! Majd én is felelek
neki. Te is felelhetnél!
Ölel híved
VikárB
Nagyságos Kosztolányi Dezső
író úrnak
Budapest
V. Vilmos cs. Út 78
Pesti Hírlap

302. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
[Budapest, 1930. szeptember 30.]

Barátom, minden javasolt észt írót megválasztottunk. A hivatalos levél is érkezik
hamarosan. De jó lenne összefogni a finn fordítókat is, hogy a társaságunknak újabb
osztálya legyen, melynek feladata világirodalmi esték szervezése lenne. Manninen
professzor javaslata az előbb érkezett. A Pester Lloyd vasárnapi számában olvashat
ülésünkről. Sok üdvözlet!
Vikár B
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303. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1930. október 13.]

Kedves barátom,
A Nyugatban ritka a humoros hang. Mintha ez nem is volna nyugati! Hát küldök
egy bátor szatirát, amellyel Vass József emlékének áldozok. Némi polémia van benne
a keresztény felfogással, de jókedvű, és Vass Józsefnek tetszett volna (erősebb dolgot
is tetszéssel fogadott tőlem). Hogy neked tetszeni fog-e, nem tudom. Ha nem közölhetnéd, szíveskedjél gazdájához visszajuttatni (Bp. Országház). Ellenben ha közlöd,
különnyomatot csináltatnék róla költségemen s Vass József barátainak megküldeném.
Gratulálok nagyszerű székfoglalódhoz!
Bp. 1930 10/13
Ölel híved
Vikár Béla
Ngs Babits Mihály szerk. Urnak

304. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
[Budapest, 1930. október 23.]

Budapest, 1930 10/23.
Drága öcsém, ismét köszönet a Moliére-könyvekért és az Iphigéniáért. Az utóbbit
kivéve, mindent végigolvastam és még elolvasom, olyannyira élvezetet okoz mesteri
fordítása, amelybe, Istennek hála, belemerülhetek. Be kell ismernem, hogy az eredeti
művek, bár természetesen magas fokon, de mégsem érik el azt a gyönyörű külső formát, mely az Ön fordításában megjelenik. Szabadjon megjegyeznem egy dolgot, ami
nem tetszett, mégpedig hogy ugyanaz vagy rokon hang (a-a-aa-stb.) időnként a rímekben túl sokszor fordul elő. Különben a legjobb fordítások egyikének tartom, ami
az Ön keze alól kikerült, egyenesen klasszikusnak, a finn nyelv hajlékonysága bizonyítékának a legnehezebb esetekben is. Így csinál a fordító a régi költőből teljesen
újat, újrateremti hajdani szaktársait.
Ami a javasolt fordítókat illeti, megválasztjuk őket, amint szenátusunk összeül. De
amint az Willem Ridala úr esetében is történt, több tagot kellene javasolni, hogy
Finnországban is létrejöhessen egy szakosztály, és a fordítás olyan fontossá váljon,
mint itt nálunk, a La Fontaine Társaság jóvoltából vált. A fordítók segítenek a külföldi
írók figyelmét az országra irányítani, sőt még külföldét is, mivel a fontos fordításokra
mindig felfigyelnek a művelt országokban. Ide zárom következő ülésünk programját
és indítványozom példánk követését!
Sokszor üdvözli feleségem és én magam is!
Régi barátja,
Vikár B
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305. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1930. november 12.]

Bp. 1930 XI/12
Kedves öcsém,
A küldött két lappéldányt megkaptam, az Ön két cikkét élvezettel olvastam s róluk
egy kis hírt a kőnyomatos útján mindjárt le is adtam. Közlik-e majd lapjaink, más
kérdés. Nagyon fásultak az önérdekeiken kívül eső dolgok iránt! A levél is megjött és
benne az utalvány. Erre nem számítottam, és kérem, hogy ezentúl Ön vegye föl és
tartsa meg a netán még nekem jutó tdíjakat, oly célra fordítván (saját nevében), amely
a finn-magyar rokonérzés ügyét szolgálja. Legközelebb – ha Isten erőt ad – küldök
egy cikket az U. S.-nak magyar dolgokról, köztük a szenzációs sikerű Hunyadydarabról (Feketeszárú cseresznye), melyet jó lenne finnre lefordítani, s azt előadatni.
Rendkívül érdekes, s a politikum (szerb megszállás) nem sértő benne. Sőt!
Kalevala-fordításom dolga pihen. Azt a kívánságomat, hogy Finnországban és illusztrálva jelenjen meg, előterjesztettem itt is. Úgy látom, az Akadémia részéről megvan a hajlandóság a finn kiadás segélyezésére, hogy az együtt jöjjön ki a finn nemzeti
kiadással. De ez iránt onnan is meg kellene keresni az Akadémiát. Én évi 1000 p-t
gondolok 1935-ig innen, amivel a finnországi nyomtatás költségei fedezhetők lennének. Ugyanezt kellene onnan – Sotavalta útján – finnül írt megkeresésben az Akadémiától kérni. Bizonyos, hogy ez elől Balogh Jenő és Berzeviczy nem zárkóznának el.
Nem interpellálhatna Ön Sotavalta úrnál eziránt?
Még egyszer: nagyon örültem a lapoknak, köszönet, és gondoljon rám máskor is.
Szíves üdvözlettel
híve
Vikár B

306. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Budapest, 1930. december 28.]

1930. 12/28.
Kedves Vilma
Kérem: látogassa meg sürgősen Kőrösi Albint. Ott voltam nála, ő olvas föl 17-én
d.u. Camvens-ből, de más költőkből való műfordításokat is ígért (portugallból): ezekért kell őt megszorítani. Ne halassza kérem a fontos ügyet és − ne túlozza egyéb
ügyeit! Kedden a Modernben.
Sok üdv.
Béla bácsi
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307. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. január 1.]

Bpest, V. Zoltán-u. 12 1931 I/1
Kedves öcsém,
Onnellista uutta vuotta! Éppen most kaptam meg szeretetreméltó kártyáját, amely
nekem legalább egyelőre boldog új évet csinált. A Kalevala-ügy nagyon is szívemen
fekszik. Meg vagyok győződve, hogy a finnországi kiadás – mint szenzációs kezdemény – itt a csonka hazában és megszállott területeken is jó kiadói sikert jelentene.
Akadémiánk segélyét, a Vigyázó-alap szellemében, amely a nemzeti hagyományra
utal, szintén el lehet majd érni s a kultuszminiszter – noha most túlköltekezése miatt
bajban van – pro futuro biztosan el fogja nyerni az új, magyarázatos kiadás, amely
már számol, átadott kéziratom szerint, a Zolnai kívánta szómagyarázatokkal is.
Egyébként Z. nagy elfogultságról tanuskodik (Munkácsi album), midőn nekem félreértést tulajdonít ama bizonyos sor miatt: Szívem mint a szén oly fehér” – minthogy az
eredetiben az van: „Szívem nem fehérebb szénnél” Mintha ez a kettő nem ugyanaz
volna és az e-e-e-e-e-e-e-féle kakophonia szándékos elkerülése nem tenné költőibbé
a szöveget! S ő még mint Somkuti műfordításokat is követ el! Tőlem pedig több hűséget követel! De hát az örményből magyarrá és Tömlőből Zolnaivá vedlett tudóstól
még szép, hogy ennyire ember a talpán.
Még egyszer: köszönet és sok üdv!
Öreg barátja:
Vikár B.

308. VIKÁR BÉLA  HEGEDŰS LÓRÁNT
[Budapest, 1931. február 28.]

Budapest, 1931 2/28
Kedves barátom!
Célunk azzal, hogy üdvözöltünk téged, a veled való teljes szolidaritás kifejezése
akart lenni. Vedd tudomásúl, hogy nem vagy egyedül. Sokan érzünk veled. Lesz alkalmunk ezt más uton-módon is kinyilvánítani. Hálásak vagyunk Adyért való sikeres
harcod iránt is. Mert őt Petőfi és Arany után legnagyobb költőnknek tartjuk, hibái
előtt – emberi, nem költői fogyatkozásokat értek – szemet nem hunyva. Még inkább
azonban ércfalként állunk melletted, ha mint hatalmas szellemi csuka rajtuk ütsz a
lusta és dédelgetett pontyokon: a Császár Eleméreken! Az még nekik is használ. Mert
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emlékszem gyorsirói multamból, mikor egy szélsőbaloldali haltenyésztő úr a csukák
e hasznos szerepére utalt; a pontyok „seregnek”, ha tudják, hogy csuka van a kertben.
„Seregnek” vagyis mozognak. Hisz látod a magad esetéből.
Igazságod tudatában, reméljük, kitartasz mindvégig. És mi kitartunk melletted!
Ölel régi híved
Vikár B.

309. VIKÁR BÉLA  KALIMA, EINO
[Budapest, 1931. március 5.]

Budapest, 1931 III/5
Tisztelt Igazgató úr
Mellékelem Hunyady darabjának második és harmadik felvonását finnül. Sokkal
jobban is sikerülhetett volna, ha nem kellett volna ennyire sietnem. De azt gondolom:
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. A rossz finn nyelvemen belátása szerint
változtathat, akárcsak a darabon magán, figyelembe véve a finn közönséget: rövidíthet, kiegészíthet szükség szerint. Szerintem a finn közönség is szórakoztatónak találja
azokat a részeket, melyeket a mi fővárosi közönségünk is kedvel. Pont ma másodszor
láttam a színházban, a 75. előadáson voltam, mely különösen ünnepélyesre sikerült.
75., telt ház! − teljesen ritka egy olyan darab esetében, melyben semmi alpári nincs,
hogy a mai közönség rossz ízlésének megfeleljen. Onni Talas követ úr is velünk tart
ma.
Arra kérném még tisztelt igazgató úr, hogy segítsen nyomtatásban is megjelentetni
a darabot. Még valami anyagi haszna is lehetne. Nagyon is remélt dolog a fordító
szempontjából!
A kottákat is megszerzem, és késlekedés nélkül küldöm. Az első felvonásban levő
Lavotta szerenádja egy olyan dal, mely művészt kíván. Két népdal is van ugyanebben
a felvonásban, melyek szabad fordítása az első felvonással együtt elment. Ezeknek az
előadása könnyebb, egyszerűbb; ezek kottája is megy Önnek a már említett szerenáddal együtt.
A harmadik felvonást, úgy vélem − nem nyomtatásban, hanem a színpadon −, le
kell rövidíteni, de különben rendben van. De az első és a második felvonás még annál
is hosszabb!
A darab 75. előadásáról a finn távirati irodának küldök egy rövid hírt ma.
Nagyon hálás lennék, ha a finn fordítással teljes sikert aratnának. Szigorú korrektúrát kérek!
A legnagyobb tisztelettel,
Vikár B.
ps. Bocsánat a csúnya kézírásért. Megérett egy letisztázásra.
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310. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
[Budapest, 1931. március 7.]

Budapest, 1931 III/7
A 7 X-HEZ
Négyessy Lászlónak
Az Akadémián rajtam kivűl
aki öreg, mind „rendes” székin ül,
csak nékem
nincs olyan székem.
De van, amivel mindenik
Rendes tag nem dicsekedhetik:
van ám jó kedvem rendkivűli,
amely e rímeket is szűli.
Dús eremből hozzád is ér
im egy ficánkoló kis ér,
hozzád, a bölcshöz,
Akit megöntöz
mintegy husvéti parfűműl,
Hogy a hét X-eden fölül
a még hiányzó rongyos három X is
Beteljen mint egy jól megtöltött pikszis.
A meglevő hét X miatt a köz
magyarság érdemkoszorút kötöz
Reád ma,
S imádva
Igy esd föl a magyarok Istenéhöz:
„Adj, oh Uram, még hármat eme héthöz;
E hét X, melyen semmi folt,
Méltó, hogy hárommal kitold!”
Ölelve üdvözöl
régi híved
Vikár Béla
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311. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
[Budapest, 1931. március 17.]

Bp. 1931 3/17
Drága barátom,
Küldtem egy táviratot az Irodalmi Társaság 100 éves évfordulójára, de az Ön neve
helyett véletlenül J. Krohn nevét írtam. Mikor észrevettem a tévedést, az távirat már
Finnországban volt. Megjósolta, hogy Ön lesz apja örököse? Az is volt a cél. És azt
észrevették, hogy még egy halott nevét is említem, mégpedig a sajátomat, és amint a
tévedés is bizonyítja, valóban meghaltam?
Sok üdvözlet! Öreg barátja,
Vikár B

312. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. április 1.]

Bp. 1931 IV/1.
Kedves Öcsém,
Ha olykor olvassa a Pesti Hírlapot, a múlt vasárnapi számban Kosztolányi D. cikke
(a „túlvilágból”) talán nem kerülte el figyelmét. Íme legelső íróink egyike szomorkodik azon, hogy a magyar Kalevala nem kapható! Süket fülekre talál itthon , és alighanem Finnországban is „megnehezült az idők viharos járása felettünk.” Én már nem
számítok sikerre, annál kevésbé, mert 73. életévem minden reménységet kockázatosnak mutat. Már csak – mint Magyarországon szokás – helyettem más valaki fogja
learatni a magyarázatos új kiadás dicsőségét és hasznát.
Beöthy Zsoltné tegnap írt nekem. Nincs-e valami kilátás az egyiptomi gyűjteménynyel Fenniában? Igen rászorulna ám, ha sikerülne ott Maecenást találni, aki megvenné Finnország részére a nagyhírű gyűjteményt. Tallgrén prof. nem mozog? Lehetne
ám részletekben is fizetni a vételárat. Jugoszlávia felől is kopogtatnak ugyanily irányban.
A küldeményeket mindig örömmel veszem és La Font. Társ.-unkban rendszeresen
bekonferálom. Hadd lássák, hogy nem hanyagoljuk el az északi rokonokat.
A Finn Nemzeti Színháztól nem kaptam újabb hírt. Szeretném tudni: nem kell-e
még pótlás a színpadi részt illetőleg(sceneria sat.) Nem jöhet-e onnan valaki pl. a
100-ik előadásra ide?
Sok üdv,
Híve
Vikár B.
NB. Küldtem én oda Beöthy-féle iratokat? Szerződést?!
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313. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest 1931. április 30.]

Bpest 1931 4/30
Kedves öcsém,
Pro 1: szíveskedjék Krohn Kaarle prof. urnak megmondani, hogy a La Fontaine
Társ. üdvözlő iratába becsúszott hibát kijavítani szíveskedjék. Nem a Társ. alapítása
óta, hanem azt jóval megelőzőleg, amikor előkészítettük az alakulást, 1910-ben választottuk Cajandert a „jelölendő” tagok közé. A zavaros viszonyok miatt nem értesültünk haláláról, s így 1916-ban is, amikor már – még alapszabályok nélkül – az
Urániában nyilvános előadásokat tartottunk, a tagok jegyzékében ott volt Paavo
Cajander s ott maradt maig is, mert az elhunyt tagokat is mindaddig számon tartjuk,
míg emlékbeszédet nem mond róla valaki. Ez P. C.-nél még hiányzik. De jönni fog,
mert jőni kell. Talán Liipola fogja tartani.
Pro 2: A IV. finn-ugor kongresszus alkalmából május végén a La F. T. „finn-ugor
estet” fog tartani az Akadémiában. Erre szükséges volna egy kis elbeszélés finnből
magyarra. Önt kérjük föl, „szerezzen”, vagyis csináljon nekünk ilyent, lehetőleg humorosat és küldje el mentül előbb. Új és neves finn szerzőtől szeretnénk olyasvalamit
kapni, amit aztán – honorárium ellenében, az ön számára – elhelyezhetnénk vmely
lapnál.
Legközelebb megjelenik az én humoros verseimnek egy kötete, abban Manninen,
Väisänen és más finn líra is benne lesz. Majd küldünk tpéldányt.
Szíves közléseit melegen köszönve s további híreket kérve vagyok őszinte üdv. híve
V. B.

314. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
[Budapest, 1931. május 3.]

Budapest, 1931 V/3
Kedves barátom,
E küldemény meg fog lepni. Még inkább majd a kötet, amelynek egyébként hivatása az, hogy az ízelítőül itt nyujtott édes, sőt pikáns mártásban komoly költészettel
szolgáljon tagjainknak és jövedelmet hozzon Társaságunknak. Bizonyára Te sem tudod, mennyi áldozatos munka van Társaságunk 10 éve mögött. De hála Isten, e munka nem volt hiábavaló. Közönségünk már be sem fér az Akadémiába, mint legutóbbi
üléseinken kitűnt. Azonban anyagi erőnk rettentően gyönge. Azért mindent el kell
követnünk, hogy a fokozódó érdeklődést gyümölcsöztessük. Innen az az elhatározás,
hogy az én Nevető rímeim egy kötetével lendítsünk a fenyegető helyzeten. Sokat tehetnél, föltéve, hogy az ügy megragadja érdeklődésedet – ha kiadványunkkal már
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előre, a Prospektus alapján, foglalkozni hajlandó lennél. F. hó végén – a IV. finn-ugor
kongresszus alkalmából, amelynek elnöke vagyok itt – egy finn-észt-magyar est keretében máris megtehetnéd ezt, notabene a szokott előadói díj mellett. Ha pedig ez nem
megy, talán a Pen Club dolgai megengedik, hogy erre az ügyre is kitérj a P. H.–ban.
Megjegyzem: a fínom humoron kívül sok hazafias (irredenta), vallásos és főleg kommunistaostorozó vers lesz a „vaskos”kötetben, valamint számos műfordítás, számos
nyelvből.
Prózában is megköszönve értékes túlvilági, magyarosabban: másvilági fejtegetéseidet a Kalevaláról (kis versem, amelyet hozzád küldtem, szintén belejön a kötetbe),
vagyok szerető bátyád
Vikár Béla
Ngs Kosztolányi Dezső úrnak
A Pen Club elnöke sat
H

315. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. május 27.]

Bpest, 1931 5/27
Kedves öcsém,
Özv. Beöthy Zsoltné aggódik a Tallgrén prof. Úrnak megküldött katalogus miatt,
amely a Beöthy-féle egyiptomi gyűjteményről szól. Kérem, szíveskedjék a prof. Urat
megkeresni, hogy adja vissza a könyvet, és méltóztassék azt a szívességet megtenni a
mélt. asszonynak, hogy címére (IX. Ráday-u. 32) ajánlott kötésben elküldi a katalogust.
Ő már tudja, hogy ott sincs vevő a gyűjteményre. Hát nyilván azért követeli vissza
legalább a katalogust.
Finn-ugor esténket – közmegegyezéssel őszre halasztottuk s a La Fontaine Társ.
közgyűlésével kapcsolatban fogjuk megtartani. Úgy gondolom azonban, hogy Sillanpää ügyes elbeszélése már előbb megjelenhetne (B. N. vagy Magyarság?) s akkor nálunk vmelyik művész tagunk adhatná elő. De ha nem sikerül, akkor őszre marad. A
fordítás igen jó!
Sotavalta úrtól nem jött újabb levél. Onni Talas követ barátunkkal sokat beszéltünk
a magy. Kalevala-ügyről.
Szeretném, ha a Feketeszárú cseresznye nyomtatásban megjelenne finnül. Írtam
eziránt Kalima-nak, de nem felelt.
Sok szíves üdvözlettel
Vikár B
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316. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
[Budapest, 1931. június]

A „Nevető rímek” prospektusba külön kiadvány. Felhívjuk tagtársaink és barátaink figyelmét, hogy azt őrizzék meg. A sajtó alá kerülő kötete rendkívűl gazdag anyagot ölel fel, úgyhogy kénytelenek vagyunk belőle sokat kihagyni s köztük mindazt,
ami a prospektusban van.
Nagy súlyt vetettünk arra, hogy a társadalmi, közéleti stb. ferdeségeket ostorozó
hatalmas erejű szatírák lehetőleg mind helyhez jussanak, élükön a kommunista őrület elleni, népies ízű kiszólások, és hogy a szebbnél szebb hazafias költemények sorozata csorbát ne szenvedjen. Inkább elhagyunk oly verseket, amelyek [kihúzva: tisztára
csak mulattató célzattal íródtak és olykor] a kényesebb ízlés határait átlépik. Ezeket a
maguk nemében szintén értékes alkotásokra külön kiadványban kerítünk majd sort.
A Nevető Rímek karácsonyra jelennek meg. Az előfizetési ár ugyanakkor lesz fizetendő. A megrendelő szelvény csak az jogot bizonyítja, hogy 50%-os árkedvezmény
jogát bíztosítja t. tagjaink és barátaink részére.
Bpest, 1931 junius.
Tisztelettel
La Fontaine Irodalmi Társaság

317. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Gleichenberg, 1931. július 7.]

Gleichenberg (Steyer) 1931 7/7
Kedves Öcsém,
Sillanpää már megjelent a Magyarság jul. 23-iki számában. Dékány Lajos titkárnak
megmondtam, hogy 20 p jár érte! Jó lesz megsürgetni. A lap címe: Bp. VI. Aradi-u. A
kedves vidám hangú elbeszélést beiktatjuk szept. végi finn-ugor ülésünk műsorába.
Remélem, Sillanpää ingyen átengedte a rajzot fordítás végett. Tkp tdíj járna neki az új
nemzetközi szabályok szerint.
Őszinte üdv.
Vikár B
P.s. aug. 1-ig itt, aztán Murau Steyer
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318. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
[Budapest, 1931. szeptember 5.]

Bpest, 1931 IX/5
Kedves barátom,
Dr. H. F. Blunck, a német Pen Clubok központi elnöke, okt. 10-én magyar tárgyú
elbeszélést olvasna föl a Magy. Goethe-Társaságban. Nem volna-e lehetséges, hogy
elhalaszd az Irodalomtört. Társ.-nak ugyanaznap d.u.-jára tervezett ülését? Nagyon
leköteleznél vele bennünket. Hiszen Ti nem vagytok a naphoz kötve, mi azonban
igen, mert Blunck továbbutazik innen Belgrádba.
Nagyb. értesítésedet (V. Országház) sürgősen kéri
régi híved
Vikár B.
a Magyar Goethe-Társ.
ügyv. elnöke

319. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. szeptember 29.]

Bp. 1931 9/29
Kedves Öcsém,
Tagválasztó közgyűlésünkről, amelyen Önt is megválasztottuk r. tagúl, kis tudósítást küldtem az Uusi Suominak. Ha megjelent, szíveskedjék az illető számot nekem
beküldeni, hogy legközelebbi nyilvános ülésünkön bemutathassuk. Sillanpää kis humoreszkje (amit a Magyarságból én olvastam föl) nagyon tetszett! Mondja meg neki,
hogy készülő anthologiánk (remélhetőleg pár év mulva) okvetlen közölni fogja. A
megválasztásról szóló hiv. értesítést a jövő héten bizonyára meg fogja kapni a többiekkel együtt Ön is.
Szeretném tudni: a Magyarság fizetett-e Önnek a tárcáért?
Rebus hic stantibus az én Kalevala-ügyem alighanem megrekedt Finnországban,
ahol – mint mondják – szintén bajos a pénzügyi helyzet. Okt. 1-jén Balassagyarmaton épp a Kalevaláról tartok előadást.
Tallgrén prof. úr küldje el nekem a Beöthy-féle egyipt. gyűjtemény katalogusát! Az
özvegy nagyon kéri.
Legszívesebb üdv.
Vikár B.
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320. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. október 14.]

Budapest, 1931 X/14
Kedves Öcsém,
Itt küldök két Zempléni-fényképet, a nagyobbikat – mert egyetlen példány – viszszavárólag. Sailo Alpo is rajta van, amint költőnket mintázza.
Örülök, hogy az Ön beválasztása oly jól sikerült. A székfoglaló is meglenne, ha a
kántor úr kalandja nem jelent volna meg előzőleg. Így az nem számít. Talán egy Maila
Talvio –, vagy más neves elbeszélő dologgal jöhetne az 1932. év folyamán. Szívesen
felolvasom én v. felolvastatom vkivel. Tehát nem kell személyesen.
A Zempléni-féle írásomat fordító kedves hölgynek üdvözletemet! Úgyszintén
Tallgrén prof. úrnak ama kérésemmel: szíveskedjék a Beöthy-féle egyptológiai gyűjtemény katalogusát visszajuttatni hozzám (talán akad, aki elhozza). mert Beöthyné
megöl érte. Szegény, azt hiszi: még hasznát fogja venni!
Nem írta meg: fizetett-e a Magyarság a kántor úr kalandjáért. Ha nem, behajtom
rajtuk az Ön részére.
További buzgóságot és sikereket kíván
híve
Vikár Béla

321. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. október 21.]

Budapest, 1931.10/21.
Kedves öcsém,
Mint egyik kártyámban említettem, Beöthyné visszakéri az egyiptomi katalogust.
Nem tudom: ott van-e Tallgrén prof. és a nyomtatott (Mahler-féle) kataloguson kívül
van-e még nála más adat a gyűjteményről, nevezetesen az egyetem leltári becslését
tartalmazó jegyzék. Ezt ugyanis nagyon keresi Beöthyné, s én nem emlékszem, elküldtem-e Talgrénnek vagy sem. Szíveskedjék ebben a kényes ügyben tapintatosan
eljárni és engem lev. lapon tudósítani.
Egyébként finn hírekre is mindig kíváncsi vagyok! Családi állapota? Ez iránt főleg
nőm érdeklődik.
Sok üdvözlettel
híve
Vikár B.
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322. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. november 19.]

Bp 1931 11/19
Kedves barátom,
Levelét örömmel vettem s f. hó 29-én d.e. tartandó Villon – Marot matinénkon be
fogjuk azt mutatni. A „Maahantulo” nagyon érdekes! Abból egy szép részlet alkalmas
lesz a székfoglalóra, oly időpontban, mikor a magyar fordítás megjelenése küszöbön
lesz. Talán segíthetnénk abban, hogy megjelenhessék. Ha ugyan még nem talált számára elhelyezést. Esetleg a La F. T. adhatná ki a most szokásos alapon, t. i. hogy a összes
eladandó példányok után a szerzőt 10% illeti meg. Így adtuk ki Bán Aladár Kalevipoegjét is. Ha tehát ily irányban szükség volna reánk, szívesen eljárunk. – Sotavalta
úrnál – nem sürgősen, de alkalmilag kérjük szíves érdeklődését. Sokszor üdvözli híve
Vikár B.

323. VIKÁR BÉLA  CARRÉRE, JEAN
[Budapest, 1931. november 29.]

Kedves Carrére úr!
Ez nem az első alkalom, hogy megjelent előttünk a Társaságunkban. Már volt alkalmunk megcsodálni az Ön gazdag tudását és jó ízlését. Miskolcon, a vidéki szervezetünk előtt bemutatott a magyar közönségnek egy francia írót. Kivívta immár hálánkat és megbecsülésünket. Kis fizetség szolgálataiért, hogy Társaságunk szeretné a
tagjai közé választani. A mai székfoglaló előadásával a La Fontaine Társaság rendes
tagjai közé került. Mostmár Önön a sor, hogy kezdeményezze, hogy a nagy nemzet
más fiai is támogatóinkká váljanak. Kérjük, legyen hűséges támaszunk mág hosszú
ideig. Egészséget és sikert kívánunk ehhez a munkához.
1931 29/11
Vikár B.

324. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1931. december 16.]

Bp. 1931 12/16
Kedves Öcsém,
Egypár finn hír: Villon (sz. 1431) és a nagy protestans úttörő Marot emlékét újítván fel az Akadémiában, én elnököltem és az Uusi Suomi-ból indultam ki annak a
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vasárnapi mellékletnek, ahol a Viimeinen shamani megjelent, célszerű felhasználásával visszapillantást vetve a La F. T. elmúlt 10 évére. Oma Oksanen és Weöres Gyula
tagtársunk ennek kapcsán kellő (újabb) méltatásban részesült. Ez egy. Továbbá a mult
szombaton az Irodalomtört. Társ.-ban A Kalevala nyomain címen felolvasást tartván,
foglalkoztam új fordításom előzményeivel, bold. Forström (Hainari) Oszkár és
Suomalainen Samuli barátaimmal, Relander O. dr.-ral, Tilma Hainari úrhölggyel és
– a finn versidommal. A cikket majd elküldöm, ha megjelenik. Järventaus jó lesz
székfoglalóúl!
Szíves üdv. híve
Vikár B.
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325. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1932. január]

Kegyelmes uram,
A La Fontaine-Társaság kedden angol, pénteken francia összejöveteleket tartván,
részére az lenne előnyös, ha csütörtök délutánt kaphatnók meg az Akadémiától ülés
céljára. Mert szerda délután a Goethe-Társasággal közösen szoktunk találkozni, ez a
nap is elesik. Szombat persze a legalkalmasabb volna, de – amint értesülök – ezt a
napot nem kaphatjuk. Egy kivételt azonban máris kérünk tenni.
Dr. Hans Nüchtern, a bécsi RAVAG fő rendezője február utolsó szombatján arról
tartana előadást a Magyar Goethe-Társaságban, hogyan és miért került színre a bécsi
és müncheni Studióban Madách Ember tragédiája. Ezzel kapcsolatban őt külső tagúl
kívánjuk választani. Talán elég ok mindez, hogy esetleg ugyane napra igényt bejelentő más – hazai – társaság helyett mi kapjuk meg a heti üléstermet a mondott időre.
Midőn ezt tisztelettel kérem, legyen szabad az Akadémia eddig tapasztalt sok jótéteményét Elnökségünk nevében ezúttal is hálásan megköszönöm.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
ügyv. társelnök
Nagymélt. Balogh Jenő dr. b.t.t. úrnak,
A Magy. Tud. Akadémia főtitkárának

326. VIKÁR BÉLA  HELTAI JENŐ
[Budapest, 1932. január 25.]

Kedves barátom,
Réti Piroska színművésznőt, aki most végezte Rózsahegyinél kiképzését, szabad
legyen kiváló jóindulatodba, kegyes pártfogásodba ajánlanom. Atyja jeles tanárember, irodalmilag is sokat működött, nagyszerű gyorsíró, akinek oldalán leánya nem
közönséges irányítást nyert a színpályára is. Mindenkép megérdemli figyelmedet. Ez
nem Pen Club, ahol hiába lesz minden kísérleted, hogy sikert vívj ki. Ennél fáradságod és jóságod nem fog kárba veszni.
Fogadd őszinte meleg köszöntésemet!
Régi híved
Vikár Béla
Budapest, 1932 1/25
Ngs Heltai Jenő úrnak
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327. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
[Budapest, 1932. február 8.?]

Kedves barátom,
F. hó 26-án d.e. 11-kor az Akadémiában Montaigne emlékét üljük meg. J. Carrére
ad elő. Nem volna lehetséges egy rövidebb essai-t Montaigne-től a Te fordításodban
beiktatni a műsorba? Nagyon leköteleznél s némi dohány is járna vele.
Szíves válaszodat és a választott essai címét f. hó 16-ig kéri
Igaz híved
Vikár B.
NB. keddenkint a Pilvaxban vagyunk 6-8. egyszer eljöhetnél.

328. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1932. február 25.]

Méltóságos
Dr. Szinnyei József akad. főkönyvtáros úrnak
Budapest
Társaságunk Elnöki Tanácsa, némikép le óhatjván róni mély háláját a Tek. Akadémia iránt ama jótéteményért, hogy Társaságunk ülései számára át méltóztatik engedni helyiségeit, folyó évi január hóban tartott ülésen elhatározta, hogy mintegy 50 kötetre terjedő és nagyértékű illusztrált francia műveket is tartalmazó könyvgyűjteményét
felajánlja a teljes tulajdonjog átruházásával a Tek. Akadámiának.
Minthogy a gyűjtemény további gyarapításáról évről-évre gondoskodni kívánunk,
ezután beszerzendő könyveinket szintén az Akadémiának óhajtjuk átadni. Kérjük
azonban a Tek. Akadémiát, hogy Társaságunktól ilyképen átbocsátandó könyvgyűjteményt külön „La Fontaine” néven méltóztassék ott elhelyezni.
Fogadja Méltóságod mély tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1932. évi február hó 25-én.
Az Elnöki Tanács megbízásából:
Vikár Béla s.k.
Főtitkár

EME
279

1932

329. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1932. március 4.]

Nagyságos
Dr. Babits Mihály urnak
Iro, a La Fontaine Irodalmi Társaság tagja,
Budapest
Ambrus Zoltánnak, a Baumgarten Irodalmi Alapitvány nagyérdemü elnökének
elhunytán legmélyebb részvétünket fejezzük ki. Hosszu évtizedekre nyuló, eredeti ösvényeket járó pályafutása megbecsülhetetlen értékekkel s egy tiszta és nemes élet hagyományával gyarapitotta nemzetünk szellemi és erkölcsi kincsesházát. Az Alapitvány
körüli müködésének mindenkor a magas cél hüséges szolgálata szabott irányt. Mélyen óhajtjuk, hogy továbbra is az ő magasztos lelke lebegjen áldásos munkájuk felett!
Budapest, 1932. évi március hó 4-én.
Az Elnöki tanács megbizásából:
Vikár Béla
főtitkár

330. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1932. április 15.]

Méltóságos Csekey István egyetemi ny. r. tanár urnak
Szeged
A finn-ugor Kulturbizottság Magyar osztálya Tagjainak.
A Finn-ugor kulturbizottság finn osztályától két irat érkezett, amelynek magyar
forditását van szerencsénk ide csatolni, kérve, hogy ezekre vonatkozó észrevételeit
esetleg velünk vagy a finn bizottsággal tudatni sziveskedjék.
Kiváló tisztelettel:
Vikár Béla
a finn-ugor bizottság magyar
osztályának elnöke
Budapest, 1932 április 15.
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331. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1932. május 20.?]

Bp. 1932 5/20
Kedves Öcsém,
A Goethe-ünnepek s egyéb akadályok miatt nem foglalkozhattam előbb a
Järventaus Honfoglalásával. Most van szerencsém közölni a következőket. 1) A jelen
időpont nem kedvez ügyünknek. Várni kell a fordulatot, amely bizonyára bekövetkezik az év folyamán. Akkor (reméljük: Karácsonyra) javaslatot tehetek a magyar fordítás iránt. Mint a La F. T. (röviden itt már úgy hívják: Lafi) kiadványát óhajtanók közrebocsátani az Egyetemi Könyvesbolttal karöltve. 2) Előzőleg azonban, mégpedig az
őszi közgyűlésen (szept. végén) célszerű lenne egy fejezetet bemutatni belőle, rövid
bevezetéssel az íróról. Ha Ön nem lehetne itt, én olvasnám föl. Ugyanakkor emlékezünk meg mag. Faragó által, Eino Leinóról is. Továbbá: Larin-Kyöstit tessék megbízásunkból értesíteni, hogy küldjön (finnül) egy kis interjút önmagáról és novellakötetének ottani német kiadásáról. Ezt el tudnám helyezni a P. Ll.-ban. Utána
könyvkereskedőt is találnánk, aki bizományba veszi. Némi siker így kinézne. NB. Én
neki nem prof., hanem „Hyvä veli” vagyok v. ilyesmi.
Sok üdvözlettel híve
Vikár B.

332. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1932. május 21.?]

Budapest, 1932 5/21
Kedves Öcsém,
A címem mindig: Budapest, V. Parlament. Tehát nem Bán doktoron keresztük kell
írni nekem, és nem mint professzornak, hanem ahogy a finnek között szokás: kedves
Öcsém stb.
Ami az Ön elbeszélésének német fordítását illeti, szerintem az lenne a legjobb, a
mai nehéz helyzet fennállásában, ha példul finnül írna nekem egy interjút önről, válaszolva következő kérdésekre: 1) hogyan volt lehetséges Finnországban egy olyan
központ alapítása, mely német fordításokat ad ki; 2) mi mást írt Ön (verseket stb.); 3)
ki vagy kik működtek közre fordítóként stb., tekintetbe véve az idegen közönség
szempontjait. Ez az én szerkesztésemben megjelenhetne a Pester Lloydban, és így
találhatna egy könyvesüzletet, mely a terjesztéssel foglalkozhatna. Írtam ez ügyben
Weöres doktornak is. Ne feledkezzen meg a magyar költők fordításairól sem! És kérdezze meg Kalima doktort: miért nem?? kerül sor az általam fordított Hunyadi-darab
bemutatására?! Üdv!
Öreg barátja, Vikár
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333. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1932. június 2.?]

Budapest, 1932 VI/2
Kedves Öcsém,
E sorokat követi egy hatalmas küldeményem: a Nevető Rímek 3 példánya, 1) Önnek, 2) O. Manninen és 3) A. O. Väisänen uraknak. Az utóbbiak részére méltóztassék
a tp.-t üdvözletem külön tolmácsolásával átadni. Mivel a könyv a La F. T. kiadványa
és annak szüksége van minden példány bolti árára (8 p), több tp.-t legnagyobb sajnálatomra nem juttathatok.
Várom Larin-Kyösti írását elbeszélései német kiadásáról! A P. Ll.-nak már jeleztem
az ügyet.
Őszinte híve:
Vikár B.
Nőmmel együtt melegen üdvözöljük!

334. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1932. június 21.?]

Budapest 1932 6/21
Drága Öcsém,
megkaptam a levelezőlapot és az újságokat. Köszönet mindenért!
Ami a 1) Goethe-Társaságunk f. hó 26-i ülését illeti, ezennel elküldöm rá a meghívót. Az elnök megnyitó beszéde után következnek az ún. „jelentések” a műsorban, és
ennek megfelelően egy rövid bemutatót tartok Önről, főként a német nyelvű írásokról, a cél a közönség figyelmének felkeltése a Grillnél már kapható írások iránt. A
bemutató a Pester Lloydban fog megjelenni.
2) Ami az én helyzetemet illeti a Finn Nemzeti Színházzal, az nagyon szomorú.
Elküldtem a fordításom kéziratát, javítva Faragó Józsefen keresztül, már vagy 14 hónapja. El is fogadták, de aztán bár érdeklődtem, semmi választ nem kaptam a színháztól, és még csak nem is kaptam vissza a kéziratot sem, amelynek pedig a nyelvi
ellenőrzése még pénzembe is került. Kérem, hozza el a színháztól a kéziratot, és tartsa magánál addig, amíg lépéseket teszek az ügyben. Szívélyes üdvözlettel,
Vikár Béla
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335. VIKÁR BÉLA  SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO/
FINN SZÍNMŰÍRÓK EGYESÜLETE
[Budapest, 1932. május?]

Tisztelt Elnökség,
Lefordítottam finnre egy évvel ezelőtt Hunyady Sándor színdarabját, melyet a Finn
Nemzeti Színház tűzött műsorára Tumma nainen címmel. A fordítást elküldtem Eino
Kalima igazgató úrnak, és kaptam is választ, miszerint a kézirat megérkezett. Arra
kértem az igazgató urat, javítsa ki a nyelvi hibákat, mint ahogy már korábban többször is előfordult a szövegeimmel. Faragó József szintén átnézte és kijavította. Minden
budapesti és csonka-magyarországi lap közölte és közli jelenleg is, hogy a darabot én
fordítottam finnre. A színháztól nem kaptam arra nézve értesítést, hogy a darabot
újrafordíttatják. Azzal a kéréssel fordulok tehát önökhöz, hogy járjanak utána ügyemnek a színháznál, és képviseljék fordítói érdekeimet, vegyék rá a színházat, hogy szerzői jogdíjamat − ahogyan illik − kifizesse Hunyadi Sándor és magam ügyvédje, dr.
Marton S.-nak (Bécsi u. 1, V. Bp.), kéziratomat elküldje Larin Kyöstinek (Oulunkylä),
és mindennek a megtételét, amit szükségesnek látnak ebben az ügyben. A színház
munkáját és sikerét én nem kívánom háborgatni. Amikor önöknek legjobban megfelel, járjanak el ügyemben.
Legnagyobb tisztelettel maradok,
V.B.,
a Kalevala Társaság tagja

336. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1932. június 27.?]

Budapest, Országház, 1932 6/27
Kedves Öcsém,
Larin Kyösti barátunk megküldte nekem a Finn Nemzeti Színház most letelő évadának programmját. Abból is látom, hogy a Színház nevem említése nélkül felhasználta magist. Faragó revíziójával a Színháznak megküldött fordításomat. A kéziratot
is megtartotta. Írtam az ügyben a finn színműírók egyesületének és fölkértem jogaink
(az én és a szerző) védelmére, meg arra is, hogy kéziratomat Larin Kyösti kezéhez
szolgáltassák ki. Jobbnak véltem, hogy finn ember párfogását biztosítsam részemre.
Az iránt is megkerestem az Egyesületet, hogy hívja fel a színházat a bevételek kimutatására, megbízottam: dr. Marton Sándor ügyvéd (Bpest, V. Bécsi-u. 1.) úrhoz. Igen
csodálkozom, hogy a Színház így járt el velem szemben, amivel nekem súlyos erkölcsi
kárt is okozott, mert annakidején a Kalima igazgató úr nálam levő írásbeli nyilatkozata után az itteni lapok is leadták azt a hírt és most is megismételték, hogy a mű finn
fordítója én vagyok.
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A színháznak nem volt joga fordításomat visszatartani s megkérdezésem nélkül a
fordítást – az én munkám felhasználásával, mert nyilván így történt – családilag másra ruházni. Kérem, szíveskedjék a legnagyobb barátsággal megmagyarázni az illetékes helynek, hogy ebbe az elbánásba semmikép nem nyugszom bele. De kívánom,
hogy a darabnak mennél nagyobb sikere legyen. Azért az Egyesületet is ily szellemben informáltam.
Köszönet a lapokért és minden egyébért. Sok üdvözlettel
V.B.
P.S. A Nevető Rímekből semmi sincs meg finnül!

337. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1932. június 31.?]

Budapest, 1932 6/31
Drága Öcsém,
a La Fontaine Társaság legutóbbi ülésén bemutattam az Ön Des Wanderers Sang
und Sage című művét, amint ígértem. Tulajdonképpen ez a társaság német tagozatának, a Goethe-társaságnak az ülésén történt.még jön majd a kész írás a Pester Lloydban, és én számítok arra, hogy magyar nyelvű lapban is írhatok az Ön könyvéről. A
körülmények nem a legmegfelelőbbek itt, de Finnország mindig érdekli a közönséget, németül pedig minden művelt magyar olvas.
Elküldtem a kérést a Színműírók Egyesületének a dolgomról a Finn Nemzeti Színházzal és biztos vagyok benne, hogy eljár az érdekemben, amiben teljes joggal bízom,
mint Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül. Senki nem tett annyit ezen a területen a finn ügyért, mint én: újságíróként, íróként, lexikonok szerkesztőjeként és magánemberként, »Finnország barátja«. És tovább óhajtom folytatni ezt a munkát most is, amikor, Istennek hála, Finnországnak hivatalos
képviselője is van itt.
Sok üdvözlettel,
Vikár Béla
U. i. Az önről szóló előadásomról jól megemlékeztek a lapok.

338. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1932. július 7.?]

Bp. 1932 7/7
Kedves Öcsém,
Köszönet a kártyáért! Azonban nem vagyok megelégedve a Nemzeti Színház m.t.
jeles igazgatójának kijelentéseivel. Ezt megírtam Larin Kyöstinek is, kérvén, hogy a
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Színműírók Egyesületében képviselje álláspontomat és vegye vissza kéziratomat,
amely mindenesetre alapúl szolgált az „új fordításnak”, máskép visszaküldték volna
nekem. Ha nevem alatt jött volna létre az előadás, nem ért volna erkölcsi kár is az
anyagi mellett! A N. SZ. nagy sérelmet ejtett rajtam, s ezt én, aki legtöbbet tettem itt
50 évnél hosszabb idő óta a finn-magyar együttműködés terén, korántsem érdemeltem meg. Finn érdekű verseim műfordítót kívánnának: talán L.K. meg fogja őket az ő
remek lantján finn nyelvre zenésíteni.
Még egyszer köszönet! Faragó nemsokára ott lesz és bizonyára fölkeresi Önt is.
Őszinte híve
Vikár B.

339. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1932. július 16.?]

Budapest, 1932 7/16
Drága Öcsém, a királyi könyvüzlet Grill már hetekkel ezelőtt kérte az Akadémiai
Könyvüzlettől az Ön Des Wanderers sang und Sage címe művét elküldetni ide, de a
könyv nem jött. Kérem, figyelmeztesse a nevezett intézményt ezen körülményre.
Másként nem folytathatjuk munkánkat ezen értékes mű érdekében. Szeptember végén ismét összeül La Fontaine társaságunk, Eino Leino emlékének ünneplése mellett
az ön művéről is beszámolunk. A műnek kaphatónak kell lennie Grillnél. Én magam
nagyon élvezem a kitűnő fordítást, lévén én magam is a német nyelv művelője a
Pester Lloyd lapnál és máshol is.
Sok üdvözlet!
Örökké Öné
Vikár B

340. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Székesfehérvár, 1932. július 28.?]

Székesfehérvár, 1932 7/28.
Drága Faragó öcsém,
Egy utcai kávézóból kívánok Önnek sok boldogságot házasságában, mely oly szépen kiteljesíti a finn−magyar házasságok sorát! Népeink rokonságának pompás megerősítése ez! Vivat, crescat, floreat!
Vikár B. és felesége
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341. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1932. július 21.]

Kedves Öcsém,
Köszönet az elmondottakért! Ami a magyar Goethe-társaság ülésén elhangzó beszédet illeti, mely az Ön művéről szól, az csak ősszel fog megjelenni, mivel a könyvből
is olvasunk egy részt, hogy a mű eladását elősegítse. A Petőfi-fordítások a budapesti
Petőfi-házba kerülnek!
Sok üdvözlet!
Öreg barátja
Vikár B

342. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1932. szeptember 17.]

Faragó József úrtól a Feketeszárú cseresznye finn fordítása fejében mint tdíjamat
42 p 58 f-t fölvettem.
Bp. 1932 9/17.
Vikár Béla

343. VIKÁR BÉLA  SZABÓ LŐRINC
[Budapest, 1932. október]

Kedves tagtársam,
F. hó 30-án vasárnap d.e. 11 az Akadémia heti üléstermében Arany János-ülést
tartunk. Szép és jó lenne, ha Te akkor foglalnál széket pl. Arany Shakespeare-fordításairól. Radó Antal e részben jó kalauzod lehet, ő már bőven (de nem nekünk megfelelő módon) tárgyalta ezt a kérdést. Minekünk egy ujságtárcaféle vagy a volt falusi
nótáriustól a Shakespeare-fordítóig emelkedő Arany jellemzése (akár eredeti versben) vagy egy új angol fordításod „Arany emlékének” ajánlva lenne megfelelő.
Ha tervemhez hozzájárulsz, kérek gyors választ és az előadás címét. Telefon: 17225
(penzió, d.e. 9-9 ½).
Ölel
szerető bátyád
Vikár B.
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344. VIKÁR BÉLA  BRESZTOVSZKY EDE
[Budapest, 1932. október 5.]

T. szerkesztő úr,
A túllapon olvasható humoros verset, Pálmai Kálmán híres dalának sikerült
parodiáját azzal kaptam, hogy juttassam el a Népszavához.
E kívánságnak készséggel teszek eleget.
Ha megjelent volna Nevető rímek c. kötetem ismertetése a N.-ban, azt elkérném,
hogy a karácsonyra kiadandó reklámfüzetbe fölvehessük.
Szíves üdv,
Vikár B.
[hátoldalon:]
PÁROS CSILLAG…
Páros csillag az ég alján,
Egyik német, másik talján.
Én nem tudom, miért van bökhetnékem,
Mikor ezt a két csillagot nézem.
Amelyik oly kéklőn forog,
Az a talján Kereszt-Horog;
Mellette amelyik zöldbe játszik,
A tietek, Horog-Kereszt nácik.
Te zöld csillag kár tenéked
Kerülgetned azt a kéket:
Kékes-zöldre változol és végül
Vele együtt fordulsz le az égbül.
Mai Pálma

345. VIKÁR BÉLA  SZABÓ LŐRINC
[Budapest, 1932. október 20.]

Kedves barátom,
Zweig novelláját (Goethe utolsó szerelméről) kedvedért szívesen felolvassa székfoglalódon Lakner Klára. Már be is iktattam műsorunkba. De idejekorán kell a kézirat, nevére: I. Attila-u 81 vagy nevemre: országház; le lehet tenni a kapushoz. Egyébként a „Szabadság” kávéházban is lehet; a kasszírosnő elteszi részemre. A Te számaid
a tárgysorozat I. részében vannak!
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Ölel
öreg híved
Vikár B.
Bp. 1932 X/20
Ps. Dr. Bonkáló Sándor prof. nagyon helyesli tervünket egy orosz matiné iránt. Ne
felejtsd el, hogy erről tárgyaljunk 30-án az ülés után!

346. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1932. október 20.]

Budapest, Parlament, 32 10/21
Kedves öcsém, a Turkui fiatalok könyvet megkaptam. Köszönet érte! Nagyon
örömteli kiegészítése az Ön munkásságának. Nagy élvezettel olvasom. Az örömömet
csak a Nemzeti Színház kalandja zavarja. Jalo Kalima úr, „fordítótársam” már egy
hónappal ezelőtt küldött egy hosszú levelet, melyben azt panaszolja, hogy nevezhetem magam Hunyady (aki soha nem volt Bródy, mivel Hunyady Margit fia, bár az
apja Bródy volt) darabja fordítójának, amikor ő az (állítólag) egyedüli fordító; hogyan
viselem el (becsületes emberként, de ez csak az én kiegészítésem), hogy a nevem
megjelenik a színházjegyen, stb. A levelet Németh Gyula feleségének küldte nyíltan,
és a professzor feleségétől kaptam kezemhez. Aztán nekem is írt, mivel jól tudta a
címemet, bár (pontosabb) cím nélkül is megtalált volna levelezőlapja, ha csak a nevemet írja rá, és azt, hogy Budapest. Alázatosan kérem, magyarázzal el neki, hogy nem
fogok a levelére és levelezőlapjára egy szóval sem válaszolni. A Nemzeti Színház igazgatója, Kalima úr, úgy rendezte a dolgot, ahogy most a nyilvánosság előtt megjelenik.
És én nem folyamodok „újabb intézkedésekhez”, ahogyan ő fenyeget engem a saját
részéről. Felőlem Kalima úr azt tesz, amit akar. De én folytatom munkámat Finnország érdekében, ahogyan 50 év alatt mindig is tettem. Mondja meg nekik ezt.
Sok üdvözlet!
Vikár B

347. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1932. november 3.]

Nagyméltóságú Elnök Úr,
Kegyelmes Uram!
Társaságunk f.hó 26-án, szombaton d.u. 5 órakor Gerhart Hauptmann-ülést óhajt
tartani a legnagyobb német író méltatása céljából.
Szintén f. hóban, ennek utolsó napján, szerdán este d.u. 5 órakor belga estét tervezünk Maeterlink Verhaeven és más francia nyelvű belga költők ismertetése végett.
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Arra kérem mint a két említett irodalmi társaság intézője Nagyméltóságodat: kegyeskedjék a megjelölt célból és időre az Akadémia heti üléstermét átengedni.
Fogadja Nagyméltóságod megkülönböztetett tiszteletem nyilvánítását,
Budapest, 1932. november 3.
Vikár Béla
a Magyar Goethe-Társ. ü.v.
társelnöke
a La Fontaine Irod. Társ. Elnöke
Nagyméltóságú dr. Berzeviczy Albert b.t.t.
Akad. Elnök úrnak

348. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF ATTILA
[Budapest, 1932. november 13.]

Kedves öcsém,
Jó lenne, ha holnap, 14én, d.e. 11-12 a szabadságban fölkeresnél. Fontos közlendőm volna! Könyvet is hozok. Esetleg csütörtökön ugyanazon órában u.o. találkozhatunk. Csak nem vagy beteg, hogy a multkor hiányoztál?
Bp. 1932 11/13
Ölel öreg barátod
Vikár Béla

349. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1932.]

Barátom,
az Egyetemi Nyomdával a magyar díszkiadású Kalevala-kiadásról tárgyalunk éppen. De hiányzik a finn kiadás A. Gallén-Kallela illusztrációival. Nem volna-e lehetséges egyet küldetni a Kalevala Társaságon keresztül, kifizetjük. Ide, az én címemre:
Országház. Könyvtáramat a Debreceni Egyetemnek adományoztam, közte saját díszKalevalámat. Liipolának sincs meg az a kiadás. És az Akadémiánk sem tud ebben
segíteni. Ezért gondoltam, hogy Finnországból kérek megfelelő helyről segítséget. A
dolog sürgős. Nagy örömmel olvastam a lapban érdekes írásaidat. A világnyelv ügye
nagyon fontos számomra, a La Fontaine Társaság új elnökeként. Beszélni fogok róla
a világirodalmi társaságban.
Ölel régi híved,
Vikár B
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350. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1932. november 19.]

Budapest, 1932 11/19.
Kedves barátom!
Nagybecsű leveledet hálásan köszönöm. A Korukalevala (Otava) csak most jött
meg. Azonnal átadtam az Egyetemi Nyomdának, amely most a Könyvbarátok Egyesületével (4000 tag!) a magyar kiadásról tárgyal. Úgy látom: ők Finnország részéről is
támogatást fognak kérni, mégpedig papirost. Ha ez sikerül, akkor a kiadás bíztosítva
s a legjobb közönség körében a könyv elterjedése is előkészítve van. Örömmel értesülök, hogy Talas barátunk itt újabb kitüntetéseket fog kiosztani Suomi részéről. Sajnos:
a legnagyobbat azok kapták, akik semmit sem tesznek Finnországért: az Akadémia
nagy fejei (sans esprit). Faragó Józseftől sokkal többet várok mint az Akadémiától! Jó
lenne, ha őt te is ajánlanád Hóman Bálint dr. új kultuszminiszterünknek. Még egyszer
köszönet! Ölel régi híved
Vikár B

351. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1932. december 29.]

Budapest, 1932/12/29
Kedves barátom,
Nagybecsű leveledet megkaptam és nagyon köszönöm. Azonban a jelzett könyv
még nincs itt, pedig szeretnék róla írni. Az egyetemi nyomda feje, Czakó barátunk
jelenleg a magas Tátrában üdül, de pár nap mulva itthon lesz, s akkor megbeszéljük a
Kalevala-ügyet. Igen örülnék, ha sikerülne megegyezni a finn kiadóval és a Galléncsaláddal. Számítunk a finn irodalmat külföldön propagáló szervezetnek támogatására is! Vajha 1934-ben vagy 35-ben a Kalevala nyomtatott alakjának megjelenése évforduló ünnepén ujra elmehetnék Finnországba! Ez hő vágyam és már most készülünk
reá többen. Vajjon készül-e Finnország is?!
A könyvet örömmel várja s neked és kedveseidnek az új évre minden jót kíván
régi híved
Vikár B
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352. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
[Budapest, 1933. január 4.]

Bp. 1933 I/4
Kedves barátom,
f. hó 29-én, vasárnap ülést tartunk a La F. T-ban. Supka fog előadni Anatole Franceról. Leköteleznél, ha közölnéd velem: mit lehetne felolvastatni France-ból a) eredetiben (Mme Clavel), b) magyar fordításban. Nincs-e magadnak is fordításod, egy kisebb dolog – novella-féle – volna jó. A válasz végett küldök egy lev.lapot + kötés
helyett, borítékba téve. Továbbá, ha még nem feleltél Eugéne Baie-nek, ajánlanám,
hogy a választ hivatalos La F.-papirosunkon írd meg. Azt pedig szívesen elküldjük
helyetted a pontos címre; ez azonban nekünk nincs meg. A lev.lapra felírhatod az
ügyállást erről is. Multkori szép előadásodtól el voltunk ragadtatva! Ujból hálás köszönet!
Ölel
igaz híved
Vikár Béla

353. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1933. január 5.]

Budapest, 1933 I/5.
Kedves barátom
„Sammon arvoitus” – már kezeim között van és nagy élvezettel olvasgatom. Gratulálok! Ez egy chef d’oeuvre! Én fogok róla előadást tartani e hóban az Orsz. Néptanulm.
Egyesületben s írni a Nyelvőrben. De a La F. T.-ban is „bekonferáljuk” jan. 29-én,
vasárnap d.e. Hogy a Kalevala milyen hatást fejt ki nálunk, arra egy bizonyságot el
fogok küldeni a Kalevala-Társ. részére. Ugyanis a legjelesebb fiatal magyar költők
egyike, a kit személyesen nem ismertem, azzal küldte el nekem legújabb könyvét,
hogy a Kalevalával én szereztem neki „élete legnagyob gyönyörűségét”. Erre büszke
vagyok!
Hálás köszönet a remekműért! Ölel híved
Vikár B.
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354. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1933. január 10.]

Barátom, a „Finlande illustrie” nagy kedvemre szolgál. Lesz 1934- vagy 35-ben
Helsinkiben Kalevala-ünnepség? Ha lesz, akkor Isten segítségével mi is jövünk.
Többször jártam már a Pester Lloydnál, és kértem rövid, de hatásos írásom megjelentetését. Megígérték. Majd elküldöm a lapszámot. Most üdvözlet, és jó egészséget az
új évre!
Örökké Öné,
Vikár B

355. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1933. január 27.]

Bp. 1933. I/27.
Kedves barátom,
Tegnap fölkeresett dr. Kallós tanár és bemutatott nekem egy szerintem igen
figyelmre méltó tanulmányt, amelyben a magy. kilenc etimológiájához értékes új
adattal járul s egyben egész soor <sic!> helynévmagyarázatot ad annak bizonyításáúl,
hogy Sammon arvoitus c. nagy művedben a tulajdonneveknél történő újabb meg
újabb rétegződések, átírások dolgában mennyire találó és igaz ama figyelmeztetésed,
hogy itt rendkívüli óvatosságra van szükség. A kítűnő német nyelven írt munka kb.
10 foliólapon terjed (írógéppel) és a jubiláris kötetbe jó lenne beiktatni, ha még hely
akad. Egyébiránt csak előleges közlésnek szánta, de mint ilyen is, amelyet egy nagyobb (kb. 10 nyomt. ív terjedelmű könyv követ majd) sokban más képet nyujt a
honfoglaló magyarok elhelyezkedéséről és a samanizmus döntő jelentőségéről nálunk, mint az eddigi, csupán a szógyökerek boncolásán alapuló hozzávetések. A
Sammon arvoitus-t előadásom fogja ismertetni legközelebb az Orsz. Néptanulmányi
Egyesületben.
Terveisiä paljon lähettää vanha ystäväsi
B. Vikár
P.s. Előadásom a Nyelvőrben jelenik meg. Már kész!

356. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
[Budapest, 1933. február 2.]

Mélyen t. szerkesztő úr!
Az itt következő közérdekű felhívás szíves közlését kéri
Tisztelő híve
ü.v. társelnök
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A német szellemi élettel való mélységes kapcsolatok a világháború gyalázatos békéi
miatt roppantul meglazultak. Magyar nemzetünk elitrétegei könyvek és folyóiratok
nélkűl csak hiányosan vehetnek tudommást a Németországban szakadatlanúl folyó
hatalmas erőfeszítésről, mellyel ez a nagy nemzet minden megalázottság és nyomor
ellenére nemcsak fenn tudja tartani vezető állását a tudományos világban, hanem új
meg új hídfőket foglal el géniuszának csorbítatlan eszközeivel.
A Magyar Goethe-Társaság álló tíz esztendeje hű bajtársul állt e békés harcban a
németek oldalán. Szeretettel megtettünk mindent, hogy az elszakított összekötő szálakat ujra összeillessük. Buzgó igyekezeteink oda át megértő méltatásra találtak. Ennek egyik jele, hogy a ritka kitüntetéskép osztogatott birodalmi német Goethe-érmek
egyikét a Magyar Goethe-Társaság elnöke kapta.
Nem hisszük, ogy a magyar értelmiség közönyös maradhasson ily tények előtt. A
Magyar Goethe-Társaság méltó a nemzet minden művelt tagjának figyelmére és támogatására. Nem kíván, mert mai lerongyollottságunkban nem is kívánhat senkitől
nagyobb áldozatot. De talán remélhetjük a még teljesen le nem tört rétegektől. [A
gazdag emberekre nem számítunk. Azok távol állnak a magasabb kultúrától, nem is
kell nekik annál inkább számítunk a szerény módú, de lelkileg Goethe felé orientálódó művelt magyarokra.] Évi 4 P díjért bárki pártolótagja lehet a Magy. Goethe-Társ.nak és annak fejében hozzájut szép kiadványainkhoz. Pénztárunk, póstatakarékp.,
chequeszámlánk 28286 sz.
A Magyar Goethe-Társ. elnöksége
Vikár B.
ügyv. Társelnök

357. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1933. február 9.]

Kedves barátom,
A levelezőlapon már jelzett munka dr. Kallós Zs. úrtól itt megy hozzád. Nagyon is
megnőtt ahhoz képest, ahogy én beígértem a terjedelmét, de úgy látom: értékben is
ugyanannyit nyert. A magyar tulajdonnév-magyarázatok terén új ösvényt nyit ez az
„előleges közlés”. Jó lenne az ünnepi kötetben helyet adni neki vagy külön kiadni.
Mind az értékes tanulmányt, mind szerzőjét szíves figyelmedbe melegen ajánlja
régi híved
Vikár B
Bp. 1933 II/9
K. Herra Professori
Tri E. N. Setälä
Järvenpää
Suomi Finlande
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358. VIKÁR BÉLA  HARANGHY JENŐ
[Budapest, 1933. február 12.]

Kedves barátom,
A Magyar Goethe-Társaság megbízásából újra lefordítottam Goethe remek balladáját az elűzött és visszatért grófról. Előttem Arany János fordította le, de abban olyan
hiba van, amely miatt azt előadni nem lehet (öcsömmel!) a gyönyörű költeményt illusztrálni kellene, még az Előszót is, amelyet Arany nem fordított le s amely így szól:
Szállj oh dal a messzeségből
és súgj a fülünkbe titkon,
át kedvünkön, kínjainkon:
Csillag néz így ránk az égből.
Ami szép, hamarabb nyer meg,
Öreg gyermek, ifjú gyermek
hogyha zeng ilyen dal,
ilyent örömest hall.
Egy csomó ember régi dalt hallgat − nem jó tárgy illusztrációra? Magának a remek
költeménynek annyi mozzanata van, hogy féltucat illusztrációt elbír! A M. Goethe
Társ. díszes kiállításban, bibliofíl kiadásban szeretné megjelentetni a balladát és az
illusztrálást Önre bízná. Előbb azonban meg kellene állapodnunk együtt. Mindennap
d.u. 4−5 (Tel. 72-25) a Kux-penzióban, minden kedden d.u. 6−8 a Pilvax kávéházban,
csütörtök d.e. 10−12 pedig a Szabadság kávéházban vagyok.
Meleg üdvözlettel
régi híve
Vikár Béla
Bp. 1933 II/12

359. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1933. március 3.]

Budapest, 1933 III/3
Drága öcsém, Munkácsi barátomtól kaptam ajándékba egy különnyomatot Kalevala Társaságunk részére abból az írásból, mely 1889-ben jelent meg a Budapesti
Szemlében Kalevala cím alatt, és amely egy bevezetőt tartalmaz a fordításomhoz, valamint az első 10 runót. Ez az egyetlen példány abból a különnyomatból. Javasoltam
Munkácsinak, hogy ajéndékozza a Kalevala Társaságnak, amely biztosan jobban
gondját viseli, mint a Tudományos Akadémiánk, mely most kiadja a Pápák leveleit,
melyek magyar ügyekkel foglalkoznak, és nem a Kalevalát, pedig azt sok helyről kérik.
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Munkácsinak készen áll a nagy votják gyűjtése (fordítás nélkül, mert nem tudható,
megjelenik-e valaha is itt). Talán Finnországnak kellene ez az anyag német fordítással?
Sok üdvözletet küld (és az említett különnyomatot) régi barátod,
Vikár B
(P.s. f. Hó 27-én előadok a Sampóról az Akadémiában)

360. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1933. március 14.]

A Magyar Tudományos Akadémia mélyen t. Igazgató-Tanácsának
Budapesten
Sokan nem tudják, sőt még az Akadémia t. tagjai közt sem volna csoda, ha akadnának olyanok, akik elfelejtették, hogy magyar Kalevala is van a világon. Ha igy van
is, ezen csöppet sem lehetne csodálkozni. Finn testvérnépünknek ez a hatalmas nemzeti hőskölteménye ugyanis több mint 22 évvel ezelőtt, 1911-ben jelent meg magyarul az én átültetésemben. Huszonkét évig, 1880-1910. dolgoztam rajta. Elmentem
érte Finnország ama vidékeire, ahol még éltek a finn elbeszélő népköltés emlékeit
fenntartó régi énekmondók, férfiak és nők. A Ladoga-tó északi részein, oly helyeken,
amelyet csak gyalog vagy lóháton, kalauz kiséretében lehetett elérni, hónapokat töltöttem el, hogy tökéletesen megtanuljam a Kalevalának ott még élő nyelvét s az énekek finom szerkezetét. Azután pedig itthon éveken keresztül, télen-nyáron a Székelyföldet jártam be keresztül-kasul, mert a magyar elbeszélő költészet hagyományai
főkép a székelység körében éltek hamisitatlan, eredeti állapotukban. Igy a finn és a
magyar ősi epika természete feltárult előttem s mindezt haszonra fordithattam a Kalevala magyarrá tétele során. Müvemet az Akadémia tette közzé. Furcsán járt vele.
Olyasmi történt, ami csak a legritkább esetekben történik az Akadémia klasszikus
kiadványaival. A testes kötet – pedig drága volt már megjelenésekor is, t. i. 12 K. – pár
év leforgása alatt végképen elfogyott. Ma már aranyért sem kapható. Világhirü barátunk: Setälä Emil, Finnországnak nemrégiben nálunk akkreditált követe, egyik itteni
látogatásakor 80 Pengőért kapott egy példányt, sok keresés után. A magyar Kalevala
eltünt a könyvpiacról.
Nos hát, ezek az előzmények jól megokolják, hogy a csonkaságunk ellenére ma
nagyon népes finn-barát magyar közönségnek s a népköltés barátjainak kedveskedjünk végre a ritkává lett nagy mü uj kiadásával. Az Akadémia most sem csinálna
rossz vásárt. A magán-kiadócégekre most nem kell tekintenie. Az ő révükön nincs
kilátás arra, hogy az éposz mint nyomtatvány ujból a nagyközönség asztalára kerüljön. A könyv – gyászos viszonyaink között – kezd mindinkább fényüzéssé válni. Az
élet kimerül a mindennapi szükségletek beszerzése körül folyó, idegölő hajszában.
Már pedig a könyv csakugyan nem sorozható e szükségletek közé. Kivált egy hősköltemény, akármily remek is önmagában.
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Mert a Kalevalát igazán megilleti ez a jelző. Három év sem telik már bele, mikor a
finn nemzet ünnepelni fogja nagy kincse fölfedezésének és közrebocsátásának századik évfordulóját, Lönnrot Illésnek, a parasztfiuból egyetemi tanárrá lett lelkes gyüjtőnek és szerkesztőnek emlékével együtt. Ő volt az, aki elindult gyalogszerrel az ősi
runók felkutatására és bámulatos eredménnyel tért meg kalandos utjairól. Amit a
finn nép ezer és több év óta mint szájhagyományt fenntartott az elbeszélő népköltés
gazdag tárából Finnországban, de főkép az anyaországtól elszakitott részeken, mindazt összeszedte s egységbe foglalta Lönnrot, hogy azután 1835-ben az ujonnan alakult
Finn Irodalmi Társaság támogatásával meg is jelentesse. Az egész müvelt világ tapsolt
a kitünő ember kitünő müvének. Uj felfogások keletkeztek arról, hogyan születhetik
meg egy hősköltemény mint irodalmi mü egy nép lelkében. A hősköltemény hangja
és tárgyai meglepték a tudós és irói köröket. Valami egészen üde, eladdig nem ismert
egyszerüség és természetesség áradt ezekből a runókból, nem kevesebb formai szépségekkel párosulva. Igen bőbeszédü ez az éposz, majdnem minden sora ismétlődik
némi változtatással mind az ötven éneken végig. De a nyelvnek és gondolatnak megragadó együttese olyan bájjal jelenik meg, a párhuzamos sorokban annyi elevenség,
ötlet és müvészet halmozódik föl, hogy az olvasó mintegy lelki fürdőt vesz, amelyből
emelkedett hangulatban kél ki. Csak a mi pompás székely népballadáink alőadásmódja
hasonlitható a finn epika eme gyöngyeihez. Még a versalak is csaknem ugyanaz, mint
a Székelyek hires balladáiban: a Kádár Katában, A királyfiban és több más ily elbeszélő költeményben. De a székely runók menete gyorsabb, mint afféle kis epikához illik;
a finneké csöndesebb, nyugodtabb, mint a hosszújáratu hősi elbeszélés megkivánja.
Székely kisepikánk rohanó hegyi forrás, a Kalevala hömpölygő, széles folyam.
Én arra igyekeztem hogy ennek a roppant folyamnak hullámain és tükrén a székely
népköltés evezőivel érjek célhoz. Vagyis, hogy a finn hősköltemény tartalmához hü
maradjak, egyuttal azonban az elbeszélés módjában a székely muzsát kövessem, mert
csak ő tud igazán epikailag beszélni.
E törekvésem sikerét örömmel tapasztaltam mintegy 30 évvel ezelőtt, Székelyországban. A dalgyüjtés munkája közben előadást tartottam a Kalevaláról, egy székely fürdö közönségének: Homoródon. Damokos udvarhelymegyei alispán is jelen
volt. Bevezető szavaim után felolvastam egy epizódot akkor javában készülő uj
forditásomból. Egy székely születésü ezredes kissé elkésve jött be a terembe. Nem
hallotta a bevezetést. Azt hitte, valami uj balladafélét fedeztem föl és hoztam oda csemegének a tiszta székely hallgatóság elé. Hiszen közismert dolog volt, hogy ott évek
óta állandóan gyüjtök. Mikor felolvasásom befejeződött, az ezredes nagylelkendezve
állt elém s igy fejezte ki megelégedését:
– Ugye csak nincs szebb ennél a mü székely költészetünknél?
Nem világositottam föl, hogy némileg téved. Másoktól ugyis megtudta. De nekem
nagy örömet okozott ez a köszöntés. Meggyőzött arról, hogy eltaláltam a népies költői
elbeszélés igazi hangját.
Mikor – 1889 nyarán – elsőizben kutattam ott északon a Kalevala nyomait, észrevettem, hogy a finn énekmondók nem egészen ugy adják elő regéiket, mint én addig
gondoltam. Éppen akkor jelent meg a Gyulai Pál szerkesztette Budapesti Szemlében
uj forditásomnak egy részlete, az első tiz ének. A Székelyföldön szerzett benyomása-
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im arra birtak, hogy közelebb hozzam átültetésemet az eredeti runók formájához s
egyben a székely epika hangjához is. A Tud. Akadémia kiadásában megjelent átültetésen az ugyancsak észrevehető. Az elsö tiz ének, bár Gyulainak és az akkori magyar
Parnasszus főbbjeinek nagyon tetszett, számtalan változtatáson ment át. Épugy más
folyóiratok- és lapokban közzétett további részletek. Igy aztán a magyar Kalevala
mint müforditás helyt mer állani önmagáért; sőt egy jeles finn tudós, a magyarban is
tökéletesen jártas Paasonen Henrik egyetemi tanár azt mondta felőle:
– Ha valami véletlen csapás miatt az eredeti Kalevala elveszne, a magyarból minden hiány nélkül vissza lehetne forditani finnre.
Egyik epizódjával: Kullervo énekeivel megszerezte a Kisfaludy-Társaságnak
müforditói jutalmát, a Széher Árpád dijat. Ez az epizód a nagynevü Gallén-Kallela
finn mester müvészi képeivel külön is megjelent /Hornyánszky Viktor kiadásában/. A
müforditás eme diadalát az egész finn sajtó nagy örvendezéssel vette tudomásul.
Mindjárt meg is választottak érte a Finn Irodalmi Társaság tagjául.
A szintén nagymultu Finn-Ugor Társaság már jóval előbb, 1889-ben meg akart
választani. Előadást tartottam ott a magyar nyelvészeti mozgalmakról s az elnök:
Donner Ottó egyet.tanár nyomban kijelentette:
– Most pedig beválasztunk a Társaság külső tagjai sorába.
– Nem lehet, mondám, mert akkor sohasem forditom le a Kalevalát! Ugyanis épen
azért forditgatom, hogy majd ha napvilágot lát, megválasszatok. Mint lusta magyar,
nem folytatom tovább, ha becsvágyamat már előre kielégititek.
Szót fogadtak s 1911-ben, az akadémiai diszkiadás létrejöttével, csakugyan bevettek a kültagok közé.
Viszont a müvelt magyar közönség bevette a Kalevalát, nem annyira a testvérnemzet iránt való barátságból, mint inkább azért, mert benne gyönyörüséget talált. Hiába,
ezek a pogány ősök is meg tudták ülni a „versparipát”, hogy a finn népköltés szavajárásával éljek. S a mai kor embere sokszor ámulva áll meg a ködbe vesző évszázadok,
sőt évezredek fiának bölcsessége, fantáziájának magas röpte, lelkének gazdagsága
előtt. Habár mindent az ő pogány istenei s hősei végeznek és tetteik mai szemmel
nézve ugyanolyan csudálatosak, mint a klasszikus mondák és regék alakjainak cselekedetei, – gondolatviláguk igen gyakran közös eszméket és érzéseket vall a miénkkel.
S a sok kisisten fölött mindig ott trónol a kilencedik égen tul a mindeneket igazgató
öregisten: Ukko. Ő benne bizik a szorongatott hős, midőn igy szól:
Isten intézi a pályát,
Alkotónk a vég szabályát,
Nem hatalma holmi hősnek,
Ereje bármilyen erősnek.
És: Istennél az áldás féke,
Alkotónknál üdvünk nyitja,
Nem irigyeink kezére,
Ártónk ujjaira bizva!
De a világi bölcsesség számos igéje közt egyike a megszivlelendőknek ez is:
Jó a dal, ha jókor vége,
Rövidség a nóta éke;
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Jobb az ész, ha megmaradott,
Mint ha kétfelé szakadott.
Az Akadémia mélyen t. Igazgató Tancsára bizom a többit. Engem minden oldalról
sürgetnek irók és nem irók: hol szerezhető meg a magyar Kalevala? Utasitani fogom
őket a kiadómhoz: a Magy. Tud. Akadémiához.
Tekintve ama kivánalmat, melynek Zolnai Gyula hangot adott a Nyelvőrben /és a
Munkácsi-albumban/, hogy a Kalevalához magyarázó jegyzék volna szükséges, ezt is
elkészitettem. Együtt a kettő mintegy 30 ív 8° terjedelmü lenne. Bizonyára Finnország
is hozzájárulna a költségekhez, amit Akadémiánknak kellene kezdeményeznie. Magyarázó Jegyzeteim kész kötete már ott van a Finn Irodalmat külföldön terjesztő Intézet titkárságánál. Ha ott nem fordult volna szintén terhesre a pénzügyi helyzet, már
rég kiadták volna a runók forditásával együtt!
Budapest, 1933 évi március hó 14-én.
Mély tisztelettel:
Vikár Béla
l. tag
Nagyméltóságú Berzeviczy Albert b.t.t. úrnak, a Magy. Tud. Akadémi mélyen t.
Elnökének
Budapesten
A Kalevala magyarázatos kiadásának ügyében

361. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
[Budapest, 1933. április 11.]

Nagyságos Kosztolányi Dezső urnak
Budapest
Kedves barátom!
Van szerencsém a közgyülés jegyzőkönyvi kivonatát idemellékelve megküldeni.
Ebből láthatod, hogy társelnökké választásod teljes egyértelmüséggel történt. Óhajtom, hogy tetterőd és tehetséged hosszu évek során dus sikerekkel igazolják a szerencsés választást!
Budapest, 1933. évi április hó 11-én.
Igaz hived:
Vikár Béla
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362. VIKÁR BÉLA  NAGY EMMA
[Budapest, 1933. április 12.]

Bp. V. országház, 1933 IV/12
Kdves hugom,
Május 6-án, szombaton, d.u. 6 órakor a La Fontaine világirodalmi társaság „magyar estét” rendez a Tud. Akadémiában. Minthogy a bemutatandó költők sorába Önt
is be akarjuk illeszteni, kérem: a) hogy küldjön be (Bpest, Országház, La FontaineAkadémia címre) néhány költeményt felolvasás céljából; b) írjon 5 percig tartó szöveget saját magáról: hogyan lett költővé, mit írt eddig, mire készül még. Ezt a szöveget
Önnek kellene felolvasnia; de ha ennek akadálya lenne, felolvastatjuk mi vmelyik
művészünkkel. Mielőbbi választ vár
őszinte tisztelettel
Vikár Béla elnök

363. VIKÁR BÉLA  NAGY EMMA
[Budapest, 1933. április 20.]

Bp. 1933 4/20
Kedves hugom,
Levelét örömmel olvastam. Célunk éppen az volt, amire abban Kegyed rámutat.
Most már a továbbiak iránt közölhetem, hogy annál jobb, ha újabb verseinek előadására nem kell művészelőadót fölkérnünk. Akadályoztatás esetén azonban a kéziratot
méltóztassék rendelkezésünkre bocsátani. Előadás után együtt óhajtanánk uzsonázni
(a Grasham kávéházban) t. vidéki vendégeinkkel.
Reméljük, hogy Ön is ott lesz!
Üdv! Tisztelő híve
Vikár B.

364. VIKÁR BÉLA  NAGY EMMA
[Budapest, 1933. április 26.]

Bp. 1933 4/26
Kedves hugom,
Mint írtam: a versek elé néhány szó bevezetést várunk; az lehet: pár percig tartó kis
magyarázat Kegyed költői munkájáról (mi jelent meg eddig sat.). A küldött verseket
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igen élveztük. Nem baj, ha már közzétetteket olvas is fel. Ki emlékszik, hogy olvasta-e,
vagy sem? S ha igen, másodszor is fogja élvezni. A hazamenetel iránt ne legyen aggodalom. Be vagyunk rendezkedve t. vidéki vendégeink hazakalauzolására, noha jobb
szeretnők egyiket-másikat, pl. Önt is – itt fogni vasárnapra némi csevegésre. De hát
ez nem megy. Örömmel várjuk azonban arra a pár órára! Igaz tisztelettel
V. B.

365. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1933. május 19.]

Nagyméltóságú Főtitkár Úr, Kegyelmes Uram!
Népköltési gyűjteményemnek közírásba való áttétele azért fontos, mert viszonyaim olyanok, hogy csak más, megélhetésem céljából mellőzhetetlen foglalkozás
félretétele biztosíthatná az áttételre való felügyelet lehetőségét. Minthogy pedig 75-ik
évemben járok, az említett oknál fogva most már nem vállalkozhatom az ellenőrzésre. Igy a véka alatt rejlő nyelvkincsek halmaza tovább is, mégpedig – Isten na adja! –
örökké rejtve maradnak. Az Akadémia sokat költ műkedvelő fenséges írások és egyéb
luxuscikkek kiadására (pápák levelei). Sajnos, hogy szegényes folkloregyűjtésünk legnagyobb gyarapodásának kínáltam útja és módja nem találja meg az Akadémiánál
azt a támogatást, amelyre szükség volna. Ily körülmények közt kénytelen vagyok –
legnagyobb sajnálatomra – félbe hagyni a stenogrammok átírása iránt folyamatba tett
munkát.
Bpest, 1933. május 19.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
Nagymélt. Dr. Balogh Jenő b.t.t. főtitkár úrnak, Bpest, Akadémia

366. VIKÁR BÉLA TRAEGER ERNŐ
[Budapest, 1933. június 24.]

Kedves Barátom!
Zichy János – mint főtitkára dr. Gönczy Elemér épp most közölte velem – azon az
állásponton van, hogy az Apponyi-emlékbeszéd kiadására, minthogy a volt elnökről
mint szónokról van benne szó – a képviselőház volna hivatva. S ez bizonyára el is
érhető, ha Te mint a tanulmány ismerője és a gyorsirókat is nagyban érdeklő vonatkozások hivatott méltatója átirnál ez ügyben a képviselőház elnökéhez vagy a jeles
gyorsiró Puky volt alelnökhöz, hogy a Ház engedélyezze az arcképpel való s mintegy
200 P-be kerülő nyomdai költséget. Igy azután bizományba lehetne adni a munkát és
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országszerte terjeszteni. Ez megfelelne a revizió eszméjének is, amely Apponyival oly
szorosan összefügg.
Itt küldöm az emlékbeszédet azzal, hogy a továbbiakat távollétemben méltóztassál
bölcs belátásod szerint intézni.
Budapest, 1933. junius 24.
Tisztelő hived,
Vikár Béla
P.s. Ha nem menne a dolog úgy, akkor méltóztassál a kéziratot jobb időkre
megőrízni.

367. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
[Székesfehérvár, 1933. július 19.]

Székesfehérvár, Árpádfürdő
1933 7/19
Kedves barátom,
Nem volna kedvetek ide lerándulni egy napra? Ez okos gondolat lenne. El sem tudod képzelni, mekkorát haladt ez a város a háború óta! Szegény Kozma A. helyét be
kellene töltenünk a La F. T.-ban. De kivel? Gondolkozzál erről. Nem kell éppen műfordítónak lennie. Mindketten sokszor köszöntjük mindkettőtöket.
Igaz híved
Vikár B.
Ngs
Kosztolányi Dezső
Író úrnak
Budapest
Tábor u. 12

368. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1933. október 12.]

Kedves Barátom!
Társaságunk folyó évi október 7-én tartott közgyülése Balassa Imre főtitkár
inditványára elhatározta, hogy az iró- és müvésztagok elnöki tanácstagságát megszünteti s az Elnöki Tanácsban helyüket nem irókkal és nem müvészekkel, hanem
irodalom- és müvészpártoló közéleti férfiakkal tölti be.
Minthogy Téged elnöki tanácstagul választottunk meg, vedd szives tudomásul,
hogy e minőséged megszünt, s ezentul a rendes tagok sorában foglalsz helyet. Mint
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ilyent arra kérünk: méltóztassál a világirodalmi kapcsolatok elmélyitésére célzó törekvéseinket hatalmas tehetségeddel tovább is támogatni.
Budapest, 1933. évi október 12.
Tisztelő hived:
Vikár B
elnök.
Nagyságos dr. Babits Mihály urnak,
r. tag
Budapest

369. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1933. október 12.]

Nagyságos
Faragó József tanár,
r.tag urnak,
Budapesten.
Értesitjük, hogy Társaságunk Önt az október 7-iki közgyülésen egyhangulag titkárrá megválasztotta. Kérjük, sziveskedjék e tisztségében Társaságunk törekvéseit
teljes tudásával támogatni. Megbizatása következő háromévi ciklusunk beálltáig,
vagyis 1935. szeptember végéig tart; azonban a közgyülés által további három évre
meghosszabitható s miként reméljük: meg is fog hosszabittatni.
Fogadja uj minőségében az egész elnökség meleg üdvözlését.
Budapest, 1933. évi október 12.
Vikár Béla
elnök

370. VIKÁR BÉLA  LUKINICH IMRE
[Budapest, 1933. október 13.]

Méltóságos Uram!
Tisztelt Barátom!
Társaságunk november folyamán, valamelyik vasárnap délelőtt vagy szombat délután lengyel-magyar irodalmi ülést óhajt rendezni. Üléseinket a Magyar Tudományos Akadémia helyiségében tartjuk- arra kérlek, méltóztassál ezen az ünnepi ülésen
megnyitó előadást tartani a lengyel-magyar kapcsolatokról. Itt főképen a két nemzet
közt fennálló barátság fejlődését szeretnők avatott előadásodban hallani. Igen nagy
közönségünk van, és a lengyel követség is jelen lesz az elődadáson, teljes személyzetével. Ülésünkről a francia lapok is külön tudósítók által fognak referálni. Az ülés
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időpontját novembernek akármelyik hetére, de mégis inkább a hónap második felére
tűznők ki, aszerint, hogy nagybecsü előadásod mikor lesz megtartható.
Szabad legyen biztosan számitanunk nagybecsü közreműködésedre, amellyel hazánknak jelentős szolgálatot fogunk tenni.
Fogadd megkülönböztetett tiszteletem nyilvánitását, mellyel vagyok,
Budapest, 1933. október 13.
Régi hived:
Vikár Béla
Elnök
Méltóságos
Dr. Lukinich Imre urnak,
Egyetemi tanár, stb.
Budapest

371. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1933. december 18.]

Kedves Barátom és Tagtársam!
Nagybecsü levelét örömmel olvastam és Társaságunk bizalmas összejövetelein örvendetes tudomásul közöltem is. Valóban, nem kis feladat volt a Kalevala jubileumi
kiadásának nyélbeütése. Mennyit kellett 14 évig dolgozni, hogy magában a La Fontaine Társaságban megérlelődjék a finn-magyar kapcsolat s annak irodalmi uton való
elmélyítése iránt való érzék. S aztán, hogy a kormányzat is ráeszméljen arra a feladatra, amely őt illeti! Megjegyzem, hogy az utóbbi csak a versek közzétételét, illetve a
népkönyvtárak számára 1000 példány megrendelését vállalja. Ellenben a magyarázatok külön kötetét a La Fontaine Társaságnak kell vállalnia. Nincs is nehézség e tekintetben. Ugyhogy 1935-ben a két kötet egyszerre megjelenhetik. Azonban tekintve a
nagy nyomoruságot, mégis jó lenne, ha finn támogatásra is számíthatnánk. Ez esetben ugyanis magyar illusztrációkat tudnánk a versekhez adni. Már beszéltünk is erről
művészekkel.
Rautavaara kisasszony, a jeles énekművésznő, a mi penziónkban lakott s állítólag
tavasszal visszajön. Nagyon várjuk, gyönyörű dalaival!
Még egyszer köszönet, s a Gazette is ma megy!
Budapest, 1933. évi december hó 18-án.
Üdvözli híve:
Vikár Béla
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372. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1933. december 28.]

Bp. 1933 12/28
Kedves Öcsém,
Igen sajnálom, hogy legutóbbi ittlétekor nem találkozhattunk. Fontos megbeszélésről lett volna szó finn-magyar ügyben. Remélem, olvasta cikkeimet az U.S.-ban.
Sajnos a Paasonenről írt − legérdekesebb – írás tudtommal még nem jött ki. Nyilván
vmely illetékes befolyás működött e részben közre. Tegnapelőtti „lengyel” matinénkon előterjesztettük a külföldi akadémiákhoz sat. intézett francia nyelvű felhívásunkat a Kalevala centenáriuma ügyében. Ezt közli a Gazette de Hongrie jövő héten;
megküldetem azt Önnek szíves továbbítás végett. Arra pedig megkérem most: szíveskedjék Arvo Sotavalta urat nevemben felhívni, hogy a Kalevalához írt Magyarázatok
kéziratát címemre (Bp. Országház) visszajuttatni méltóztassék, minthogy annak közzétételét a La F.T. elhatározta s a „népszerű” teljes Kalevalával együtt ki is fogja nyomatni. Előre is köszönet. És sok üdv.
Híve
Vikár B.
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373. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1934. január]

Kedves öcsém,
ezt a kéziratot P. Uotila úr küldte nekem azzal, hogy nem volna-e jó azt lefordítani
magyarra? Angolul is meg fog jelenni. Legalább a XVII. fejezetet (Magyarság számára), melyben a magyarokról is szó van; igen meleg szavak! Kérem a véleményét
mentül előbb. A Magyarságnál szívesen közbenjárok.
Még küldenünk kell a Gazette-ből egy példányt Åbo, Turku címen: Svenska
Universitet címen. U.o. a finn Egyetemnek talán nem szükséges.
Az ide zárt levelet szíveskedjék a főtitkár úrnak felküldeni. Esetleg a választ tőle
személyesen átvenni.
Én pár napig gyengélkedtem, de holnap d.e. már a Szabadságban (és szabadságon)
leszek.
Terveisiä paljon meiltä molemmilta!
Bp. 1934 1/<olvashatatlan>
Hívük
V. B.
P.s. Telekes Béla szép felhívást írt a Kalevala jubileumi kiadásához. Ezt azonban
Önnek át kellene vennie; hátha talál benne igazítani valót. Most gépírás alatt van. Jó
lenne megnyerni Kosztolányit, hogy szintén nézze át és adaptálja. Így az ő Előszavával jönne a mű.

374. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1934. január]

Kedves Mag. Úr,
Itt küldöm azt a levelet, melyet a finn irodalom külföldi propagálásának szervezetéhez kell küldeni. Kérem lefordítani és elküldeni saját néven Helsinkibe. A szervezet
címe a dr. Weöres leveléből látszik, melyet ugyancsak mellékeltem.
Üdvözletek!
Vikár B
Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisrahaston Valtuuskunta Helsinki
La F. T.-unk ünnepi kiadást készít elő elnökének Kalevala-fordításából. Ez a fordítás a M. T. Akad. kiadásában 1909-ben jelent meg, és már rég elfogyott. Közismert
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dolog, de a legjelesebb magyar írók is elismerték, hogy a fordítás egészen nemzetivé
a nép által is érthetővé teszi a hatalmas költői művet. A versek külön kötetben, illusztrálva jelennek meg. Ha – amint kértük – a Gallen-Kallela-féle képek másolásának
jogát megkapjuk, ezekkel, ha nem kapjuk meg, magyar művészek rajzaival. E kötet
létrejöttét olcsó előfizetések utján biztosítottnak véljük. Ellenben nem tudjuk, lehetséges-e majd a szintén rég váró Magyarázatok – kb. 8–9 nyomtatott ív – külön kötetének kiadása. E végből fordulunk a m. t. Pénztárhoz, kérve, méltóztassék anyagi támogatásával lehetővé tenni, hogy ez az ünnepi kiadványunk megjelenhessék. [Az
összeget nem kellene ide küldeni, hanem elnökünk, VB nevére valamely ottani bankban elhelyezni, ahol azt ő személyesen venné át.] Örömest felajánljuk a nyujtandó
segély összegének megfelelő példányok elküldését a m.t. Pénztár rendelkezésére, abból a föltevésből indulván ki, hogy az egyetemek és más tanintézetek s talán egyebek
is reflektálni fognának ily példányokra.
Társaságunk a magyar Kalevalának egy díszpéldányát küldöttségileg fogja Helsinkiben elnökünk vezetésével a Köztárs. Elnök úrnak ajándékképen átnyujtani.
Bp.
Faragó
titkár
Egyben van szerencsénk ide mellékelni hetilapunk: a G. de H. ama számát, amelyben felhívták az előttünk ismert Akadémiákat a Kal. küszöbön álló jubileumára. E
felhívásunk mára visszhangra is talált, többi közt az edinburghi Royal Society részéről.
Mellékelve küldjük továbbá az Edinburgi R. S. válaszát, és az előfizetési felhívást,
amelyet egész Magyarországon fogunk terjeszteni.

375. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. január 20.]

Bp. 1934 1/20
Kedves Öcsém,
A Sotavalta úrtól várt kézirat végre megjött. Erről értesítem egyidejűleg dr. Martti
Haavio urat is. Fontosabb ennél a jubileumi kiadás ügye. Most készül az előfiz. felhívás 5000 példányban; ettől reméljük a kellő számu megrendelések beérkeztét. Talán
az állam is rászánja magát pár száz példány átvételére. Van ugyan nekünk is kitűnő
grafikusunk: Kolosváry Sándor, aki a székely balladákat illusztrálta, de mégis úgy véljük: jobb lenne, ha finnjeink irodalmának eme főművét az ő nagy művészük, GallenKallela képeivel lehetne kiadni! Kliséket itt csináltatnánk a finn nagy 8º alakú díszkiadás nyomán. Meg tudnók-e, per procura, Ön által, a család engedélyét az utánnyo-
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másra? Címüket ugyanis nem tudom. Természetesen Finnország számára kívánt
számú példányokat adnánk az engedélyért, ott ők elhelyeznék azokat. Szív. üdv. híve
V. B.

376. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1934. január 23.]

Nagyméltóságú Főtitkár Úr,
Kegyelmes Uram,
A La Fontaine-Társaság kéri, hogy februárnak valamelyik d.u.-ját vagy esetleg
egyik vasárnap d.e.-jét, de a hó közepe táján vagy után egy „szlovák ülés” céljaira
megkaphassa. Kegyeskedjék e tekintetben a lehetőség határán belül Társaságunk javára intézkedni.
Egyben kérjük március első felének egyik szombatját: 10 vagy 17-ikét d.u. 5 órától
Goethe-Társaságunk részére fenntartani.
Tapasztalt nagybecsű előzékenysége után a továbbiakra nézve is teljes bizalommal
és hálás köszönettel
Bpest, 1934. 1. 23.
Tisztelő híve
Vikár Béla
l. tag

377. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. február 17.]

Bp. 1934 2/17
Kedves Öcsém,
Bocsásson meg, hogy híreimmel oly sokat molesztálom. De kihez lehet máshoz
fordulnom Fenniában, ahol tudós Jaakko Kalima úgy látszik meg akarja bosszulni
magát rajtam, mert a Hunyady-színmű finn fordításának eltulajdonításáért rákoppintottam a körmére. Ennek tulajdonítom (nem –el-, mint ő Hunyadyt), hogy a
Finn-Ugor Társ. ünnepi kiadványából kihagyta németül írt cikkemet (a m. kilenc
avar eredetét vitattam: egynél[kil]enc= av. 10!), sőt magát az ünnepi kiadványt sem
kaptam meg, melyben az Országos Néptanulmányi Egyesület fiatal zsidai mind megjelenhettek, csupán elnökük maradt ki. De sebaj. Élünk és dolgozunk. Márc. 25-én
„finn-ugor matinét” tartunk az Akadémiában, ahol a Kalevala jubiláris kiadásának az
addigra elkészülő prospektussal sat. nagy propagandát csapunk. A „Magyarázatok”
külön kötetben szintén megjelennek. A váci Kapisztrán nyomda szinte önköltségen
vállalja el a díszmű kinyomatását, hogy − mivel ott a nyomdaszemélyzet mind Fe-
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renc-rendi szerzetesekből áll! – ezzel a magyar kath. világ rokonszenvét bizonyítsák a
finn nemzet iránt. A díszkiadás előfizetőiből megalakítjuk a magy. Kalevala-barátok
(köztük a Ferenc-rendi barátok is ott lesznek) egyesületét; s ez viszi el a finn Elnöknek
(ma ugyebár még mindig Svinhufvud?) nemzeti ajándékúl a mű díszkötésű példányát. A Tud. Akadémia is melegen érdeklődik az új kiadás iránt, onnan pár száz példány megrendelést várunk. A La F.T. máris pénzalapot gyűjt a kiadás céljaira! Jó lenne erről a finn sajtót értesíteni.
Sok üdv.
Vikár B.
(V. Országház)

378. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1934. február 24.]

Mélyen tisztelt Igazgató-Tanács!
La Fontaine Társaságunk elhatározta, hogy az alulirt elnök Kalevala-forditását,
amely az Akadémia kiadásában 25 évvel ezelőtt jelent meg, az éposz küszöbön álló
jubileuma /1935/ alkalmából ujra ki fogja adni. Külön kötetben jelennek meg a tárgyi, szó- és névmagyarázatok. A verseket diszes alakban, a világhirü finn mester:
Gallen-Kallela képeivel tesszük közzé, miután megnyertük erre a jogot Gallen-Kallela
Jorma urtól, az elhunyt nagy müvész fiától, sőt azt az igéretet is, hogy az uj kiadásnak
iparmüvészeti jellegü kiállitását személyesen ellenőrzi.
Azt is bátorkodunk a mélyen t. Igazgató-tanácsnak b. tudomására juttatni, hogy a
müvelt országok tudományos akadémiáinak figyelmét heti lapunkban, a Gazetta de
Hongrieban felhivtuk a közeledő jubileumra. Felhivásunk máris visszhangot keltett
külföldön. Legyen szabad a mélyen t. Igazgató-Tanács elé terjesztenünk a felhivás egy
példányát és ama véleményünket, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának szintén
ki kellene vennie a részét az egyetlen igazi nép-éposz megjelenésének 100-ik évfordulója ünnepéből.
Minthogy Társaságunk a diszes kiállitásu müvet a Magyarázatok külön kötetével
együtt, kb. 30 nyomtatott iv terjedelemben, önköltségi árban, 6 P-ért bocsátja előfizetőinek rendelkezésére, talán a tek. Akadémia megtehetné, hogy tagjai részére a szükséges példányszámot biztositsa előfizetés utján. Sajnos, közoktatásügyi kormányunk
mitsem áldozhat e nemzetközi vállalkozás érdekében. Mi tehát csakis az előfizetőktől
várható támogatásra számithatunk.
Fogadja mélyen t. Igazgató-Tanács megkülönböztetett nagyrabecsülésem őszinte
kifejezését.
Budapest, 1934. évi február hó 24-én
Vikár Béla
Elnök
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379. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1934. március 15.]

Méltóságos Munkácsi Bernát urnak,
r. tag.
Budapest.
Az Akadémia néptudományi bizottságának legutóbbi ülésén dülőre jutott Bartók
Béla és Kodály Zoltán népzenei gyüjtésének ügye. Biztositva van, hogy e nevezetes
gyüjtemény megjelenik s ezzel a csonka ország ujabb tanuságot tesz kulturájának magas szinvonaláról. Még így is messze maradunk ugyan a finnek ily irányu munkásságának roppant eredményei tömegétől, de legalább ismét egy nagy lépést teszünk előre a nemzeti hagyománykincs megmentése terén.
Bármily örvendetes ez a haladás, mint folklore-unk legrégibb müvelője, kénytelen
vagyok az ügy érdekében néhány megjegyzést tenni a célba vett intézkedés módjára
nézve.
Először is hibáztatnom kell azt, hogy a kiadás egyedül a zenetudomány szempontjait veszi figyelembe s folklore érdekeit alárendeli a zenei szempontoknak. A dallamokhoz tartozó szövegek más elbánást kivánnak mint a melódiák. Egy dallam alá
sokszor egészen különálló szövegek tartoznak. Például Szőcs Marcsa balladáját a dallam egy szerelmi dallal /Ha nem szeretnélek, föl sem keresnélek/ köti egy kategóriába, legalább a strófa első felében. A folklore más-más helyet jelöl ki mindkettő számára. Egy dallamra nem egy szöveget énekelnek. A Kalevala hosszu epizódjait, olykor
ezrekre menő sorszámmal, egyazon dallamra, ez dalterületenkint változván, adják
elő. Itt a dallam csupán süveg, mely ugyan nem esik le a költemény homlokáról végesvégig, de mégis csak egy segitő eszköz az emlékezet és a közönség figyelmének ébren
tartására.
Mikor Európában első fonogrammgyüjteményt [1900-ban!] bemutattuk a párisi
folklore-nagygyülésen, a Nemzeti Muzeum néprajzi osztálya kiállitotta ott egy magyar néprománc dallamváltozatait, szám szerint 21-et, Magyarország térképének
margóján, a lelőhelyeket zászlócskákkal jelölve meg. Mind a 21 dallam elfért a margón. Ellenben a szövegek nem fértek volna el, de nem is volt rájuk szükség. A mutatvány igy is elérte célját.
Továbbá: a gyüjtő elsőbbségét (a közlés jogát tekintve) mindig szem előtt kell tartani. Ez a szerzői tulajdonjog körébe vág. A fonográffal gyüjtött dallamok zenetudományi szempontból szabadon felhasználhatók; a szövegek is, ha például irodalmi
szempontról van szó. De máskülönben a gyüjtő engedélye szükséges a közlésre. Ettől
az Akadémia sem térhet el.
Nagyon kivánatos volna, hogy a Kisfaludy-Társasághoz annakidején benyujtott
szöveggyüjtések /Dunántul: Vas- és Zalamegye, főkép pedig a Székelyföld/, melyek
bold. Vargha Gyula főtitkárhoz benyujtattak, előkerüljenek s a Néprajzi Tárban levő
dallamföljegyzések közzététele szempontjából rendelkezésre álljanak. A Vikár-féle
gyorsirási gyüjtést ezek hiányában most ujra át kell tenni közirásba, ami nagy mun-
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kával jár és a viszonyok miatt amugy sem tarthat lépést a Bartók-Kodály gyüjtemény
sajtó alá rendezésével. (Jó szerencse, hogy a stenogrammok megvannak!)
Már ebből a szempontból is át kellene térni a külön folklore- és a külön zenetudományi kiadás alapjára. Ebben pedig nem a Kisfaludy-Társaság követte, főkép irodalmi szempontra, hanem a nép számára olvasmányul beváló szövegek kiadására kellene főfigyelmet forditani. Adjuk vissza a népnek, amit tőle vettünk. Ez kiszámithatatlan
hasznára válnék elszintelenedő költői irodalmunk fejlődésének s a folkloretudománynak egyaránt.
Amellett a nemzet milliói számára is állandó élvezet forrása lenne!
Budapest, 1934. évi március hó 15-én.
Kiváló tisztelettel:
Vikár Béla

380. VIKÁR BÉLA  EDUSKUNNAN PUHEMIES/
FINN ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE
[Budapest, 1934. április 10.?]

Mélyen t. Elnök Úr,
A testvér finn nemzet jövő nyáron – mint értesültünk – meg fogja ülni a Kalevala
kinyomatásának 100. évfordulóját. Erre a magyar nemzet is buzgón készül. Kiadjuk a
Kalevala magyar fordítását, mint az idecsatolt felhívás bizonyítja. Ezenkívül a Kalevala-barátok köre a La Fontaine Világirodalmi Társasággal készül Finnországba, hogy
részt vegyen a szép jubileumi ünnepen. Vajon nem volna-e helyén, hogy erre az alkalomra Suomi képviselőháza meghívja a magyar Országgyűlés tagjait? A legutóbbi
nagy sikerű két látogatás példája után ítélve, ily kezdeményezés viszonzásra találna a
magyar képviselőház részéről a finn parlament meghívása formájában. Legyen szabad e gondolatot b. pártfogásába ajánlanunk.
A finn képviselőház m.t. Elnökének (Ki az? Liipola tudja! Telefon!)

381. VIKÁR BÉLA  SZTRANYAVSZKY SÁNDOR
[Budapest, 1934. április 10.]

La F. T.
Nmélt. Sztranyavszky Sándor úrnak
Kegyelmes Uram,
tisztelt Barátom!
Felhívom nagybecsű figyelmedet arra, hogy a jövő 1935-iki nyár folyamán Finnország világraszóló irodalmi ünnepet ül, t. i. nemzeti éposza megjelenésének 100-ik
évfordulóját. Kívánatos, hogy ezen az ünnepen a képviselőhát testületileg vegyen
részt. El is várják ezt a finnek tőlünk, a testvérnemzettől. Onnan aztán ujra egy na-
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gyobb csoport viszonozná e látogatást. Az ügyben már most meg kellene kezdeni a
tárgyalásokat. Méltóztassál e célból nekem időt és helyet kijelölni. Címem: V. Országház, telefon (penzió) 163-13
Bpest, 1934. IV/10
Tisztelő igaz híved
Vikár Béla
ny. elnöki főtanácsos

382. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. április 20.]

Bp. 1934 április 20.
Kedves öcsém és tagtársam,
1) Nagyon kérem: küldje meg nekem a finn névváltoztások (svédből finnre) történetét, ha ez meg van valahol írva, mert nálunk most ez az ügy rendkívül aktuális.
Engem kértek a finn adatok közlésére, de nekem ily adataim nincsenek.
2) Szíveskedjék a nem sokára oda érkező Liipola Yrjövel a La F.T. Kalevala-ügyében és a jövő nyárra tervezett finnországi út iránt érintkezésbe lépni. Azt óhajtanók,
hogy az ott alakult orsz. bizottság hívja meg a magyar képviselőházat és a fővárost a
Kalevala-ünnepre.
3) Sajnos Suomi t. követe nem mutatkozik. Finn-ugor ülésünkön is hiába vártuk!
Liipola elengedése nagy hiba! Senkisem tudja őt itt pótolni, legkevésbé a magyarúl
mitsem tudó finn követség.
A Kalevala új kiadására nagyban készülünk.
Szíves üdvözlettel híve:
Vikár Béla
V. Országház

383. VIKÁR BÉLA  ISPÁNOVITS SÁNDOR
[Budapest, 1934. április 30.]

Kedves Barátom,
A Finnugor Kulturkongresszusokat rendező állandó kulturbizottság magyar osztálya Budapesten f. évi április hó 30-án tartott ülésében ujjáalakult, több uj taggal
kiegészitette magát és engem választott meg elnökéül. Miután a bizottság sulyt helyezne a Te értékes közremüködésedre is, engem bizott meg, hogy a közted és a
bizottság eddigi ügyvezető főtitkára, Bán Aladár kormányfőtanácsos úr között felmerült ellentétet oly módon likvidáljam, hogy kérjelek föl az alábbi nyilatkozat megtételére, amelyet azután a IV. Finnugor Közmüvelődési Kongresszussal kapcsolatos uta-
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zás valamennyi résztvevőjének nyomtatvány alakjában megküldenénk. A nyilatkozat
szövege szószerint a következő?
„A IV Finnugor Közmüvelődési Kongresszussal kapcsolatos utazás résztvevőihez!
A Finnugor Közmüvelődési Kongresszusokat rendező állandó kulturbizottság magyar osztálya f. évi április 30-án tartott ülésében jóváhagyólag tudomásul vette, hogy
Ispánovits Sándor bizottsági tag elismerte, miszerint dr. Bán Aladár kongresszusi elnök, az utazási bizottság főtitkára ellen intézett nyilatkozatai téves információkon
alapultak. Midőn a történtek fölött legmélyebb sajnálkozásának ad kifejezést, kijelenti, hogy Bán Aladár urat és a bizottság tagjait jóhiszemüségükben és szándékaik tisztaságában támadni nem akarta.
Budapest, 1934 április 30-án.
Vikár Béla,
A Magyar Tudományos Akadémia
Tagja. Bizottsági elnök”
Mint a szövegezésből méltoztatol látni, a bizottság ragaszkodik az eredeti fogalmazáshoz és ennek postafordultával hozzám történő beküldésétől teszi függővé, hogy
beválaszt-e ujból a bizottságba.
Szivesen köszönt tisztelő, kész hived
Nagyságos
Ispánovits Sándor
Polgári iskolai igazgató urnak
Budapest

384. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. április 30.]

A IV. Finn-ugor kongresszussal kapcsolatos utazás t. résztvevőihez.
A finn-ugor kongresszusokat rendező állandó kultur-bizottság magyar osztálya f.
évi április 30-án tartott ülésén jóváhagyólag tudomásul vette, hogy Ispánovits Sándor
bizottsági tag elismerte, miszerint dr. Bán Aladár kongresszusi elnök, az utazási bizottság főtitkára ellen intézett nyilatkozatai téves információkon alapultak. Midőn a
történtek miatt legmélyebb sajnálkozásának ad kifejezést, kijelenti, hogy Bán Aladár
kormányfőtanácsos urat és a bizottság tagjait jóhiszeműségükben és szándékaik tisztaságában támadni nem akarta.
Budapest, 1934. április 30.
Vikár Béla
bizottsági elnök,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
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385. VIKÁR BÉLA BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1934. május 3.]

Kedves Barátom!
Az ide csatolt müforditásokat, Szigethy Edittől, bátorkodom szives figyelmedbe
ajánlani. Talán közölhetnéd a Nyugatban. Igen érdekes az a női sors, amely e versek
mögött lejátszódott. A költőnő beleszeretett az akkoriban Anglia-szerte ünnepelt Robert Browningba és hozzá intézte ezeket a verseket. Megismerkedvén, Browning feleségül vette a gyógyithatatlanul beteg hölgyet és – legalább egy ideig – boldogan egyesült a rokon lélek.
A forditások nagyobbrészt csak a tartalmi hüséghez ragaszkodnak. De ehhez nagyon. Ha nem fordithatod – haszonra, kegyeskedjél őket hozzám visszajuttatni.
Budapest, 1934. május 3.
Ölel igaz hived:
Vikár Béla

386. VIKÁR BÉLA  FOKOS-FUCHS DÁVID
[Budapest, 1934. május 3.]

Kedves barátom,
Úgy hallottam a t. Házban, hogy a kérdezett orosz szemle megvan a Földr. Intézet
könyvtárában (Egyetem).
Ua, sajnos, nem mehetek el a csütörtöki összejövetelre. E szándékom csütörtököt
mondott. Ellenben a Szabadság kávéház terraszán szívesen mondanék egyebet is 7-8
este. Minden kötelezettség (értsd: fogyasztás) nélkül.
Üdvözli
híve
V. B.
Bp. 1934 V/3

387. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1934. május 4.]

Kedves öcsém,
Immár tudjuk, mennyibe kerül az 1935. évi Finnország−Lengyelország stb. út a La
Fontaine Társaság irányításával. Válaszolt az IBUSZ: 17–21 nap ellátással és utazási
költséggel kb. 300 pengő (III. osztály). Ilyen értelemben válaszoljon Kállai úrnak,
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megjegyezve, hogy a részvétel feltétele a Kalevala megrendelése. Számozott prospektus elküldendő neki. (4 f.)
Üdvözletek!
V. B. bácsi

388. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1934. május 5.]

Budapest, 1934 5/5
Kedves barátom,
Igen örülök, hogy Balassa-albumunk számára közleményt igértél. Nagy érdeme
Balassának (egyebet nem is számítva), hogy saját áldozata árán fenntartja M. Nyelvőrünket! A M. Nyelv sem teszi fölöslegessé a régibb kollégát.
Megüldtem Neked új Kalevala-kiadásunk tervét. Örömmel jelentem, hogy az
Egyetemi Nyomdával egyesülve óhajtjuk az új és díszes kiadást − Finnország hathatós
támogatása mellett − nyélbe ütni. A Kalevala-ünnepre már szép számmal jelentkeznek a magyar résztvevők. Úgy látszik, a várt siker meglesz! Csak egészség legyen, „a
pénz (mint a közmondás véli) a legkevesebb”
Sokszor köszönt
régi híved
V. B.

389. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. május 8.]

Bp. 1934 V/8
Kedves Öcsém,
Hálás-köszönet a lev.lapért! Egyúttal küldöm a Kalevala-prospektust, megjegyezvén, hogy az Egyetemi Nyomdával egyeztünk meg: ő fogja kiadni a finomabb kiállítású példányokat, amelyekből nekünk is jogunk van bizonyos mennyiséget (300 p.)
átvenni, az egyszerűbbeket pedig ugyanazon szöveggel és szedéssel mi adjuk ki. Az
utóbbira már gyűjtjük is a megrendeléseket s készítjük elő a társasutazást Finnországba. Írtam Kyösti Kallio házelnök úrnak, hogy a magyar képviselőházat hívják meg: itt
ugyanis sürgetik képv. körök az újabb finn utat. Nagyban készül Bpest főváros is! – A
Kivi-ügynek örülök. Pompás anyagunk lesz! Már kész: Lea, Kihlaus, Yö ja päivä s a
Nummisuutarit nagyrésze. Bev. előadást onnan kérünk, pl. Weöres tagtársunktól.
Idő, hála Isten még van. Sok üdvözléssel híve
V. B.
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390. VIKÁR BÉLA  EGYETEMI NYOMDA
[Budapest, 1934. május 25.]

Igen t. Igazgatóság,
A társaságunk részére megrendelt néprajzi könyvsorozat 80 P árának első részletét:
4 P-t az alulirott titkárnál veheti át a t. Intézet megbízottja; viszont ugyanő fogja átvenni önök emberétől az egyes köteteket a Magy. Tud. Akadémia könyvtárában (hétfő sat.). elnöki megbízásból:
Bp. 1934 5/25
Kiváló tisztelettel
F. J.
A La F. T. titkára
m. kir. Egyetemi Nyomda
tek. Igazgatósága

391. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1934. május 30.]

Budapest, Svábhegy, 1934 5/30
Melinda-út 16a
Kedves barátom,
Finn-ugor gyűlésünk érdekében azzal a kéréssel fordulok hozzád, méltóztassál Faragó József tagtársunk, legjelesebb finnugristánk, a La Fontaine Társ. titkárának ügyét
magadévá tenni. A nős, családos Faragó rég túlvan azon a koron, amelyet Hóman
protegál. Mindamellett csak óraadó tanárságig vitte. Jelenleg az ujpesti áll. gimnáziumnál teljesít ily szolgálatot. Julius-augusztusra már az a csekély díjazás is elesik,
amelyet onnan húz. Hogyan biztosítsuk a finn-ugor mozgalom jövőjét, ha egyik reménységének jogos igénye előtt szemet húny a miniszter?
Én kijelentem, hogy rögtön lemondok a bizottságban vállalt tagságomról s azt hiszem, Faragó is velem tart, ha nem sikerül Hómannal megértetni, hogy Faragónak h.
tanári kinevezése tovább el nem odázható! Kérlek, vedd ezt szíves tudomásúl s intézkedjél. Te legjobban tudod, hogyan érünk célt.
Ölel igez híved
Vikár B.
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392. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1934. június 11.]

Bp, 1934. június 11.
Drága öcsém,
Itt küldöm az Egyetemi Nyomda részére a havi 4 pengőt, valamint a titkári költségekre ugyanennyit. Bokor elnök úrral szorgalmasan dolgozunk a pénz összegyűjtésén, hogy Ön is kapjon a következő két hónapra 100 pengőt. Reméljük, hogy sikert
érünk el.
Most sok cím megszerzése a feladat, akiknek a prospektust a Kalevaláról el lehet
küldeni. Legyen olyan kedves, gyűjtsön ilyeneket, és aláírókat Újpesten. Akár erőszakkal is! A gazdagokat rá kell fogni az irodalom támogatására, különben nem teszik!
Írtam Szily államtitkárnak az Ön ügyében. De hasznos lenne, ha Ön is elmagyarázná neki a helyzetet, stb., ahogyan én is tettem.
Mindkettőjüknek üdvözlet mindkettőnktől.
Bp. I. Istenhegy, Melinda út 16a
Barátja
Vikár B
P.s. Nekem már nincs La Fontaine társaságos papirosom. Talán Önnek van. Kérem, küldjön nekem (nyomtatvány!) kb. ötöt.

393. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1934.]

Kedves barátom,
Visszatérve Faragó ügyében hozzád intézett levelemre, − csodálkozva láttam a lapokban közzétett listából, hogy F. nincs a kinevezettek közt. Miért? Nála fiatalabb
„erők” legalább segélyt kaptak a minisztertől. Hogyan lehetett mellőzni az érdemesebbet és öregebbet, a nőst szemben a nőtlenekkel? Nagyon leköteleznél, ha ezt megtudnád és közölnéd velem. Referálnom kell az ügyről finn lapomnak és nem szeretnék valami helyt-nem-álló dolgot közölni.
B. válaszod reményében
üdvözöl híved:
Vikár Béla

EME
316

Levelek

394. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. június 15.]

Kedves Öcsém,
Kosztolányi D. társelnökünk Stockholmba utazik néhányhetes rádiókezelésre. Onnan, Isten segítségével, meggyógyulva el akar látogatni Suomiba is. Nagyon kérem,
legyen ott mindenben segítségére. Nemeskéri Kiss követünknek is tolmácsolja kérésünket. Kosztolányitól, aki Előszót ír jubileumi Kalevalakiadásunkhoz és a Túlvilági
beszélgetések (P. H.) során rendkívül melegen szólt a Kalevala nagy értékéről, igen
sokat várunk a La F.T.-ban, melynek jelentősége mindinkább kidomborodik. Készülő
finn antologiánk számára tőle ízes csemegéket remélünk, ha finn útjáról vissza fog
térni közénk, akik szeretettel várjuk és teljes felgyógyulásáért imádkozunk.
Örülnénk, ha újabb híreket kapnak a Kalevala ünnepek előkészületei felől. Sailo
Alpo Kalevala szobrának fényképe nem volna-e megkapható?
A díszkiadás részére (Egyet.nyomda által) kész Kromopapiros még nincs meg! Talán ez iránt is lehetne tájékozást nyerni.
Meleg üdvözletet és további sok siker iránt legjobb kívánságainkat!
Bp. 1934 6/15
Vikár B.
Dr. Csengery a La F.T. tb. elnöke

395. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1934. június 27.]

Kedves öcsém,
mielőtt az Akadémiában megjelennék, kérem, vigyen Hajnódi Irma kisasszonynak
(Országház épülete, portásnak) 100 db. Kalevala-prospektust. Szüksége van rá, hogy
postázni tudja. Délután is ott találja a portást.
F. hó. 30-án az Akadémiában kb. 11 órakor.
Üdvözletek!
V. B.
Bpest, 1934 6/27
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396. VIKÁR BÉLA  EGYETEMI KÖNYVESBOLT
[Budapest, 1934. június 30.]

T. Egyetemi könyvesbolt
Bpest
A Nevető Rímekről szóló elszámolásnak és a Társaságunkat illető pénznek átvételével Faragó József tanárt, a La F. T. titkárát bíztuk meg.
Bp. 1934 jun. 30.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
Elnök

397. VIKÁR BÉLA  SZEGEDI ADÓHIVATAL
[Budapest, 1934. július 31.]

Tek. városi adóhivatal
Szeged
Dr. Csengery János prof. tb. elnökünkhöz 279 P adóhátralék ügyében intézett megkeresésükre van szerencsénk közölni, hogy a La Fontaine Irodalmi Társaság teljesen
altruista intézmény, vagyona egyáltalán nincs s az országra nézve fontos nemzetközi
munkája csak úgy volt lehetséges, hogy tisztviselői és tagjai teljesen ingyen dolgoztak.
Méltóztassék a fenti követelést leírni.
Székesfehérvár, 1934. jul. 31.
Tisztelettel,
a Külföldi Sajtószindikátus társelnöke, a La F. T. elnöke

398. VIKÁR BÉLA  TALAS, ONNI
[Budapest, 1934. július vége − augusztus eleje?]

Bpest
Suuresti kunn. Hra Ministeri
A La Fontaine Világirodalmi Társ. nagy akciót kezdett a jövő évben tartandó Kalevala-ünnepek érdekében. Azt akarjuk, hogy egy nagy elit társaság, a képviselőház
vezetésével, látogassa meg Finnországot ez alkalommal, és adja át a nemes finn testvérnépnek a magyar nemzet üdvözletét, a [magyar] Kalevala díszkiadásával együtt.
Az az érdeklődés, amelyet ez ügy iránt fölkeltettünk, időszerűvé tett egy másik finn–
magyar kérdést. Szükség lesz ugyanis most már arra, hogy a Kalevala nálunk szintén
bevonassék az iskolai képzés tárgyai közé. Minthogy erre a [készülő] díszkiadás nem

EME
318

Levelek

alkalmas már csak tanügyi szempontból sem, okvetlenül készíteni kellene a Kalevalából egy rövidített és a ped. szempontoknak is megfelelő kiadást. Nem volna-e lehetséges, ilyennek nyomdaköltségét a finn államtól megnyerni? Társaságunk akkor a
szóban levő kiadványt azonnal munkába venné, s igen olcsó áron az iskolák rendelkezésére bocsátaná. Eziránt kérjük a m. t. Miniszter úr kegyes közbenjárását.
Egyúttal igen célszerűnek látszik az is, hogy Méltóztassék nagynevű elődjét: Setälä
szenátor urat megkeresni a díszkiadás számára az Egyetemi Nyomda által kért, de
eddig meg nem érkezett kromopapiros elküldése iránt. Ugyanevvel a nyomdával készíttetjük a Társ.-unk kiadásában megjelenendő jubiláris magyar Kalevalát, amelyre
máris számos megrendelés érkezett be hozzánk. Fogadja sat.
Elnök
titkár

399. VIKÁR BÉLA  VARGHA DAMJÁN
[Budapest, 1934?]

Mgs. és főt.
Dr. Vargha Damján
Akd. Tag sat.
Pécs
Maurinum
Kedves barátom,
Nagybecsű leveledet megkaptam. A gyűjtőív is vele jött és rajta megrendelésed
készülő új kiadványunk díszpéldányára.
Ami illeti kedves hallgatóid érdekében kifejezett óhajtásodat, van szerencsém közölni, hogy részükre a 10 P előfizetési árból 25% engedményt sikerült kieszközölnöm,
úgyhogy ők a művet 8 P-ért rendelhetik meg. Szabad legyen azonban b. figyelmedbe
ajánlanom, hogy a finnországi út kb. 300 P-be fog kerülni, 21 napi teljes ellátással
együtt, és nagyon célszerű lenne, ha éppen az ifjúság köréből mennél többen vennének részt s így megismernék a művelődésnek azt a magas fokát, melyre a testvérnép
ott a zord Északon eljutott. Pécs város mint egyetemi központ szintén érdeklődhetnék az ügy iránt!
Mindezeket b. megfontolásodba és Kalevala-ügyünket további hathatós figyelmedbe ajánlom.
Meleg köszöntéssel híved
(ez Csengerinek: I. Keleti k. u. 15/a)
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400. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1934. augusztus 7.]

Bpest, V. Országház, 1934 VIII/7
Kedves barátom,
A magyar Kalevala számára várjuk − az Egyetemi Nyomdával együtt − a beígért
chromopapirost Finnországból. Igen nagy vívmány lesz, ha sikerül a díszkiadást a
Könyvbarátok Egyesülete 5000 tagjánál és a La Fontaine Társaságnál jelentkezett
megrendelőknél elhelyezni. Ezzel nemcsak az éposznak mint a finn lélek roppant érdekes tükrének, hanem a finn illusztráló művészetnek is messze fénylő emléket állítunk magyar földön és mindenütt, ahol magyarok élnek. A mi gyűjtésünk ugyanis
kiterjed a megszállott területekre is.
De most Onni Talas miniszter úr egy más kiadás iránt fog tárgyalni nálatok. A
chromopapiroson nyomtatandó díszpéldányok csupán a gazdag emberek asztalára
kerűlnek. Talán fontosabb érdek fűződnék ahhoz, hogy egy népszerű, olcsó kiadás is
jelenjék meg iskolák, népkönyvtárak, tanárok, írók és a kevésbbé tehetős olvasók részére. Talas tolmácsolja ez iránt ama kérésünket, hogy ily kiadás létrejöttét szintén
segítse elő Finnország vagy pénzbeli segéllyel, ha t. i. Suomi megrendelne bizonyos
számú példányokat az olcsó kiadásból, vagy papirost küldene az olcsó kiadás részére.
Mi ezt nem Budapesten, hanem Vácott, a Kapisztrán nyomdában készíttetnők el, ahol
prospektusunk is készült. A szóban forgó kiadásból legalább 2000 példány kellene, s
ha 1000 példányra megrendelést kapnánk Suomiból (a közép- és polgári iskolák, valamint a népkönyvtárak részére), akkor a Magyarázatok (kb. 10 ív) szintén megjelenhetnének, köztük a Sampo-ról írt második cikkem is. Tehát: a 2000 példány (á 25
nyomtatott ív) papirosszükségletét, vagy annak megfelelő rendelést (1000 p?) kérnénk.
Jól tudom: mily nagy dolgot kérünk. De azt is tudom: nagy dolgot fognánk csinálni Suomi érdekében, ha kérésünk meghallgatódik.
Az új kiadás sok javítást fog tartalmazni, többi közt a Te megállapításaid alapján.
Melegen üdvözöl, sokak nevében,
régi híved
Vikár B.
Kunn. Hra Senaattori
E. N. Setälä
Järvenpää
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401. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1934. augusztus 29.]

Nagyméltóságu Elnök Ur!
Kegyelmes Uram!
Társaságunk folyó évi szeptember hó 29-én, szombaton délután 5 órakor közgyülést és felolvasóülést, ezuttal „magyar estét” óhajt rendezni. Kérjük, méltóztassék e
célból a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermét társaságunk részére átengedni.
Budapest, 1934. uugusztus 29.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
Elnök

402. VIKÁR BÉLA  HÓMAN BÁLINT
[Budapest, 1934. szeptember]

Nagyméltóságú miniszter Úr!
Kegyelmes Uram!
Társaságunk alapszabályai szerint a nemzetek közt való közeledésnek az irodalom
és művészet eszközeivel történő előmozdítása ügyét szolgálván, ily szellemben, távol
minden politikától, f.é. október 30-án, este 8 ½ órakor a Zeneművészeti Főiskola
nagytermében „jugoszláv estet” óhajt rendezni. Kérjük, méltóztassék – egyéb támogatás hiányában – a mondott időpontra a Zeneművészeti Főiskola nagytermét Társaságunk részére díjtalanúl átengedni.
Az estélyen Kosztolányi Dezső társelnökünkön kívül a m. kir. Operaház és a Nemzeti színház tagjai, továbbá Lányi Viktor zeneszerző s az Egyetemi Énekkarok fognak
közreműködni. Jugoszláv területen élő magyar testvéreink köréből hozzánk érkezett
számos megkeresés indít bennünket ez irodalmi és művészi est megrendezésére abban a reményben, hogy ez jelentékenyen hozzá fog járulni elszakított magyar testvéreink ottani súlyos helyzetének könnyítéséhez!
Fogadja Nmgod megkülönböztetett tiszteletem nyilvánítását.
Bpest. 1934. szept.
elnök
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403. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
[Budapest, 1934. szeptember]

Kegyelmes Uram,
T. barátom!
Társaságunk szeretné önmagát megtisztelni azzal, hogy Nagyméltóságodat Herczeg Ferenc mellé tiszteletbeli tagjáúl megválasztja. Ez egyúttal a magyar műfordítói
korszak elismerését juttatná kifejezésre ama kiváló érdemekért, amelyekkel Nagymélt.
irodalmunkat mint író gazdagította és amelyekkel nyelvünk tisztasága érdekében
pompás eszméivel mindnyájunkat lekötelezett. Kérjük, vegye szíves tudomásúl, hogy
Nagymélt. megválasztására irányuló javaslatunk a szeptembervégi közgyűlésen egyértelmű helyesléssel fogna találkozni. Reméljük, hogy e Nagym nézve vajmi kis jelentőségű, de Társaságunk szempontjából igen nyomós szívügyet jelentő elhatározáshoz
Nagym nem fogja beleegyezését megtagadni.
Bp. 1934 IX/…
Igaz tisztelettel
elnök

404. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
[Budapest, 1934. szeptember 19.]

Kedves barátom,
Október 30-án, kedden, este 8 ½-kor „jugoszláv estét” rendezünk a Zeneakadémiában. Petrovics Veljko (Belgrád) ígért magyar előadást az újabb „jugoszláv” költőkről.
A vendéget neked kell üdvözölnöd pár szóval, s az üdvözlés szövegét előre, még ezen
a héten, szombaton meg kell kapnunk, mert az egész előadást a Stúdió is átveszi. Ez
ügyben Somody Pali fölkeres. Méltóztassál vele megállapodni.
„Széchenyiről” írt diákkori pályaműved kéziratát sikerült megszereznie titkárunknak, Faragónak a La F. T. részére.
Bpest 1934 9/19
Ölel
Híved
Vikár B.
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405. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1934. szeptember 19.]

Radó Antal javaslatára kérem a Kisf. Társ. Évlapjainak 44. kötetét az Akadémiától
kivenni. Rohonyi Gyula szerb műfordításai vannak benne; hátha azok közt is akad
valami a „jugoszl. Est” számára. [és ha igen, azt kérem megjelölni!]
Terveisiä!
V.
Bp. 1934. 9/19.

406. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1934. október 3.]

Bpest, V. Országház, 1934 X/3
Kedves barátom,
Jelentem, hogy Talas Onni miniszter úr közlése alapján értesítettük az Egyetemi
Nyomdát a papiros ügyében a finn álláspontról, mely szerint nem ingyen, hanem
önköltségi áron volna papiros kapható. Egyben megkérdeztük a nyomdát: vállalkozik-e ily alapon a díszkiadás elkészítésére. A nyomdát továbbá felhívtuk, hogy nemleges válasz esetén a W. Söderströmtől átvett kliséket küldje be az Akadémiába Faragó
J.-hez. A választ ismét közölni fogjuk és a szerint cselekszünk. A díszkiadás nagyon
szép dolog lenne, de Társaságomat: a La Fontaine Akadémiát nem igen érdekli; a
tiszteletdíj helyett 300 példányt ajánlnak fel ingyen, á 15 p, de azokat nekünk kellene
eladni. Üzlet, amelyre nem vagyunk berendezkedve. A nyomda helyett mi keressük
föl a Kalevala-barátokat. Ellenben a népszerű, de teljes kiadást, Gallén-Kallela képeivel okvetlen nyélbe akarjuk ütni. Erre azonban pénz kellene! Az ügyre visszatérünk.
Meleg üdv. híved:
Vikár Béla
Bpest, Országház

407. VIKÁR BÉLA  EGYETEMI NYOMDA
[Budapest, 1934. október 5.]

Bp., 1934 X/5
Tek.
m. kir. Egyetemi Nyomda-igazgatóság!
Talas Onni finn miniszter úr közlése alapján tisztelettel értesítjük, hogy Finnország
hajlandó a Kalevala díszkiadása számára a kívánt papirosmennyiséget rendelkezésre
bocsátani, de csak önköltségi árban, nem ingyen. Felkérjük ennélfogva a tek. Igazga-
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tóságot, méltóztassék velünk sürgősen tudatni, hogy ily alapon vállalkozik a szóban
forgó díszkiadásnak kinyomatására. Tagadó esetben kérjük a kliséknek és az eredeti
Kalevala-példánynak az alulírt titkár címére a M. Tud. Akadémia Könyvtárába beküldeni.
Kiv. Tiszt.
Titkár
elnök

408. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. november 12.]

Kedves Barátom,
A Kivi-centenáriumra javában készülünk! Decemberben megtartjuk az Akadémián.
Azonkívül természetesen a Kalevala jubileumi kétkötetes kiadása is sajtóra kész, csak a
papirost várjuk Suomitól! – Vácra, a Kapisztrán nyomdába! Egy további eszme: a jövő
év elején, februárban a Kalevala-ünnepen kívül egy nemzetközi ülést tervezünk Széchenyiről és Kossuthról angolúl, franciáúl és németűl, Hegedűs Loránttal, a La F.T. tb.
tagjával sat. Nem volna-e kapható Manninen O. tagtársunk egy Kossuthot megéneklő
szép versre, amit én lefordítanák a Széchenyi-Kossuth ünnepre, amelynek az ad különös aktualitást, hogy akkorra megjelenik Hegedűs L. nagy műve Kossuthról? Nincs-e a
finn irodalomban esetleg más, Széchenyiről és Kossuthról szóló költemény? Angolban,
svédben van. Ha ott is akadna ilyen, nagyon megköszönnők annak szíves beküldését.
A Kivi-ünnepre nem küldhetne kedves tagtársunk egy kis ünnepi megemlékezést?
Parhaita terveisiä koko Weöresin perheelle!
Vanha setä
B. Vikár
Bpest, Parlament

409. VIKÁR BÉLA  WSOY
[Budapest, 1934. ?]

Werner Söderström Részvénytársaság, Porvoo
Én és a La Fontaine Világirodalmi Társaság elkértük és meg is kaptuk a jogot Jorma
Gallen-Kallelától a Kalevala 1932-i finn kiadásában megjelent képek közlésére az én
fordításom újabb kiadásában. Ugyanakkor az Egyetemi Nyomda kérte és meg is kapta Önöktől a finn kiadás kliséit. Mi nagyon sokat dolgoztunk már az új kiadás érdekében. Ki is választottuk a nyomdát, amely a főváros melletti Vác katolikus püspöksége alá tartozó, nagyon szép munkát végző Kapisztrán Nyomda. Két kötetben
szeretnénk kiadni a magyar Kalevalát, a Magyarázatokat külön kötetben, kb. 8–10 ív
terjedelmeben, mégpedig úgy, hogy mindkettő 6 P-be kerüljön, mert célunk a könyv
terjesztése az elszegényedett középosztály körében. Azt szeretnénk, hogy a klisék a
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mi tulajdonunkba kerüljenek, hogy azokat felhasználhassuk céljainkhoz, mielőtt az
Egyetemi Nyomda újra meggondolja magát és ismét elhalasztja a kinyomtatást, mint
tette azt két éve. Kérjük tehát az Önök engedélyét ehhez. A Kalevala kanteléjének
szavaira hivatkozva:
Még én vízbe nem merülök,
Hullámokba nem kerülök,
Előbb a művésszel zengek,
Vélem bajlódottal csengek.
Ami a nyomtatás sikerét illeti, a váci Kapisztrán Nyomda teljesen megfelelő, és
felkészült a Kalevala díszkiadásának elkészítésére, mivel teljes egészében művelt
nyomdász kezében van. Mindegyikük a ferences rend tagja, igazi magyar és lelkes
finnbarát.
Természetesen a La F. T. kellő számú kiadványt felajánl Önöknek Finnországba és
Észtországba, vagy ha szeretnék továbbajándékozni.
A legnagyobb tisztelettel,
Vikár B.
Faragó
elnök
Titkár

410. VIKÁR BÉLA  BERZEVICZY ALBERT
[Budapest, 1934. november 30.]

Nagyméltóságú Elnök Úr,
Kegyelmes Uram,
A finnek nagynevű elbeszélője és színműírója Alexis Kivi 100 évvel ezelőtt született. Centenáriumát f. é. december 16-án, vasárnap d.e. 11 órakor az Akadémiában
óhajtja megülni Társaságunk s ebből a célból kéri a heti ülésterem átengedését. Ünnepi ülésünkön dr. Csengery János, dr. Bán Aladár, mag. Faragó József és az alulírt elnök működnek közre. Irodalmi ünnepünket dr. Talas Onni finn miniszter úr megtiszteli jelenlétével. Nagyban emelné ülésünk fényét s jelentőségét, ha Nagyméltóságodat is vendégeink élén üdvözölhetnők.
Budapest, 1934. 11/30
Mély tisztelettel
Vikár Béla
elnök
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411. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. december 12.]

Kedves Öcsém,
Kivi-ünnepünket dec. 16-án, vasárnap d.e. tartjuk az Akadémiában. A Kivi-tanulmány tehát jókor lesz, ha pár nappal előbb megérkezik. Vagy én, vagy vmelyik titkárunk fogja mint a tárgysor első pontját felolvasni. Szeretném, ha nagyon kiemelné a
kunyhóban született lángész jelentőségét az akkori finn viszonyok közt. Hogyan volt
lehetséges, hogy oly magasra emelkedett? Faragó József külön méltatja Kivi színműírói működését, ezzel tehát nem kell bővebben foglalkoznia a bevezető tanulmánynak. A „Kihlaus” fordítását én mutatom be, Kivi líráját Bán Aladár. Csengery János
fog elnökölni. Nagyon ünnepies ülés lesz!
A többi – Kalevala-papiros sat. – ügyekről sürgősen referálok Manninen O. tagtársunknak. A Kalevala most már nem 3, hanem csak 2 kötetben fog megjelenni: runók
és Magyarázatok, az előbbiek Gallén képeivel. Olcsó – iskolai – kiadás lesz, de az is jó
papiroson és 100 számozott példány (esetleg 200) chromopapiroson. Szeretnénk az
olcsóból 2000 példányt, 2 hasábos szedéssel 25 ny. ív), a Magyarázatokból (10 ny. ív)
1000 példányt, e szerint a 200 p. díszkiadással együtt kb. 81000 ív az 1932 évi finn
kiadás formájában (nagy 8º). Sok üdv! Híve:
Vikár Béla
Bp. Országház

412. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. december 14.]

Bp.1934 12/14
Kedves Öcsém,
A Kivi-tanulmányt és a Kalevalai jó híreket megkaptam és illetékes helyekre juttattam. A tanulmány teljesen megfelelő, Somody Pál fogja szépen felolvasni. Az egész
ülés-anyagot talán kiadhatjuk nyomtatásban is mint A. Kivi-Emléket, hogy az irodalom- és finnbarátok némi tájékozást nyerjenek az itt merőben ismeretlen költő felől.
Én nemcsak a Kihlaus-t, hanem Leát s az Yö ja päivä-t is lefordítottam; ha még a Ligeti vargákat is belevesszük Zolnai engedélyével vagy új fordításban, takaros kötetet
kapunk. Tanáraink pártolni fogják. Nincs pénzük, de könyvet csak ők vesznek…
A Kalevala-papiros nagyon kapóra jön, várjuk is már mint a zsidók a Messiást. A
Kalevala nélkül nem lehet beszélni sem újabb finn útról, úgy fel van abalygatva egész
szűkebb hazánk.
Üdv!
Igaz híve
V. B.
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413. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1934. december 19.]

Kedves Öcsém,
A Kivi-ülésnek nagy sikere volt. Szép titkárnőnk Zobor Eszter írónő olvasta föl
kedves Öcsém munkáját [székfoglaló, diploma jár érte] igen jól, s az egész ülés anyagát ki fogjuk adni, ha sikerül a Kalevala-ügy. A finn papiros lehetővé teszi a kinyomatást, egyébként is élénk érdeklődés van a Kalevala-iránt. Bécsben az Urania-Theater
jan. végén tart Kalevala-ünnepélyt, előadóul (vetített képekkel Gallen rajzairól) engem hívtak meg. A mi kultuszkormányunk nyomós támogatást nyujt a Kalevala és a
Magyarázatok kiadására, febr. végén a finn zenét mutatjuk be a Vigadóban s a finn
szempontból is fontos Etymologiai Szótár szintén rokonérzésből fakadólag támogatja. Mint erről a finn követséget hivatalos átiratban értesíti. Azt lehet mondani: ez az
év nálunk is Kalevala éve lesz. Több helyen rendezünk Kalevala-ünnepeket; kár, hogy
Gallén-képek diapozitívjeit még nem rendelhettük meg a fényképsorozat hiányában.
A Kalevalát javában nyomják. Február végére kész is lesz. Utána jön a Magyarázatok kötete. Annyi példányt küldünk Finnországba viszonzásúl a papirost, amennyit
kedves Öcsém kívánni fog. A Pester Lloyd és a Gazette de Hongrie Kivi-cikkeit e hét
végén küldöm.
Fogadja legmelegebb köszönetünket nagyon értékes segítségéért.
Üdv!
Híve
Vikár B.
Ps. 1. A papirost Vác, Kapisztrán-Nyomda várja.
Ps. 2. A papiros szállítási költsége hol lesz fizetendő??

414. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF ATTILA
[Budapest, 1934. december 24.]

Kedves Attila, a LAF számára 1 példány ára. Üdv!
Béla bácsi.

415. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
[Budapest, 1934. december 29.]

Kedves Barátom!
Nagybecsü leveledet örömmel olvastam. Először is azért, hogy már lakóhelyedről
és nem a kórházból írsz. Másodszor a jó hirekért, melyeket a Kalewalára vonatkozólag sziveskedtél közölni velünk.

EME
1934

327

A mi szándékunk az volt, hogy a finnországi Kalewala-ünnep időpontjára elkészüljünk a Kalewala-kiadással. Ennélfogva nem vártuk be a papirost, hanem szedésbe
adtuk az époszt, és annak jó egyharmad része már át is ment a korrekturán, melyet
Faragó Józseffel együtt ketten végzünk. Igen sok javítás van ám az uj kiadásban, többi
közt a Szampo-magyarázat a Te nagy müved alapján.
Most várjuk a papirost és most már számot vetettünk azzal, hogy nem baj, ha kiadásunk március végéig lesz is készen. Ugy is csak nyáron óhajtjuk a Finnországba és
elsősorban a köztársasági Elnök Urnak szánt példányokat személyesen elvinni egy
nagyobb küldöttség élén, mely a sortavalai Kalewala-ünnepeken is résztvenne. Már
eddig kb. 30-an jelentkeztek erre a tanulmányutra, köztük egyetemi tanárok is.
Én megirtam Onni Talas miniszter urnak, hogy nem mehetek el februárban a finnországi Kalewala-ünnepre, mert február 28.-án a bécsi Uránia Teater megbizásából
ottan fogok vetitettképes előadást tartani a Kalewaláról. Igen nagy kockázat lenne
rögtön azután vasutra, vagy repülőgépre szállni és a nagy utat, még hozzá télen, vállalni. Azt hiszem, Bán Aladár elmegy februárban, igy a magyar nemzet elég jól képviselve lesz.
Nagybecsü leveledet az uj Kalewala-kiadás előszava után fel akarjuk venni könyvünkbe. Azonkivül januári ülésünkön felolvastatjuk.
Fogadd hálás köszönetünket eléggé meg nem hálálható pártfogásodért és a legjobb
kivánságaink őszinte nyilvánitását az uj év alkalmából
Igaz tisztelettel régi hived
Vikár Béla
Budapest, 1934 december 29.
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416. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1935. január 11.]

Bpest, 1935 I/11
A jan. 4-iki kedves levlapot köszönöm. Most minden időnket a Kalevala foglalja el.
Tegnap adtam föl német Kal.-előadásom szövegét a bécsi Uránia-Theater számára:
ott éppen febr. 28-án nagy ünnepi ülés lesz, sajtófogadással stb. és igen örömmel vállaltam el a Kalevala-előadást. Ennélfogva sajnos, nem lehetek ugyanakkor jelen Finnországban. Amugyis megyünk jun. végén Sortavalába, kész új Kalevalánk díszpéldányával Svinhufvud Elnök úr részére. Kivi-könyvünk (A hét testvér egy hosszabb
részletével!) a Kalevala után, de még az idén szintén kijön, remélhetőleg egy tpéldányt
kedves tagtársunk számára szintén vihetünk velünk. Kivi 3 színműve: Éj és nap, Az
eljegyzés meg Lea benne lesz. Az utóbbi kettőt Kalevala-ünnep kapcsán márc.-ban
elő is adatjuk a Zeneakadémia kamaratermében.
Ugyebár elég jó ujdonságok?
Nagy-nagy köszönettel és sok-sok köszöntéssel híve:
Vikár B.

417. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1935. január 12.]

Bp. 1935 I/12
Kedves Öcsém,
Tegnapi kártyám pótlásáúl: Aaltonen Kivi-szobrának fényképe nincs meg nálunk.
A Turáni T.-gal nem tudok érintkezni (bár egy födél alatt tanyázunk), nekik talán
megvan. De Finnország érdekében mi jobb hasznát tudnók venni Kivi-könyvünk
élén. Hát ha lehet, kérjük! Továbbá, kitűnt, hogy a Kalevala finn díszkiadásában
(1932) levő rajzok nem alkalmasak diapozitívek készítésére, mivel nagyítva, a vásznon, eltorzulnak; ennélfogva kérjük – és tessék ezt közölni a Kalevala-társasággal –
küldjenek fényképeket Gallén és esetleg más finn művészek Kalevala illusztrácioiból
[esetleg finn táj- és néprajzi képeket is], hogy belőlük a bécsi és magyarországi előadásokra diapozitíveket készíttessünk. Nagyon fontos! Bécs több mint Budapest és
Helsinki együttvéve, s az Urania Theater már most nagy reklámot csap „Presse
Empfang” is lesz a Kalevala-ünnep alkalmából! Előre is hálás köszönet mindenért!
Igaz híve:
Vikár B.
Bp. Országház
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418. VIKÁR BÉLA  KALLIO, KYÖSTI
[Budapest, 1935. május 18.]

Tisztelt Uram
Kyösti Kallio, az Országgyűlés elnöke
Helsinki
Igen tisztelt Elnök Úr!
Szívbéli köszönet becses leveléért, melyet a Magyar Országgyűlés elnökének és nekem küldött.
Jártam a Magyar Országgyűlésben, hogy érdeklődjem az odaküldött levele sorsáról. Megtudtam, hogy az megérkezett, és az Országgyűlés elnöke az első adandó alkalommal bemutatja a Parlament plenáris ülésén. Abban a reményben élhetünk tehát,
hogy a Magyar Országgyűlés tagjai Finnország nemzeti ünnepét szívügyüknek tekintik, és hamarosan értesíteni fogják Önt érkezésükről a százéves évfordulóra.
Ami engem illet, szeretném őszinte köszönetemet kifejezni, tisztelt Házelnök Úr, a
személyes meghívásért és azokért a szívbéli szavakért, melyeket nekem a Kalevala
magyar fordításának megjelenése alkalmából küldött. Figyelembe véve magas koromat és bizonytalan egészségi állapotomat, megtörténhet, hogy személyesen nem tudok Finnországba utazni. De a dolognak ezen oldala semmiképpen nem csökkenti a
magyarországi küldöttség és a Finnországban tartandó ünnepség jelentőségét, annál
is inkább, mivel lélekben én is ott leszek.
A nagyra becsült Házelnök Úrnak meleg köszönetem intézkedéseiért,
maradok a legmélyebb tisztelettel,
Vikár Béla
Bp, 1935. V. 18.

419. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. június 17.]

Bpest, 1935 6/17
Kedves barátom! A Kalevala díszkiadásának egy példányát Svinhufvud elnök úrnak kellene jul. 6-án átnyujtani. Szó volt és van arról, hogy képviselők is mennek jun.
25. reggel Berlin-Stettin vonalon s másnap már a finn Ariadne hajóval tovább; rövid
helsinki megállás után, II. o. vasuton (hálókocsival!) Sortavalába. Ez a terv azonban
aligha valósúl meg. Igy legjobb lesz, ha Te vállalod majd az elnöki és a követünk Kiss
útján Helsinkiben megrendelt 3 más példány elvitelét és átnyujtását. Részünkről 3
hölgy készül még oda: Mányoky Vilma titkárnőnk és még két más tanárnő, egyikük a
finn cserkészgyűlésre is hivatalos. Ők talán szintén Berlin-Stettinen át mennének, ha
kapnak valutát. F. hó 23-án d.e. engem (11-1 óráig) a Valéria kávéházban találsz. Lakásom: VIII. Józsefkörút 84. IV. 1. Tel. 326-63. Itt megkaphatod a Kalevalát is.
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Meleg köszönettel ölel híved
Vikár B.
Ps. Jubileumi Kalevalánk (a váci franciskánusok Kapisztrán-nyomdájában készült
remek) szebb, mint a pompás eredeti! Nagy is a kelete, bár 15 P és 10 P az ára. Már
fogytán van! Nyilván új, III. kiadást kell belőle rendeznünk, hála Suomi és Hóman
nagyszabású támogatásának. Ha Te adhatod át az Elnök számára készített különpéldányt, meg kellene említeni a nyomda érdemét: szinte önköltségen dolgoztak a
fraterek.

420. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. június 22.]

Budapest, 1935. junius 22.
Kedves Barátom!
A Finnországba irányitott Kalevala-példányok a következők:
1. A köztársasági elnök urnak egész vászon kötés
2. Nemeskéri Kiss Sándor követünknek, Norrakajen 4. Helsinki, félvászon
3. Procopé volt miniszter urnak, továbbá
4. Werner Söderström r.t.-nak
5. A. O. Väisänen urnak, /Kalevala-Társaság/
6. Miklós József urnak, /Kirkkok. 2./
7. Cindric Egon urnak, ugyanott
8. Sortavala város könyvtárának, [B. nőm bölcs tanácsára: elég, ha ezt a 3 példányt,
ami alá van húzva, elvállalod. A nagyobb csomag maradjon a szállodában, érte jön a
tud. Akadémia altisztje! Isten áldása kisérjen! A sortavalai példány hatást fog tenni.]
a 3-8-ig füzött példányok. Az utolsó példányt Neked kellene ünnepélyesen átadnod, üdvözlő beszéded kapcsán, a Kalevala-ünnepen.
A füzött példányokhoz pósta utján a II. kötetet a jövő héten szétküldjük. Most van
füzés alatt. A füzött példányokat mind Kiss követ urnak [Tárgytalan!] kérem átadni
azzal, hogy ő továbbitsa köszönetünk mellett.
Neked is leghálásabb köszönetünk, nagybecsü szivességedért.
Igez hived:
Vikár Béla
U.i. a köztársasági elnök ur értesülésünk szerint julius 6-án lesz Helsinkiben és
akkor venné át Társaságunk küldöttségétől a diszpéldányt. Azért nem csináltattunk
még diszesebbet, nehogy azt higyjék: pénzünk van. Mert nincs. Ellenben, ha ő Főméltósága nem jöhetne korábban a fővárosba és igy Te nem adhatnád át neki ajándékunkat, akkor a követ urat légy szives evvel megbizni. Ö azonban magához vehetné
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Manninen professzor urat, Társaságunk külső tagját, hogy ekként mégis küldöttség
tisztelkedjen az Elnök Ur előtt. [M. prof. úr tpéldánya póstán megy!]

421. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1935. június 29.]

Kedves öcsém,
Ő „méltósága” nem holnap, hanem holnapután fogad bennünket, de hogy milyen
órában, csak holnap reggel tudjuk meg a miniszter titkárától. A legjobb lenne megjelenni ismét kb. 10 1/2-kor a Szabadságban! Akkor már tudni fogjuk ő „méltósága”
előírását.
Üdvözlet mindkét részről!
Vikár bácsi
Bpest, 1935. 6/29.

422. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Budapest, 1935. július 3.]

Kedves öcsém,
Kérem látogasson el a postafőnök Wählerhez a parlamentbe (1/2 emelet) és közölje vele, hogy a) a leveleket és a lapokat akárcsak tavaly, idén is Szfehérvárra küldje, de
b) a pénzutalványokat a Pesti Hazaiba, vagyis ne a nyaralónkba. Ha szükség van az én
írásbeli hozzájárulásomra a b) ügyében, akkor ilyet már most adhatok Önnek. Ugyanakkor neki is kell adni egy Kalevalát I–II (10 pengőért számla ellenében). Kérem telefonozzon Kosztolányinak, és kérdezze meg, 1) mikor viheti el neki a Kalevalánkat,
és kell-e neki mindkét kötet? 2) a II. kötet bevezetőjéért kap pénzt majd ősszel, mert
a pénz több helyről jön. 3) a Kalevala-emlékplakett, amelyet már közöltem vele, az is
érkezik később, ahogyan követünk emlékeztetett.
Minden fizetésről számla kell. Vagyis, amikor valaki fizet, akkor számla ellenében
történjék, és fel kell pontosan írni.
A következő 100 pengőt Weselynek adja (telefon), és közölje vele, hogy a többi 100
pengő is jön (reméljük, így történik).
Meg kell kérdezni a Szily osztályát, hogy mikor érkezik az ígért 300 pengő, és hogy
az országház postájára megy-e, mint a múltkori 500 pengő, vagy lehet egyenesen a
Pesti Hazaiba küldeni a La Fontaine Társaság számlájára?
Valamilyen eljárást kell kitalálni Balassa úrral a főváros felé a várt rendelés ügyében, mivel Somody úr nem megbízható: csak ígérget, de az nem sokat segít.
Írjon nekem (finnül!) a következőben. Jó lenne látni az Uusi Suomi lapban megjelent interjút Csekey professzorral, Weöres vagy a Turáni Társaságon keresztül köl-
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csönzendő. Csekey szellemes ember, de önző. Csak nem felejtette el a La Fontaine
Társaságot?
Üdvözletek!
Vikár bácsi
1935. VII. 3 reggel 4 órakor

423. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Székesfehérvár, 1935. július 4.]

Székesfehérvár, Árpádf. 1935. VII/4
Kedves öcsém,
Az első feladat eljuttatni a Kalevala I. kötetét az Akadémia könyvtárába. Nyugtalanok miatta.
A második: levél Zichy István grófnak és a Kalevala I–II. a Néprajzi és az I. a Szépművészeti Múzeumnak.
A miniszter úr titkárát (Terbócz, aki nem képviselő!) emlékeztetni kell, vajon foglalkozik-e a miniszter az olcsó Kalevala-ügyével a budget-ben 1935/6-ra?
Sok üdvözlet és szorgalom a La Fontaine Társaság javára!
V. bácsi
P. s. Kérem, telefonáljon Szabó Lőrincnek (saját telefonjára vagy Az estére, különösen a Magyarságéra), hogy a neki megígért dísz-Kalevala elvihető (ingyen) az Akadémia könyvtárából. Mikor? Az Öntől függ. (I–II.!)

424. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Székesfehérvár, 1935. július 6.]

Kedves barátom,
Köszönet a jó hírért s az újságért. A beszámolót szept. végén adhatnád elő közgyűlésünk után a felolvasó ülésen.
A Magyarság is bizonyára szívesen venne tudósítást a Kal.-ünnepről, vagy a B. H.
Ölel híved
Vikár B.
A ngs asszonynak meleg üdvözlet!
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425. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Székesfehérvár, 1935. július 10.]

Kedves öcsém,
örömmel olvastam kinevezését a P. Naplóban. Láthatja most már, hogy a La Fontaine Társaság titkáraként a felső helyeken is elismerik. A Kalevala-ügyet érintő közlései kielégítőek. Köszönet és elismerés! Kérem folytassa a munkát addig, amíg Budapesten van. Augusztus 2-án Budapesten leszek, és délelőtt bemegyek az Akadémiára,
kérem, ezt közölje Csimával, hogy ő is ott legyen. Arra gondoltam, hogy tisztelgő látogatást kellene kérni Raffay Sándornál, az evangélikus püspöknél (Deáktér 4?), a városban tartózkodik-e, hogy körlevélben biztassa beosztottait (az iskolákat stb.), kövessék
az állam példáját, amidőn megrendelték a Kalevalánkat minden iskola könyvtárának.
Lutheránus nép: Finnország megteremtette a Kalevalát, és vigyáz rá, mint nemzeti kincsére, jól illene, ha a testvérnép is csatlakozna a finn Kalevala-törekvésekhez, midőn a
Kalevala nálunk is megérdemli, hogy népkönyvvé váljon.
Gratulálok a kinevezéshez, és köszöntöm még egyszer!
V. bácsi

426. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Székesfehérvár, 1935. július 15.]

Szfvár 1935. júl. 15.
Kedves öcsém,
Én is nagyon örülök, hogy sikerült a kinevezés. Helyénvaló példája annak, hogy a
következetes, kitartó munka eredményre vezet. Így remélhetjük a La Fontaine Társaság folyamatos erősödését, ha nem lankadunk az érte való munkában. Az Ön dolga
olyan jól van, mint az enyém: az alapító okirat paragrafusai megengedik a titkár kifizetését, ha a bevételek megengedik a szükséges összeg kifizetését. Ősszel szigorúan
megpróbálunk új embereket találni a Társaság vagyoni helyzetének jobbítása érdekében, hogy a munkánk még nagyobb lendületet vegyen. Folytatjuk a könyvek kiadását:
Molière-sorozat, Homérosz stb. Próbálja megtudakoli a jugoszláv követségen, nem-e
volna lehetséges oda is néhány Kalevala-példányt vinni eladás végett? Mivel hiányzik
a Kalevala-fordítás, talán akad egy tehetséges szerb nyelvre fordító, és a munkát Budapesten nyomhatnák a mi képeinkkel. Jól fogna a közös szellemi munka megújításának útján.
Itt szükségünk van két Kalevala-példányra (I.) egy rendelőnek, akinek címe:
Ngs Reiter Rudolfné
Szfehérvár, Gőzmalom u.
A könyvbe kérem helyezzen egy utalványlapot 10 pengőről. A pénzt az Országház,
La Fontaine Társaság címre kell küldeni. A másik példány (tp.) Kelemen Béla részére
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az én címemre (Árpádfürdő). A polgármester úr és hivatala megkapta a megrendelt
könyvet (I–II.)? Sok üdvözlet mindkettőnktől!

427. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Székesfehérvár, 1935. július 19.]

Szfehérvár 1935 7/19
Kedves öcsém,
Szíveskedjék ez ügyet Grillékkel rendezni. Talán elvállalnának példányokat külföldi eladásra és mink is adhatnánk nekik 30%-ot? A mi fv. kötésű „bibliofil” példányunk ára – aláírva – 15 P, egyszerű fűzött példány 10 P, Magyarázatok 3 P.
Szíves üdv,
Béla bácsi

428. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Székesfehérvár, 1935. július 25.]

Kedves Vilma,
Köszönjük a szép kártyánkat. Mi bizony itt nem sokat üdülünk; emlékszik tán a
híres szállóigére: Post equitem sedet atra cura (t. i. Vera). Egy percig sem volt nyugtunk szegény betegünk miatt! Aug. 14-én már otthon is leszünk s őt is hazahozatjuk
Tatabányáról. Az egész ügyet a tata bánja a legjobban.
Őszire nagy terveink vannak. Én már aug. 1-én otthon leszek egy napra s d.u. a
Valériában intézkedem összegyűlt ügyesbajos dolgaim felől.
Remélem szorgalmasan élvezi a Kalevalát. Újabb vers termett Alsó-Göddel kapcsolatosan, azt majd alkalmilag átadom.
Kedves mindkettejüknek szívbéli üdvözlet mindkettőnktől!
Béla bácsi
Szfehérvár, 1935 7/25

429. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. augusztus 5.]

Kedves barátom,
A küldött csemegét köszönöm.
Közgyűlésünket és vele összekötve előadó-ülésünket szept. utóján, 28. d.u. v. 29. d.e.
tartjuk; a pontos időt majd közöljük. Ott kellene a finnországi útról beszámolnod.
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Hogy mily címen: azt majd Te közlöd velünk. Nagyon becses, hogy több lap is közölte
kitünő cikkedet! Faragó titkárunk szintén így dolgozott Finnországban és a Bácskában.
Ami a díszpéldányt illeti, beszélek Bokorral, mert hozzá tartozik (a könyv t. i. teljesen a La F. T.-é), s remélem, kiszorítjuk részedre a jónál jobban is megérdemelt
tpéldányt. Azonban várd meg a sikert, azt ajánlom. Bokorral a jövő héten találkozom.
Én azt hiszem: valami külön néprokonsági, de nagyszabásu ülést kell tartanunk a
La F. T.-ban (Zeneakadémia kamaratermében) s ott tarthatnád megnyitóképen székfoglalódat mint r. tag (aminek most megválasztunk).
Még egyszer köszönet! A továbbiak iránt szept. közepe táján.
Ölel híved
Vikár B.
Bp. Országház

430. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. szeptember 6.]

Bpest, 935szept. 6.
Kedves Barátom!
Évi közgyülésünk, melyen szives leszel finnországi utadról beszámolni, szeptember 28-án d.u. 5 órakor lesz a Magyar Tudományos Akadémián.
Ugyanakkor beválasztunk Téged tanácstagnak is s ez alkalommal nyujtjuk át Neked, a Téged méltán megillető Kalevala diszpéldányt is.
Finnországi látogatásodról szóló jelentésedet, kérlek, fogd rövidre; székfoglalódra
u.i. majd később kerül sor, egy rokonsági előadó-ülés kapcsán.
Szives üdvözlettel baráti hived
Vikár Béla
a La Fontaine irod. társaság elnöke

431. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. szeptember 19.]

Kedves barátom,
Az Akadémia, <olvashatatlan> született Elnökünk intézkedésére ülésnapunkat 28.
helyett 27-re kellett áttennünk. Meghívót holnap küldünk. Jelentésed nincs a tárgysorban, de az elnöki megnyitó után, a nyilvános ülésben (Victor Hugo emlékére) méltóztassál azt röviden előterjeszteni.
Remélem, a péntek nem csinál bajt.
Ölel híved
V. B.
Bp. 1935 9/19
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432. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1935. október 26.]

Budapest, 1935. október 26.
Kedves Barátom!
Társaságunk a Baumgarten-alapítványhoz hitelnyujtás iránt intézett kérvényét nagyon melegen ajánlom kegyes pártfogásodba. Nem nekünk, mint irodalmi társaságnak, hanem a váci Kapisztrán nyomdának, amely igazán nagy áldozó készséggel és
buzgósággal oly fényesen állította ki jubileumi Kalevala-kiadásunkat, van szüksége a
kért hitelre. A velük kötött szerződés arra jogosit ugyan bennünket, hogy m. évi
juniustól számitott egy álló évig, tehát 1936. junius végéig volna jogunk a hátralékos
összeget: 2.400.-pengőt kifizetni; azonban tekintve a nyomdának rendkivüli szorult
helyzetét, nagy kő esnék le szivünkről, ha e dátumot megelőzőleg már most megfizetnők hátralékos tartozásunkat. A Baumgarten-alapitvány teljesen biztositva lenne kiadványunknak teljes készletével, amely napról-napra oly szépen fogy, hogy előreláthatólag egy éven belül valamennyi példány elkel. Bizományosunk: a Rozsnyai cég
ugyanily bizalommal tekint a könyv árusitásának kilátásai felé. Társaságunk elnöki
tanácsa bizalommal várja hathatós befolyásodtól a jól megokolt kérelem támogatását.
Fogadd őszinte nagyrabecsülésem kifejezését, amellyel vagyok
régi hived:
Vikár Béla
elnök.
Nagyságos
Dr. Babits Mihály urnak,
Budapesten.

433. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Budapest, 1935. november 26.]

Budapest, 1935. november 26.
Méltóságos Uram!
A La Fontaine Társaság, mély hálából a tekintetes Akadémia részéről társaságunk
iránt évek óta állandóan tapasztalt jóindulatért felajánlja a Kalevala jubileumi
diszkiadása I. és II. kötetét 10 példányban, könyvjutalmul olyan egyetemi hallgatók
részére, akik a finn nyelvből jeles előhaladást tettek. A könyv 10 példányát az Akadémia könyvtárában letettük és Faragó József tanár, titkárunk gondozására biztuk azzal
az utasitással, hogy a könyvek a tekintetes Akadémia rendelkezésére állanak. A továbbiak iránt bölcs belátása szerint a tekintetes Akadémia fog intézkedni.
Mély tisztelettel:
Vikár Béla
elnök
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434. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. december 2.]

Budapest, 1935. december 2.
Kedves Barátom!
A miniszternek már átadtuk a Kalevala érmet. Több lap meg is emlitette és Finnországba is elküldtük az erről szóló tudositást. Azonban a Te számodra küldött érem
ünnepélyes átadása iránt azt javaslom, hogy amint legutóbb történt Kosztolányi Dezsővel, legközelebbi ülésünkön december 25 és 31 között kellene átvenned a Te érmedet. Az elnök beszéddel adná azt át és Te beszéddel válaszolnál reá. Neked bizonyára
egyéb mondanivalód van mint Kosztolányinak a Kalevaláról. Ezeket a beszédeket
majd összegyüjtjük és külön kiadjuk. A finn miniszter ur estélyére nem fogok elmehetni, mert gyengélkedem. Másodszor költözködtünk, és ez nagyon megviselt bennünket. A Napkeletnek nagyon örülök.
Meleg köszöntéssel, igaz hived:
Vikár B.

435. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. december 10.]

Kedves barátom,
Itt vannak a versek. Gyorsírói gyorsasággal nyélbe sütve. Szívesen szolgálok velük
szép tervednek.
Nem lenne jó külön kis felolvasással bővítened f. hó 28-án, szombaton d.u. 5-kor
(Akadémia) tartandó ülésünk tárgysorát? Ez lenne az első pont. Utána Rostand születésének 350-ik évfordulójáról emlékezünk meg. Utolsó előtti pont:
Elnök átadja Csekeynek sat. Utolsó pont pedig:
Csekey válasza.
Ezek a kis irodalmi apróságok némi keretbe foglalva érdekes időszerűséggel hatnának!
A Talas-estén előadott beszámolódról szépen referált Mányoky Vilma. Köszönet a
rólam mondottakért!
Ölel híved
Vikár B.
Bp. 1935 XII/10
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436. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1935. december 18.]

Budapest, 1935 12/18
Kedves barátom,
Ime az utó-aratás. Természetesen csupa sietség; nem is lehet így másként, csak elnagyolva. De meg fognak felelni. Radó tovább ülne rajtuk hetekig, s akkor sem lenne
jó.
Üdvözlő beszédemet bizonyára megkaptad. Ez külön pontja lesz ülésünknek! A II.
része, mint Kosztolányival történet. Rukkolj hát Te is ki a farbával és dicsérd a Kalevalát, ne engem mert barátaim megpukkadnak s ezt nem szeretném.
Viszontlátásra
Ölel híved
Vikár
NB. Az én beszédemet is hozd el az ülésre! Azt visszavárom.
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437. VIKÁR BÉLA  NÉMETH GYULA
[Budapest, 1936. január 6.]

Budapest, 1936. január 6.
Mélyen tisztelt Barátom!
Magyar Goethe-Társaságunk elnök úr őnagyméltóságának inditványára elhatározta legutóbbi közgyülésén, hogy a világirodalommal való kapcsolataink mélyitésére
Goethe-Szemináriumot szervez. Előadásainkat a Tudományegyetem helyiségében
fogjuk tartani. Arra kérlek: méltóztassál nagy tudományodat e szép cél szolgálatába
állitani és bennünket valamely világirodalmi v. más tudományos témának népszerü
tárgyalásával szerencséltetni. A tárgy megválasztását bölcs belátásodra bizzuk, valamint az időpont meghatározását is, hogy a folyó évben mikor állhatnál rendelkezésünkre. Az előadásokat szerény honoráriummal fogjuk dijazni. Válasz céljából levelezőlapot mellékelünk.
Kiváló tisztelettel
hived:
Vikár Béla

438. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 136. április 6.]

Kedves Barátom!
A Nevető Rimek uj, II. sorozatát van szerencsém beküldeni. Mottója vallomást tesz
főcélomról: megmutatjuk, hogy szép nyelvünk mennyi, eleddig nem közismert fordulatra képes:
Mit tud ez a keleti
nyelv, im a feleleti!
Magát gyöngyen kelleti,
Mulassatok vele Ti.
Ámde a mulattatáson kívül: 1/ feltárja eltünt nemzedékek lelki világát; mert ezek a
versek visszamennek a 70-es évek utoljáig. 2/ A népies magyar humornak formáival
(rimek, amelyeket ki kell találni, öző tájszólás, stb.-) kivált az iróknak csemegével
szolgál. 3/ Értékük szerint bánik el a jelenkor politikai s erkölcsi és egyéb ferdeségeivel. 4./ A kiabáló legitimizmus és felekezetiesség kinövéseire kiméletlenül / s éppen
nem finoman!/ rámutat. 5./ Tiz nyelvből való, részben több mint 50 évre visszanyuló
müforditásainak jó nagy gyüjteményével a hozzánk lelkileg közelálló nemzetek:
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olasz, lengyel, finn, észt, osztrák-német, svéd költészetének gyöngyeit, de a mai németség szomoruságának, elkeseredésének hangjait is szerető gonddal beolvasztja irodalmunk kincstárába. 6. A nyájas olvasó tanuljon magyarúl! [ez utóbbi pont kézzel
utólag beírva]
Készen van és legközelebb jön a III. kötet is – egyelőre.
Fogadd a jelenlevőt kedvesen és
várd el a következőt szivesen.
Tisztelő hived:
Vikár Béla
Budapest, 1936. április 6

439. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1936. május 1.]

Budapest, 1936. május 1.
Kedves Barátom,
Már hónapokkal ezelőtt fölterjesztettük Onni Talas miniszter úr útján Társaságunknak ama kérését, hogy a Magyarázatok a Kalevalához című kötet nyomtatási
költségeihez a Finn Irodalmat Külföldön Pártoló Intézet hozzájárulni szíveskedjék. A
dolog t. i. úgy áll, hogy merőben téves volt a finn lapokban is megjelent ama tudósítás, mely szerint a díszkiadásból egyáltalában eddig valami nagyobb mennyiség fogyott volna el. Ellenben tény az, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az általa átvett példányokat nem teljes áron, hanem jórészben csak féláron kapta meg, és így
azokból a példányokból úgyszólván hasznunk sem volt. Semmiféle szerzői díjra nem
számíthattunk, ez nem is jött szóba. Így hát csak nagy áldozatot hoztunk a szép ügy
érdekében és csak nagy erkölcsi elismerést arattunk, de alapjában véve nagyon ráfizettünk az üzletre. Viszonyaink közt évekig fog tartani, míg a díszkiadás költségei
visszatérülnek!
Nagyon nagy kérésünk van tehát, éspedig az: szíveskedjél sürgősen utánanézni:
megakadt-e kérésünk az említett intézménynél, van-e kilátás egyáltalán és nem lehetne-e megsürgetni a dolgot Talas miniszter úr útján!
Egyben van szerencsém megküldeni a Nevető Rímek II. kötetét, amelyben egész
sereg műfordítás van finnből. Jó lenne a lapokban közzétenni a megjelenés hírét és
még jobb lenne egy pártfogót találni, aki az érdekelt szerzők részére kijáró tiszteletpéldányokat átvenné. Ugyanezt reméljük az észtektől is, ahol úgy látom igen jó hangulat van ezirányban.
Meleg üdvözlettel, magad és kedveseid részére, maradtam
Igaz híved:
Vikár Béla
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440. VIKÁR BÉLA  HELTAI JENŐ
[Budapest, 1936. május 6.]

Kedves barátom,
A „Néma levente” nagy sikere boldoggá tesz minket is a La Fontaine Társaságban.
Csak egy szomorít: miért vagy nálunk néma levente? Igen szeretnők meghallani szavadat junius eleji évadzáró ülésünkön. Nem volna ez lehetséges?! A „néma levente”
nemcsak német, hanem más európai színpadra is való! Talán inkább mint Madách.
Gondoltam a finn fordításra pl. Ott kitűnő embereink vannak, én pedig mint a legrégibb és legnagyobb ottani napilap levelezője, meg tudnám csinálni néma leventéd
útját Szuomiba, úgy amint sikerült ott tető alá hoznom saját fordításomban Hunyady
színművét, a Feketeszárú cseresznyét, amelynek verseit is én ültettem át finnre. A
darab ott számos előadást ért! Gondold meg tehát és igyál velünk az évadzáró ülés
után egészségedre egy-egy pohár borocskát!
Bp. 1936 V/6
Ölel igaz híved
Vikár Béla
Ngs Heltai Jenő
r. tag úrnak

441. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1936. május 13.]

Budapest, 1936. május 13.
Tekintetes Akadémia!
Társaságunk Elnöki Tanácsa még a mult évben felajánlta a Tekintetes Akadémiának, hogy a Kalevala diszkiadásának 4 példányát egyetemi hallgatók jutalmazására
forditani méltóztassék. Ezt az ajánlatunkat most kibővitjük azzal, hogy mig az
emlitettük diszkiadás készletéből tart, évenként ugyanennyi példányt biztositunk a
Tekintetes Akadémia rendelkezésére ugyanazon célból. Reméljük, hogy ezzel az ajánlatunkkal némi részben viszontszolgálatot teljesitünk a Tekintetes Akadémia iránt,
ama kegyességéért, hogy helyiségeit világirodalmi társaságunk előadásai céljára átengedni méltóztatik.
Fogadja a Tekintetes Akadémia megkülönböztetett tiszteletünk nyilvánitását.
Vikár Béla
Elnök
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442. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1936. május 13.]

Budapest, 1936. május 13.
Tekintetes Akadémia!
Özv. Wiegand Jánosné urhölgy igen szépen átültette németre Arany János: Bolond
Istókját. A forditás cime tökéletesen megfelel a németben a magyar cimnek: Hans
Narr. Jóllehet a forditónő kiválóan rendelkezik a német költői nyelv minden fortélyával, a versidom helyessége szempontjából az egész forditás gondos átnézésre szorul és
e munkát Társaságunk titkárára, a szintén német költő és jeles Arany-kutató dr.
Klenka János tanárra biztuk. Kivánatos volna, hogy a f. hó 23-án d.u. 6 órakor tartandó ülésre az Akadémia méltóztassék megbizottját kiküldeni, hogy az emlitett
forditásnak magas szinvonaláról és ennek megfelelően nagy értékéről bizonyságot
szerezni méltóztassék. Ha ez sikerül és az Akadémia sulyt vet arra, hogy a szép mü
Arany Jánoshoz mélto alakban és módon, lehetőleg külföldön, amire nézve már ajánlatunk is van, megjelenhessék, − talán nem fog elzárkózni azon kérésünk elől, hogy az
emlitett cél elősegitésére csupán 200 pengő segélyt megszavazni méltóztassék.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
üv. társelnök

443. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1936. május 20.]

Kedves barátom,
A Nevető Rímeken bizonyára jót nevetsz és sokat. Itthon is méltatják, különösen a
műfordításokat. Egy kis mutatvány a készülő „Északi fény”-ből (finn anthologiánkból)
van benne. Bizony, ha finn volnék, lóhalálában siettetném a nervus rerum gerendarum előteremtésével a szép vállalkozás tető alá hozatalát. De Fenniában úgy látszik a
lassú cselekvést tartják szépnek. Én nem. Sietni kellene, mert más ország is jelentkezik Maecenásúl, és ez meglesz, akkor a finn ügy haladékot szenved. A Kalevala és a
finn-magyar utazgatások igen sok új hívet hódítottak a néprokonság eszméjének.
Nagyon bánt, hogy az Uusi Suomi nem erősített meg levelezői tisztemben. Nyílván
valami intrika lehet. Ma is kiadatlanul hever ott a Paasonen házasságáról írt cikkem,
bizonyára még Setälä fujta le, igen elfogultan!
A finn-ugor kongresszusra idén vajmi kevesen fognak menni. Nem jól csináljuk a
dolgokat.
Kinek küldjek még N. Rímeket?
Mendelen I címét nem tudom. A többiek közül is csak egy-kettőt.
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Üdvözöl kereső bátyád
VB
Budapest 1936 5/20 (Országház)

444. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Székesfehérvár, 1936. július 14.]

36. 7. 14.
Kedves Vilma,
jegyezzen föl mindent, hogy Bpesten szept. végén első ülésünkön be tudjon számolni benyomásairól! Őszinte kritikát és elismeréseket kérünk. Vasváry E.-től érdekes levél jött. Biztosan találkozni fognak: mondja meg neki, hogy félholt vagyok,
azért ez a lev.lap neki is szól. Követünk írt nekem bőven és Vasváry E. látogatását sat.
elmondta. Ő rá (Vasv-ra) nem jelent oly élményt Finnország mint a finn-ugor kongresszus résztvevőjére. De bizonyára ő is meg van lepve a finn kultúra felsőségéről,
aminek következménye többi közt a fejlett sport. Ez pedig nagyon összefügg az igazi
keresztény demokráciával. Hol van ettől (Svéd-Norvégországot kivéve) a többi Európa? Őszkor szeretném az elnökséget másra (pl. Harsányi Zs.-ra) bízni! Sok áldozattal
jár − belefáradtam.
Sok üdv mindkettőnktől!
Béla bácsi
Emännälle paljon terveisiä!
[Mink aug. utóljáig: Szfv. Árpádf.]

445. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Székesfehérvár, 1936. augusztus 28.]

Székesfehérvár, 1936 8/28
Kedves Vilma,
F. hó 30-án érkezünk vissza Bpestre, még 31-én is ott vagyunk és mindkét napon a
Szabadságban uzsonázunk. De aztán ismét el Bpestről. Hogy hova: titok. De magának sub rosa megsúgom: Pilisvörösvár, Fetter I.-nénál, Pacsirta-u. „Annalak”. Jó lenne oda kirándulni weekendre. Óbuda, autobusz!
Kártyáit gyönyörrel olvastam és a N. Rímek III. kötete számára újabb verssel méltatom. Most már programmba vehetjük a közös finn órákat Lindenmayerrel! Mein
system: csak beszéden át a nyelvtanhoz! Egyébiránt az említett vers így hangzik
(egybeirva): 1) A magas északon Van két nemes rokon: Szuomi-hon meg Észti. S van
nemzetünk iránt Oly hő testvéri láng, Mely a magyar szivet hevülni készti.
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2) Mily boldogság nekem Gyönyörű gyermekem, Hogy e szent láng szívembe
szökkent! Oh, ápold ezt a szép csodát, Vidd új meg új szívekbe át, légy hű papnője,
fölkent!
Atyai csókomat és mindkettőnk sok-sok üdvözletét küldöm!
VB.

446. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Budapest, 1936. szeptember 11.]

Bp. 1936 IX/11
Kedves hugom,
A külön borítékban küldött felhívásokat olyan kezekbe kérem eljuttatni, ahol a
szülők tudnak franciáúl. A címeket össze kell szedni és egyszerre legalább az elküldöttük tömeget á 2 f. póstabélyeggel feladni. A költséget megtérítjük!
Ez az akció most, a közgyűlés előtt, rk. fontos. Nem maradhatunk szervezetlenül
mint ma. Bokor helyett, aki új vállalatával nyakig el van foglalva, titkárságunk tegyen
ki magáért. Siker esetén elismerésünket − mint most tettük Faragóval az Akadémián
− az illetékes hatósághoz intézett levélben fogjuk kifejezni. Egyébként jövő hétfőn
d.u. 6-8 várom további megbeszélésre a Szabadság kávéházban.
Kézcsókkal, szeretettel
Béla bácsi

447. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF ATTILA
[Budapest, 1936. szeptember 28.]

Kedves irotársam!
Szabó Lőrinc tagtársunk javaslatára, elnöki tanácsunk nevében, van szerencsénk
becses tudomásodra adni, hogy ujjászervezett La Fontaine Akadémiánkban rendes
tagul jelöltünk. Ennélfogva, ha nincs kifogásod a jelölés ellen, folyó hó 30-án, szerdán
délután 5 órakor a Magyar Tudományos Akadémia helyiségében tartandó évi
közgyülésünkön a rendes tagok sorába való megválasztásodat fogjuk előterjeszteni.
Igen örülnénk, ha fiatal erődet, a La Fontaine-Akadémia nemes céljainak szolgálatában, segitségünkre megnyerhetnők. A közgyülést követő irodalmi ülés után a Gresham kávéházban jövünk össze, örvendeztess meg jelenléteddel, ha lehetséges.
Testvéri szives köszöntéssel
hived
Vikár Béla
Nagyságos József Attila szerkesztő urnak
Budapest
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448. VIKÁR BÉLA  PAP KÁROLY
[Budapest, 1936. október 2.]

Budapest, 1936. október 2.
Igen tisztelt Írótársunk!
La Fontaine-Akadémiánk tegnap évi közgyűlését tartván, Önt az elnöki tanács előterjesztésére egyértelmü lelkesedéssel az irodalmi szakosztály rendes tagjául megválasztotta. Alapszabályaink a megválasztott tagokat székfoglaló tartására kötelezik.
Ennek megtörténte után fogjuk a választásról szóló okiratot Önnek átnyujtani.
Fogadja meleg köszöntésünket az egyhangu bizalomnak ily szép megnyilvánulásáért, melyet a nagyszámmal megjelent tagok Ön iránt kifejeztek. Kérjük, legyen
hüséges támaszunk a La Fontaine-Akadémia szép céljainak valósitásában.
Kiváló tisztelettel
Balassa Imre főtitkár
Vikár Béla elnök

449. VIKÁR BÉLA  SZABÓ LŐRINC
[Budapest, 1936. december 8.]

Kedves barátom,
Itt küldöm Marconnay koszorúját a K-szoborra. Én már honoráltam is őt, úgyhogy neki ezért már semmi sem jár. A szavalók közé bekerülhet – ha Kiss Feri esetleg
kiesik – Timár József a Nemzetitől vagy Básthy Lajos a Művészszínháztól. Simonffy
M. kér, hogy a műsor végére hagyjuk s a „Litániát” és a „Hajnali részegséget” ő rá
bízzuk. Ezeket szíves figyelmedbe ajánlja híved: ./.
Bp. 1936 XII/8

450. VIKÁR BÉLA  PAP KÁROLY
[Budapest, 1936. december 10.]

Budapest, 1936. december 10.
Mélyen tisztelt Írótársunk!
La Fontaine-Akadémiánk Elnöki Tanácsa Önt, érdemei elismeréséül f.é. október
hó 18-án rendes tagjai sorába megválasztotta.
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E választást mai napon tartott választmányi ülésünk is tudomásul vette. Ön tehát
La Fontaine-Akadémiánk teljesjogu tagja lett. Kérjük, méltóztassék kiváló tehetségével támogatni törekvéseinket és buzgón résztvenni munkánkban.
Balassa Imre főtitkár
Vikár Béla elnök
Nagyságos
Pap Károly urnak
Budapest

451. VIKÁR BÉLA → JÓZSEF ATTILA
[Budapest, 1936. december 10.]

Mélyen tisztelt Írótársunk!
La Fontaine-Akadémiánk Elnöki Tanácsa Önt, érdemei elismeréséül f.é. október
hó 18-án rendes tagjai sorába megválasztotta.
E választást mai napon tartott választmányi ülésünk is tudomásul vette. Ön tehát
La Fontaine-Akadémiánk teljesjogu tagja lett. Kérjük, méltóztassék kiváló tehetségével támogatni törekvéseinket és buzgón résztvenni munkánkban.
Balassa Imre főtitkár
Vikár Béla elnök
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452. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1937. január 16.]

Bp. 1937 1/16
Kedves barátom,
Az idén, lehetőleg junius első felében vagy vége felé, Stefániai Imre nagy zongoraművészünk szeretne Finnországban Liszt-turnére menni s engem kért föl, hogy előadását Lisztről a újabb kutatások alapján bevezessem. Jó lenne, ha meg tudnók csinálni. Stefániai specialistája Liszt művészetének, elsőrendű virtuóz és a testvérnemzet elé
ő tudná hivatottan közvetíteni a nagymester művészetét. Viszont én új adatokkal
szolgálnék Liszt magyarságát s annak világszerte megnyilvánult elismerését illetőleg.
Erről egy magyar kiadványunk van, melyben az idegen költők hódoló verseit én fordítottam nyelvünkre. Szíveskedjél az eszmével foglalkozni és illetékes körök véleményét kikérni. – Kodolányi egész könyvet ír Finnországról. Vigyázzatok, hogy ne lássa
ferde szemszögből a finn dolgokat! Ő nagy tehetség, (de könnyen pártossá válik, és
túlzásokba esik. A Pesti Naplóba Finnországból írt levelein felfedezhető ez a hibája!)
A Kalevalát említve azt nem mondja: a Barna vagy az én fordításomat olvasta-e (5
alkalommal), és a Kalevalára nem talál dicsérő szót…
Sok üdvözlettel!
Vikár B. bácsi

453. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1936. január 16.]

Budapest, 1937 1/16
Kedves öcsém, elsőosztályú köszönetek a könyvekért, különösen a Pilan pippuri és
Ivan Suolanen címűekért, melyek mintha az én lelkem gyümölcsei lennének. Máris
hozzákezdtem fordításukhoz. Nagy örömet okoznak. A humor ritka ajándék mostanság, amikor hazánk tele van bánattal, Nagy-Magyarország elrabolt részei miatt. A
balladák és az új balladák könyve nagy örömet okoz minden nap, mindkettő itt van
az asztalomon, és valamelyik közelgő La Fontaine Társasági ülésen sorra is kerülnek… A lapok is említették az Ön idejövetelét; ne felejtse el közölni velem: pontosan
mikor is lesz itt, mert a finnek hajlamosak könnyen megfeledkezni régi barátaikról!
Gyakran tapasztaltam ezt! Én is szeretném még egyszer meglátogatni Finnországot.
Ki tudja, talán lesz rá lehetőség május vagy június folyamán, amikor legnagyobb zongoraművészünk, Stefániai Finnországba látogat, ahol Liszt-darabokat fog játszani
úgy, ahogyan senki nem tud. Ha lehetséges lesz, akkor vele tartok, és bemutatom a
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Liszttel kapcsolatos újabb kutatásokat. Ezek még ismeretlenek külföldön. Például egy
kötetben, melyet Liszt emlékére adtak ki itt, külföldi költők Lisztről szóló versei olvashatóak. A kormány támogatná utazásunkat. De lenne-e erre Finnországban igény?
-- Ha jól tudom, akkor ott éppen most utazgat Kodolányi János, magyar író. Tehetséges ember, de félelmetesen makacs. A Pesti Naplóban megjelent levélsorozatában
megemlíti a Kalevalát is, hogy legalább ötször elolvasta; de egy szót sem szól arról,
tetszett-e neki! Úgy viselkedik, mintha ő lenne a magyar Kolumbusz Finnországban,
pedig nélkülünk, korábbi finnbarátok munkája nélkül, azt sem tudná, mi fán terem
Finnország és a finn nép…
Különben tehetséges ember. De vigyázzon vele!
Sok üdvözlet és a viszontlátásra!
Vikár B

454. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1937. február 2.]

Drága Barátom és tagtársam!
A helybeli orosz emigrans-társaság Nagy Iván Edgár min. osztályfőnök vezetésével
küldöttségileg keresett fel, hogy Puskin-emlékülést rendezzünk. Vállalkoztunk rá. F.
hó 21-én, vasárnap d.e. tartjuk a Puskin-ülést irók és müvészek közremüködésével.
Nagyon leköteleznél, ha ünnepélyünket elnöki megnyitóddal bevezetni kegyeskednél. Igen nagy közönségünk lesz, mint legutóbb a Kosztolányi-matinén, ahol egy hely
sem maradt üresen.
Budapest, 1937. február 2.
Ölel tisztelő hived:
Vikár Béla
Nagyságos Babits Miháy iró urnak
Budapest

455. VIKÁR BÉLA  TRAEGER ERNŐ
[Budapest, 1937. február 7.]

Budapest, 1937. II. 7.
Protekciós ügy
Küldöm Traeger E.-nek
Kató hugom nagyon szeretgetem,
Erényeit ki-kiteregetem,
Kis hibáit szélnek eregetem,
Arcocskáját meg-megveregetem.
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Szép kis árva, hát föl is karolom,
Szekerét, mint láthattad, jól tolom;
A Szentirást ekként gyakorolom:
Erre tanit kedvenc apostolom.
Özvegyek és árvák ügye iránt
Bibliánkban ő mutat ily irányt,
Ha követjük, mit tőlünk ő kívánt,
Megáld az Ég, s minden bajból kiránt!
Hát kövesd őt és légy hű apostol,
Kinek tolla, ha fog, alapos toll,
Ne állj oda mint vaskalapos, hol
NÉPtelenség bús angyala posztol!
Jó a NÉP, de jobb a nép, ha fehér,
Odaadó, nem csapongó, ledér,
Nem egykézik, él-hal a gyerekér,
Voksot pedig sohase kér,
Ily nép hidd el NÉP-nél is többet ér.
[Üdvözlettel híved,
Vikár Béla
A Nevető Rímek készülő II. kötetéből!]

456. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1937. február 23.]

Budapest, 1937. február 23.
Méltóságos Uram!
La Fontaine-Akadémiánk tisztelettel megkeresi Méltóságodat, hogy lehetőleg
március utolsó napján, délután 5 órakor a Tud. Akadémia heti üléstermében lengyelfrancia ülést tarthasson. Ugyanis egy svájci közíró: Henri-Louis Perrin-Jaquet igen
érdekes előadást jelentett be nálunk az „írók felelősségéről”. Ezenkívül dr. Csorba Tibor tanár, a lengyel irodalom és nyelv kitűnő ismerője a legnagyobb élő lengyel költőről: Tuwim-ról fogna egy tájékoztató előadást tartani, mely után a nagy lengyel
költőnek magyarra fordított verseit terjesztené elő dr. Bardócz Árpád, a jeles műfordító. Ha a kért nap nem áll rendelkezésre, úgy az előtte levő keddi napot, vagy április
4-ét kérnők. A bejelentett előadás közérdekű, és két irányban is a nemzetek közt való
szellemi közeledés célját szolgálná.
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Kiváló tisztelettel:
Vikár Béla
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest

457. VIKÁR BÉLA  NÉMETH ANTAL
[Budapest, 1937. március 1.]

Budapest, 1937. március 1.
Méltóságos
Dr. Németh Antal urnak
A Nemzeti Szinház Igazgatója
Budapest
Tisztelettel értesítjük, hogy Akadémiánk február hó 27.-i elnöki tanácsülésén Méltóságodat a tudomány terén kifejtett kiváló müködésének elismerésekép a Tudományos Szakosztály rendes tagjául megválasztotta.
Ez alkalommal örömmel üdvözöljük Méltóságodat sorainkban és kérjük, hogy értékes munkásságával minél szervesebben kapcsolódjon Társaságunk életébe szép és
komoly kulturális céljaink hathatósabb elösegitése céljából.
Mély tisztelettel:
Vikár Béla
elnök

458. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Budapest, 1937. március 10.]

Budapest, 1937. március 10.
Kedes barátom!
Arany János Bolond Istókjának özv. Wigandné irta német átköltése iránt az Akadémia megtehetne legalább annyit, hogy a dr. Klenka János és dr. Lám Frigyes kitünő
szakértők véleménye szerint igen jeles müforditást – a mi kérelmünk pártolása mellett
– a közokt. minisztériumhoz felterjesztené. Annak „alapszabályai” nem tiltják a német
Arany János támogatását. Az Akadémiának azonban jó oka van erre a lépésre.
Ugyanugy tett annakidején Heinrich G. főtitkár több esetben és mindig eredménnyel.
Fogadd őszinte tiszteletem nyilvánitását, mellyel maradtam
hived:
Vikár Béla
ü.v. társelnök
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459. VIKÁR BÉLA  TALVIO, MAILA
[Budapest, 1937. április 5.]

Bpest, Országház, 1937 5/5
Tisztelt Professzor Asszony! Először is gratulálok az itteni sikereihez, melynek
eredményeképpen Önt a La Fontaine Társaság tagjává választottuk. A hivatalos levél
is megy a megválasztásról.
Maga Faragó közölte velem az örömteli hírt az Ön ténykedéséről a magyar díszKalevala ügyében. Köszönet, szívbéli köszönet érte! Finnország többet is tehet annál,
amit eddig tett az legnagyobb értéke érdekében hazánkban! Fordításomat klasszikusnak értékelik kiváló kritikusok is. Például alelnökünk, a híres költő, Kosztolányi Dezső, a Francia Köztársaság Becsületrendjével kitüntetett, a magyar irodalom fordításai között fellelhető csodának nevezi. Én magam is tudom, hogy így áll a dolog.
Hiszen a magyarországi népnyelv legjobb ismerője vagyok, valamint költő is fiatalkoromtól kezdve; több mű, mint például a La Fontaine meséinek teljes fordítása, a grúz
eposz fordítása mellett saját verseimnek kötetben való megjelenése is kellőképpen
bizonyította ezt. Felkértük Finnország elnökét, Kallio Kyöstit egy alelnökünk, Lukács
György, korábbi oktatásügyi miniszter levelén keresztül, hogy vegye kezébe a magyar
dísz-Kalevala terjesztésének ügyét finnországi segítséggel, hogy az elemi iskolák is
megkaphassák ajándékba a híres művet és Finnország elnökének arcképét, és én is
megszabadulok szorult helyzetemből. A La Fontaine Társaság éppen az Ön látogatása
kapcsán döntött úgy, hogy minden év február 28-án Kalevala-napot tart , ezért is
lenne fontos, hogy az ünnep szelleme eljusson a néphez is, mely ilyen önmagához
közel álló művel csak ritkán vagy talán sohasem találkozott. Ha az elnök úr megszerzi Finnország leggazdagabbjainak támogatását ez ügyben, akkor a siker garantálva
lesz, és én is folytathatom Finnország érdekében végzett munkámat…
A legnagyobb tisztelettel
az Ön
Vikár Bélája

460. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1937. április 10.]

Kedves barátom,
A fiatal írók jeles folyóiratában (Válasz) épp most jelent meg Gulyás Pál tanulmánya:
Út a Kalevalához. Mindenkép érdekes, kiváló tudáson épült és épületes munka. Igen
nagy propagandát jelent a finn ügy és a rokonsági eszme javára. Elküldtem Paasonen
Aladár ezredesnek, hogy személyesen ismertesse meg az új Elnök úrral, mert ily meleg
hangon és amellett ily tudással itt még nem írtak Finnországról. Özv. Paasonennét
megkértem: irasson ki költségemre pár verset Gottlund-nak Bellman-fordításaiból,
mert itt f. hó 20-án svéd esténk lesz és 22-én is, ahol szeretném finnül felolvasni a
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Gottlund-fordításokat: így nemcsak a svédeket, hanem a finneket és finnbarátokat is
oda lehetne gyűjteni. Talán utána nézhetnél, sok dolgod közepette is: tett-e valamit a
professzorné. Vajjon értesültél-e La F. Akadémiánk határoztáról, hogy minden febr.
28-án Kalevala-napot rendezünk a finn irodalom (nemcsak a K.) ismertetésére?
Faragóval és veled ezt mindig meg fogjuk tárgyalni.
[sok üdvözlet!
Vikár Béla bácsi]

461. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1937. április 14.]

Kedves Barátom!
Május 7-én, délután 6 órakor tartjuk La Fontaine Akadémiánk utolsó ülését ebben
az évadban. Minthogy ott nem egy tanitványod, akik Téged mesterüknek ismernek
el, székfoglalót tart, igen örvendenénk, ha ez alkalommal Te volnál szives az elnöki
széket elfoglalni. Van ugyan tiszteletbeli elnökünk: Csengery János; de nagyon öreg
már és az Akadémiában történt balesete miatt (mentők vitték haza a könyvtárból)
még mindig gyengélkedik; én pedig a leányomat ért szerencsétlenség következtében,
akit szintén éjnek idején mentők vittek el szanatoriumba, jelen leszek ugyan de az
elnöki tisztet nem merném ilyen ünnepélyes alkalomkor vállalni. Csekey István professzor Szegedről, továbbá Cs. Szabó László, Fodor József mint rendes tagok és Andersen Felicia, mint az elöadómüvészeti bizottság megválasztott tagja, tartják meg
székfoglalójukat, ezenkivül titkárunk: Faragó József magister mutat be egy fiatal költőt: Gáldy Lászlót szép tanulmány kiséretében, amely Téged érdekelni fog és talán a
Nyugat számára igen használható közlemény lesz.
Engedje a jó Ég, hogy levelem jó egészségben találjon és kedvező választ eredményezzen!
Igaz tisztelettel régi hived:
Vikár Béla
Méltóságos
Dr. Babits Mihály urnak
A La Fontaine-Akadémia tagja,
Budapest

462. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1937. április 29.]

Kedves barátom,
Bizalmas leveledet köszönöm és ugyanoly bizalommal felelek reá. Bizony, magunknak is kétségünk volt, vajjon az ingyenpapiroson felül kérhetünk-e ujabb támo-
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gatást Suomitól. Lukács György megmondta előre, hogy talán rossz vért fog szülni ott
a dolog. Én le is mondtam az ügy miatt a La Fontaine elnökségről. De mivel 1.) Kalevalánk nem hasonlítható semmi más irodalmi kiadványhoz finn szempontból, mert
elismert klasszikus és egyben páratlanul népies voltánál fogva hivatott a milliók meghódítására, – finn szempontból hasonlíthatatlan propagandaértéke van és így a nyújtott papírsegélynél sokkal többet érdemel. Népünk – ezt már kipróbáltuk – rajong a
szívéhez szóló s az ő értelméhez könnyen eljutó szép tartalomért. A mű azonban drága és olcsón nem adhatjuk, máskülönben megtámadnának kiadói /tehát pénzerős/
oldalról. Legutóbb kénytelenek voltunk a nyomdai tartozások törlesztésére 400 példányt á l P a Dantenak átengedni.
Még így is hátra van több mint 1000 pengő adósság, melyért én váltókkal köteleztem el magamat. Mindezeknél fogva megkockáztattuk az újabb kérelmet, mégpedig
magánál az Elnök úrnál. Ha lesz eredmény, abból nagy tőkét kovácsolunk Finnország
javára.
2.) Mult héten a Goethe-Társaságban svéd üléseket tartottunk, ahol Bellman verseinek Gottlund készítette finn fordításait is bekonferáltam. Igen nagy hatást tett s az
itteni főkonzulátus bíztatott, hogy 1940-re nagy Bellman-kötettel rukkoljunk ki: előre
biztosítják a költségeket. Meg is rendeltük az őtkötetes eredeti teljes kiadást. Ez ki fog
bennünket rántani a Kalevala-bajból, ha előbb bele nem halunk.
3.) Fontos kívánságunk az új beadványban, hogy a váci Kapisztrán nyomda, a Wessely Lipót és Tsa klisényomó cég valamint Faragó József áldozatos munkájukért elismerést kapjanak Suomiból: ugy elértük volna, hogy várjanak, míg a Kalevala-példányokból befolynak a pénzek. Sajnos, az itteni követségen mult, hogy ez nem ment föl.
S ezzel blamáltak bennünket s elvették kedvünket a további akcióktól.
Ennyit felvilágosításul. A többit rád bízom.
Ölel híved
Vikár Béla
Budapest, 1937. április 29.

463. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1937. május 2.]

Kedves Gyula Öcsém,
Ezt az iratot annak bizonyságául küldöm (talán a Kalevala-Társ. évkönyvében meg
kellene említeni) hogy milyen hatalmas propagandát jelent a Kalevala Finnországra
nézve itt nálunk. A legjelesebb finn-ugor szakos hallgatók megannyi apostolai lesznek a finn-magyar rokonság eszméjének. Semmiféle más mond <sic!> nem oly hathatós mint ez. Probatum est! Azonkívül új tagjaink (május 8-án is így lesz) ajándékul
kapják a díszbe kötött ünnepi kiadványt (I.II.) Mindez saját személyes áldozatom,
még a kötés költsége is!
Üdv!
Béla bácsi
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464. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1937. május 4.]

Válasz a válaszra
Jó ha ember megöregszik –/ és nem kuckóban melegszik/ holmi vén trottyosúl;/
látni, hallani törekszik/ mindent ami föltetszik/ és elébe tornyosúl./ Szereti az életet,
bajban is elégedett./ De aki a bajtól tart, rettegi a zivatart/ (melytül a rossz levegő
tisztúl)/ nagy úr lehet ő,/ úgy élhet mint Epikur, –/ szememben csak színleg úr/ és
nem ér csak kutya-szart…/ Én biz Isten látok, hallok,/ fáradságot nem sokallok,/ és a
lelkes ifjuság,/ ha olyan nagy fába vág,/ mint a Kalevala, én/ boldog vagyok sikerén./
Boldog vagyok és köszönöm,/ mert ez nékem büszke öröm,/ büszke öröm és remény!/
Hisz a harc ma kétre mén,/ kell hozzá erős marok,/ hősi fiatal karok,/ elme bátor, új
tért róni/ s az örök jövőt megóni.
Amig olyant hallok, látok/ mint Te, nem ijeszt az átok,/ hogy meghal a Kalevala/
népeinek ős nagy dala/ itt lenn s ott fenn Északon./ Ez a hű két rokon,/ kéz a kézbe,
összeköt/ s lever minden ördögöt.
VB
Kedves Öcsém, nem tudom a címedet. Kár. Mert régen írtam volna. Így találomra
küldöm ezt. Kecskemétről 46 p. Ut a K.-hoz érkezett. Mennyibe kerül 1 p? Finnországba elment 3.
Üdv!

465. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Dunavecse, 1937. június 5.]

Dunavecse, 1937 VI/5.
Kedves Öcsém,
Nb. leveledet csak most kaptam meg. Ugyanis május 10-én, családi és egészségi
okok nyomasztó sulya alatt feleségestül ide menekültem és póstámat – pedig az nemzetközi viszonylatban is százakra megy – mind mostanig a t. Ház póstáján, dr. Bory
István barátom kezeügyében hagytam. Május 10 óta ujságot sem bírtam olvasni. Még
az egyetlen Pester Lloydot sem, pedig az nekem jár mint dolgozótársnak és a Külföldi
Sajtó Szindikátus elnökének. Nagy gondjaim nem hagytak békét pillanatra sem. Csoda, hogy még élek.
Ily körülmények közt csak ujabb köszönetnyilvánításra szorítkozom szép írásodért. Vissza térek reá, mihelyt állapotom arra való lesz. Egyelőre csak annyit, hogy a
különtanulmányt (az az különnyomatot az Ut a Kalevala felé munkából) még
idejöttöm előtt elküldtem szeretett finnusaimnak (Weöres Gy. sat) és szeptemberben
Elnöki Tanácsunk elé terjesztem a továbbiak iránt. A Finn Köztársaság Elnöke: Kallio
Küöszti szintén nagyban érdeklődik a magyar Kalevala sorsa iránt kiváltkép hogy az
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elemi oskolák, tehát a széles néprétegek számára is hozzáférhető leszen a finn népies
múzsának ez a remeke.
A többi érdekes dolgokról, amiket fölvetettél, a lehetőség szerint annakidején. Addig is még egyszer hálás köszönet!
Ölel
szerető bátyád
Vikár Béla

466. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Dunavecse, 1937. június 6.]

Dunavecse, 1937 VI/6
Édes öcsém,
Mint látod: csak részletekben tudom leadni mondanivalóimat. Most eszembe jut,
hogy Kal.-tanulmányodnak kiemelkedő eszméje: a rövidített, magyarázatos, iskolai
kiadás útban van! Erre már évek óta gondolunk és Fekete József jeles finnistát és pedagógust bíztuk meg ily kiadás szerkesztésével. A nyáron el is készül vele. Ha előbb
érintkezünk, neked adtuk volna e szép és lucrativ megbízást.
Folyt. köv.
Ölel
szerető bátyád
Vikár B

467. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Dunavecse, 1937. július 17.]

Kedves öcsém,
Mielőtt kiadósabb válasszal jövök, szolgáljanak az alábbi rímek pillanatnyi pajkos
kedvem tanuságáúl:
E nimfák ugy vannak faragva,
Hogy a „nem fák” vagyis hímfák
Nem szorulnak nagyobb farartagne-ra; Nimfakebel
tárul, Himfahüvely zárul
S így némely kicsi pár
Bús jövője már nem oly sivár.
Hej, irígyli őket vén V!
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468. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Dunavecse, 1937. július 29.]

Kedves Barátom!
Örömest irnék hosszasabban. Meg is érdemelné mind a két leveled, csakhogy még
nem pihentem ki magamat a sok fáradságtól, és így egy pár fontosabb észrevételre
szoritkozom a Kalevalát illetőleg.
Azt, hogy a Kalevala-forditásom miképen jött létre, tüzetesen elmondtam Helsinkiben 1928 február 28-ikán, a Kalevala-napon. Előadásom szóról szóra meg is jelent
a finn lapokban, még a vidékiekben is. Ott számot adtam Budenz József és Gyulai Pál
nagy befolyásáról. Budenz a Vasárnapi Ujságban olvasta egy müforditásomat finnből.
Csodálkozott, hogy a nem könnyü finn szöveget olyan jól megértettem és költőileg
vissza tudtam adni. Ha igy tudok finnül /legszorgalmasabb hallgatója voltam/, akkor
tessék a Kalevalát ujra leforditani. Tüzetesen elmondtam finn beszámolómban, menynyire huzódoztam ettől a feladattól. Mikor az első tiz ének elkészült, a nagy finn-barát
Gyulai Pál felhivott, hogy olvassam el lakásán az uj forditás meglévő részét. Ez napokon át tartott. És Gyulai rendkivül meg volt elégedve. Egy szót sem kívánt változtatni,
csak a dévaj Lemminkäinen „messzi kedvü” jelzője helyett ajánlotta a „messzivágyó”
kifejezést. Elfogadtam, s a Budapesti Szemlében igy adta ki Gyulai az első tiz éneket
/1889/ hosszu bevezetésemmel, amelyet Gyulai értékesnek tartott és doktori értekezésemül kívánt elfogadni, de én erre nem reflektáltam. Dr. nélkül akartam valaki lenni. Az ujabb kiadásban visszaállitottam még ezt az egy szót is eredeti fogalmazásában
és „messzikedvü” lett a dévaj fickó.
Sok időbe s fáradságba telne, ha elmondnám ujra, miért változott meg a B.Sz.-ben
közölt első szöveg annyira, mint ahogy most a jubileumi kiadásban láthatod. Főcélom volt a nép szájaizét eltalálni. Az akadémiai kiadásban pedig a népies hangot nem
igen kedvelő akadémikusokra tekintettel kivántam lenni. Heinrich Gusztáv mégis azt
mondta:
− Forditásodnak egyetlen hibája az, hogy tulságosan magyar.
A jubileumi kiadásról még csak annyit, hogy a könyvdisz nem egyszer szövegmódositásra kényszeritett az énekek elején, ugy hogy e részben az akadémiai kiadás
helyesebb és az iskolák számára készülő kiadásba ily helyeken az akadémiai szövegezést kell majd beilleszteni.
Sok mindent kellene még elmondanom. De hagyjuk a többit máskorra. Talán Székesfehérvárról, aug. 1. után – visszatérhetek tartalmas leveled egyéb pontjaira is. Aug.
1-től címem: Szfehérvár, Árpádfürdő.
Dunavecse, 1937 julius 29.
Ölel szerető bátyád
Vikár Béla
Ngs. Dr. Gulyás Pál urnak
Bocskaykert
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469. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Székesfehérvár, 1937. augusztus 18.]

Kedves Vilmánk!
Meleg köszöntésünk a három kedves Páris-látogatónak. „Ahol ez a 3 csillag ragyog, Én is oda való − volnék”. Sajnos, itt kell folytatnunk már májusban kevés sikerrel kezdett gyógyulási akciónkat… Még szept. 15-ig itt is maradunk. Nem lehetne a
francia tanulmányutat itt kipihenni? Vera is velünk van, makkegészséggel köszönti
mindhármukat! Detto Nelli néni és Béla bácsi. Árpádfürdő.

470. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Székesfehérvár, 1937. szeptember 10.]

Méltóságos Főtitkár Úr!
Kérem tisztelettel, hogy a Tudományos Akadémia heti ülés-termét Társaságunk
évi közgyűlése és azt követő tudományos felolvasó ülése számára f. hó 29-ikére szerdára, vagy 30-ikára csütörtökre, délután 4 ½ órától kezdve átengedni méltóztassék.
Nagyon örülnénk, ha ezen alkalommal Méltóságodhoz is szerencsénk lehetne. A
tárgysorozat ugyanis érdekelni fogja Méltóságodat: két jubileumról, nevezetesen a
Szózat és a Nemzeti Színház századik évéről emlékeznek meg tagtársaink: dr. Csekey
István professzor, dr. Bory István és Balassa Imre. Somody Pál pedig el fogja szavalni
Vörösmarty Szózatát s a finn és észt himnuszokat, az utóbbiakat Bán Aladár és Vikár
Béla fordításában.
Fogadja Méltóságod megkülönböztetett tiszteletem őszinte kifejezését.
Székesfehérvár, 1937 szeptember 10.
Vikár Béla
Elnök
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest
Magyar Tudományos Akadémia

471. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1937. szeptember 17.]

Kedves barátom,
Évi közgyűlésünk és utána nyilv. felolvasó-ülésünk f. hó 29-én d.u. lesz az Akadémiában. Vacsorázunk 8-kor a Carltonban. „Vörösmarty Szózatának hatása Finn- és
Észtországban” jókor jön, mert – amint be fogjuk jelenteni – a Finn Köztárs. Elnöke
Kallio nagy alapítványt tett Társaságunk céljaira: magyar Kalevalát rendelt a magy.
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tanítóképzők és elemi iskoláknak. Ha netán (quod deus avertat!) akadályozva lennél
a megjelenésben, küldd el a szöveget, majd felolvastatom, de akkor nem lesz székfoglaló. Várunk is tőled még valamit: a királyság eszméjéről, ugyanakkor fogná tartani
székfoglalóját Gróf Sigray A.
Melegen köszönt és várva vár
híved
Vikár B.

472. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1937. szeptember 22.]

Bp. V. Hold-u. 23.
1937 9/22
Kedves Öcsém,
A másfél hónapos üdülés Fészkesfehérvárott sem hozta meg az idegállapotom javulását. Igy csak egy fontos hírt közlök sietve, amely Téged nagyon fog érdekelni.
Ugyanis Finnországba elküldtem a Köztársaság Elnökének: Kallio Kyösti úrnak Kalevala könyvünket (I-II) és a Te füzetedet (Út a K.-hoz). Váratlan eredmény: az Elnök
úr megtisztelt engem dedikált arcképével („Kalevalan unkarintajalle Béla Vikárille
Kyösti Kallio”), meleg üdvözletét is küldi főhadsegéde, a magyarúl tökéletesen tudó
Paasonen Aladár útján levélben s mindezek fölé ajándékoz saját költségén 160 példányt Kalevalánkból a magyar tanítóképzők és elemi iskolák részére. Az ajándékkönyvek szétosztásával a La F. T.-ot bizta meg. Nevében fognak történni az ünnepies
kiosztások. Debrecent az első helyek egyike illeti meg. Csináljatok ott a városi vezetőség sat. bevonásával Kalevala-napot, amelyen magam elmondanám a magyar átültetés romantikus történetét, Te pedig méltatnád az „éposz” szellemtörténeti jelentőségét. Talán lemenne velünk autóján Talas min és kitünő dalénekes neje is. Csak
Karácsonykor ne, mert akkor Szfehérvár van soron! A nagyszerű ajándék sokat lendít
ügyünkön, a népies kiadáson különösen. Hómannak van érzéke az ügy iránt, Szilynek még inkább. Nem jöhetnél fel 29-ére, d.u. 5-re a Tud. Akadémiába „ünnepi”
ülésünkre? Nagyon örülnénk s nálam szobát is kaphatnál (külön bejárattal).
Ölel öreg híved
Vikár B
Bp. Hold u. 23.
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473. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1937. október 2.]

Budapest, 1937. október 2.
Méltóságos Uram!
A mai napon vett nagybecsü levelére válaszolva, tisztelettel közlöm, hogy társaságunk az akadémiai könyvjutalmakul fölajánlott Kalevala-példányokat tovább is rendelkezésére kívánja bocsátani az Akadémiának. De pótolni kívánjuk a példányok
számát. Ugyanis az az óhaj nyilvánult vidékről, hogy az egyetemek mellett működő
theologiai fakultásokat is részesítsük ily jutalomban, amennyiben azok köréből ily
kitüntetésre méltó egyetemi hallgatók akadnak. Méltóztassék alkalmilag velünk rövid
úton közölni, hogy az Akadémia kegyes lesz-e a jövőben is vállalni Kalevala-kiadványunk ilyetén kiosztását. A szükséghez képest mi kellő számú példányokkal fogunk
szolgálni. Az ügynek talán többet használ, hogyha a tekintetes Akadémia reám és
társaságunkra való hivatkozás nélkül osztja ki ezeket a jutalmakat.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak,
Budapesten

474. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1937. október 18.]

Bp. 1937 10/18
Kedves Öcsém,
Hihetetlen, hogy mennyi munka és gond hárulhat ilyen öreg főre, mint az enyém.
Így történik aztán, hogy a válaszok késnek, sőt igen gyakran végkép el is maradnak!
A voltaképi <sic!> felelet az engem rk. érdeklő dolgokra, melyeket fölvetettél, most is
el fog maradni; ma este 8 ½ –kor a Fészekben francia-finn esténk lesz, ahol elnökölnöm s egy francia s egy finn beszédet elnyögölnöm kell. Mindamellett sietek legalább
annyit közölni Veled, hogy az Út a Kalevalához példányait át óhajtom vetetni a La F.
T.-gal, ehhez azonban (70 P-ről lévén szó) választmányi jóváhagyás kell, amit f. hó
30-án megkapni remélek. Dec. végén ki is fizethetem az összeget, előbb nincs rá módunk. A Kalevala-nap iránt egyelőre nem tudunk határozni – miattam. Öreg vagyok,
és Debrecen – mióta Kandisztut (Kannisto) díszdoktorrá lett, nem vonz, mint azelőtt.
Debreceni tudós társaim nagyon elvogultak! Továbbá: dr. Hankiss barátom lagymatag és már irányban lekötött aktivitásának hiányában ott fel kellett oszlatni a La F. T.
fiókját; ennélfogva itteni társaim véleménye szerint ott mint La F. T.-nak nincs keres-
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ni valónk. Úgy de a Kalevala éppen a La F. T.-é. A probléma tehát bonyolódott! Ezt
szíves tudomásúl!
Ölel
híved
Vikár Béla

475. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
[Budapest, 1937. november 14.]

Kedves barátom,
A túlsólapon írt verset fogadd jó szívvel. A szép est hangulata fakadt ki benne.
Hozzá mint jegyzet a tantételhez csatlakozik Giessweinról írt két versem, ezek az ikrek, akik akkor születtek, mikor őt temettük s akkor jelentek meg újra, mikor téged
éltettünk.
Bp. 1937 XI/14
Ölel híved
Vikár Béla
(V. Országház)
Babits-est
Babits Mihálynak, A verskirálynak Elindítom a két Ujdonsült csemetét. Sok sok év
mulva Születtek ujra (Mert agg muzsám mint Ábrahám Hű Sárija termékeny ám!)
Lábadhoz hullva: Térdre borulva Mondják el köszöntésemet: „Nemzőnk magasztal és
szeret.” Ott voltam fent én Azon az estén, Kívül tenger víz csobogott, Fönn mennyei
tűz lobogott. Minthogyha templom, − Hol csak csend nyom – Olyan volt az a múzsalak, Ahol téged hallgattalak. Nem voltál ott jelen, de Fölöttünk lenge Magában szálló
szellemed S árasztott bűbájt, kellemet. Nincs ok panaszra, nincsen, Aki úr ennyi kincsen! Kagyló a lelked: kínt arat, De ezer gyöngy-kincs – itt marad!
1937 XI/12
VB

476. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
[Budapest, 1937. november 15.]

Kedves barátom!
Az Akadémiában levelezőtag vagyok ugyan, de ebből nem következik, hogy levelezzek is. Tudniillik amióta u-n. nyögdijas lettem, időmilliomos voltomat igen sokan
kihasználják és időmet okosabb dolgoktól elvonják, így a levelezéstől is. Veled kivételt
teszek és a lehető rövidséggel visszatérek a Kalevala ügyben hozzám irt leveledre. A
dolognak Debrecenre nézve némi bibéje van, amiről Gulyás Pált értesítettem már és
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most Veled közlöm, hogy a köztársasági elnök ajándékozta Kalevala példányokkal /
már csak ilyenek vannak birtokunkban/ aligha mehetünk Debrecenbe, pedig a Te
kivánságodat csak úgy teljesithetném, ha Debrecen nem maradna ki a megajándékozandó városok sorából. De nem mehetünk oda, többi között azért, mivel az utazással
járó költségekre nincs fedezetünk. Az ajándékozásnak ugyanis ünnepélyes alakban
kell megtörténnie. Vagy a főispán, vagy a polgármester nyissa meg az ülést, előadás a
Kalevaláról, finn dalok és finn zene szükséges velejárói minden ily előadásnak. Tehát
belépődijas estét vagy matinét kellene rendezni s ez Debrecen viszonyairól való tudomásunk szerint aligha lehetséges ott. Ha mégis nyélbe tudnátok ütni, akkor
valószinüleg a finn miniszterrel és feleségével együtt megcsinálhatnók a dolgot s akkor neked is jutna Kalevala példány. Beszélj erről Gulyás Pállal, mozogjatok s akkor
mink is megmozdulunk.
Fogadd legszivesebb üdvözletemet, amellyel vagyok
régi híved:
Vikár Béla
Budapest, 1937 november 15.

477. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1937. december 22.]

Bpest 1937 12/22
Kedves Öcsém,
Úgy határoztunk, hogy az Ut a Kalevalához füzetekből 200 példányt veszünk át
egyelőre s ezeket fogjuk mellékelni a Finn Köztárs. Elnökének ajándékaihoz. Első
szállítmányúl 50 dbot kérünk ennek ára fejében 20 P-t holnap póstára teszünk Kecskemétre – „Gulyás Pál megbízásából.” Januárban és februárban ugyanannyit szándékozunk rendelni; a többi 100 példányt folytatólag márc.-áprilisban. Különböző helyekre visszük a könyveket; így Újpesten már leadtunk egy csomót az előlegesen
kapott füzetekből; most jön Kispest, Nyiregyháza, Pécs sat.
Tehát 40 fjével vesszük át a füzeteket. (A saját kiadványunkat: Magyarázatok a K.hoz, középiskolák számára tartjuk fenn! Elemiek számára megfelelőbb az Út. Ebben
van legfőbb érdeme a pompás tanulmánynak.)
Igen örülök, hogy legalább ennyit tehettem az Út országútjának kiépítéséért. Üdv
az Ady-Társ.-nak és Neked.
Szer. bátyád:
Vikár Béla
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478. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. február 4.]

Méltóságos Uram,
Mélyen tisztelt Főtitkár Úr!
Magyar Goethe-Társaságunk f. hó 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor felolvasó
ülést óhajt tartani az Akadémia heti üléstermében.
Szintén e hóban, 26-án, szombaton, d.u. 5 órakor a La Fontaine-Társaság óhajtja
megtartani februári nyilvános előadó-ülését. Ezt Byron emlékének szenteljük.
Legyen szabad kérnünk, méltóztassék erre a két előadásra Akadémiánk említett
helyiségét kegyesen átengedni.
Hálás köszönetünk őszinte kifejezésével maradtam
Budapest, 1938. február 4.
tisztelő híve
Vikár Béla
elnök
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest

479. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. február 9.]

Budapest, 1938. febr. 9.
Méltóságos Uram, t. Barátom!
F. hó 27-én, vasárnap d.e. 11 órára legyen szabad Akadémiánk részéről a heti ülésterem átengedését kérnünk a La Fontaine-Társaság Kalevala-ünnepe számára. Ez alkalommal bemutatjuk Toldi estéjének pompás finn kiadását: Manninen O. tagtársunk remekét is. A műből néhány versszakot eredetiben és a finn átültetésben elő
fogunk adatni. Meghívót méltóságodnak mielőbb küldünk.
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
a La Fontaine-Társaság elnöke
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480. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. február 9.]

Budapest, 1938. február 9.
Méltóságos Uram!
Mélyen tisztelt Barátom!
A Kalevala jubileumi díszkiadásából még 440 példánnyal rendelkezik a La
Fontaine-Társaság. Minthogy a könyv, drágasága ellenére, úgy látszik elég kelendő,
– bizományosunk: a Dante könyvkiadó cég azon ajánlatot terjesztette elénk, adjuk át
neki készpénz fejében az említett példányszámot. Nem volna-e talán Akadémiánknak és irodalmunknak is érdeke, hogy a mindinkább népszerű művet, melynek I.
kiadását 1911-ben az Akadémia adta ki, példányonként 2. P-ért átvenni és a könyvesboltjában a közönség részére pl. á 5 P-ért terjeszteni méltóztatnék? Mi nem adhatjuk
csak 8 P-ért fűzve, 10 P-ért kötve, míg a mű bizományosunknál van. Az Akadémia
tetszőleges áron, sőt szükség szerint – pl. könyvjutalomkép – ingyen is adhatná.
Kiváló tisztelettel:
Vikár Béla
Elnök
Méltóságos dr. Voinovich Géza
Főtitkár úrnak
Budapest, V.
Akadémia utca 2.

481. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. február 14.]

Budapest, 1938. február 14.
Méltóságos Uram!
M. tisztelt Barátom!
A Kalevala-ügy új stádiumba lépett. Mint a Magyar Városok Országos Szövetségének idemellékelt hivatalos lapjában dr. Medritzky Andor /33. és köv. 1/ előterjeszti,
− ez a szövetség a mai napon elhatározta, hogy az ügyet magáévá tévén, országszerte
ő fogja, társaságom beleegyezésével, a finn Köztársasági Elnök Úr ajándékozta példányokat országszerte ünnepélyesen kiosztani. Minthogy az e célból rendelkezésre álló
200 példányból – a főváros kb. 50 példányán kívül – nem rendelkezünk annyi példánnyal, hogy minden város 1-2 darabon felül is kapjon a díszkiadásból, a dolgot úgy
intézik, hogy azon iskolai intézetek számára, amelyek nem jutottak ingyenpéldányhoz,
a város költségén beszerzik a hiányzó példányokat. Ily módon biztosítva lesz az Akadémiánk tulajdonába átbocsátandó díszkiadású példányok eladása rövid időn belül.
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Ha tehát az Akadémia féláron á 5 P. adná a kötetlen példányokat, az ajánlott á 2 P.
árban való átvétel mellett jó jövedelemre is tenne szert Akadémiánk. [Azonban –
mint az említett ülésen kifejezték – a 8 pengős ár meg fog felelni!]
Ezt nb. figyelmébe ajánlja
tisztelő híve
Vikár Béla
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak,
Budapest

482. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. február 28.]

Bp. 1938 2/28
Kedves barátom,
Köszönet a lev.lapért. A mi tegnapi Kalevala-napunk nagy és fényes közönség előtt
igen jól sikerült. Elnöki megnyitómban megemlékeztem az Út-ról és éppen most rendeltem belőle újabb 50 példányt Kecskemétről. Lassan megy a dolog, mert a finn elnök Kalevaláinak kiosztását a Városok Szövetségére bíztuk, s az fogja ezentúl mindenütt, Debrecenben is, a kiosztást megbízásunkból intézni. Az pedig hivatalos
intézmény, tehát nevem fordított rendjében halad (rákiv) halad! Bizonytalan, hogy
mikor kerül sorra egy-egy város.
Szeretném tudni: van-e Makkainak Kalevalája? Ha nincs, küldenék neki – hozzád,
szíves átadás végett.
Unalmas volt a sok ünneplés – <olvashatatlan>
Ölel
szer. bátyád
VB

483. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1938. március 5.]

Budapest, 1938. III/5
Kedves öcsém, nagy örömmel olvastam a jó híreket az Ulkosaarelaiset című művéről. Jobb reklámot kellene neki csinálni, mint a múltkor az Ad astra címűnek. A Nemzeti Színházunk nem foglalkozik a szerzők anyagi támogatásával, sem pedig a saját
bevételeivel, mivel nagy támogatást kap az államtól. Nem-e lehetne elolvasni a darabot még a bemutató előtt? − Nagy köszönet az arcképmásért! Megpróbálok csináltatni sajátot, és elküldöm Önnek. Ismét van egy kérésem, mely talán nem okoz nagy
gondot önnek. Már több hete írtam A. O. Väisänennek egy népköltészeti alkotás dol-
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gában, melyet E. N. Setälä említ A Szampó rejtélye című nagy munkájának 390. oldalán, a Felhőbe eltűnt lányról szól. Kértem Väisänent, hogy küldje el nekem a teljes
szöveget, mert szeretnék róla a La Fontaine Társaságban beszélni. Legyen olyan kedves, kérdezze meg esetleg Väisänent, miért nem válaszol? A múlt ülésünkön Karafiáth
Jenő verseit, műfordításait olvastuk, és nagy tetszést arattak.
Erről is írtam az Uusi Suomi lapnak, de az sem válaszol, legalábbis nem hallani
felőle.
Üdvözlet és köszönet!
Öreg bátyja Apollóban,
Vikár B

484. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. április 4.]

Kedves öcsém,
A lev.lap igen jól esett. Köszönöm! Makkainak szántam egy példányt a dísz-Kalevalából. De úgy látszik, őt egyelőre nem lehet megtalálni. Gondoskodni fogok számodra példányról. Erdélyit nagyon szeretem már rég, mint a szegény József Attilát is;
ennek a jövő évadban külön ülést szentelünk majd Németh Antallal. Nagyon érdekelne a lapodban említett román ősnépi versezet. Minthogy f. hó 19-én, kedd d.u. az
Akadémiában magyar-román-bolgár esténk lesz: nem volna-e kedved beküldeni ezt
a munkádat idejekorán? Szívesen bemutatnám magam. Dr. Bardócz Árpád
Aleksandrini-fordításaiból (most jelent meg egy kötete) szintén bemutatok egy párat
(„Vakulj oláh!” ki nem mondott jelszóval). A vidéki városok most egymás után rendeznek finn-észt testvérnépi estéket, így pénteken Cegléd. De engem nem hívtak ide,
hát el sem megyek. Nagy Emil és Galánthay Glock meg Petri Pál szerepelnek s még
11(!) szám. Nagyon is vegyes saláta. Ott lesz ennek fordítottja: a Tálas nevű finn követ
úr és bájos neje is.
Várom b. küldeményedet és szeretettel köszöntelek. Ismétlem: meglesz a K-a!
Ölel
Híved
VB.
1938 IV/. <sic!>

485. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. április 22.]

Kedves öcsém, Küldöm ezt a másolatot azzal, hogy téged és az említett diákot –
akivel finnül beszélgettem jó darabig – a Kalevala kiválasztottjai közé soroltunk: ünnepiesen fogjátok átvenni példányotokat Kölcsey dr. úr kezéből. De ha netán idegenkednél ettől a módtól, elkérheted már is. A tiedhez mellékelünk egy „Magyarázatok”
kötetet is.
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A román balladák némi rövidséget szenvedtek: csupán a rk. érdekes Halotti éneket
olvashattam föl, azt sem egészen. De így is nagy hatást keltett. A másik kettőt a jövő
évadban elő lehetne venni, akár székfoglalón is. Mert jelöltünk vagy az egyik r. taghelyre s az évi közgyűlés választ majd meg őszkor (szept. végén).
Mint írtam: én már aligha mehetek el hozzátok. Az ünnepi könyvosztás nem nyujt
nekem alkalmat, hogy elmondjam a Kalevaláról, ami a begyemben van. Ez megjelent
finnül 1928 márc-ban, amikor Helsinkiben arról kellett beszámolnom: hogyan készült a magyar Kalevala. Sok lap közölte előadásomat, s az akkori finn elnök: Relander
is sokat mulatott rajta, szép feleségével együtt, a helsinki egyetem aulájában.
NB. Markos és a Fagy meg Kolcsák pasa detto témájához, v.ö. Kalevalánk „Fagyocska, fia fuvónak” alakját, és hogy Arany is említi a „szélfiakat”.
Elküldöm a román balladák szövegeit és a Halottak énekét, a fenti értelemben való
későbbi használat végett. Szintúgy megszerzem a P. Lloyd szerda esti lapját, amely
tudósít utóbbi ülésünkről. A P.H. szándékosan mellőzte a tárgysor román részét! Általában rossz lábon állunk a lapokkal. De szombaton bő tudósítást fog közölni a
Gazette de Hongrie, a mi lapunk. Ez minden országba eljut, szerkesztője <olvashatatlan> egyik titkárunk.
Arra kérlek (zum Schluss): nézz utána, volna-e lehetőség hogy az egész juniust
Debrecenben töltsük és ott fürdőzzünk? Nagyon szegények vagyunk. Mennyiből lehetne egy 3tagú családnak 4 hétig megélni híres fürdőhelyeteken? Sok üdvözlettel
ölel,
Híved
Vikár B
1938 4/22
Másolat
Méltóságos Uram!
A Magyar Városok Orsz. Szövetségének szives közlése szerint Debrecen városát
hét példány illeti meg a Finn Köztársaság elnökének: Kallio Küöszti urnak könyvadományából, a magyar Kalevala jubileumi diszkiadásából. Bátorkodunk ezt a példányszámot kettővel megtoldani. Az egyiket szánjuk dr. Gulyás Pál tanár irónak /Dobosi
bérház c/9/ mint a Kalevalához készült jeles utmutató mű /Ut a Kalevalához/ szerzőjének. A másikkal Kovács Ferenc [Imre] ottani ref. főgimn. tanulót /Debrecen, Száraz
ferenc-u. 7./ óhajtjuk kitüntetni azért, hogy saját szorgalmából megtanult finnül. A
győri Kalevala-ünnepre szóló meghívót esetleg mintául való felhasználás, ill. tudomásulvétel céljából küldjük Méltóságod b. cimére. Magukat a könyveket csomagképen bátorkodunk Méltóságodhoz juttatni.
Egyben tisztelettel közöljük, hogy amennyiben iskolák, vagy akár magánosok is a
kiosztás ünnepies aktusa alkalmából kiadványunkat meg akarják szerezni, Társaságunk – de csakis erre az alaklomra – féláron enged át Kalevala-példányokat, amelyek
/a forditó aláirásával ellátva/ dr. Gulyás Pál fentemlitett müvével együtt 4 P 50-ért
volnának kaphatók. A megrendeléseket azonban előre kellene hozzánk intézni /Budapest, Országház/.
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Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánitását.
Budapest, 1938. április 22.
Méltóságos
Dr. Kölcsei Sándor
polgármester urnak
Debrecen

486. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. május 7.]

K. öcsém,
a levélíráshoz még mindig jobb időkre várok. A Kalevala-ünnepek ügyét a Városok
Orsz. Szövetségére bíztuk (L. a hiv. lapjuk jan. számát!) és így Debrecen is sorra fog
kerülni.
Makkai tagtársam – ha nincs Kalevalája, kaphat egyet itt székfoglalója után, az
Akadémiában ünnepiesen átadva. Nem volna-e lehetséges megnyerni őt arra, hogy
már febr. 28-án tartsa meg székfoglalóját nálunk?
Kérdezd meg, kérlek. Pl. „Vallásos eszmék a Kalevalában” címen! Pompás tárgy,
Szlávik Mátyás írt már szép tanulmányt. (NB. az utiköltséget megtérítjük!) Szíves választ kér szer. bátyád
Vikár B.
Bp. 38 V/7
Ps. a. K. leányom (r.k.) üdvözletét küldi az Út a K.-hoz írójának!
Ps. b. E kártya már hetek óta kész, de itt hevert asztalomon, mert nem tudtam elhatározni magamat Debrecenre nézve. Csak a forrásokhoz egész közel eső lakás jöhetne számba. Van-e olyan, mégpedig modern, jó lakás?!

487. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1938. május 22.]

1938 5/22
Kedves barátom,
Martti Haavio (Mustapää) nem is felelt ama kérésünkre, hogy küldjön néhány verset gyűjteményünk számára, melyet „Északi fény – műfordítások finnből” c. már sajtó alá is adtunk. Szerencsére sikerült egy pár szép költeményét nála nélkül megkerítenünk és kötetünkbe – Faragó fordításában – beiktatnunk. Kérlek, szíveskedjél ezt
közölni t. barátunkkal. Nagy és szép kötet lesz! Előfizetést hirdetünk. Isten segítségével menni fog a dolog.
Ölel mindnyájatok
Setä Vikár
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488. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. június 11.]

Kedves jó Öcsém,
Igazán nagyon vágytam újra látni Debrecent, a nyaraló szándék azért is merült föl.
De sajna elmerült: maga az utazás (3-nak) igen költséges. Hát megintcsak Fehérvárra
megyünk s ott maradunk a Kalevala ünnepig, szept. elejéig. Érdekelne valamelyik
helyi lapot látnom a debreceni K-napról, ezeket mind elküldöm Kallio elnök úrnak.
Csűry prof. előadását (ha valami eredetit mond), szívesen lefordítanám lapom az
Uusi Suomi részére. A finn iskoláknak megvan a „Kis K-juk”, ilyent készítünk elő
mink is. Hóman nem ment bele, azt mondták: magyarosítani kellene a finn személyneveket: Joukahainen – Jókaházi sat. Nem is oly rossz gondolat, a klasszikusokra is
alkalmazható lenne. (pl. Sophokles – Fo……<sic!>, Homérosz – Hűhómérő sat.) Továbbá kész az Északi fény: műfordítások finnből. Majd küldünk nyomtatott felhívást
az ottani illetékeseknek. Szintén finn államsegéllyel adjuk ki, 2 P előfizetéssel (bolti ár
4 P), kb. 12 ny. íven. K. öcsém, tőled is jól elkelne vagy egy finn líra!
Kecskemétről egyre másra rendeljük az Utat a K.-hoz, eddig csaknem 150-et osztottunk ki belőle a K-napokon, s az ország nagy része még hátra van. Bpesten 53,
Győrött ugyanennyi s már városokban is ahány K. (finn elnöki példányok + féláron
vettek), ugyanannyi Út.
F. hó 15-től címem már a régi nyári: fehérvári (Árpádfürdő)
Szeretettel köszönt benneteket a legközelebbi éved során remélt találkozóig
Híved
V. B.
1938 VI/11

489. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1938. június 24.]

Budapest, 1938. junius 24.
Kedves Barátom!
Az egész éven át éppen a Kalevalával annyira el voltam foglalva, még ma is el kellett
egy levelet intéznem, hogy teljesen munkaképtelen vagyok. Egyébiránt lapomban a
Uusi Suomi-ban az eddig megtartott Kalevala-ünnepekről tüzetes jelentéseket adtam
le, igy a közönség ott bőven tájékoztatva van erről az akcióról, melyet az ősszel a még
hátralevő városokban /még lesz vagy 10-12/ folytatni fogunk. Mindenestre hatalmas
eszköznek bizonyul a finnelnök adománya, hogy a finn-magyar közeledést elmélyitse.
De ahoz éppen egy ilyen köztársasági elnök kell! Annak idején az észt államfőtől is
kaptunk némi segélyt és abból adtam ki az észt hőskölteményt. Ha abból diszkiadás
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készülne és az észt elnök megrendelné magyar iskolák számára, ugyanolyan hatást
lehetne vele elérni.
Szives üdvözlettel igaz hived
VikárB.

490. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. szeptember 14.?]
Méltóságos Uram!
La Fontaine Társaságunk folyó hó 30-án, pénteken, délután 4 ½ órakor évi közgyűlést, utána 5 órakor pedig Szent István nagy királyunk dicső emlékének hódoló nyilvános felolvasóülést óhajt, mégpedig francia nyelven tartani. Ez alkalommal dr. Lukács György v.b.t.t. társelnökünk tart előadást /franciául/ „Szent István és Franciaország” címen. Ezt követik Szent István-kori magyar költemények francia műfordításokban.
Legyen szabad a fenti célra és időre a heti ülésterem szíves átengedését kérni.
Egyúttal legyen szabad az elnökséget meghívnunk erre az előadásra. Boldogok
lennénk, ha Őfensége, az Elnök Úr és Méltóságod megtisztelnék ülésünket nagybecsű
jelenlétükkel.
Fogadja Méltóságod
Megkülönböztetett tiszteletem nyilvánítását
Vikár Béla
elnök
Méltóságos Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest
Akadémia

491. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. október 3.]

Budapest, 1938. október 3.
Nagyságos Gulyás Pál dr.
Tanár, Iró Urnak
Debrecen
Mélyen tisztelt Doktor Ur
A La Fontaine Akadémia f. évi szeptember hó 30-án a Magyar Tudományos Akadémia helyiségében tartott közgyülésén Doktor Urat az Elnöki Tanács ajánlatára rendes tagnak megválasztotta. Amidőn erről van szerencsénk értesiteni, kérjük, hogy
nagybecsü munkássága körében alkalmilag Társaságunkban is méltóztassék megtartani székfoglalóját.
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Meleg üdvözlettel:
Faragó József
titkár

Vikár Béla
elnök

492. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. október 19.]

Bp. 1938 10/19.
Kedves öcsém,
Ne gondold ám rólam, hogy tán ellustálkodtam igazán megkapó, tartalmas leveledre a válaszadást! Mióta megkaptam, minden nap készültem írni neked. Azonban
itthoni és egyéb bajokon kívül annyi munka terhelt, hogy igazán teherbe estem. Ha
ebben az országban észreveszik valakiről, hogy tud dolgozni és nem kíván érte semmit: azt befogják mindenűvé. Így jártam s ezért lakolok én. Most megint befejeztünk
egy finn antologiát „Északi fény” szintén iparművészi mezben; majd megkapod karácsonyi ajándékúl. La F. Akadémiánknak egyik ülésén – jan. – junius – szívesen fogjuk
meghallgatni székfoglalódat; jó lenne az Ady-problema, hadd pukkadjanak a trottyosok.
Nekem magamnak nov. 7-én lesz a Tud. Akadémiában felolvasásom a Julia szép
leányról; bemutatom a rokonnépi megfeleléseket (újdonság).
Kecskeméttel foglalkozunk, szerintem jobb a havonkint 50 db vagy esetleg nagyobb szám megvétele a La F. által: ezt folytatni fogjuk. Jobban jön ki a t. szerző, mint
vmi átalánnyal.
A Dante-pályázat nem mulik el; pár hét mulva döntés!
Ölel szer. bátyád.
Á.B. (általános bácsi) VikárB
V. Országház

493. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. november 16.]

Méltóságos
Dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest
V. Akadémia utca 2.
La Fontaine Társaságunk folyó hó 29-én, kedden, d.u. 5 órakor magyar-lengyelfinn ülést óhajt tartani a heti ülésteremben Szent István királyunk emlékezetére. Dr.
Fest Sándor társunk /Debrecen/ fogja ismertetni Szent István rokonságát az angol
királyi házzal, lengyel költőkből szaval Somody Pál, Nemzeti Színházunk múltjáról
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ad elő dr. Bory István titkárunk, Runeberg költői elbeszélését: Lota Svärd-et /a finn
női tábor névadóját/ bemutatja magyar fordításában az alulírott, aki ezenkívül Arany
János Pesten című versét felolvassa, melyet Méltóságod új könyvének hatása alatt írt.
Budapest, 1938. november 16.
Kiváló tisztelettel:
Vikár Béla
elnök

494. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. december 9.]

Méltóságos Uram,
A La Fontaine-Társaság volt társelnökének és a Magyar Goethe-Társaság volt első
elnökének emlékezetét óhajtjuk január végén, ha lehet: utolsó szombatján, együttes
ülésünkben felújítani. Kérjük, nb. intézkedését, hogy a mondott időpontban rendelkezésünkre álljon a Tek. Akadémia heti ülésterme d.u. ½ 5 órára.
Budapest, 1938. december 9.
Kiváló tisztelettel
igaz híve
Vikár Béla
elnök
Méltóságos dr. Voinovich Géza
főtitkár úr
Budapest
V. Akadémia utca 2.

495. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1938. december 19.]

Tekintetes Akadémia,
A Kalevala jubileumi díszkiadása, melyet a La Fontaine Irodalmi Társaság adott ki
harmadéve, elfogyott. Csak a finn köztárs. Elnök Úr ajándékozta 200 példányból vannak még meg a Felvidékről visszakerült városokat illető példányok, szám szerint 50.
Még ezenkívül a Grill-féle könyvkereskedés vett át bizományba, 2 hónappal ezelőtt,
22 példányt; ezek a hó végéig bizonyára mind elkelnek.
Minthogy e műre a finn-magyar kulturális egyezménynél, továbbá a küszöbön álló
s a közérdeklődést Finnország iránt világszerte erősen felfokozó olimpiai játékoknál
fogva igen nagy szükség van, − tisztelettel felajánljuk a mű egy népszerű új kiadásának jogát a Tek. Akadémia részére. A váci Kapisztrán nyomdában levő clichék – nagy
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értékük közismert – szintén rendelkezésre állnak. Esetleg az Akadémia áttehetné az
ügyet a Kormányhoz.
Bpest, 1938. dec. 19.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
akad.l.tag
a La Fontaine-Társ. elnöke

496. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1938. december 28.]

Kedves barátom, az általad és társaid által rendelt példányokon kívül a lefordított
költők főbbjei – Koskenniemi, Onerva, Järventaus sat. – példányait is címedre küldöm azzal a kéréssel: juttasd el hozzájuk a mi költségünkre. Neked azonban, éppúgy
mint a költőknek, tp. jár. Ha jónak látod: vígy el egy példányt, csak így fűzve, a köztárs. Elnök úrhoz, megbízásunkból és legmelegebb köszöntésünkkel. dr. Haaviónak
már küldtünk egy példányt; ő nála légy szíves megsürgetni az Edistämisrahasto segélyét, melyről a kötet elején külön lapon, számot adtunk, de még nem kaptuk meg; az
összeget Talas miniszter úr bankjába kérjük befizetni: akkor csorbítatlan kapjuk meg
tőle. Minthogy a II. kötet is jelezve van a címlapon, e végett nagy szükségünk volna
finn anthológiára, lehetőleg 2-3-ra is, hogy a II. kötet jobb lehessen mint az első. Más
országoktól már teljes gyűjteményekkel rendelkezünk anthologiák céljaira. Finn poéták köréből nem kaptunk köteteket, csak Larin-K.és legújabban Vuorela Einaritól.
Suom. saamattomuus! Kötetünk lelkes visszhangra talál itthon. S ez a fő! Azt akarjuk
s el is érjük, hogy a finn-magyar rokonság ügyét szolgálja: Vide: finn-ugorok dala sat.
Hálás köszönettel
híved
Vikár B.

497. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1938. december 30.]

Bpest 1938 12/30
Kedves öcsém,
Ne légy meglepve, ha Dante-pályázatunk 200 P-s 3-ik díját megkapod. Ez már fix
ügy. Az elsőt és 2-ikat kevésbbé kiváló, de a pályázat feltételeit betartott írók kapják.
Egyébként a német nagyon szorongat bennünket. Videant consules! Félek a zs. javaslat európai következményeitől. Ezek iránt jobban vagyok tájékozva, mint politikusaink! Ölel híved,
VB
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498. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1939. január 4.]

Kedves barátom,
E sorokkal együtt megy még 3 db. Északi fény b. címedre. Az egyik a „Suomen
Kirjallisuuden Seuran kirjastolle” lesz szívességedből továbbítandó; a másik kettővel
szíveskedjél belátásod szerint rendelkezni.
Könyvünk hiányait jól ismerjük, de Karácsonyra el kellett készülnünk, s a sietés
ártott. Képes G.-nak egy szép fordítása Bán A. neve alá került.
Kérlek, járj el Haaviónál, hogy küldjék már, ill. fizessék ott be segélyünket. A nyomda minket zaklat. Előfizetések gyűlnek, gyűlnek, de nem a kívánt gyorsasággal. Pedig
már a II. nagyban készül!
Ölel és szívességedet előre is köszöni
híved:
Vikár Béla
Bp., Országház

499. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1939. január 5.]

Kedves öcsém,
köszönet a levelezőlapért! Sajnos az Északi fény kötetből nem tudunk küldeni, mivel a nyomda még nem kapta meg a finn irodalmat külföldön pártoló szervezettől a
pénzt, bár azt megemlítjük a nyomtatott változat 3 oldalán. Jó lenne tudni, mi akadálya van a dolognak. A legrosszabb dolog, ami történhet a Finnország érdekében tett
munkánkban… A művet sietve kellett megcsinálnunk, hogy karácsonyra kijöhessen,
különben lekéstük volna az eladási lehetőséget. És most ez is el van hanyagolva! Hát
olyan sok barátja van Finnországnak itt, akik tesznek is érte és nem csak beszélnek a
testvérországról, stb.? A könyvünket − ha elért a nagyközönséghez − nagy hálával
fogadták. Természetesen. Mindenki finnbarátokként és költőként ismer bennünket.
A fordítások szinte kivétel nélkül jól sikerültek.
Ha jön levél, az Önhöz hasonló finn és magyar barátoktól, felolvassuk valamelyik
e havi La Fontaine társasági ülésünkön.
BÚÉK stb. stb.,
régi barátja
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500. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. január 6.]

Bp. 1939 I/6
Kedves öcsém, Igen örülök, hogy a Dante-hír jó hatást váltott ki nálad. A mi részünkről befejezett ügy – res judicata − az említett döntés. Hogy Dante-ék mikor
hajtják végre, nem tőlünk, hanem tőlük függ. De talán már nem késik soká ez a nem
egészen megbízható Kohnpánia. Kecskemétről további megrendelésünk lesz. A megmaradó készlet azonban már aligha lesz szükséges, mert a Kalevala elfogyó félben
van, legfölebb még egyszer szorulunk 50 példányra füzetedből. A maradékkal te fogsz
rendelkezni. Érdeklődöm munkád folytatása iránt. Adjon az Ég hozzá erőt, egészséget!
Ölel híved
Vikár B

501. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1939. január 28.]

Kedves barátom,
A követségi urak részéről rendelt 5 db. „Északi fényből” járó előfiz. árat: 10 p-t
megkaptuk. Könnyű nekik: ott vannak helyben s olcsón kapják. Nekünk bezzeg sokkal többe kerül, ha ott helyben akarjuk élvezni. Ez még lesz-e az olimpiával kapcsolatban. Ukko tudja… Sokan készülnek innen, nemcsak atléták.
Az Edistämisrahasto határozatára türelmesen várunk. Addig is készítjük a II. kötetet, a svédül író finn költők (Franzén sat.), köztük Runeberg Lotta Svärd-je, azután a
régi népköltők (Puhakka sat.) és azon újabb finnek bemutatásával (Vuorela sat.), akik
kiszorúltak az I-ből. Ujabb remek Kanteletar dbokat is beveszünk, hiszen a java hiányzik a Bán A.-féle fordításból. Ma d.u. Monostory M. ünnepiesen veszi át tőlem az
I. Kötetet, azaz beszéddel (a finn hazaszeretet, hősiesség és magyarbarátság dalairól).
Ugyanővele megyünk majd Kispestre, Bajára és a visszatért városokba. Ezek számára
félretettem 50 db. Dísz Kalevalát (elnöki emblémával). Ha tetszik még tpéldány (nevedben tovább adandólag) örömest küldök! (2-3-4-5 p!)
Ölel és mindent köszön
híved
Vikár B.
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502. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1939. február 3.]

Budapest, 1939 február 3.
Mélyen tisztelt Elnök Úr,
Fenséges Uram!
Folyó hó 17-én, pénteken, délután 4½ órakor a Magyar Goethe-Társaság ülést
óhajtana tartani az Akadémia heti üléstermében. Ez alkalommal Petőfi összes verseinek új német fordítását, Landgraf Lőrinc jeles művét ismertetnők, művészi szavalatok
kíséretében.
Kérjük, méltóztassék erre a célra átengedni a Tudományos Akadémia heti üléstermét. Továbbá legyen szabad folyó hó 25.-re, szombatra, délután 5 órára ugyanezt a
termet a La Fontaine-Társaság ülése számára kérni. Francia ülést tartanánk, mely a
szimbolisták költészetével foglalkoznék, eredeti magyar versek és magyar műfordítások bemutatásával.
Az engedélyért előre is hálás köszönetünket nyilvánítjuk mind a két társaság nevében.
Mély tisztelettel:
Vikár Béla
l.tag
Ő Fensége József Főherceg
Elnök Úrnak
Budapest

503. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1939. február 17.]

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Fenséges uram!
F. hó 28-ára tervezett ülésünk elhalasztását közbejött okok szükségessé teszik. Legyen szabad kérnünk, hogy az említett nap helyett f.év március 3-ára, péntek d.u. 5
órára kegyeskedjék nekünk a heti üléstermet átengedni.
Bpest, 1939. febr. 17.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
l.tag, elnök
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504. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1939. március 1.]

Kedves Öcsém,
Köszönet a lev.lapért s a szíves eljárásokért. Az ajánlott helyekre nagy örömmel
küldenék Kalevala-példányokat, de a mieink – hál’ Isten! – már elfogytak, csupán az
Elnök Úr (Kallio) ajándékozta példányokból maradt még néhány, majd megkérem őt:
engedje meg, hogy példányaiból küldhessünk Finnországba. Bízton hiszem, hogy sikerülni fog. A II. kötet svéd-finn poéták mellőzésével is elég nagy lesz; majd külön
svéd antologiát szerkesztünk a Bellman-centenárium alkalmából s oda vesszük
Runebergéket. Köszönet a jó tanácsért! A II. kötetben korrigálni fogjuk az I-nek hibáit, de meg kellene mondani, hogy Ti mit találtatok benne. Itt csak dicshimnuszokat
olvasunk, így a legnevesebb műbíráló: Kárpáti Auréltól, aki a Vajda J.-Társ. elnöke és
külső, a P.N.-ban. Ezt küldöm, mutasd meg az Edistämisrahasto-nak. Ott nem gondolják meg, hogy könyvünk nem Suominak, hanem Unkarinak szól!
Még egyszer köszönet és üdv!
Híved:
Vikár B.
Bp. Országház

505. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. március 1.]

Budapest, 1939. március 1.
Kedves Barátom!
Ne tulajdonitsd lustaságomnak, hogy csak most válaszolok leveledre. Igen el vagyok foglalva és hozzá még feleségem öt hónap óta nem mehet ki a házból, orvosi
kezelése pedig /: szanatórium stb. :/ igen sokba kerül. Most végre válaszolhatok egyre-másra, de még most is a szintén gyengélkedő és munkaképtelen legjobb tikárom:
Faragó József lesz hivatva egyik-másik előterjesztéseddel foglalkozni. Különben én
nekem már kifelé áll a szekerem rudja nemcsak a La Fontaine Társaságból, hanem
más egyesületekből is, ahol tevékenykedem, mert a 80 év terheit, ujabban, rendkivül
és napról-napra jobban érzem.
A megküldött Északi fényről jó lenne valamelyik helyi lapban irni. Akik eddig
megkapták, nagyon lelkesednek érte. A finneknél azonban valami intrika folyik ellenünk, természetesen ott élő magyarok részéről, akik közül, talán hivatatlanul<sic!>,
valaki vagy valakik arra vállalkoztak, hogy hasonló könyvet üssenek nyélbe. De megelőztük őket, innen a harag. Majd a második kötet, amely jobb lesz az elsőnél, nagy
meglepetéseket fog hozni – azt hiszem – a közönségnek és leginkább a kicsinyeskedő
kritikának.
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Felhivom fgyelmedet arra, hogy a finn müköltésből a legelső magyar forditás –
mint ez a kötetünk bizonyitja – még Szinnyeit megelőzőleg is éntőlem ered.
A továbbiakra majd Faragó ad választ.
Meleg köszöntéssel,
Igaz hived
Vikár Béla

506. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. március 4.]

Kedves Öcsém,
Tegnap – mint a Gazette de Hongrie ma elmondja – elnöki tanácsülésünk megállapítván ápr. 4-i következő ülésünk programmját, amelyen egy francia előadás lesz a
Svájc rheto-román népéről és költészetéről, − óhajtandónak tartotta, hogy ugyanakkor Te is tarts előadást (székfoglalót) vagy a már egyszer csak rövidebben ismertetett
fordításoddal a román népköltésből, vagy más ily tárgyról. Az nem baj, ha már megjelent, elfogadjuk, sőt, akkor is, ha beküldöd felolvasás végett. De ha magad jöhetnél,
útiköltségedet megtérítjük. Berde Máriától is szeretnénk valami részletet kapni készülő Eminescu – vagy más román tárgyú művéből, de ezt csak írásban: én olvasnám fel.
Címét azonban nem tudjuk! Ha te tudod, írj neki kérlek lev.lapot ily értelemben.
Ölel híved
Vikár B.
Bp. 1939 III/4

507. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1939. március 6.]

Fenséges Uram, mélyen tisztelt Elnök Úr!
Legyen szabad a vezetésem alatt álló Magyar Goethe-Társaság felolvasó ülése céljára f.hó 31. napjának, pénteknek délutánját, 5 órától kezdve elkérni a heti üléstermet.
Április hó 4-én, kedden d.u. ugyanazon órára pedig a La Fontaine-Társaság ülése
számára kérjük ugyanazon terem átengedését.
A Goethe-Társaság ülésén vitéz Hódsághy Béla bajai tanár tart előadást Goethe
Faustjáról, a La Fontaine-Társaságban Perrin-Jaquet svájci francia író ismerteti az
ottani rheto-románok irodalmi életét.
Bpest, 1939. III/6
Mély tisztelettel
alázatos szolgája
Vikár Béla
l.tag
elnök
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508. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
[Budapest, 1939. március 11.]

Kedves barátom,
Megküldettem Neked az Ünnep legutóbbi számát, az egyiket Larin Kyösti számára
és kérlek: juttasd el azt ő hozzá, bizonyára örülni fog neki. Multkori lev.lapomon említettem, hogy ha szükségesnek tartod, még szolgálhatunk tpéldányokkal. Ezek tehát
rendelkezésedre állnak. (Talán jó volna Larin K. helyett dr. Haaviónak adni a másodpéldányt?) A könyv még nem terjed kellőképp, de a közokt. kormány meleg ajánlása
meg fogja nyitni előtte az iskolák kapuit, s ez a fontos. Akik megrendelték, nagyon
meg vannak hatva, s nem egy áradozó levelet kaptunk, a pénzen kívül hálás elismeréssel. A II. kötet is kész, de csak akkor adhatjuk ki, ha megérkezik az Edistämisrahasto
segélye.
Szíves fáradozásaidért köszönet! Sokszor üdvözöl:
koko Vikárila

509. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. március 14.]

Kedves Tagtársunk! Április 4.-iki ülésünk programja csak most kész. Székfoglalódat abba illesztettük bele, mint második pontot, de talán csak ily címen: Román népballadák. Az lehet aztán 2, vagy ha az időből kifutja 3is. 20 perc áll rendelkezésre.
A leveledben említett igen érdekes pontokat az ülés után a Szabadság kávéházba
áthelyezett összejövetelünkön beszélhetjük még majd meg. Meghívókat idejekorán
küldünk. Az ülés második fele francia nyelvű lesz.
Szíves üdvözlettel
Igaz híved
Vikár Béla
Bp. 1939 III. 14.

510. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. április 3.]

Kedves öcsém,
Honap, 4-én, d.e. 11-12 a Szabadság kávéházban
Szívesen vár
híved
VB bácsi
1939 IV/3.

EME
379

1939

511. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1939. április 14.]

Méltóságos Uram, mélyen t. Barátom!
Goethe-Társaságunk még egy ülésnapot kér az Akadémiától, nevezetesen f.hó 29ének délutánját 6 órától kezdve. A La Fontaine-Társaság pedig jövő május hó 4-e, d.u.
6 órára kéri a szokott helyiség átengedését záróülése céljaira. Mindkét alkalommal
meg fogjuk hívni közönségünket az Akadémia ünnepi ülésére.
Bpest, 1939 4/14
Kiváló tisztelettel
igaz híve
Vikár Béla
ü.v. társelnök, ill. elnök

512. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. május 30.]

Bp. 1939. 5/30
Kedves öcsém,
Fogas ügyek foglalkoztattak kellemetlenül, dr. Renk fogorvosom keze alatt. Még
most is alig vagyok túl rajtuk. Ebben az évadban már mitsem kezdünk. Úton állók v.
ülők leszünk hol Sopronban, hol Fészkesfehérvárott meg Pécsett. Hát csak így vetem
fel sietve azt az ideát, hogy ide át – már mint a pesti oldalon – budai barátaink ösztönzésére az őszi évadot nagy <olvashatatlan> estével nyitnók meg a Zeneakadémiában, s itt a gazdag műsor keretében a csodaszarvas is megjelenne. Belépődíjak a La F.
T. javára. Közreműködők, természetesen, tdíjat kapnak. Aztán a csodaszarvas-trilógiát – egy-két más írással együtt – kinyomatjuk. Tessék ezen gondolkodni. Üdv debreceni barátainknak.
Szeretettel
Vikár B.
Ps. 1. Tóth Béla dr-nak szíves köszönetemet a szép cikkért. Folytatás pár nap mulva
következik!
Ps. 2. Ma kapott kedves kártya értelmében (B.Sz. elesvén) mégis a fentinél maradok!!
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513. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
[Székesfehérvár, 1939. június 23.]

Székesfehérvár, 1939 6/23
Köszönet a múltkoriért, és sok üdvözlet! Azt kívánom, hogy 10 év múlva is kitűnő
egészségi állapotban üdvözölhessük! Isten segítségét kérjük!
A legnagyobb tisztelettel és szeretettel
az Ön
Vikár B bácsija

514. VIKÁR BÉLA  SKS
[Székesfehérvár, 1939. június 26.]

Székesfehérvár 1939 6/26
Szívbéli köszönet!
Az Ön
Vikárja

515. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1939. szeptember 15.]

Fenséges Uram, mélyen t. Elnök Úr!
Legyen szabad az Akadémia heti üléstermét XX. évi közgyűlésünk megtartása végett f.hó 30-ika, szombat, d.u. ½ 5 = ötödfél órájára elkérnünk.
Minthogy ez a más körülmények közt ünnepi keretben történő ülés ezúttal, tekintve a világpolitikai helyzetet, szükségképen távol fog lenni minden tüntető szándéktól
és csupán a fenforgó irodalmi és gazdasági kérdésekre szorítkozik, azt hisszük, az
Akadémia minden káros következmény nélkül átengedheti nekünk a húsz év óta állandóan rendelkezésünkre bocsátott helyiséget erre az alkalomra.
Budapest, 1939 szept. 15.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
elnök
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516. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1939. szeptember 22.]

Budapest, 1939. szeptember 22.
Kedves Barátom!
Méltóztassál sürgősen tudatni velünk: mi a neve és cime a szegedi kulturtanácsosnak,
vagyis a tanügyi osztály ottani vezetőjének. Az ő cimére akarjuk elküldeni a Szeged
városa részére ajándékul adott Kalevala-példányokat. Az ügyre még majd visszatérünk levélben, mert csakis nagyszabásu és a finn-magyar testvériséget dicsőitő ünnep
keretében történhetik a példányok kiosztása. Igy volt Budapesten is, amikor a Főváros Kalevala-ünnepélyén ez a kiosztás megtörtént.
Meleg köszöntéssel és szives válaszodat mielőbb várva, maradtam
igaz hived
Vikár Béla

517. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. szeptember 26.]

Bp. 1939 9/26
Kedves Öcsém,
A nálam levő „Csodaszarvas” sat. bátran jöhetne az „Egyedül vagyunk” hasábjain.
A kéziratot azért nem küldtem el, mert nagyban készítjük elő a tervbe vett finn-ugor
estét a Zeneakadémia nagytermében, ahol Neked a csodaszarvast kellene elővezetned
(a Vikár-vers nélkül!) Ha szükség van a kéziratra, szívesen elküldöm azonnal, csak írd
meg. Az „Egyedül vagyunk”-beli közlés nem akadály a felolvasás szempontjából,
mert sajnos a lap címe a lapra nézve is igazat fejez ki. Ha nem ad tdíjat: kár (sőt Vikár)
odaadni nekik. Nálunk azonban még várnia kell; minden fennakad most e végzetes
napok során. Még ülést sem tartottunk mostanáig. Eziránt megegyeztünk az Akadémiával… Debrecenben is esedékes volna egy finn-magyar est! Erről majd legközelebb.
Szíves üdvözlettel
szerető bátyád
Vikár B.
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518. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1939. október 2.]

Budapest, 1939. október 2.
Kedves Barátom!
Szives levelezőlapodat hálás köszönettel fogadtam. Örvendetes dolog volt tudomásul vennem azt, hogy a Finn-ugor Kulturbizottság Helsinkiben tiszteletbeli elnökévé
választott. Mostanáig ezt nem tudtam. Igyekezni fogok erre a tisztségre rászolgálni.
Kiss Károly tanfelügyelő urnak azonnal irtam, és remélem, hogy dr. Pálfy György
kulturtanácsosnok urral együtt a tervbevett és szerintem is a rokonsági nap keretében
megtartható ünnepélyt sikerrel rendezni fogja. Nem tudom, megkaptad-e már az
Északi fényt.
Mindenesetre viszünk le példányokat ebből az első kötetből, melynek azonban a
mai körülmények között aligha lesz folytatása egyelőre.
Őszinte köszönettel és igaz tisztelettel, hived:
VikárB

519. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1939. október 2.]

Budapest 1939 X .2.
Drága Öcsém!
Csak most értünk haza. Nagyon beteg voltam. Kézhez kaptam − a rengeteg posta
között − az Uusi Suomi számát, melyben a finn antológiánkról írt kritika található.
Kérem, adja át Kulainak meleg köszönetem kifejezését. Az antológia II. kötete lassan
készül. Sokkal jobb lesz, mint az I., mivel Tarkiainen professzor a segítségünkre volt.
De a nyomatás bizonytalan, papírhiány fenyeget. Finn–magyar nyomdát kellene alapítani! Talán sikerül. Sok üdvözlet és köszönet!
Testvére,
Vikár B

520. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1939. november 17.]

Kedves Öcsém,
Most nagyban elfoglal a Kalevala III. kiadása. 10.000 példányban nyomatjuk, 3
kötetre elosztva, a 16 ív kötve összesen 2 P 88 f-ért! A teljes kiadást adjuk lapalji jegy-
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zetekkel több mint 7000 megrendelést kaptunk már előre. Az Ut a Kalevalához egytől
egyig el fog fogyni – ráadásul fogjuk adni az iskoláknak és könyvtáraknak. A jubileumi díszkiadás egészen elfogyott. Ugyszintén a grúz eposz: Tariel, a párducbőrös lovag, Zichy M. képeivel. Ezt is ujra kiadjuk, ha elfogy a 7000-en felüli 3000 p. is. Egyelőre türelem. Kerényivel tárgyalni fogunk.
A P. Ll.-hoz gratulálunk.
Ölel híved
Vikár B
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521. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1940. február 27.]

Kedves öcsém,
A 20 P-t 50 db Ut a K.-ért küldtem. F. köv. Most van sajtó alatt – igen sok munkámmal – a III. kiadás (10000 példány, á 2P88f). eddig 7000 dbon felül van megrendelésünk. Ujjászületés! Gaudium! Finn diadal. Megjelenését finn-magyar ünneppel üljük
majd meg, talán áprilisban. Hozzám írt hosszú leveled – talán a legszebb írásod – s a
rá adandó válasz főtárgya lesz annak az ülésnek. Ez alkalomból játékos verset írtam
hozzád, legközelebb levélben küldöm azt is.
Ölel
igaz híved
VB
Bp. 1940 2/27

522. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1940. március 1.]

A Kalevala III. (olcsó, jegyzetes)
kiadása elé
Gulyás Pálnak
Ne gondold ám, hogy a henyelés
puha pamlagján petyhűdök.
Oh, távol tőlem ilyen visszaélés:
nem vagyok lomha testű dög.
Ellenkezőleg:
csak a munkámnak, levegőmnek
él bennem a lélek,
során talán még egy-két-három esztendőnek,
ameddig tetszik Teremtőmnek.
De, bár az Akadémiába
dugtak levelező tagúl,
én nem levelezek! Hiába,
inkább virágzok konokúl.
Te, az írásnak
nagy mestere, tőlem ne várj, csak
virágot: azzal várlak!
Termek, noha sok mesternyalnok
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az orrát fintorítja rá:
„Mily földszagú virág! Javallnók:
új útra térj, te vén iá.”
Termek, noha szúrós, a –
mit fám terem: a rózsa.
De szeretei a Dózsa
György népe: a csikósa,
Gulyása (jósa!),
sőt sok tudósa,
kisvárosi, nagyvárosi lakósa…
Vagyok – lelkül – mindannyinak adósa.
(Testűl – majd Szendy tesz valaha róla,
dísz-sírhelyek kegyes adakozója.)
A kuvasz, hogyha tizenkettőt
fiadz, neki nem kényelem.
Én ötvenet szültem, s ezen főtt
mind máig a szegény fejem.
Mert „mit tesz Isten”:
most harmadizben
kell ruha rájuk, hányszor ötven!
Olcsó legyen és díszes szörnyen.
Oly nagyravágyók: be nem érik
egypár ezerrel , tízezer
darab kell magyar ruha nékik:
rám nézve mily gond, mily teher!
Most éjjel-nappal
ez az ötven angyal
szuttyongat, hajszol, sarkal –
csak győzzem kézzel-lábbal, farkkal.
Hisz tudhatod: farkinca nélkül
hiányos ám a toalett.
Színes farkinca kívül-bévül,
mielőtt hölgyünk tovalejt!…
Nos, kész a ruházat
és farkincákat
hord száz meg százat,
mind jól is állhat;
s ha meg kívántad
birálni 50 asszonykámat:
hát csak vígan biráljad!
Az a fark-park nem árthat,
de sőt lehet: irányt ad.
Vikár Béla
Bpest, 1940 2/27
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p.s. A farkincák persze: a jegyzetek. Aprók, de sok új lesz köztük. Aztán: Bevezetés,
Kisérő szó sat. Ennek elkészültére, áprilisban, rendezzük a tervbe vett finn-magyar
ülést. A Te szép leveledet (hogyan készült a magyar Kalevala?) változtatás nélkül venném be a tárgysorba és utána: mutatvány a Kalevalából, majd az én (humoros) válaszom.
De itt áll a régi mondás: on propose, dieux dispose.

523. VIKÁR BÉLA  ADY TÁRSASÁG
[Budapest, 1940. március 18.]

Tekintetes
Ady Társaság
Debrecen.
Szives tudomására hozzuk Önöknek, mint rokon Társaságnak, hogy a La Fontaine
Világirodalmi társaság két nevezetes irodalmi mü kiadásával ünnepli meg Mátyás
király emlékesztendejét: a finn Kalevala harmadik kiadásával, valamint Janus
Panonius költeményeinek uj magyar forditásával. Az előbbi mü különösen mostanában sokkal ismertebb annál, hogy arról bővebben kellene szólanunk és az ország
minden részéből befutott számtalan megrendelés tanusitja az iránta megnyilvánuló
érdeklődést. Másik kiadványunk Mátyás király udvari költöjét mutatja be élvezhető
friss forditásban. Mindkét mü megjelenése alkalmából Társaságunk ülést rendezett.
A Kalevala harmadik, népszerü kiadásának megjelenése alkalmából folyó hó 31-én a
budapesti Zeneakadémia nagytermében rendezünk ünnepi ülést, amelyen a finn követ őexcellenciája is szerepel és Vikár Béla elmondja: hogyan készült a magyar Kalevala. Ezen a matinén a Kalevala egyrésze szinpadra átdolgozva is előadásra kerül.
Ennek szinlapja a következő: Lemminkejnen anyja, /hitrege/ Vikár Béla Kalevalaforditásából. Szinre alkalmazta dr. Gombos László. Zenéjét szerezte Lányi Viktor.
Szereplők: /nálunk/ Hettyey Aranka, Vizváry Mariska, Somody Pál, Kulcsár Irma,
Eöry Kató és Kónya Klári.
Készek volnánk ezeket a magas szinvonalu üléseinket a most bemutatásra kerülő
jelenettel együtt /az Önök szereposztásában/ Debrecenben megismételni. Az üléseken megjelenne az alulirott elnök, Huszti József egy.professzor, Geréb László, a teljes
magyar Janus forditója és egyik-másik müvészünk a fenti ensembleből.
Ezen sorainkkal érdekmenetes kulturális célt kivánunk szolgálni. Az előadások
esetleges tiszta jövedelme a finn Vöröskeresztnek juttatnók.
Hazafias üdvözlettel és kiváló tisztelettel
Vikár Béla
elnök
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524. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1940. március 19.]

Bp. 1940 3/19
Kedves öcsém,
A Domby-tanulmányt meg- és bekaptam. Nagyon élveztem. Már rég szóbahozott
finn-magyar ülésünk programmja túlnőtt előleges számításainkon, a Te nagyszerű
leveledet nem tudtam már beiktatni, de a választ előadásomban megadom kérdéseidre. Talán Debrecenben nyélbe tudnátok még ütni egy finn ülést ugyanazon alkalomból mint a mienk; t. i. hogy a Kalevala kiadása (10000 példány!) megjelent. Irodalmi
esemény, mert – ami csoda – valamennyi példány előre elfogyott, sőt ma már a 11.
ezeret nyomtatjuk. Elő- és zárószóval, jegyzetekkel, 3 kötetben, (de képek nélkül) öszszesen 2 P 88 f. Bizonyára láttad is a P. H.-ban sat. hirdetésünket, dr. Supka Géza
tagtársunk művét. A matinén egy kis Kalevala jelenet is szerepel. (6 személlyel, finn
nemzeti ruhákban). Gyönyörű plakát virít Bp. utcáin.
Hónapokkal ezelőtt befolyamodtunk Hómanhoz, hogy az olcsó kiadást rendelje
meg a népkönyvtárak részére. („Sajnálja, de nincs fedezet.”) Most lefőztük és még
többször le fogjuk főzni a sváblelkű nagy urat és környezetét.
Racine-könyvecskénk és Janus Pannoniusunk is sajtó alatt. Egy kis füzetemet (Apponyi mint szónok) a gyorsírók adták ki. Megkapod póstán. A hátralékot (40 P) szintén hamarosan!
Ölel híved,
Vikár Béla

525. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1940. május 25.]

Kedves barátom,
Az Offizinával rendben leszünk. Remélhetőleg a könyvnap ki fog húzni a bajból.
Mert most bizony csehül állunk! Az új és olcsó Kalevalát nagyon kellene pártolni,
értsd: portálni; Társaságunk léte függ ettől. T.i. roppant nagy befektetéssel csináltuk.
Azért jut neked is. De – türelem!
Ölel
szer. bátyád
Vikár B.
1940 5/25
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526. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Budapest, 1940. július 1.]

CSEKEY SZÓZATA
A Szózat – egy híján húsz
idegen nép vizén húz,
s a szép dalcsónak éneke
hangján hevül a földteke,
mert szebbet annál sohse hall
a hazáról, mint ez a dal!
A Szózatnak visszhangja kel,
s a hazájához hű kebel
ily ihletésre valamennyi országban ünnepel.
Ime, létünk bár egy sor emberöltő,
száz év után is él a Szózat-költő…
A nagyfejű irodalmárok
szemében – hisz’ innen guba
nem néz ki! – ez tán Hekuba;
s ha professzor Csekey nincs
és nem szól: „Magyarom, ide tekints!”
s avatossan föl nem szedi
a világhíres nemzeti
magyar dalt (más-más hangszeren),
hát mind e kincs
együtt soha meg nem jelen!
A nagyfejű irodalmárok
előtt lehet az Hekuba;
én rajtuk kívül állok
és – és bár egyébként rútul állok:
immár a manalai kapuba –
nemes művedhez szívből gratulálok!
Bp. 1940 VII/1
Ölel híved
Vikár Béla
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527. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
[Székesfehérvár, 1940. július 17.]

Kedves barátom,
Sortavala város köszönőlevele a jeles Északi írásokért címedre itt megy. Szintúgy
Pärnuba küldött s onnan Szfehérvárra hozzám visszajött lev.lapom. Ebben foglalt
óhajomat, hogy közgyűlésünkön, szept. végén rövid beszámolóval örvendeztess meg
bennünket, ezúton ismételem. Arról nem írtál: megkapta-e Svinhufvud elnök úr az ő
díszpéldányát, vagy ez iránt máskép voltál kénytelen intézkedni.
Az új Magyarságban közzétett ripost kitűnő. Abból könnyű lesz a Társaságunkat
érdeklő részt kiszakítani és egy kis bevezetéssel (pro futuro!) közgyűlésünkön előterjeszteni az Elnökség nevében.
Sikeres eljárásod nagy hálára kötelezte Társaságunkat. Ennek kifejezést fogok adni
elnöki megnyitómban.
Kedves nődnek meleg gratulációmat, neked ugyanazt és őszinte köszönetemet
nyilvánítom,
igaz híved,
szerető bátyád
Vikár Béla

528. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Székesfehérvár, 1940. augusztus 17.]

Székesfehérvár, 1940 8/17
Kedves barátom,
Két hónap óta teljes, majdnem végkimerültség – ezért nem tudtam írni. Nyélbeütöttünk egy Racine-emléket (Grill könyvker. Bp. V. Dorottya u.) igen nagy kínok
között. Most itt pihenem ki a fáradalmakat szept. közepéig.
NB. Kalevala III-ból csak egyetlen példányom van, úgy jártunk vele, mint Szabó D.
a kiadóival. A magyar zs. áttelepülés tervéről ezt írtam egy nyilas honatyának:
Tenéked tetszik Madagaszkár,
De nem mégy oda magad! Az kár!
Többet majd Bpről
Ölel híved,
Vikár B.
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529. VIKÁR BÉLA  BODOR ALADÁR (?)
[Budapest, 1940. szeptember 19.]

Kedves barátom,
Kalevalai kalandjaimat szíves üdvözlettel íme hozzád juttatom. Egyben finnus
módra megköszönöm a szép Racine-cikket: „Kiitoksia viimeisestä!”. Szíveskedjél
azonban átolvasni a szöveget, mert épp elutazás előtt (Fészkesfehérvárra) nem értem
rá, hogy átnézzem a gépi másolatot.
Bp. 1940 VIII/1
Ölel
Igaz híved
Vikár Béla
Most hazaérve, átnéztem és azt gondolom: éppen most, a finn atléták ittléte alatt jó
lenne sort keríteni rá két folytatásban. Az ne ijesszen meg, hogy a) egy kis finn szöveg
is bele van szőve és b) némi magyar versidomi magyarázat terheli a folyamatos szöveget. Arany János nem ismerte az egész magyar dalköltést, l. a csodaszarvas-regét nála.
Én sokszorosan többet jegyeztem föl Nagy-Magyarországban mint bárki más. Ezt a
megfigyelésemet Gyulai Pál megjegyzés nélkül tette közzé a Budapesti Szemlében
(1888-9).
Kéziratomat reád bízva, szeretettel köszönt
Béla bá
40 9/19.
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530. VIKÁR BÉLA  GÖMÖRI JENŐ TAMÁS
[Budapest, 1941. február 16.]

Kedves Öcsém,
Köszönet a levélért! Lám csak most jutok hozzá, hogy annak vételét elismerjem.
De sokmindenféle baj van. Az irodalmi társaságok (kivéve a német-magyart!) csak
úgy tengnek-lengnek, a mieink is. Ámde készül egy „felvidéki” ülés s annak keretében sorra kerül K. öcsém is. Ez régibb terveink egyike s Isten segítségével meg is valósítjuk majd.
Bp. 1941. 2/16
Szíves üdv,
híve
Vikár B.

531. VIKÁR BÉLA  BEKE ÖDÖN
[Budapest, 1941. május 13.]

Kedves öcsém,
Ortutay még nem jelentkezett nálam. Az ellenkező meglepett volna. Ezektől a mai
fiataloktól az ember nem várhat olyasmit, amit egy félmüvelt hölgy igy fejezett ki:
„Tessék egy kis figyelmet érinteni!” A helyzet az, hogy gyorsirási följegyzéseimmel
eddig az Akadémia törődött, de ujabban ennek semmi jelét nem látom. Ott dr. Gergely Pál irta át – hibátlanul – a stenogrammokat. Én ezt csak úgy tehetném, ha
gyorsirót alkalmazhatnék s annak diktálhatnám mindenekelőtt birtokomban levő s
idegenekre nem bizható, nehéz olvasatu szövegeket. Németh Gyuláék ebbe aligha
mehetnének bele, igy hát minek kopogtassak náluk, habár a munka igen kedvemre
való volna.
Ennyit szives közlésére válaszul.
Üdvözli
igaz hive
Vikár B.
Budapest, 1941. május 13.

EME
392

Levelek

532. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Budapest, 1941. július 4.]

Budapest, 1941. julius 4.
Kedves Barátom!
Van szerencsém ide mellékelve eljuttatni hozzád még hátralevő két kéziratomat.
Egyik a népköltési gyűjtés új módszeréről szóló tanulmányom és jelentésem, amelyet
annak idején Vargha Gyula mutatott be a Kisfaludy Társaság előtt. A másik szól La
Fontaine „összes” meséiről és egy előterjesztést foglal magában, amely arra céloz,
hogy a tekintetes Akadémia tegye magáévá a La Fontaine mesék magyarázatos, népies kiadásának ügyét. Ezt ugyanis a mostanában nagyon hangosan jelentkező, de jól
megalapozott népkulturai mozgalom sürgeti folytonosan és részünkről azt tartjuk: e
sürgetésnek senki sem tudna jobban megfelelni, mint az Akadémia. Véleményünk
szerint ebbe a népies kiadásba kellene felvenni Kozma Andornak és Zempléni Árpádnak hátrahagyott és sem az első, sem a most elkészülő kiadásba fel nem vett fordításait a mesékből. Jóllehet, ezek a fordítások kevesebb filológiai hűséggel adják viszsza a meséket, mint a többiek, amelyek mind a saját fordításaim s az említett két
kiadásba fel vannak véve, − de népiesebbek és költőiebbek is amazoknál, s így, tapasztalatunk szerint, igen nagy hasznára válnának a tervezett népies kiadásnak. Kérjük,
méltóztassál annak idején a tekintetes Akadémia elé terjeszteni tiszteletteljes indítványunkat. A népies kiadást teljesen átengednők az Akadémiának és bizvást reméljük,
hogy az jól kifizetné magát. Az Akadémia pedig ezzel éppen a népfront felé igen
hathatós lépést tenne s talán új alapítókra is számíthatna.
Fogadd megkülönböztetett tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Régi híved:
Vikár Béla
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak,
Budapest
Akadémia

533. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1941. szeptember 18.]

Kedves barátom,
Most tértünk vissza nyaralásunkból (amelyet inkább sz. kezdőbetű illetne meg.
Kimerülve, betegen.
Örülök nagyszerű tervednek. Tartunk majd egy ülést: La F. meséinek első teljes
kiadása megjelenik Hankiss prof. kitűnő előszavával, jegyzeteivel, Haranghy Jenő képeivel – ez foglalkoztat most éjjel-nappal. De lesz nagy finn ülésünk is: ott volna majd
helyén a Magyarság három arcának bemutatása. Ugyanakkor beszélhetünk alaposan
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az ügy további sorsáról. Okt. 11-én, d.u. ½ 6 ünnepi ülés gróf Teleki Pál emlékezetére.
Illő lenne erre feljönni a városnak is, meghívhatnád az elnökség megbízásából mint r.
tagunk. Esetleg magad is feljöhetnél, más ügyeid intésével <sic!>, ha ilyenek miatt
amúgy is dolgod volna itt.
Egyébként úgy érezzük magunkat, mint a „más állapotú” nő: a körülményekhez
képest jól.
Szeretettel köszönt öreg híved
Vikár B.

534. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1941. október 23.]

La Fontaine Akadémia
Bp. 1941 10/23
Kedves barátom,
1) November 23-án vasárnap d.e. 11-kor a Zeneakadémia kamaratermében (II.
em.) finn ülést tartunk, melynek második pontja lenne a te felolvasásod a Kalevalából. A magyar nemzet Kalevala-arca” cím kissé fellengzős; elég lenne: ”A magyar
nemzet és a Kalevala”. Utána Nagy István a Nemzeti Színház tagja előad „részletet a
Kalevalából.” Mányoky Vilma titkárnőnk, a finn Lotta Svärd szervezet magyar tagja
tart előadást vet. képekkel a Lottákról.
Finn dalok és végül néhány szó a finn-magyar rokonságról (VB – nem a Völkischer
Beobachter!) Tehát: egy fényes műsor, amely méltó lesz a finnekhez. Előadásod azonban, tekintve az idő kimért voltát, ne legyen hosszabb 25 percnél, ennyit P-ben az
előadónak juttatunk stante pede. A többiről majd ott beszélünk!
Hankiss prof. Előszót ígért a Danté-nál készülő új és teljes La Fontaine-mesékhez.
Nagyon kérlek: keresd fel őt és tudd meg tőle, kész-e az Előszó. Mivel a Dante hímezhámoz, tőled szeretnők az igazságot megtudni. Ha még hozzá sem fogott H., akkor
lemondunk őróla s magunk írjuk meg az Előszót. Szíves válaszod elvártában vagyok
Igaz híved
Vikár B

535. VIKÁR BÉLA  FÓGEL SÁNDOR
[Budapest, 1941. november 11.]

Kedves barátom,
Szeretném, ha veled alkalmam nyilna beszélni. Hogyan volna ez elérhető? Telefonon nem sikerült. Talán Te adnál módot reá. Telefonom 110 488. D.e. 9 – 9 ½.
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Köszönet a Celtis Konrád könyvért! Nagyon élveztem. Visszatérünk majd reá. Humanista versem itt van a Fógel névről sat.
Bp. 1941 XI/11
Ölel híved
Vikár B.
FÓGEL
A Fógel név nem vogelfrei.
Tiszteld! Ez a parancsolat.
Kettő volt: egy meg egy – az zwei,
és egyik már a föld alatt –
kettő közül csak egy maradt,
aki Celtis Konrádot irta
s humánusabb mint bármely humanista.
Humánusabb, mert kiemelt
egy lángelmét az éj ködéből,
oly korból, mely a szűzlepelt
lehúzza finoman a hölgy öléről.
Mily áldás, égi malaszttal fölérő!
Mert a lehúzott mez alól
az örök-egy bűbáj dalol.
S az áldást megnöveli még,
hogy nincs jelen a policáj!
Ha megsegít a kegyes ég,
cenzúra nélkül int a báj,
s az ifjuság boldog, nevet
s igeragozva – ein, zwei, drei!
Örül, hogy azt az édeni
dalt cenzor nélkül éldeli.
Bp. 1941. XI/6
Szíves üdvözlettel
igaz híved
Vikár Béla
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536. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1941. november 20.]

Eotvoskollegium diakinternatus var = vikar

537. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1941. november 26.]

Budapest 41. 11/26.
Drága öcsém,
itt küldöm Önnek az Északi fény kötetet, valamint a Magyar Goethe és a La Fontaine Társaság meghívóit. Az első egy adag fordítást tartalmaz az Ön műveiből (verseiből) és az utóbbiban megemlítjük „Nagy Péter ítélete” címűt, mely elhangzott a
nagyszabású ülésen. Szívesen írnék (méghozzá ingyen!) az Uusi Suomi lapba, melynek tudósítója voltam valamikor, de szükségem lenne egy igazolványra, amilyenem
korábban is volt már. Legyen olyan kedves, járjon közbe ennek érdekében. A „Nagy
P.” hamarosan megjelenik és el is küldöm. Testvéri üdvözlettel a barátainak is!
Vikár B bácsi
Azt az antológiát kétnyelvűen is ki kellene adni!! (egymás mellett)

538. VIKÁR BÉLA  HANKISS JÁNOS
[Budapest, 1941. december 1.]

Budapest, 1941. december 1.
Kedves Barátom!
A Dante még mostanáig sem felelt ajánlott levelemre, amelyben kérdeztük: hogyan
áll La Fontaine összes meséinek ügye náluk. Minthogy ez iránt a Külügyminisztérium, valamint a vallás- és közoktatásügyi kormány is érdeklődik, mégpedig olyannyira, hogy a kettő együtt 70 példányt rendelt meg az uj kiadásból, − e hatóságoknak
jelentést fogok tenni, ha tovább is szabotálja a Dante ezt a fontos kérdést. Minthogy
ártani nekik a világért sem akarnék, ajánlom, hogy méltóztassál őket figyelmeztetni
eljárásuknak várható káros következményeire.
A Forrásnál igen jó hasznát vennétek egyik titkárunknak: dr. Bory Istvánnak. Ez a
képviselőház naplószerkesztőségében kiváló munkát végez, képzett nyelvész és irodalmár s vállalatotok fellenditése céljából alkalmazni kellene őt délutáni munkára ott
a Forrásnál. Vidéken lakik, de akkor itt maradna egész nap a fővárosban, s ez nekünk:
a La Fontaine Társaságnak is igen jelentékeny hasznot biztositana. Legügyesebb és
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legképzettebb emberünk a titkárok közül. A hat közül messze kiemelkedik politikai
és egyéb tudásával.
La Fontaine Társaságunk illenék, hogy Neked is állandóan szivügyed legyen, s ha
már eddig annyi értékes munkát fektettél bele, mint az első kiadás jegyzetei s a most
függőben levő másodiknak előszava, − jó lenne egyszer ismét előadóasztalunknál is
jelentkezned valami francia irodalmi üggyel.
Addig is minden jót kiván
igaz tisztelettel
régi hived
Vikár Béla
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539. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1942. március 11.]

Budapest, 1942 III/11
Drága öcsém,
még mindig beteg vagyok, nem bírom megírni az előszót. Sikeresen lefordítottam
a Nagy Péter ítélete és a Róka és a Sün műveket. Még nem jelentek meg, biztosan
azért, mert a ruszkit szabad és kell is ütni, de nem megengedett szidni. Kulai írhatna
bevezetőt a természetről és elküldhetné nekem (fontos: a humor és történelmi perspektíva) kiegészítés és javítás céljából.
Üdvözletek!
Vikár B

540. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1942. április 4.]

Drága öcsém,
köszönet a Suomen Kuvalehti lapért! Nagy örömmel olvasom. Nagy Péter ítélete és
a Róka és a Sün művek már Faragó Józsefnél vannak. Sajnos, már nem tudom úgy
követni a finn dolgokat, mint eddig. „Hátsófélre” szorítottak − amint észrevettem.
Lásd: az Uusi Suomi lap. Itt is ugyanaz a hangulat van ellenem. Különben, ha sikerül
kinyomatni a könyvet, szívesen megírom az előszót.
Budapest, 1942. IV/4.
Köszönet mégegyszer és üdvözlet teljes szívből!
Vikár B

541. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Székesfehérvár, 1942. augusztus 28.]

Kedves Vilma,
a küldött lev.lap tárgytalan. Nem mehetek föl Bpestre, elhalasztottuk az aug. 30-iki
előadást. Ellenben szept. 30, szintén 7.50, ahol Maga is felolvas, − érvényben marad.
A szövegen sokat kellett változtatni: pongyola volt (akkor még nem gondolt arra
ugye, hogy a mikrofon elé fog állani?) Keresztes-Fischernét és a főcserkész Anna
fhgasszonyt be kell iktatni. Ettől függ a komoly siker. De különben a felolvasás azt
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hiszem tetszeni fog és Magának feltétlenül nagyot használ. Jó lenne a Rádiónál azonnal jelentkezni, mihelyt megérkezik és figyelmeztetni őket (Rádió, Irodalmi osztály)
a Maga telefonjára, t. i. hogy lakása van Bpesten! A kéziratot ők aztán nyomban elküldik Önnek, hogy előadás előtt nyugodtan elolvashassa. Nem szabad sehol megemlíteni, hogy én belejavítottam! Előadás után az és és a Maga felolvasása − a 3-ik ponttal:
Finn költők Magyarországról, Faragó J. (és a bevezető finn himnusszal Várady Imre)
külön kinyomatjuk. Erre szükség is van, reklamálni fogják szerte a hazában!
Remélem, hogy szept. elején jókor itt lesz és utasításaimat hiven követni fogja (fejvesztés terhe alatt!) Csókoljuk mindhárman szeretettel
Béla bácsi
1942 8/28
Ps. Mi szept. 9-ig vagyunk itt. Jöjjenek le! Potom költség.

542. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Székesfehérvár, 1942. szeptember 3.]

Kedves Vilma,
Mihelyt megérkezik (remélem pár nap múlva már) hívja föl telefonon a Rádió −
Magyar Távirati Iroda − Irodalmi Osztályát és kérje be tőlük a saját felolvasását (szept.
10, d.u. 7 úra 50 p). Én ütöttem nyélbe a Maga fogalmazványából, amely nálam maradt pár évvel ezelőtt, csak az ujabb fejleményekkel (Keresztes-Fischerné, Anna
főhgasszony és Lindenmayer Antonia) bővítettem ki szükség szerint. Szükség, mely
Maga távollétében törvényt bont. A szövegen nem szabad változtatni, úgy olvassa
majd fel utánam, ahogy a Rádiótól kapja. Kinyomatjuk az egész ünnepi est („Magyar
kard a magyar hazáért”) szövegét, s akkor bővítheti, stilizálhatja bátran, nem fog neki
ártani a revízió. De nagy kitüntetés, hogy kérés nélkül, önként beiktatták társaságunkat az ünnepi előadássorozatba! És én a világért sem akartam (pláne pénzről is van
szó, hogy Maga kimaradjon e szép alkalomból.)
Hogylétükről s az ügyállásról szintén híradást várok.
Szeretettel és sok üdvözlettel mind3unktól
Béla bácsi

543. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
[Budapest, 1942. december]

Vikár Béláné
Böke Cornélia
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544. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1942. december 15.]

A mélységes bánatunkban kifejezett baráti részvétért hálás köszönetet mond
Budapest, 1942. december hó
[igaz szeretettel]
Vikár Béla és családja
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545. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1943. január 20.]

Kedves Barátom,
Sajnos, a viszonyok itt rosszak. Nem olvastad versemet A híd legújabb számában?
József Jolán „intervewet” csinált rólunk, sokat írt, csak azt nem, hogy milyen sok
nehézséggel küzdünk. Feleségem halála mindent felforgatott nálunk. Nagy gyászunkhoz méltók az állapotaink. Ezért nagyon fájlalom, hogy kedves fiadat nem vállalhatjuk. Németh L. — talán más helyzetben van. De nem hiszem… Te azonban légy pontos, vasárnap (28.) d.e. 11-kor pontosan kezdünk.
Benne van a meghívóban, melyet bizonyára már meg is kaptál
Bp. 1943 1/20.
Ölel híved
Vikár

546. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1943. február 3.]

Budapest, 1943. február 3.
Kedves barátom!
Február 28-án, vasárnap d.e. 11 órakor a Zeneakadémia kamaratermében „északi
matinét” tartunk, a / Finnország, b/ Svédország és c/ Norvégia tiszteletére.
Az a/ alatti részben a Kalevalát és a finn lottákat ünnepeljük. Ide kellene bekapcsolódnod egy rövid, 10 erces részlettel a Kalevala új kiadásához írt előszavadból, vagy
külön erre az alkalomra írt lendületes kis tanulmánnyal. Természetesen utiköltség
plus tiszteletdij biztositva.
Ugyebár számithatunk reád? [Nagyon vágyódom már a veled való beszélgetésre.]
Ölel
hived
Vikár Béla
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547. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1943. június 7.]

Kedves barátom,
A Kalevala IV. kiadásával még mindig nem jutottunk dűlőre. Az ügy igen nyugtalanít. Már kiadó is jelentkezett, Püski pedig hallgat mint a sír. Úgy látszik, közzé akarja tenni, de nem tudja. Vagy közzéteszi a nélkül, hogy én láttam volna. Ilyesmit nem
acceptálok! A Kalevala nálam nélkül meg nem jelenhetik. Nagyon jól esnék, ha meg
tudnál nyugtatni.
Én most megyek szanatoriumba (a Siestába, Bpest) és rám férne egy kis nyugalom
a súlyos sorscsapások után.
Ölel híved
Vikár
Bp. 1943. VI./7.
Siesta, XII. Ráth György u.

548. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1943. július 31.]

Kedves Barátom,
Isten tudja: hol vagy Te most. Mindamellett fölkereslek, ha csak lehet. Tudatnom
kell a nagy újdonságot: Somody Pál barátom az ifjuság számára Vácon, Gallén-Kallela
képeivel „Kis Kalevalát” akar nyomatni Kapisztránéknál és Te rád bízná az ügynek
szellemi részét. Minden énekből valami mutatványt és az akad. I. kiadásból az énekek
eleibe a Lönnrot szerkesztette kivonatot. Pedagogiai szempontok – Gulyás Pálnál ki a
hivatottabb erre?
Örülnék, ha e szép terv mentül előbb magvalósulna.
Én aug 6-tól: Bp. Hárshegyi idegszanatorium.
Bp. 1943. 7/31
Ölel
igaz híved
Vikár B.

549. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1943. augusztus 17.]

Kedves barátom,
Éppen indulatoskodom Dunavecsére, idősb nővéremhez, aki még nagy legény:
csak 87 éves, s úgy mozog mint egy fiatal leány. Ilyen fajtából valók vagyunk mi!
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Püskiről mitsem hallok. Rá kellene dörrenteni á la Vikár: Püski, Kalevalát süss ki!
Vagy pedig: hücs ki. Mint a kanásznóta mondja: Hücs ki disznó a berekbe, csak a füle
látszik, kanászlegény a bokorba menyecskével játszik. Tán ilyesmivel van elfoglalva P.
öcsénk?
A Kis Kalevala megrekedt. Somody fogja kiadni Veled, de mint a Kalevala tulajdonosának: a La F. T. megbizott kiadója. Vide: La Fontaine-mesék és Dante
Sokszor ölel híved
Vikár
P.s. Gratulálok a Magyar Csillagban rólad írt szép és igazságos ismertetéshez!
„Én vagyok Pali gulyás,
én őrzöm a lelki gulyát”
– ez vár reád, meglátod!
Fenti

550. VIKÁR BÉLA  SIKLÓSSY LÁSZLÓ
[Budapest, 1943. november 24.]

Kedves Barátom,
Dec. 17-én, d.u. 6 ½ órakor „felvidéki” ülést óhajtunk tartani a Zeneakadémia kamaratermében. Márai t. tagtársunkat invitáljuk egy felolvasásra Kassai emlékei köréből. Légy szíves őt erre megbízásunkból fölszólítani. Megjelent dolgokat is lehet. És
talán éppen Te felolvashatnád helyette?
A P.H.-ban f.é. május 28(?) megjelent egy félbeszakított víg tárcám: Kalandjaink La
Fontaine körül. A nagyobbik felét vagy a cenzura vagy a szerkesztőség törölte, sajnos
a tdíjat is. Figyelmeztesd kérlek a kiadóhivatalt!
Baráti szivességedre számít
régi (sajnos: nagyon régi)
igaz híved
Vikár Béla

551. VIKÁR BÉLA  VÁRADI LÁSZLÓ
[Budapest, 1943. december 28.]

Budapest, 1942. december 28.
Kedves öcsém!
Koivistoinen szinmüve: Az élet ive, elő- és utójátékával együtt már régen elkészült
magyar forditásban. Be is nyujtottam illetékes helyre és foglalkoznak vele hónapok
óta. Szükséges volna azonban, hogy az ügyről személyesen tárgyaljunk, és a zene-,
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valamint a várható előadás egyéb feltételei iránt megállapodjunk. Ezt levél utján elintézni nem lehet. Kérem tehát, igyekezzék kieszközölni, hogy pár heti szabadságot
kapjon és az ügyet idehaza megbeszélhessük. Máskép a dolog folytatólag elhuzódik,
és rám nézve ez, mint müforditóra sulyos hátrányt jelent.
Szives üdvözlettel
Vikár Béla
akad. tag. elnök
t. Váradi László urnak
131/13
Tábori posta
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552. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
[Budapest, 1944. április 7. és május 1.]

I.
A 85. ÉVHEZ
Szememből hála könnyei peregnek,
Olyannyi szép szót hoz a pósta hozzám.
A sok szép szót én hogyne viszonoznám!
De, hogy ne fájjon a fejem, ne szólj szám.
Csak köszönet, csak áldásom reátok,
Urak, urfiak, asszonyok, leányok:
Mindnyájatoknak minden jót kivánok,
Az Urtól áldást kér reátok,
85 éves vén Vikártok!
Bp. 1944. IV/7.
XI. Hárshegyi áll. szanatórium Nyéki-ut
Szives üdvözlettel:
VB.
II.
SORS MALA, NIHIL ALIND…
Az óvóhelytől Isten óvjon!
Én a haláltól sohse félek;
85 év – tovább minek is élek!
A vég megjő, akármily módon:
vagy egészben vagy apró darabokban.
Mindegy, a sír vár, helyem ott van.
Hálával nézek föl az égre,
hogy megtartott ily soká. De mi végre?
Tán bűntetésül, hogy közömbös voltam,
hol annyi társam szenved mint pokolban,
vagy küzd mint hős, míg el nem esik holtan.
Ha büntet is az Úr, övé a hála!
Gyarló eszünk a „mért”-et nem találja.
Hárshegyi szanatórium, 1944 V/1
Üdv!
Béla bácsi
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553. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
[Budapest, 1944. április 17.]

Kedves barátom!
Nem hiszem el rólad, hogy a 6000 P miatt hallgatsz és nem adsz életjelt magadról.
Inkább aggódom, hogy beteg vagy – mint jómagam. Pedig jó lenne, hogy talpig ember légy épp most, mikor a Kalevala V. kiadását ünnepeljük. Finnország is, nemcsak
mi. Onnan három ünnepi táviratot is kaptam 85. születésnapomkor, mely éppen
egyidejüleg jelent meg – talán utoljára – Kalevalánkkal: az enyimmel és tieddel. Ha
felhívnád erre dr Hencz Károly, az Otthon írók köre (mert otthon írnak ezek!) magas
figyelmét becsületünkre válnék itthon is, ha éppen az Otthon állna ez ünneplés élére.
Május 1-től szabad vagyok és özvegyi lakomban ezer örömmel látnálak vendégemül
pár napra. Monostory Margit előadóművésznő (a Kalevala kitűnő ismerője) kérdezősködik nálam: hát semmitsem törődünk ezzel az eseménnyel? Minél több a balesemény, annál inkább kellene – búfelejtőül.
Bp. XI. Hárshegyi szanatorium
Nyéki út
Ölel híved
Vikár B.

554. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1944. május]

Kedves Barátom!
Az utalványt és a nb. kisérő levelet megkaptam és hálásan köszönöm. Megmentett
attól, hogy itt az unalom meg ne öljön. Még e hó végéig egy szép bácskai gyűjtéssel
(1878 körül!) szolgálnék: pompás dalok egy pusztáról, közte jó humor is.
Egy grúznyelvű vaskos kézirat, melyet grúz hadifoglyok szépen, tintával írtak össze
nekem pár év alatt a kenyérmezei hadi fogolytáborban, valóságos folklore-kincs, kerül majd legközelebb hozzátok. Ezt majd felajánlhatjuk Georgiának (Grúzia), akár
eljön érte, akár elküldjük neki, mint a győztesnek szép ajándékát. Kinyomatni itt
amúgy sem lehetne, nincsenek grúz betűink. Ellenben van egy grúz-mingrél-orosz
szótáram, szintén kéziratban: ezt talán bemutathatom egy felolvasó-ülés kapcsán,
mint a nyelvnek egyetlen ismerője nálunk. Miatyánkot mindig grúzul szoktam elmondani esténkint. Úgy kezdődik (átírva): Mamao csveno, römeli char dsztasina etc.
Az egyetlen nyelv, amely mamának hívja az apát: sokezer évi maradvány a
matriarchatus korából.
Még egyszer szíves köszönet:
Tisztelt híved
Vikár Béla
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Mgs Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest
Akadémia

555. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
[Budapest, 1944. május 12.]

Drága öcsém, köszönet a levelezőlapért! Egyúttal küldöm utolsó művemet, egy kis
könyvet az elhunyt Szinnyeiről, Finnország és Magyarország közötti barátság úttörőjéről. Írtam neki verset is, még amikor élt, és az is megjelent már korábban, mint
minden, amit írtam, az Újság nevezetű lapban. Most láthatja itt, az én fordításomban
Lauri Kettunen versét, melyet Szinnyei halálára írt, mely meglehetősen egyszerű, és
inkább a szerzőjéről, semmint Szinnyeiről szól. Azért vettem föl a kötetbe, hogy bizonyítsam, mennyire különbözik a kettőnk lelkülete… mutassa meg neki (aki nem kap
példányt!) és másoknak is. Szinnyei jobbat érdemelt volna, mint ez a Kettunen-vers.
Én még ebben a hónapban itt maradok a szanatóriumban, és remélem, meggyógyulok. Szeretnék még írni és tartani egy előadást a Kalevala-fordításomról a fővárosban. Kettunen tehetségtelen hírneve jó alkalmat ad egy megfelelő válaszra!
Bp. 1944. V/12 sok üdvözlet és köszönet még egyszer!
Az Ön
Vikár Bja

556. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁLNÉ
[Budapest, 1944. május 15.]

Mélyen tisztelt kedves hugom!
Drága barátunk elvesztését szívből fájlaljuk. Több volt mint jó barát: testvérünk
volt a szépnek és igaznak szeretetében. Reménységünk volt, hogy hatalmas tehetsége
közremunkálása által el fogjuk érni a haza érdekében kitűzött fenkölt céljainkat. Nemes emlékét állandóan kegyelettel fogjuk őrizni és időről időre hűségesen felujitani.
Fogadja legmelegebb együttérzésünk őszinte kifejezését.
Budapest, 1944. május 15.
XI. Hárshegyi szanatórium
Kiváló tisztelettel
La Fontaine Társaság
Vikár Béla
elnök
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557. VIKÁR BÉLA  LÁM FRIGYES
[Budapest, 1944. május 21.]

Kedves Barátom,
A túlhosszú vakációra kitűnő munkát ajánlok Néked. Itt küldöm Szinnyeiről írt kis
munkámat: fordítsd le németre a versekkel együtt, a La F. és Goethe Társ. megbízásából. És ha vállalod, ajánld fel közlésre a Pester Lloydnak, amely ismeri már az ügyet.
Ha ott közlik majd, különnyomatot szeretnénk belőle!
Bp. 1944 5/21
Szíves üdvözlettel
igaz híved
Vikár Béla

558. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Budapest, 1944. május 25.]

Mélyen t. Főtitkári Hivatal,
A származásomra vonatkozó felhívásnak helyettem, aki erre nem vállalkozhatom,
dr. Miklós Ödön teol. tanár, szakértő ilyenekben, fog megfelelni. Hogy hány nap alatt,
nem tudom. Három nap – semmi esetre sem.
Előre kijelentem azonban, hogy felmenőim közt zs. nem volt és nincs. „Lemenőim” pedig egyáltalán nincsenek.
Bp. 1944. 5/25
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
A Magyar Tud. Akadémia
Főtitkári Hivatalának
Budapest

559. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. június 7.]

Kedves Vilma,
Bármennyi és bármilyen szivart k.p. ellenében hálásan fogadok és nyomban fizetek! Itt nem lehet kapni!
Dolgozom a Rádiónak és az Akadémiának, pedig nem volna szabad.
Julius végéig − ha tovább nem − itt leszek és készítjük elő a jövő évadot a La F. és
Goethe urak tiszteletére.
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Ha teljesednék szívem álma,
szivarügyem ha rendben állna,
magam boldognak vallanám
s az árát nem sokallanám.
Pénz van, de dohány kellene!
Dohány nélkül az élet fittyfene!!
Sok üdvözlettel,
Béla bácsi
1944 VI/7

560. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. július 3.]

Kedves V. és V.,
a szép és negybecsű küldeményt nagyon köszönöm. A tkp főtartalom meglepett:
oly értékes holmira nem számítottam. De ne tessék haragudni, hogy a költséget megtérítem. Arra való a havi nyögdíj. Itt úgyse költhetek úgy mint otthon. Húst egy hónap óta nem láttunk, de azért jól élünk növényi koszton.- Bán Aladártól megkaptam
a Koszorú (Pet. Társ.) májusi füzetét, amelyben hozzám írt szép költeménye megjelent. Viszonoztam is mindjárt aztán válasszal a Vikárversére. Ide iktatom a kedves
küldeményük hatása alatt született újabb kis verset:
A szivart ma ketté vágom,
felét délelőttre szánom,
másik felit délutánra.
Magam úgy el vagyok szánva,
hogy a régi négy manap
már csak egyetlen darab:
két fél, mert több nem telik,
s isten uccse jól esik,
oly jól, hogy kiengesztel
a múltat a jelennel,
nyugattal és kelettel,
a más dicső rendszerrel!
Sok-sok üdvözlettel
s ezer köszönettel,
Béla bácsi
Az írás már nehezen megy!
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561. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
[Dunavecse, 1944. július 5.]

Tekintetes Akadémia!
Az első világháború idején a tek. Akadémia megbízásából az Esztergom-kenyérmezei táborban levő khartvel (grúz, mingrél sat) hadifoglyok között nyelvi és folkloregyűjtést folytattam. Ennek egyik főeredményét: egy grúz-orosz-mingrel szótárat, valamint grúz népköltési adalékokat az ide mellékelt I-VII füzetben van szerencsém a
Tek. Akadémia gondjaiba mély tisztelettel beajánlani. A háború befejezése után, ha
még élek, magam óhajtanám az érdekes anyagot feldolgozni; ellenkező esetben bátorkodom azt javasolni, hogy a Tek. Akadémia küldje meg az autonom Georgiának
ajándékúl. A szótár bemutatja a grúz irodalmi nyelv legfontosabb tájszólásának: a
mingrél nyelvnek eltérő sajátosságait, melyek ősrégi kapcsolatokra utalnak a mi nyelvünkkel és a finnel is. E kapcsolatok „turáni” szempontból jelentősek. A dalok és néhány tréfás vers, továbbá némi próza grúz nyelven szintén figyelmet érdemelnek. A
kellő időben jelentkezni leszek bátor az ügyben történendő lépések iránt, Georgiával
1890 óta fennálló összeköttetésem alapján ottani szolgálatomat is felajánlva.
Dunavecse, 1944. julius 5.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
l.tag
Mellékelve:
grúz-mingrel szótár és grúz népkölt. gyűjtés

562. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. augusztus 4.]

BETEGEN
Beteg vagyok, nagyon beteg:
álló hete, hogy szenvedek
szinte féligholtan!
Ma itt van az orvos is velem,
hát megfut a veszedelem,
itt hagy orvosoltan,
nem mint ahogy voltam,
amugy elbusultan.
Azért ad ám, kedves komám,
a jó Isten olykor vidám
jókedvet a földön,
hogy a szegény emberfia,
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hisz annyit kell búsulnia,
néha jót röhögjön,
ne mindig röfögjön!
Meg is enyhül rögtön…
1944 VIII/4
Hála Isten túl vagyunk a veszélyen. De veszély volt ám! Már azt hittük: végveszély.
A fenébe! Három finom kajszinbarack volt a bűnös.
Minden jót kívánok a kedves R.-párnak!
Béla bácsi

563. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. augusztus 8.]

Kedves Vilma és Viktor, Vikár Gabriella kis hugom Budán az Orsolya-rendnél II.
éves tanítóképzős. Apja halálos beteg (idegösszeomlás), penzionálják, s annyit nem
fog kapni rövid szolgálata után, hogy taníttathassa leányát. Nem volna-e lehetséges a
lányt valami olcsó (havi 50-60 P) internátusba költségemre elhelyezni? Próbálja meg,
kedves Vilma, beszélni erről Lindenmayer Antonia tanárnővel, a Cserkészlányok volt
elnökével, aki jóban van Anna főhgasszonnyal, védőnőjükkel, hátha tudnánank segíteni. (Telefon!) Nekem havonkint 450 P kiadásom van családi segélyek miatt. Ezen
túl már nem igen mehetek. NB. A leány r.kath.
A legutóbbi nagyszerű küldeményt hálásan köszönöm Viktornak. Egyelőre ne
folytassák a fárasztó gyűjtést. Hónapokra el vagyok látva. Fenti ügyben nevemben
tessék próbálkozni.
Sokszoros üdvözlet, ismételt köszönet
Béla bácsitól
1944 8/8
A küldött vershez új, 2. strófa tartozik, amely így szól:
„az egészség visszatér
S véle − ami sokat ér! −
a játékos humor.
Nekünk nem diktál akármily egészségügyi kár:
fékevesztett gyomor
vagy más nyomor.”
A 3 versszak címe:
„Csak azért is!”
Üdv, üdv, üdv!
VB.
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564. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Budapest, 1944. augusztus 22.]

Kedves Vilma és Viktor!
Az ide mellékelt feladószelvényt egy előttem ismeretlen nevű úr küldte. Nagy skatulyát, telisteli. Azt hiszem: Mirálesz, de nem tudom, mily ár ez? „Tészta” jelzéssel jött
a csomag, nem olvastam meg, de legalább 100 db. Rám nézve valóságos vígtor! Nézzenek utána kedves hugom: ki az a Hegedűs Béla a Béla-úton? Mivel tartozom neki?
Sok a bajom, de legalább van vajom (recte: vajam). Elsején szeretnék otthon lenni.
Hajnali utazás − a nyár méltó befejezése.
Sok üdvözléssel az ifjú pár részére,
Béla bácsi
Bpest 1944 8/22

565. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁLNÉ
[Budapest, 1944. augusztus 23.]

Drága Nagyságos Asszonyom!
Levelét a pósta ide küldte hozzám Dunavecsére. Fogadja hálás köszönetemet a jóleső megemlékezésért. Gulyás Pál nekem annyira szívemhez volt nőve, hogy nem tudok vígasztalódni elhunytán. Majd megmutatjuk, hogy emlékét milyen nagyra becsüljük. A Kalevala VI. kiadását az ő emlékezetének szenteljük. Azon kívül egy Gulyás
Pál-jutalmat is tervbe vettünk, amelyet valami tanulmány írójának ítélünk majd oda.
Talán sikerül egy teljes kiadást létrehoznunk összegyűjtött munkáiból.
Többet is írnék, de nem szabad. Orvosi tilalom.
Még egyszer őszinte köszönet! Igaz tisztelettel maradok
Híve
Vikár Béla
1944 8/23
U.i. A reklamált vers nekem sincs meg. Ha előkerül, megküldöm.

566. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. szeptember 8.]

Kedves Vilma, a Vikár Gabriella ügy tarthatatlanná vált. Bizonytalan, hogy iskolázhat-e tovább ő nga. Jó lenne, ha erről Kegyed értesítené Lindenmayer orsz. elnöknőt sok üdvözlettel alulírott részéről.
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Azt a bizonyos Hegedűs Bélát nyomozzák ki, kérem. Ismeretlen jóltevő nagy tehertétel! Még azt sem tudom már: mennyi volt a beszerzési költség. A vége az lesz, hogy
„elhegedülte ezt már Szt. Dávid.” Szégyelem magamat.
Kézcsók és sok üdvözlet
Béla bácsitól

567. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Dunavecse, 1944. augusztus]

Kedves Barátom!
Mellékelve küldöm népköltési gyűjteményemnek egyik további részét, helyenként
megjelölve, hogy hol történt az illető gyűjtés.
Ezek az átiratok nem csekély munkát jelentenek. Magam nem is tudnék ezzel boldogulni, ha nem találtam volna La Fontaine-Társaságunk tagjai közt olyan embert,
aki egyben költő és annak a régi gyorsírásnak, mellyel magam is éltem mind máig,
jeles művelője. Ez tudni illik Vidor Marcel író. Költő kell, hogy legyen, aki az átírást
végzi, máskép nem boldogul ezekkel a szövegekkel. Hiszen lépten nyomon tájszólási
eltérések merülnek fel, és sokszor bizony össze kell dugnunk a fejünket, hogy a meglepő új szóalakot megértsük. A versszerkezet is gyakran fejtörést okoz.
Nagyon iparkodtam fiatalabb írót találni, de nem sikerült. Ellenben a 68 éves Vidor Marcel minden követelménynek megfelel és eléggé olvasható a kézírása, így bizonyára nem fog bajt okozni a későbben bizonyára jelentkező tudós nyelvésznek.
Hogy lásdd <sic!>, mibe kerül nekem ez a vállalkozás, van szerencsém ezennel
közölni: június óta 220 P-t fizetek havonként Vidor Marcelnek és igen meg vagyok
vele elégedve.
Az Akadémia nem csak megőrzés végett, hanem teljes tulajdonjoggal veszi át tőlünk ezeket az írásokat. Az egész gyűjtés eddig a La Fontaine-Társaságunk birtokában
volt.
Az Elnökség egyértelmű javaslatára az Elnöki Tanács átadja tulajdonjogát a tekintetes Akadémiának.
A munka költségeit a jelen stádiumban én előlegezem, és boldog leszek, ha Akadémiánk is magáévá teszi az ügyet és az erre fordított reám nézve súlyos terhet jelentő
kiadásokat visszatéríti.
Még nagyon sok stenogram vár átírásra. Ezeket, amint egy-egy nagyobb átírás elkészült, folytatólag rendelkezésedre bocsátom.
Igaz tisztelettel régi híved:
Vikár Béla
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak
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568. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Dunavecse, 1944. szeptember 10.]

Kedves Barátom,
Ime egy újabb, voltakép réges-régi: 1873-ból való népköltési gyűjtemény. Sok, azóta közismertté vált van benne. De ha Akadémiánk magáévá teszi javaslatomat, hogy
egyenesen a nép számára adjon ki népdalköteteket, a népi körökben nagy hálával
fogják fogadni az ő részükre ujdonság számba menő köteteket. Arról eddig senki sem
gondoskodott, hogy a magyar nép széles rétegeinek módjában legyen a saját dalaival
legalább olvasmánykép foglalkozni. Ezt pótolná Akadémiánk a tőlem beérkező és
jórészt ma még mindig gyorsírásban levő s így csak az elavult GabelsbergerMarkovitz-féle gyorsírásban jártas, egyben költői lélek munkájának felhasználása útján rendelkezésére bocsátott anyag közzétételével. F.K. (folyt.köv.)
Dunavecse, 1944 IX/10
Igaz tisztelettel
régi (réges-régi) híved
Vikár Béla
Mgs
Voinovich Géza főtitkár úrnak
Bpest

569. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Dunavecse, 1944. szeptember 17.]

Kedves Barátom,
Nagybecsű leveleddel csaknem pontról pontra egyetértek. Szó sem lehet arról,
hogy egy népies, nagy dalgyűjteményt egyhamar ki akarjunk adni. Csak készülünk
reá, talán évekig. Néhány ezer pengőt már gyűjtöttünk is erre a célra. Egy nagyobb –
húsz ny. ívnyi – kötetre gondolunk, magyarázatok nélkül, csupán rövid előszóval és
lapalji jegyzetekkel, olvasmányul a népnek. Hisz egy-egy faluban (pl. Dunavecsén,
5000-nél több lakos) aranyért sem lehet csak egy kötetet is fölfedezni a régi középosztályunknak szánt kiadványokból. S a nép megérti a saját szívének hangjait bővebb
magyarázat nélkül is. De ránk nézve nagyon fontos támogatás, ha Akadémiánk megőrzi a tőlünk átírt régibb és ujabb gyűjtések kéziratait. Nyelvészek és folkloristák kincset kapnak azokban. Tehát csak ezt kérjük az Akadémiától. Ki tudja, egyáltalán szóba kerülhet-e a legközelebbi években gyűjteményeink első kötete. Isten tudja, mi vár
reánk maholnap.
Dunavecse, 1944 9/17
Sok üdvözlettel
régi igaz híved
Vikár Béla
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570. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Dunavecse, 1944. október 9.]

Kedves Barátom,
Nagybecsű leveledet hálásan köszönöm. Újabb megerősítése a régi szabálynak,
hogy ahol nincs, ott ne keress. Bolond világ, ahol Akadémiánknak van erdeje és nem
kap fát. Ez már fátum. Fatális helyzet, melyből még egy fatál is hiányzik. Néhai Katona Lajossal azt mondtuk: Bis dat qui non bíztat, sed pízt ad. Ma azt mondjuk: qui fát
ad. Mert a pénz vajmi keveset, a fa pedig vajmi sokat ér.
Ugyanott mellékelem az almanachi pótlást, ha ugyan be lehet venni a Deutscher
Wissenschaftdienstbe az idén történt meghívásomat.
Egyben küldöm a tervbe vett új népköltési gyűjteményhez a dergécsi dalokat, melyek közt nem egy új van s melyeket még igen sok hasonló fog követni, hogy legalább
az Akadémia keze alatt, s így legalább bíztonságban legyenek. Azt mondja Molnár
Lajos orsz. képviselő, itteni ref. lelkész, hogy a nép közt egyáltalán nem található a
régi népköltési gyűjtemények egyetlen példánya sem. Az Akadémia kapni fog erre
külön, jelentős pénzt!
Dunavecse, 1944 X/9
Igaz tisztelettel
régi híved
Vikár Béla
Mellékelve: 1. Dergécsi gyűjtés
2. alamanachi pótlás
Méltóságos dr. Voinovich Géza főtitkár úrnak
Budapest
Akadémia

571. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. október 12.]

Kedves Vilma és Viktor,
Ma, csütörtök este haza érkezem. Úgy látszik, eligénylik tőlem a nagy lakást, mert
két sürgönyt is kaptam, hogy jöjjek azonnal. Hát bánom is én, ha eligénylik: visszajövök ide s itt hagyok mindent. Az országnak már nincs szüksége reám, itt pedig jól
érzem magamat s egy 87 éves korcsmárostól nagyszerű régi dalokat gyűjtök. Monori
öcsém, vitéz Mádai számított arra, hogy családostól hozzám költözik, de addig tétovázott, hogy íme beütött a bomba: mehetek Kukutyinba zabot hegyezni. Bánom is én!
Holnaptól, péntektől fogva otthonom egyelőre: Szabadság kávéház.
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A fölemelt nyugdíj örömére verset írtam a pénzügyminiszterhez, a nyögdíjasok
nevében.
Talán nem tekinti „nyalnoki” műnek. Hiszen más nincs mit kérni tőle: többet nem
adhat.
Sok üdvözlettel
Béla bácsi

572. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1944. október 29.]

Kedves Vilma,
Itt olyan világ van, hogy a pósta már nem vesz föl pénzküldeményt. Arra kérem
tehát: fizessen elő nevemben a Pester Lloydra (VI. Eötvös-u. 12), egy hóra 5P20 f.
Cím egyelőre marad a régi (Dunavecse), de hamarosan megváltozik. Erről majd értesítem a lapot. Hála Isten, nincs semmi nagyobb baj. Szorgalmasan dolgozom. Az
egyesületi élet azonban egyelőre szünetelni fog. Új tagokról kell gondoskodnunk, sőt
új elnökről is, mert én nem vállalom tovább. Zilahy Lajos éljen! De még a lakcímét
sem tudjuk, habár kérdezősködtünk. Az a bizonyos dr. Hegedűs Béla sincs sehol. Maguk Viktorral nem őszinték hozzám. Oly sokat jelent az az ajándék, hogy okvetlen
viszonozni óhajtom. Hát csak vallják be, hogy Hegedűs B. = Mányoky V. és Ráfael V.
Aztán majd Bpesten elintézzük a többit.
Sok szeretettel igaz hívük
Béla bácsi
1944 10/29
U.i. Viktor ugyebár nem tud fát szállítani?
Rá-fa-el(-látást nem bíztak. Elég kár, sőt Vikár!
Fáni néni remek falatokat tálal nekünk.
Mind megesszük! Jelszavunk: inkább Vikárba, mintsem kárba vesszen!
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573. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Dunavecse, 1945. február 7.]

Minden fillér kiadást megtérítünk!
Kedves Öcsém
Az alábbiak szíves elintézését kérjük:
a. Voinovichnak jelenteni, hogy az népköltési gyűjtést az Akadémia részére folytatjuk, de az Akadémia minden megterhelése nélkül. Ugyanis kaptunk reá fedezetet
(havi 210 P-t). vidékről is sürgetik az ügyet, többi közt Kecskemétről, Győrből, Mohácsról, Enyingről sat. Az itteni orsz. képviselő nagyon lelkesen fölkarolja (népi születés, nejével együtt és kitűnő ember. Kár lenne elhanyagolni a dolgot!
b. Az ide zárt levelet Révay Józsefhez kérjük továbbítani. Címe: Franklin társulat?
c. Noivet Irén(?) dalénekesnő (címét nem tudom) megnyerendő volna legközelebbi, az évadban első „keleti ülésünkre” finn dalokkal, ezek pontos jegyzékével. Tiszteletdíj és vidékre utiköltség oda-vissza!
Mihelyt otthon leszek, jelentkezem és elszámolunk.
Mit csinál a kis család? Számon fogom kérni!
Szíves üdvözlettel
Vikár Béla
Dunavecse 1945 II/7
u.i. kérem szíves fáradságát a mellékelt utalvány ügyében a Pesti Hazai Első
Tpztárhoz, ott fölvenni 210 P-t és abból 10 P eljárási költségre megtartani, a többit
pedig az Akadémia számára készülő új magyar népkölt. gyűjtés körüli munka fejében
1945 február hóra Vidor Marcelhez = Vikár Béla, Aradi u 31. III. 22) sürgősen eljuttatni. Legközelebb majd ő megy el Önhöz.
Szíves üdv
VB

VIKÁR BÉLA  RÉVAY JÓZSEF
Kedves tagtársam!
Ebben a már közepén túllévő évadban, ha lehet: nagyszabású „keleti ülést” rendezünk, többi közt finn, észt, orosz, grúz (georgiai) stb. számokkal. Ezek sorában fontos
lenne egy előadás (fölolvasás) Tőled az Orpheus-regéről, mely a világirodalomnak
egyik legértékesebb gyöngye. Roppant érdekes és értékes variansokkal jönnénk utánad, ezeket szavalóművészi előadásban. Az előadást nyomtatásban közzétesszük és
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természetesen tdíjjal is szolgálnánk. A bpesti előadást esetleg vidéken ismételjük. Tdíj
és utiköltség biztosítva, kérlek: tedd magadévá ügyünket és taníts meg bennünket az
Orpheus regére. Csak „Orpeheus a pokolban” ismeretes előttünk. Az is szép – de
hova leszek.
Nemsokára, remélem, találkozunk és megállapodunk.
Ölel
Híved
Vikár Béla
Dunavecse, 1945 II/7

574. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Dunavecse, 1945. március 10–11.]

Kedves Öcsém,
Sok mindent át sózok Önre, de talán nem lesz hiábavaló.
a. Lukács György társelnök urat meg kell kérdezni: vállalja La F. társ. elnökséget?
Mert én nem vállalom. Ha ő sem, akkor legyünk a közgyűlésen tb. elnökök dr. Birkás
Gézával együtt.
b. Ha Lukács <olvashatatlan> és Virányi tetterősen közreműködik, nyélbe lehetne
ütni a Fészek Klubban egy szép „keleti ülést” (d.e vagy d.u. pl. 4-6, amikor ráér a család) erre már igazán szép műsorszámokat állítottunk össze, nevezetesen
1. Elnöki megnyitó. Utána főtitkárjelöltünk Virányi rövid jelentése a helyzetről.
2. Vikár B verse Erdélyi Józsefhez. Előadja ne ő, hanem pl. Illyés Gyula. Ezt követnék Erdélyi-versek az Örökség című szép kötetből, mely roppant értékes, nagy tehetséget relevál. Erdélyi hozzám írt köszönő és magasztaló versét én óhajtom kiadni a
Nevető rímek III kötetében.
3. Ölbey Irén: Novella
4. Bán Aladár: finn népköltés (Kanteletar) nyomtatott szövegből 2-3 dbot kiírni és
kéziratból olvasni.
5. Bonkáló dr. egyet. tanár: rövid méltatása annak, hogy a Kalevala szép orosz fordítása megjelent. Kitűnő előszóval az eddigi fordításokról (az enyimről is). Kiadta az
orosz Akadémia. A könyv Bpesten, íróasztalomon van, ott megkaphatja Bonkáló. NB
az orosz műfordítót közgyűlésünkön kültaggá választjuk.
6. Zathureczky Ede prof. zongorakísérettel zenét ad elő. Hogy mit, tőle meg kell
tudni.
7. Ha Noiret K.a. megtalálható, ő finn dalokat énekeljen. Miket? Ő mondja meg.
8. Legyen-e díjtalan belépés, vagy 1-5 P? a Fészek-kel megbeszélenő. Nagyobb a
rend, ha belépődíj van?
9. műsor a Főv. Nyomdánál készítendő. Nagyon szépen dolgoznak.
10. Zathureczkynek tiszteletemet és hogy az itteni viszonyok (helyesebben: iszonyok) miatt késik a megígért Cantate.
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u.i. Akadémiai lev. borítékban föl lehetne talán neki adni egy kis tudósítást ügyeinkről. A P. Hazaitól kis kimutatást kérjünk a kasszáról.
Sok szíve üdvözlettel
Vikár Béla
u.i. Minden levél napokig hever itt, midőn feladják. Sürgősen kérem, ide csatolt két
levél továbbítását. Az egyiket a Vallás és Közokt. Miniszterium m.t. Gazdasági Hivatalának, a másikat özv. Madarász Imréné urnőnek, unokahugomnak. A minisztérium
Gazd. Hivatalának telefonon is be kellene jelenteni a levelet és kérni nevemben, hogy
ők továbbítsák azt az illetékes házat gondozó Bizottságnak. Mert a ház annak kezelésére van bízva.
Fent említett unokahugom ép most közölte velem <olvashatatlan>, mert a posta
még nem szabad, hogy lakásom össze van lődözve, de ő hozzá költözhetek. Ezt fogom
tenni.
Szíves üdv
fenti

VIKÁR BÉLA  MINISZTÉRIUM
Mélyen t. Gazdasági Hivatal!
Csak a mai napon értesültem arról, hogy budapesti lakásom V. Klebelsberg u. 23.
IV. 14 bombázás következtében használhatatlanná vált.
Ennélfogva felmondom a lakást. De ha sürgősen helyreállítanák, tovább is bérelném, s a lakbérhátralékot azonnal megfizetem, mihelyt innen Bpestre megindúl a
posta- és vasúti forgalom. Méltóztassék ezt a házgondnoksággal – minthogy alapítványi házról van szó, amelynek címe itt nincs meg nálam – sürgősen közölni.
Dunavecse 1945 III/11
Kiváló tisztelettel
Vikár Béla
Ny. országgyűl. elnöki főtanács.
Akad. tag

VIKÁR BÉLA  MADARÁSZ IMRÉNÉ
Kedves Ilonkám!
Mihelyt újra megindúl a posta- és vasútforgalom innen Bpestre, azonnal megyek
és beköszöntök hozzád. Akkor elszámolunk. Itt nem Tinka néni házában lakunk, hanem egy kedves urnőnél, özv. tanítónénál 4-en egy kis szobában, de az jól van fűtve!
Tinka néni házát oroszok elfoglalták.
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Most még nem tudom, megtarthatom-e a Klebelsberg utcai lakást vagy sem. Erről
majd hivatalosan értesítenek. Ha nem tarthatom meg, hozzád költözöm, természetesen a Te <olvashatatlan>.
Oszkárról nem írtál semmit. Remélem, jól vagytok.
Sokszor csókol
Béla bácsi
Dunavecse 1945 III/10? 11?

575. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
[Dunavecse, 1945. március 14–15.]

Kedves öcsém,
Teleki Géza grófhoz intézett beadványunkat – úgy amint van – be lehet adni, de
talán illőbb lenne gépírásba áttenni és úgy juttatni rendeltetési helyére
dr. Buday Gyula ügyészünket megbízni, hogy fölvegye s aztán a Pesti Hazaiba fizesse be nyugdíjjárandóságomat. E megbízást kérem tanukép aláírni s még egy jó
aláírást szerezni hozzá s úgy küldeni el dr. Buday címére (VI. Andrássy út 36.) De
nincs-e az is lebombázva mint az én lakásom? Meg kellene kérdezni telefonon.
Erdélyi József pompás versét meg az én versemet, amelyet ő hozzá írtam, Illyés
Gyula részére itt küldöm. Lakását nem tudom, meg lehet tudni a „Mgyar csillagnál”,
ha ez még él. Illyés ezeket szavalná legközelebbi ünnepi ülésünkön (s még 1-2 Erdélyi
verset gusztusa szerint. Ajánlanám a Gömbös Gyuláról írtat. De ha Illyés nem vállalja, Virányi keressen másik szavalót…
Virányi pár szóval bucsúztassa el debreceni dr. Gulyás Pált. Második ülésünket e
nagy halottunk emlékének kívánnám szentelni.
Sok üdvözlettel myös kotona!
Vikár Béla

VIKÁR BÉLA  BUDAY GYULA, DUNAVECSE, 1945. MÁRCIUS 15.
Kedves Barátom, Itt küldök két felhatalmazást. Vedd igénybe, amelyiket jónak látod. Nekem a nyugdíj életszükség és hiány másnak! Türhetetlen, hogy 8 hónapig viszszatartják. Talán megkérdezhetnéd tőlük az ügy állását és aszerint járnál el. Amenynyiben Te vennéd föl a hátralékot, ne feledd el levenni az 50 P költséget javadra!
Sokszor köszönt
Igaz híved
Vikár Béla
Meghatalmazás Buday Gyula részére
Dr. Buday Gyula prof. ügyvéd urat, társaságunk ügyészét s Elnöki Tanácsunk tagját azonnal fölhatalmazom, hogy a m. kir. Illetményhivataltól nyugdíjjárandóságomat fölvegye.
Dunavecse, 1945. márc. 14.
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Felhatalmazás a m. kir. Illetményhivatalnak
A m. kir. Illetményhivatalt ezennel felhatalmazom arra, hogy az országgyűlésről
nekem járó nyugdíjamat a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél nevemben a
La Fontaine Társaság folyószámlájára befizesse.
Dunavecse, 1945. márc. 14.

576. VIKÁR BÉLA  TELEKI GÉZA
[Dunavecse, 1945. március 14.]

Mélyen tisztelt Miniszter Úr,
Kegyelmes Uram!
A vége felé közeledő világmérkőzés után ne tegyünk úgy ezúttal, mint az előző világháború befejeztével, hogy meg ne emlékezzünk a népnek roppant nagy áldozatáról a haza iránt. Történjék ez a megnyilatkozás Excellenciádhoz közeleső módon, t. i.
könyv alakjában. Évek óta készítjük írótársaimmal a Magyar Tud. Akadémia részére
az új Népköltési Gyűjteményt, mely a nép számára eleitől fogva hozzáférhetetlen korábbi kiadványokat pótolni lesz hivatva, ha illetékes helyen kellő megértésre talál. A
régibb kiadványok nem jutottak el a néphez. Úgy voltak szerkesztve, hogy csak a félig-meddig művelt középosztály karolta fel őket. Már az összefoglaló címek: „Balladák és rokonnemüek” sat. elriasztotta a népi olvasó közönséget. Nem is találhatók föl
ezek a könyvek a nép fiainál. Az új gyűjtemény területek szerint (Alföld, Bácska, Dunántúl sat.) helyezi el a dalokat, a régi gyűjteményekből hazafias szemmel kiválogatva
s az újabb adatokkal dúsan datálva.
Most az a tiszteletteljes javaslatunk: méltóztassék ezt az ügyet felkarolni s az Akadémiát megbízni a nála successive befutó anyag közzétételével „elismerésül a magyar
nép hősies áldozata iránt”. Ugy gondoljuk, 10000 P egyszersmindenkori áldozattal az
első kötet (mintegy 20 ny. iv) megjelenése biztosítva lenne. Az Akadémia Előszót
íratna a nagy műhöz s a nemzet nevében József főherceg mint az Akadémia elnöke
adná át a tpéldányokat a megyék küldöttségének.
Nagyméltóságod a m. kir. miniszterelnök úrhoz intézendő, de reánk s az Akadémiára egyelőre nem hívatkozó átiratában az ügynek kulturális jelentőségét is kiemelhetné mint erre hivatott fórum. Mi a háttérben óhajtunk maradni, csak az irodalmi részt
vállaljuk – díjtalanul.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
orsz. gyűl. elnöki főtan.
akad. tag, elnök
Dunavecse, 1945 III/14
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577. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
[Dunavecse, 1945. március 20.]

Kedves Barátom,
Remélem, a fenséges úrhoz intézett levelem jó egészségben találta mélyen t. elnök
urunkat. Most Te hozzád fordulok amannak pótlásáúl. Népköltési gyűjteményünk
szépen halad és még ez évben sajtó alá kerülhet. Az a kérdés: bele tudtok-e nyugodni
abba a formába, melyet mi választottunk, hogy a dalok nem műfaj szerint, hanem
országrész szerint következzenek egymás után (Alföld, Bácska, Dunán innen, Dunántúl sat.) és közös ábc-rendes címjegyzék foglalja össze az egészet. A kormány gondoskodni fog a kinyomatás költségeinek külön e célra megaszavazott bőséges
subventio általi biztosításáról. Ünnepi kiadvány lenne, amelyet Te vezetnél be rövid
előszóval mint a nemzet hálás elismerésének tanubizonyságát vitéz hadseregünk
nagyszerű teljesítménye iránt. Minden városnak példányokat ingyen kellene, ajándékba engedélyezni és ünnepélyesen átadni. Erre az Akadémia van első sorban hivatva! Politikától mentesen, mint a nemzet szellemi elitjének képviselője. A cultuskormánynak természetesen ott volna a helye az ünnepi ülésen. Teleki Géza már tud
erről hozzá intézett levelem útján. Magánlevél volt, de azt hiszem: érteni belőle, mint
a római perek során a tanú, mikor rákerült a sor: Tua res agitur!
Ismétlem: részünkről hazafias áldozatról van szó s ezt szívesen vállaljuk Akadémiánk iránt való igaz tiszteletből.
Dunavecse, 1945 3/20
Igaz tisztelettel
Ősrégi híved:
Vikár Béla
Mgs Voinovich Géza
Főtitkár úrnak
Bpest

578. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF FŐHERCEG
[Dunavecse, 1945. március 23.]

Mélyen tisztelt Elnök Úr,
Fenséges Uram!
Már évek óta dolgozom társaimmal együtt az új Magyar Népköltési Gyűjtemény
ügyében. Jó lenne, ha Akadémiánk elfogadná tőlünk a készülő munkát, amelyet hazafias érzülettel felajánlunk az Akadémiának. Azt ünnepi kiadványként kellene közzétenni s fényes ünnepség keretében a vitéz hadseregünk iránt érzett hála kifejezéséül
az illetékes kezekbe letenni. Társaimmal együtt Mi semmiféle jutalomra nem reflektálunk; elég lesz, ha Voinovich Géza főtitkár úr rövid előszóban megemlít bennünket.
Ez megmaradna, ellenben minden más rövidesen eltűnnék.
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Minthogy azonban élni csak kell még a 86 éven túl is, nagyon fontos lenne rám
nézve, ha Fenséges Uram egy lépést tenne nyugdíjam folyósítása érdekében. Itt
ugyanis ez 6 hónap óta szünetel, mert nincs pósta- és vonatforgalom. Debrecenből
Budapestre van, de innen nincs. Ott pihen nyugdíjam, ahelyett, hogy ide átutalnák nt.
Molnár Lajos ref. lelkész kezéhez, aki most pénzkölcsönökkel támogat. Méltóztassék
a pénzügyminiszter urat eziránt interpellálni – ha lehet.
Dunavecse, 1945. Márc. 23.
Mély tisztelettel
Vikár Béla
l. tag
Ő fensége
József főherceg úrnak
az Akadémia Elnökének
Budapest

579. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. július 6.]

Kedves, drága Vilmánk!
Ezt a két levelet méltóztassék borítékozni és ott helyben költségünkre feladni. A
társaság fedez minden költséget. Rövidesen el is küldöm póstán (a régi 40 P-vel
együtt. Ajándék − már − nincs helyén.
Uj meg új versek napról napra. Nincs papirosom. Talán ott megvehet költségemre
egy ilyen formátumu vagy ennél nagyobb füzet, hogy abba írhassak.
Szeretném, ha felkeresné mint volt titkárunk Bokor Imrét: elment-e a kívánt levél
Dunavecsére Molnár Lajos ref lelkész orsz. képviselő, elnöki tanácstagunkhoz? Egyelőre belőle élünk itt. E hónapban jön a pénzünk, akkor mindent elintézünk.
Dunavecse, 1945 VII/6
Sok szeretettel
Béla bácsi
U.i. A püspök címét megmondják a Szabadság téren, Balogh Jenő: Magyar Tud.
Akadémia

580. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. július 10.]

Kedves elnöki titkár úrnő!
A tek. eln. titkár e hónaptól havi 60 P költésget kap, csupán a levelezésre, holmi
vásárlás (pl. a számomra kért füzet) külön számlára megy és összegezve havonkint
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velem közlendő. Keresse föl kérem (külön költség?) Bokort: miért nem jött meg ide a
levél Molnár Lajos ref. lelkész és orsz. képviselő úrhoz (nt)? Ezt rögtön pótolni kell.
T.i. őbelőle élünk mint La F. T. is.
Az itt reklamált levelet Molnár L.-hoz nem írhatná meg Maga ily szöveggel: (fent)
La Fontaine Társaság
Molnár Lajos ref. lelkész, orsz. képviselő úrhoz. A nt. urat fölkérjük, vállalja el társaságunk elnöki tanácstagságát. E jelölést már múltévi elnöki tanácsülésünkön megejtettük, és ősszel évi közgyűlésünkön bizonyára helyeslőleg fogadják.
Bp. sat.
Kiváló tisztelettel
(Bokor megbízásából!) Mányoky
Ha ez a felhívás nem jön meg ide, szégyen rám nézve. A nt. úr mecénásunk. Sokat
dolgozunk együtt a La F. T. Érdekében.
Mindennap legalább egy verset írok, és némelyik roppant tetszést is arat.
Viktort melegen üdvözlöm. Boldoggá tenne, ha megfogadná tanácsomat!
Kézcsókkal, szeretettel
Béla bácsi

581. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. július 21.]

Ráfaelné Mányoky Vilma tanár,
Elnöki titkár úrnőnek
Budapest
Mecset-u. 8.
Kedves, drága Vilma!
Ezzel a V. bácsival mennyi baj van! A nyugdíj még most sem jött! Összes pénzünk
40 P 70 f.! Fogja kézen karon Viktort és fáradjanak el I. Incze pápa tér 1 (?) az Illetményhivatalba, sürgessék meg a folyósítást! Szégyeljük magunkat az Illetményhivatal
helyett. Az Isten is megáldja őket, ha netán kivételt kell is tenni értem. De ha azt
akarják, hogy hamarabb haljak meg, akkor − Kölcsey után szabadon − ezt mondom:
Mert jöni fog, ha jöni kell,
Egy jobb kór, mely után
Buzgó imádság epedez
A nyugdíjas tanyán.”
És intézzék, ha lehet, hogy már a fölemelt nyugdíj jöjjön! Ez fölemelő érzést váltana ki szívünkben…
Sok szeretettel
Béla bácsi
1945 7/21
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582. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. július 30.]

Drága Szerkesztő Öcsém!
A mellékelt lapon Lám Frigyes kiváló műfordítónkat különféle munkára hívom föl
humorosan. Mert a humornak is nagymestere. S gondolom, a Nemzeti Ujságnak,
melyet nagyra tartok (leányom dr. Vikár Vera verse ott jelent meg Serédiről) nem
ártana egy kis vidámság. Szakértő kéz rövidíthet a versen. Sok ilyen versem van! És
kat. lapnak legszívesebben írok, mert kat. papok (Szauter Antal és a premontreiek)
neveltek! Őszinte vallásos lélek vagyok.
Egy másik verset mulatságúl szintén ide mellékelek. Irodalomtörténeti vidám csevegés.
Igaz tisztelettel és szeretettel
Hívetek
Vikár Béla
Dunavecse,
1945 7/30
u.i. A versben lángésznek nevezem Lámot. Nem túlzás! Ilyen műfordítónk még
nem volt! Miért ne ismerjük el az isteni tehetséget. Vagy jobb lesz a halál után?…

583. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 7.?]

Kedves Vilma!
Kezembe került egy vers, amelyet Magához intéztem Budapesten, ide jöttöm előtt.
Az a ceruzával írt fogalmazvány aligha jutott el Magácskához. Ölbey Irén is meg van
benne dicsérve. Gondot kell fordítanunk arra, hogy bejöjjön mint r. tag. Remek
novellákat ír s a Vörös keresztben is remekül működik. Különben is be van iktatva
nálam mint alapító tag. [A Vilma-verset majd ott elolvassuk.] Az idezárt leveleket
szíveskedjék borítékban feladni. Babay Tibor és neje az esküvőjükről szóló nyomtatványon. Sajnos, a vers annakidején itt maradt nálam tévedésből. Mihelyt nyugdíjamat
megkapom, küldöm a 100 Pengőt (60 titkári díj, 40 levelezés).
Ráfaellel egyetemben
Sok sok üdvözlettel
Béla bácsi
(nagybeteg)
Dunavecse, 1946 VII/7
1) A tiszta füzetek fényesen beválnak. Ki fogjuk fizetni.
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2) [A Nemzeti Ujság szerkesztőjének nevét ki kellene nyomozni és annak címezni
a levelet. A püspökét is saját lakcímére. Vigyázat!)]
3) A Pesti Hazai Első Tptárnál (Duna part) betéteink voltak. Tessék elszámolni
sürgősen!
4) Ha lesz nyugdíj, szeptembert is küldöm.

584. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 11.?]

Kedves Vilma,
Mondja meg kérem Szunyó Sándornénak és a többi hölgyeknek, hogy egyelőre
nem írhatok, nagyon súlyos bajom van. Be kéne vonulnom a hárshegyi áll. szanatóriumba, de két levelemre még nem is válaszoltak. Talán mert elfeledtem a főorvos
urnak szánt 100 pengőt átadni. Most pótolnám a mulasztást! Próbáljon beszélni velük.
A nyugdíjam ügyében még mindig váratnak.
A hölgyeket mind beiratjuk − a La F. Költségére! − alapító tagokúl, hogy joguk legyen majd a közgyűléseken. Azonkívül bevesszük őket mind a La Fontaine könyvkiadó vállalat igazgatóságába. Ez jövedelmet fog hajtani.
Az ide mellékelt egy hosszú és egy rövid verssel tessék a Nemzeti Ujságot boldogítani. Rám nézve − tekintettel Finnországra, ahol ez az ügy közbeszéd tárgya − igen
fontos lenne, hogy az a válasz megjelenjen s néhány példányt kapjak a finnek részére.
Sok szeretettel
Béla bácsi
Dunavecse
1946 VII/11
LAURI KETTUNEN
Miert küldtétek őt haza,
talán mert „nem volt igaza?”
Két nyelv tudóst egy személyben,
tökéletes – egyenlőképpen:
ez sok volt, pláne kollegától
akit, ha nyelvész száz tekintet gátol
a Kollega iránt: hadd legyen, míg lehet,
balvéleményrül is elnéző tisztelet!
a két nyelv: magyar és finn, mint két jóbarát
élt Kettunennel: ő mindkettőt egyaránt
szerette és művelte olyan mélyen,
minthogyha attól függne az, hogy éljen.
az egyetem-begyetemen
– e becéző nevén csak azért nevezem,
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mert Kettunen körül nincs rendben semmisem –
kezében volt a szigorú kasza,
melytől lehullongált a vetés giz-gaza
ő vitte a nagy szót: nagynevű idegen,
amiket más gondolt, mindenkor hidegen
hagyták, sőt bárkit bepocskondiázhatott,
elhittek nekie hatot-vakot
Jobbfajta idegennel átalában
mind így vagyunk, meztélláb avagy atillában.
A kollegákkal vita is volt itt-ott,
véleményétül ő de sohasem tágított.
Tudása teljes, új meg új ütegje
kész mint az ellentmondó viszketegje,
akárkit egy-egy gyönge pontján úgy megcsípett,
győzőtt, ha nem volt is igaza egy csipet.
Ráfogták: annak a betegje.
dehogy beteg, dehogy! Daliás férfiú,
még külsejére is lehetne ma hiú.
az igazság fanatikusa: bárhol
kacsint az ellenfél, rajtaüt, rácáfol.
Tárháza nagy: kerűl belőle érv nem egy,
de mindig jobb volt ám az esze, tudománya,
mint kollegáinek vágott dohánya.
Hallgatni érdekes, tanulságos volt mindég,
akár a gazda szólt, akár a vendég.
Én is megjártam véle: a magyar
Kalevalával meghasonlott nagyhamar:
csoda-e? Csak egyetlen magyar költő
akadt, akinek több volt mint felötlő
Kalevalám sok új színe, íze
s átvette gyöngyem mind, más senkise.
Erdélyi József. Életét odadta,
hogy nyilas voltát végkép megtagadja.
Ha rám hajt, ma is élne, tündökölne,
mint magyar költők fejedelme.
De mit beszélek itt Erdélyirül,
a nagy költő már nem veszi hirül,
csak oda fönn. Ám Kettunen a finn egyén
majd észbe kap! Érezni fogja: én
kissé túlnőttem az ő szemkörén
s méltán izenem néki: drága öcskös,
engem ne birálj, ne csipkedj, ne bökdöss.
Tanulj inkább! Még rádfér, valamit,
amire a magyar Kalevala tanít:
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Arany volt a magyar költői nyelv csúcspontja,
folytatjuk ezt! Magyar Kalevalám kimondja,
se ne féljetek, akik az új ösvényt tapossák:
ösvény taposva jó mint bármi! Alaposság!
De itt van Kettunen, nagy űrt hagy hátra
most, mikor éppen ily ember kell itt a gátra!
Hős szókimondó, bátor elme,
százannyi volna, mind elkelne!
Dunavecse
1946
Vikár Béla
Kedves, drága szerk. Uram,
A fenti vers polemia, Finnországban sokat beszélnek erről az ügyről. Reflektálnunk kell reá. Tanuljon az olvasó valamit. NB tiszteletdíj nem kell. Bocsánat a kéziratért! Igaz tisztelettel és szeretettel. VB (87 év!)
NB. Revíziót kérek!
U.i. Azt gondolom, kockáztatni lehetne a Nemzeti Ujságban a szintén ide mellékelt
Istvánnapi verset. Ujraköltése a réginek. Az első négy sort egy szó (ustáp) kivételével
néhai Hock János írta. Én átköltöttem mai technikával. A kálvinisták el vannak bűvölve! Talán ők is kiadják. − De maradjon névtelenűl!! Tdíjra nem reflektálok.
SZENT ISTVÁN NAPJÁRA
Ah, hol vagy, magyarok csillaga,
Ki voltál valaha országunk gyámola,
Hol vagy István király? Téged magyar kiván,
Gyászos öltözetben orcád előtt sirván.
Reád emlékszem, a szeme könypatak,
Erdői, mezői búval virágzanak.
Vitézlő tettre már kezei nem feszülnek,
iszonyú sírásból szemei sohse szünnek.
Virágos kert vala híres Pannónia,
Szűz Mária volt az öntöző angyala.
Kertésze a kertnek istván király vala,
Bő termése annak ővele meghala;
Míg élt, a szép kert is virúlt ő általa.
Most, mint ágról szakadt, hervatag viola,
Siratja őt öreg költőjének dala….
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585. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 20.?]

Drága Vilmánk!
Szept. 8-ra vagyok utalva a Svbhegyre áthelyezett áll. Idegszanatoriumba. Tehát
9-től kezdve ott könnyen található leszek. Azonban nyugdíjamat még máig sem folyósították. Első dolguk legyen Viktorral, hogy az Illetményravatalt (pardon: hivatalt!) fölkeressék és ne nyugodjanak, amíg nincs biztosítva, hogy a nyugdíj jön, ide,
pósta vagy más úton, de rögtön ki kell fizetni a kölcsönkapott pénzeket.
A pénzügyminiszterhez intézett levelet talán audiencián lehetne átadni neki. Jól
írtam-e a nevét? Csakugyan Vásári, nem Vásáry?
Jöjjön Maga is mentül előbb a pénzügyek elintézése végett. Össze kell fognunk régi
La Fontaine-tagoknak! Egytől egyig alapítók! Befizetjük az alapítódíjakat helyettük?
Kiadóvállalatunkat nem bízzuk a La F. T. -ra.
Kezét csókolja és Viktorral egyetemben sokszor üdvözli
Béla bácsi
Dunavecse, 1946 7/20

586. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 20.?]

Mélyen tisztelt Igazgatóság!
Az állami ideggyógyintézet, amelyet a Hárshegyről a Svábhegyre helyeztek át, beutalt engem szept 7-8-ra az intézetbe hosszabb gyógykezelésre. Hogy azonban oda
bevonulhassak, pénzre van szükségem, nem a szanatorium, hanem az itt kifizetendő
adósságok miatt. Kérem tehát a még mindig visszatartott nyugdíjhátraléknak ide történő sürgős átutalását.
Dunavecse, 1946 7/20
Mély tisztelettel
Vikár Béla
Orsz. Gyűl. elnöki főtan.
akad. tag

587. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 20.?]

Mélyen tisztelt Miniszter Ur,
Ama kegyes intézkedésért, amellyel méltóztatott az én fölemelt nyugdíjam ügyét
biztosítani, habár az Illetményhivatal még mindig rajta ül, ez alkalommal ismételt
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hálám és köszönetem kifejezését méltóztassék fogadni. Minthogy azonban a Svábhegyre áthelyezett áll. Ideggyógyintézet éppen most arról értesít, hogy szeptember
7-8-ra be vagyok oda utalva, legyen szabad nagybecsű közbelépését is kérnem arra,
hogy azonnal küldjék ide pósta útján a hátralékos nyugdíjamat, mert másképen − a
sok kölcsön és pénzhiány miatt − nem vonulhatnék be a gyógyintézetbe.
Ugyanakkor egy munkatársam: Pandur Lukács nyugdíja − havi 239 P − iránt is
bátorkodom előterjesztést tenni. Pandur Lukács 28 évig dolgozott a székesfővárosi
statisztikai hivatalban. Kis birtokán maga dolgozik, de a csekély nyugdíj mellett feleségestül éheznek. Boldogabb időkben szegődött hozzám. Megbecsülésre, pártfogásra
méltó ember!
Dunavecse, 1946. aug. 20
Mély tisztelettel
Vikár Béla
Orsz. Gyűl. elnöki főtan.
akad. tag
Vásáry István
Pénzügymin. Úrnak
Bpesten

588. VIKÁR BÉLA  HANKISS JÁNOS
[Dunavecse, 1945. augusztus 21.]

Dunavecse 1945 8/21
Kedves Barátom,
Ne ijedj meg, hogy máris új levelet kapsz tőlem és ne mondd, hogy le vele. Életbevágó ügyben háborgatlak. Bocsáss meg érte. Majd meglátod, hogy igazam van.
Hat hónapja, hogy nem kapom a nyugdíjamat, pedig más vagyonom nincs. Mióta
megszünt a pósta- és vasuti forgalom, Molnár Lajos nt. úr, orsz. képviselő segít bennünket kölcsönökkel. Szégyenletes, tűrhetetlen állapot. Az a kérésem Hozzád: vedd
Magad mellé Gunda Bélát és add elő megbízásomból Miklós Béla ő excjának, hogy a
legsürgősebben intézkedjék, ha eddigi beadványom még elintézve nem volna. Utalják
át nyugdíjamat ide, talán Molnár Lajos kezéhez, hogy azután, ha megindul a vasuti
forgalom, haza mehessek, 5 szobás lakásomnak, melyet a bombázás lerombolt, utána
nézni. Nem dolgozhatom tovább, ha kutyába veszik jogos panaszomat.
Gundától szíveskedjél érdeklődni az Akadémia részére készülő új népköltési gyűjtemény iránt.
Keressen régi, újságban vagy máshol eldugott népdalokat számunkra.
Templomban éneklő vén asszonyoktól lehet ilyent kapni.
Előre is hálás köszönet!
Ölel igaz híved
Vikár B.
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589. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 29.]

Kedves Vilma,
Bokor Imrétől sürgönyt kaptam, hogy a nyugdíj-ügy kedvezőn el van intézve. A
távirat ígérte levél még nincs itt, bizonyára holnap, hétfőn érkezik. Ugy van, hogy
8-ikán értem jön ide autóval Bódis Rózsa urnő a Turáni Társaság főtitkárával s elvisznek a Svábhegyi áll. Szanatóriumba, melyet most rendeznek be az összerongált hárshegyi helyett. Magácskát és Viktort mint alapítótagjainkat fogjuk számon tartani
(nem az én számon, hanem a La F. T. számán!) és a további „jó munkáért” fohászkodom. Valamennyi jóismerősünk és barátunk nevére befizetjük az alapítvány 100 P
összegét: majd levonjuk a vállalat (La F. Irod. Társaság kiadóhivatala) jövedelméből.
De munkát kell vállalni: az összes népiskolák számára 50 (ötven) pengős megrendelésekkel a székesfőváros védnöksége alatt. A gyűjtők tpéldányokat kapnak…
A hatalmas (25 ny. ív) kötet „uj magyar népköltési gyűjtemény” lesz „vitéz hadseregünk tiszteletére”. Gyűjtünk mint a Szabad Szó a hadifoglyokért. Mily nagy eredménnyel!
Viktorral egyetemben szok szeretettel
Béla bácsi

590. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. augusztus 30.]

Kedves Vilmánk,
két levlapot kaptam maguktól. Szebben tessék írni, mert az elolvasás másként nehezen megy. A nyugdíjügyben Bokor (VI. Jókai-tér 7.) intézkedett. Ezt meg is sürgönyözte nekem azzal, hogy „levél megy”. De a levél máig sem jött. A sürgöny már több
mint egy hete itt van! Menjen el kérem Bokorhoz: mi történt? Miért nem kapok tőle
hírt és miért nem jön a pénz? Fölemelt nyugdíj jár: legalább 3x927 P + fillérek = kb.
2790 P háromszor, tehát 8370 P (kb.). Valami bűn történt ellenem − a hatóság részéről. Az 1000 P kölcsönt „für alle Fälle köszönettel venném.
Viktor nem mehetne el Bokorhoz magácskával − tanúnak?
Szeretettel és köszönettel
Béla bácsi
U.i. A ceruzát nem tudom elolvasni.
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591. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. szeptember 3.]

Mélyen tisztelt Akadémia!
Ujabb népköltési gyűjteményünket, amelyet Vidor Marcel barátommal együtt
szerkesztünk, kérem, méltóztassék elnöki titkárnőmnek Ráfaelné Mányoky Vilma
úrnőnek kiadni. A szíves megőrzésért hálás köszönet.
Szept. 8-tól két hónapig a Svábhegyi áll. Ideggyógyintézetben vagyok.
Dunavecse 1945. szept. 3.
Vikár Béla
l.tag
A Magyar Tudományos Akadémia m.t. Irodájának
Budapestre

592. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. szeptember 3.]

Kedves drága Vilma,
Ha Bokorral baj van, kérem: vegye át tőle mind, ami nála van megbízásomból.
Bokort Vikár Gyuláné vonja felelősségre, de az iratokat nem veheti át. Hiszen Kaposvárra megy. Az iratok magácskánál maradnak további rendelkezésig!
Dunavecse, 1945. szept. 3.
Szeretettel,
Béla bácsi
U.i. Nyomozza ki: él-e Sági István író? Nagy szükség volna rá!

593. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. szeptember 6.]

Kedves Vilma,
Az 1000 P nem jött máig. Beutalásom 15-ikére marad. Szíveskedjék a szanatóriumban ezt kieszközölni. [lehet későbbi napra is! Értesítsen!] A kocsi innen 10.500 P.
A szanatórium nem adhatna olcsóbban? Meg kell várnom a Bokor útján érkező
pénzt.
Dunavecse, 1945. szept. 6.
Szeretettel Ráfaelnek is!
Béla bácsi
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594. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
[Dunavecse, 1945. szeptember 10.]

Kedves Vilma,
15-ikére vagy más utóbbi napon kértem a beutalást. A Maga ígérte 1000 P kölcsön
(pedig „für alle Fälle” reflektáltam reá egyelőre máig sem jött meg. Dr. Medviczky
Andor tanácsjegyző tagtársunkat kérdezze meg: hol van Sági István? Nagyon kellene
majd ott.
Szeretettel
A Ráfael-párnak
Béla bácsi
!U.i. Az 1000 P azonnal visszafizetendő kölcsön!
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595. VIKÁR BÉLA  ERDÉLYI JÓZSEF
[Budapest]

Bpest, VIII. Józsefkörút 84. IV.
Kedves öcsém,
A La Fontaine Társ. évadzáró ülésén (e hó utolján v. jun. elején) szivesen látnók
mint vendégünket egy rövid felolvasással, pl. „Magamról” címen; azt óhajtanók hallani: mi a háttere, előzménye költői pályafutásának. Utána egy pár költeményét szavaltatnám szművész által. Ezeket tessék kiválasztani (kézirat is lehet!) és a részletek
iránt engem lakásomon (VIII. Józsefkörút 84. IV.) vagy bármely kedden és csütörtökön d.e. a Szabadság kávéházban (10 ½ -12) fölkeresni. A felolvasás 8-10 perc tartamú lehet.
Őszinte híve
Vikár Béla

596. VIKÁR BÉLA  HARANGHY JENŐ
[Budapest]

Kedves professzor úr,
B. soraira positiv választ még nem tudok adni, mert a március végére várt nagyobb
bevétel − az Egyetemi Könyvesbolt révén − még mindig késik. Április folyamán
igéretük szerint bíztosan befoly az a jövedelem. De lehetetlen ma biztosra venni a
bíztost is. Azonban kétségtelen, hogy május végéig a 150 P, amit tdíjul megállapítottunk, Önnek kezében lesz. Ajánlom tehát, méltóztassék ezt a dátumot figyelembe
venni s ehhez alkalmazkodni. A jamboreetól függetlenül kiadjuk a Goethe-verset
mindkét nyelven s azt hiszem alig 2 ív lesz − elő fogjuk állíthatni a Lloyd-nyomdában.
A tdíj felét ápr. végén feltétlenűl kifizethetem, most még nincs együtt ennyi sem. Lassan jön a pénz, de jön!
Ennyit tudok ma mondani és kérem: fogadja el a tényállást − jobb híján.
Szíves üdvözlettel
tisztelő híve
Vikár Béla

EME
434

Keltezés nélküli, besorolatlan levelekés levélfogalmazványok

597. VIKÁR BÉLA  KÉPES GÉZA
[Budapest]

Kedves Géza!
Itt küldöm 13 versem válogatásra. Külön felhívom szíves figyelmedet a most írott
horlai versemre.
Örülnék, ha hsznát vehetnéd! Köszönöm!
Elvtársi köszöntéssel
üdvözöl híved
Vikár Béla

598. VIKÁR BÉLA  LÁM FRIGYES
[?]

Drága Fricikém,
Lersch egy intermezzómat fogja a legközelebbi találkozástokkor átolvasás céljából
átadni, kérlek alkalom adtán nekem elhozni.
Hogy vagy? Mit szólsz ehhez a Tatrai <olvashatatlan> Sajnos – én csak a szobából
élvezem…
Viszontlátásra őlel verskovács társad
Vik
Mit szólsz társaságomhoz?

599. VIKÁR BÉLA  YOLLAND ARTHUR
[Budapest]

(Telefonkönyv!)
Kérjük Londonban a) megtudni, nem volna-e lehető ott nyomatni (Yolland mint
intéző vezetésével) Omar Chaijjan arab költő verseit magyarúl. Dr. Csillik Bertalan
jeles fordításában (eredetiből!), az angol illusztrációkkal, amelyek Fitzgerald műfordításaihoz készültek? Pár ezer példány előfizetést biztosítanánk itt.
b) a Kalevala 2 fordításban van meg angolul. Nem akadna-e kiadó a mi kliséinkkel?
Kérünk híradást Bpest Országház címre: La F. T.-nak
„Elnök megbízásából”
Faragó
c) dr. Buday Gyula egyet. m. tanár ügyészünk (tel: !) ap. I. (schluss!)

EME
435

1945

600. VIKÁR BÉLA  ZICHY ISTVÁN
[Budapest]

Mélt.
Gróf Zichy István
főigazgató
N. Múzeum
1 példány I-II Néprajzi Osztály –
1 példány I. Iparműv. Múzeum könyvtárának
Levéllel v. elnök megbízásából személyesen!
A. O. Väisänen, Kalevala Seura I-II (Helsinki)
Procopé v. miniszter I.
A rendelés szerint több finn–magyar u.o. ezeket talán átvenné Talas és futárral
küldené?
T. Kozák Olga urnő Tatabánya, dr. Vikár Verának
1 példány II. dr. Varga Bálint eln. Tanácstag
(fizetve!) Kispest, Batthyányi-u 24
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1. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Valószínűleg nem az első Munkácsihoz írott levél, de a használt magázós forma arra utal, hogy az első levelek egyike lehet. Munkácsi leveleinek hollétéről nincs tudomásunk.
Magyarázatok:
Munkácsi Bernát (1860–1937) nyelvész, finnugrista. A Magyar Néprajzi Társaság
alapító tagja, elnöke, az Ethnographia című lap szerkesztője. Különösen az udmurt és
a manysi (vogul) nyelvekkel és népköltészettel foglalkozott.
2. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A két levél között 3 év telt el, valószínűleg váltottak leveleket, de Munkácsi nem őrizte meg, ezeket vagy a költözések folyamán elvesztek. Az előző, 1881-es levél magázó formáját tegező váltja fel.
Magyarázatok:
D.-éktól − Deutsch család − Vikár náluk házitanítóskodott;
Lónyay Menyhért gróf (1822−1884) ekkor a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Lónyay ugyanez év novemberében meghalt. Vikár addig volt a magántitkára;
ügyeid − nem tudni, milyen ügyekre utal, melyekben Munkácsi érdekében eljárhatna. Valószínűsíthető, hogy Munkácsi oroszországi útjának támogatása ügyében;
Palmér − valószínűleg Palmer (Pálmai) Kálmán (1860−1933) 1890-től országgyűlési gyorsíró, író.
3. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A hátoldalon Vikár autográf verse.
Magyarázatok:
muszkaországi utad − Munkácsi első oroszországi útjára készült éppen az udmurtokhoz, végül 1885 tavaszán indult el Oroszországba, hogy nyelvi anyagokat gyűjtsön.
Erdélybe, Hunyadmegyébe − Lónyay Menyhért egyik családi birtoka Hunyad megyében volt: Felsőfarkadin település környékén.
Kramerék − nem tudni, pontosan kikre utal.
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4. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A levelezőlapból a bélyeg kivágva, szögletes zárójelben a rekonstruált szöveg.
5. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Farkadin − Lónyay Menyhért családi birtoka Erdélyben.
Gutenberg barátunk − nem tudni, kire utal.
6. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Trebitscher barátom – valószínűleg VB tanára lehetett.
7. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
D-ékat − Deutschékat
megbízásod − nem tudni, mi lehetett Munkácsi kérése, melyet Deutschék révén
lehetett teljesíteni.
8. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
Kaposvár − Vikár Béla szülőföldjén, Somogy megyében tartózkodott.
Kutas − község Somogy megyében.
9. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
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10. VIKÁR BÉLA  BUDENZ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5450/229
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Víznyomásos levélpapíron.
Magyarázatok:
Budenz József (1836−1892) nyelvész, egyetemi tanár. Vikár tanára az egyetemen,
nála hallgatott többek között finn nyelvet
Szinnyei József ifj. (1857−1943) 1883-tól a budapesti egyetemen a finn nyelv és
irodalom magántanára, 1886-ban a kolozsvári egyetem összehasonlító nyelvészeti
tanszékének professzora lett, így Budapesten már nem tanított. 1893-ban tér vissza a
budapesti egyetemre.
11. VIKÁR  APÁTHY ISTVÁN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül.
Magyarázatok:
Apáthy István (1863–1922) zoológus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1886–89-ben
a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott. 1890-től a kolozsvári egyetemen tanít. Szépirodalommal és publicisztikával is foglalkozott.
Palmer −Palmer Kálmán (1860−1933)
Balog István − nem tudni, ki lehet.
Csathó Imre − nem tudni, ki lehet.
Kadocsa L. Elek − Lippich Elek (1862−1924) költő, szerkesztő, kultuszminisztériumi alkalmazott, ez a forma írói álneveinek egyike
Radó Antal (1862−1944) költő, műfordító, irodalomtörténész
Munkácsi B − Munkácsi Bernát
Kúnos Ignácz (1860−1945) nyelvész, turkológus
dr. Pápai K − Pápai Károly (1861−1893) etnográfus, az ugor népekkel foglalkozott.
12. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül.
Magyarázatok:
lapomnak − Fővárosi Gyorsíró című lap
Tolnai Lajos (1837–1902) író
Szász Károly (1829–1905) költő, író, műfordító
Főv. Lapokban − Fővárosi Lapok szépirodalmi napilap 1864−1903 között;
magam is lerándulok Nápolyba − Apáthy ekkor Nápolyban tanított.
13. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül.
14. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül.
Magyarázatok:
Gyulai − Gyulai Pál (1826−1909) irodalomtörténész, a Budapesti Szemle főszerkesztője
Bp. Sz. − Budapesti Szemle, folyóirat 1857−1944 között.
15. VIKÁR BÉLA  JÓKAI MÓR
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül. Egy kettőbe hajtott lap, melynek egyik
fele hiányzik.
Magyarázatok:
Segítség – Segítség! Eperjes, Nagykároly, Torockó tűzkárosultjainak fölsegélésére.
Szerk. Jókai Mór. Bp., Franklin, 1887. A kötetben nem jelent meg Vikár verse.
16. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 920/1889
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
értekezésem – Gáti István stenographiája, kapcsolatban a modern stenographiával.
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, XIV. 12) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1889.
17. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: Kansallisarkisto [a továbbiakban: KA] VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. A bélyeg kivágva, ezért a szöveg hiányos, az első mondatok fordítása is problémás.
Magyarázatok:
Setälä, E. N. − Emil Nestor Setälä (1864–1835) nyelvész, politikus, egyetemi tanár.
Magyarul többek között Vikár Bélától tanult.
[eredeti szöveg:] … veli! Olen saanut tänään kirjeesi Oder-….. ole milläsikään
puolisoni varten, … itse jo eilen sanoi minulle, että … [illalla] häntä hyvästi jättää
[ennenkuin kahvilaan menimme] ja minä … syypää, jos ei se tapahtunut. Mutta kyllä
siitä. Kirjoita minulle, pyydän, mitä minun täytyy tehdä U. Suomettarella, joka aina
vielä tulee luokseni.
Anna anteeksi kirjoitukseni pahaa suomea, ja älä unhota lähettää tietoa matkastasi!

EME
440

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

Sydämellisellä tervehdyksellä
ystäväsi Vikár
Uusi Suometar − finn napilap 1869−1918 között
18. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap magyarul. Vikár Setälävel többnyire magyarul
levelezett. Csupán pár finn és egy német nyelvű levél van a Setälänek írott százkét
levél között. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
B. Sz. – Budapesti Szemle
az én finnországi utam −Vikár 1889 őszén indult első finnországi útjára;
czikked − A lív nép és nyelve. BpSzle 1889/58. 438–454.
Fülöp − nem tudni, ki lehet.
19. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
Jannsen könyve − Jannsen, Harry: Märchen und Sagen des etnischen Volkes II.
Riga, Kymmel, 1881. című könyv. Az ismertetés a Budapesti Szemle 58. számában
(1889) 153−158. (újranyomva: Keleti Szemle 1901/3 233−236.)
Kruzsok − az orosz krug (kör) szó kicsinyítő képzős alakja. A magyar altajista nyelvészek asztaltársaságát jelöli, melyet Budenz József alapított az 1860-as években.
Dani − Vikár feleségének, Krekács Juliannának fivére
Balog Pista − Balog István, akit nem tudunk beazonosítani.
20. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
a Ladogán át − Ladoga-tó
Hurt lelkész − nem tudni, ki lehet.
Zichy Mihály (1807−1906) festő, grafikus, ekkor Szentpéterváron a cár udvari művésze
Sortavala − város Oroszországban, a Ladoga-tó partján, 1889-ben a Finn Nagyhercegség része.
21. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
Helsingfors − Helsinki svéd megnevezése
M. − Munkácsi Bernát
Techmer féle folyóirat − általános nyelvészettel foglalkozó folyóirat a 19. században.
22. VIKÁR BÉLA  BUDENZ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5450/230
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Az első oldal hiányzik.
23. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
runo-laulaja − runóénekes
Suomalainen lector és neje − valószínűleg Samuli Suomalainen (1850−1907). Matematikát tanított Sortavala város iskolájában.
Étsyék − nem tudni, kik lehetnek.
Gáti-féle munkám − ld. a 16. levél magyarázatát.
Pápai − Pápai Károly
Lármay − nem tudni, ki lehet.
24. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Borissa Vanninen − runóénekes, sámán.
Relander − valószínűleg Oskar Relander (1863–1930) etnográfus, tanár
Almberg úr − Anton Almberg (1846−1909) 1906-ban finnesítette nevét Antti Jalava
formára. Tanár, szerkesztő, fordító (magyarból is). A helsinki egyetemen tanított magyart.
25. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
tárcza – Vikár finnországi útjáról tárcákban tudósított a Nemzet (a Magyar Nemzet elődje) című lapban.
Forström lektor − Oskar Adolf Forsström (1856−1910) 1906-ban finnesítette nevét
Hainari formára. Tanár, országgyűlési képviselő.

EME
442

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

Lönroth − Elias Lönnrot (1802−1884) a Kalevala összeállítója, orvos, a finn nyelv
professzora a helsinki egyetemen.
Ahlqvist − August Ahlqvist (1826−1889) finnugor nyelvész, Lönnrot után a finn
nyelv professzora a helsinki egyetemen, költő.
Suistamo − a Ladoga/tó északi partján fekvő régió elnevezése.
Herman dr. − Herman Ottó (1835−1914) természetkutató, néprajzkutató, az utolsó
magyar polihisztornak is nevezik.
Sanat suussani sulavat − Szavaim szétolvadnak számban (idézet a Kalevalából,
ford. Vikár Béla)
par excellence – elsősorban
26. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Imatra − Imatra város melletti vízesés
Godenhjelm − B. F. Godenhjelm (1840−1912) irodalomtörténész, tanár
Lehtinen − Sortavala város egyik családja, nem tudni pontosan, melyik
27. VIKÁR BÉLA  HAINARI, O. A.
Kézirat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto (a továbbiakban:
SKS KIA) 720:160:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél finnül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Helsinki, lokak. 4 p. 1889.
Hyvä veli!
Käytyämme Lappenrannasta hevosella Imatraa katsomassa, jäätyämme sinne
yöksi ja tultuamme „Imatra” laivalla takaisin Lrantaan, läksimme Viipurista
suunnuntai-aamulla Suomen lahdelle Helsinkiin päin. Koveksi onneksi meitä ennätti
hyvin ankara myrsky, ja minä tulin sangen kipeäksi. Vaimoni taas oli kuolemaisillaan
paljaasta pelosta ja hän viimein rukoili kaikkia Suomen jumaloita. Pyytäen apua
hädässä. Mutta meritautia ei hän saanut ollenkaan. Selvä todistus siitä, ettei tämä
tauti riipu ruumiin voimasta ja etteivät Suomen jumaloita vielä ole kuolleetkaan.
Ystävä Setälä ylen kummasteli, kun me aivan odottamatta tulimme hänen luokseen.
Hän saattoi meitä tänne, missä nyt asumme: kasarmi k. 22 IV k. Täällä on vähän
korkeata oleskella, mutta kun emännän, neiti Hannikaisen piirissä hyvää seuraa ei
koskaan puutu, voin toivottaa että minun tietonikin suomen kielen alalla täällä
vähitellen ylenee korkeammalle, kolmatta kerrosta vastaavalle kannalle. (Neljäs ja
viides kerros lienevät minulle kokonaan mahdottomat saavuttaa.)
Sinun piirroksesi Venäjän Karjalasta, jotka annoit mulle katsottavaksi, tulivat
vaimoni kautta meidän kalujen joukkoon. Ne ynnä muuta (esim. Teidän korinne ja
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meidän valokuvamme j.n.e.) olemme pian lähettävät. Samalla kirjoitan Sinulle
enemmän, ja luultavasti paremminkin kuin nyt.
Paljon terveisiä meiltä molemmilta Teille ja kaikille ystäville Sortavalassa!
Tuus
Vikár B.
Lappeenranta − város Finnországban
Viipuri − város a mai Oroszország területén, 1889-ben a Finn Nagyhercegség legnagyobb városainak egyike.
28. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyeg kivágva, ezért a szöveg hiányos. Csúcsos zárójelben a rekonstruált szöveg.
Magyarázatok:
Hfors. − Helsingfors/Helsinki
Gy. − Gyulai Pál
29. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. A boríték Budenz Józsefnek címezve, Munkácsi neve a Budenz neve alatt szerepel.
Magyarázatok:
Donner − Otto Donner (1835−1909) a szanszkrit nyelv és az összehasonlító nyelvészet professzora a helsinki egyetemen.
Zichy M. − Zichy Mihály.
30. VIKÁR BÉLA  HAINARI, O. A.
Kézirat: SKS KIA 720:160:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Helsinki, marrask. 2. 1889.
Hyvä veli!
Sen jälkeen kun kirjeesi sain, on monta merkillistä tapausta. Vaimoni vihdoinkin
pääsi lihoittamis-laitokseen, minä tulin leskimieheksi, ja heikkohermoinen kun olen,
minunkin täytyi antautua jonkinmoisen dieetin alaiseksi. Toiselta puolen voin
vapaammin liikkua, kuin „ystävä jätti mua yksinäin”, toiselta puolen taas menetin
saman verran, jouduttuani dieetin alaiseksi, joka vie paljon aikaa. Kotoa saapuneet
ikävät sanomat estäisivät parantumistani, joll´ei vilkas seura-elämä olisi henkisenä
lääkkeenä. Mutta lenhan tuttu Ahlqvistin, Yrjö Koskisen, Godenhjelmin, Meurman´in, Palmenin ja muiden hauskojen miehien ja naisien kanssa, olen läsnä melkein
joka näytöksessä suomalaisessa teatterissa ja useissa ylioppilaitten kokouksissa, joten
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saan tilaisuutta luoda silmäystä heidän oloihin ja keskenäiseen elämään. Viime suom.
Seuran iltamassa vietin hyvin hupaisia hetkiä, samoin länsisuomalaisen osakunnan
suomenmielisten vuosijuhlassa, sekä savokarjalaisten talkkunajuhlassa. Aamupäivällä
käyn normaalilyseossa kielenharjoitusta varten Genetzin, Rapolan ja muiden tunteja
kuuntelemassa. Joskus pistäydyn suomalaiseen jatko-opistoonkin. Yliopistossa
kuuntelen Setälän luentoja. Emäntäni, neiti Hannikainen, sekä hänen serkkunsa ja
neiti Lilius lukevat minun kanssani unkarin kieltä, käänteän helpompia lukuja
Suomen kielelle, jonka kautta minäkin edistyn „suomalaisuudessani”. Tämmöinen
on täällä elämäni laita: yksinkertainen, mutta ei ilman vaihtelevaisuutta.
Meidän valokuvamme tulevat ensi viikolla valmiiksi, jolloin riennän niitä Teille
lähettämään. Samalla neiti Wiiger saa myöskin omat valokuvansa.
Mikä tulee kansatieteellisien esinäiden keräämiseen, ikävä kyllä, en tähän saakka
ole saanut mitään varmempaa, mutta toivon viimeistäänkin parin viikon kuluessa
saavani ja sitten annan Sinulle tiedon, pyytäen apuasi.
Ukko Borissan „tervehizet” ja se pieni näyte Karjalan suoloisesta kielestä minua
ihastuttivat ikihyväksi. Jospa sentään ois enemmänkin sitä laatua tekstiä! Suurella
kiitollisuudella otan kaikki, mitä ehtiessäsi tuommoista minulle „työnnät”. Ukko Budenz Budapestissä varmaan pitää niitä hyvänä saaliina. Mutta voisinko saada
korjattuna myöskin ne saarnat, jotka seminaarilaisten suusta kirjoitit? Sekin olisi
kelpo lisäys minun vähäiseen kokoelmaani. Tietysti ei asialla ole kiirettä. Onhan
aikaa koko tämän vuoden loppupuoleen asti.
Arvoisaa rouvaasi, sekä rouva Suomalaista ja neiti Wiigeriä kiitän sydämellisesti
vaimoni nimessä ja omasta puolestani heidän kirjeistänsä, joihin vaimoni heti
päästyään ulos diakonissalaitoksesta vastaa. Terveisiä heille kaikille ynnä Sinulle
koko sydämestämme!
Älä unhota ystävääsi
B. Vikár
Yrjö Koskinen − Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen (1830−1903) történész, politikus, közéleti személy
Meurman − Agathon Meurman (1826−1909) politikus, szakíró
Palmen − E. G. Palmén (1849−1919) történész, egyetemi tanár
Genetz − Arvid Genetz (1848–1915) 1901-ig a Helsinki Egyetemen a finnugor
nyelvek professzora volt, majd 1901-től az Orosz Cári Birodalom Finn Nagyhercegsége szenátusának tagja lett.
Rapola − nem tudni, ki lehet.
31. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. Keltezés finnül.
Magyarázatok:
Reguly − Reguly Antal (1819−1858) néprajzkutató, az oroszországi finnugor népek
kutatója
Donner − Otto Donner
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Hermann úr − Herrmann Antal (1851−1926) néprajzkutató, egyetemi tanár. A
Magyar Néprajzi Társaság alapítója.
mag. Schwindt − Teodor Schwindt (1851–1917) néprajztudós, régész, a Finn Nemzeti Múzeum intendánsa
Hunfalvy − Hunfalvy Pál (1810−1891) jogász, etnográfus, finnugor nyelvész
Valvoja − finn folyóirat, 1880–1968 között jelent meg Valvoja, valamint 1922–1944
Valvoja-Aika címen
B. − Budenz József
Pápay − Pápai Károly
Frecskay barátom − Frecskay János (1841–1919) technológiai író, újságíró
32. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél.
Magyarázatok:
Suometar −itt az Uusi Suometar lap
Szily (1838−1924) fizikus, nyelvész, egyetemi tanár
Appelgren – valószínűleg Hjalmar Appelgren-Kivalo (1853–1937) régész
S. − Setälä, E. N.
33. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelések az eredetiben.
Magyarázatok:
Schwindt barátunk − Teodor Schwindt
kansatieteellinen museo – Néprajzi Múzeum
Hornyánszky Viktor (1863–1935) nyomdatulajdonos, könyvkiadó
Hunfalvy − Hunfalvy Pál
Kúnos − Kúnos Ignác
kansatieteellinen kokoelma – néprajzi gyűjtemény
Inyes mesterség könyve − Frecskay János műve
dr. Bregbom − Kaarlo Bergbom (1843−1906) színházi rendező, a Finn Nemzeti
Színház igazgatója.
34. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Ek számla − nem tudni, milyen számláról van szó, feltehetőleg a borrendeléssel
kapcsolatos
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Simonyi − Simonyi Zsigmond (1853−1919) nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Grotenfelt dr. − valószínűleg Kustavi Grotenfelt (1861−1928) egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, író.
35. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Almberg − Antti Jalava
jelentésem − Finnországi tanulmányutam. Ethnographia 1890/5 231−245.
Kirjallisuuden seura – SKS = Finn Irodalmi Társaság
Y-K. − Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen
Szarvas Gábor (1832–1895) nyelvész, az MTA tagja
Genetz úr − Arvid Genetz
Herää Suomi − ‚Ébredj, Finnország’, Arvid Genetz verse 1889-ből. Vikár fordítása
‚Ébredj, Szuomi!’ címmel a Vasárnapi Ujság 1890. május 15-i (37. évf. 15. szám) számában jelent meg
Krohn kisasszony − Helmi Krohn (1871–1967) fordító, szerkesztő
Castrén − M. A. Castrén (1813–1852) nyelvész, néprajzkutató
Reguly − Reguly Antal (1819–1858) nyelvész, néprajzkutató
36. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
S. barátunk − Teodor Schwindt
Szinnyey − ifj. Szinnyei József
37. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben. Hiányzik a keltezés. A levélben tárgyalt témák alapján valószínűleg április hónapban írta.
38. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Ny. K-k − Nyelvtudományi Közlemények
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Kotikielen Seura − 1876-ban alapított nyelvtudományi társaság, mely a finn nyelv
kutatásával, a finn nyelv ápolásával foglalkozik.
Vasárnapi Ujság − 1851−1921 között megjelenő képes hetilap
Donner tanár úr − Otto Donner
B. – Budenz József
Paul fordítása − nem tudni, mire gondol (Johann Paul Richter – írói nevén Jean
Paul? 1763–1825).
39. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
eljegyzéstek − Setälä Helmi Krohnt jegyezte el, majd vette feleségül.
40. VIKÁR BÉLA  SZVORÉNYI JÓZSEF
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Szvorényi József (1813−1892) nyelvész, ciszterci szerzetes
Szabó Ignácz − nem tudni, ki lehet. Valószínűleg Egerben tanár.
41. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
sans géne − kényszer nélkül, bátran
Kirjallisuuden Seura − SKS = Finn Irodalmi Társaság.
42. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Sch. bácsi − Teodor Schwindt
43. VIKÁR BÉLA  TÖRÖK AURÉL
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4094/428
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyeg kivágva, ezért hiányos szöveg. A rekonstruált szavak csúcsos zárójelben.
Magyarázatok:
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Török Aurél (1842–1912) orvos, antropológus, az MTA tagja.
44. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Sjöros úr − Juho Sjöros (1856−1890) tanár, etnográfus, a Kotikielen Seura aktív
tagja
Pápay dr. − Pápai Károly
Xántus úr − Xántus János (1825−1894) néprajzkutató, utazó, a Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi osztályának első igazgatója
Krohn család − a 19. századi finn művelődéstörténetben kiemelkedő szerepet játszik. Tagjai: Julius Krohn − az apa, Kaarle Krohn, Helmi Krohn, Aune Krohn és Aino
Kallas.
Jalaváék − Antti Jalava családja
Godenhjelmék − B. F. Godenhjelm családja
45. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Finn és magyar nyelvű szöveg a Kruzsok tagjainak aláírásával.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 14. p. lok. 1890.
Kruzsokin jäsenet lähettävät Sinulle sydämellisiä terveisiä arvokkaan teoksesi,
”Yhteissuomalaisten klusiilien historian” ilmestymisen tilaisuudesta (oikeammin
johdosta). Me olemme taipuvaiset juomaan sinun maljasi. Eläköön E. N. S.!
46. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
könyved − Yhteissuomalainen äännehistoria I.
füzetkéd − Yhteissuomalaisten klusiilien historia
Genetz műve − Suomen partikkelimuodot
Paljon terveisiä sinulle ja Hänelle! − Sok üdvözlet neked és Neki! [t. i. a feleségnek,
Helmi Krohnnak]
47. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
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Magyarázatok:
mind a kettőtökről − A helsinki egyetemen August Ahlqvist halálával megürült a
finn nyelv professzori széke, melyre ketten pályáztak: a rangidős Arvid Genetz és a
fiatal E. N. Setälä, aki maga is Genetz tanítványa volt. 1891 novemberében született
meg a döntés: Arvid Genetz lett a finn nyelv és irodalom professzora
G. – Arvid Genetz
B. – Budenz József
48. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Suom.-ugrilainen Seura − Suomalais-ugrilainen Seura/Finnugor Társaság Helsinkiben
Suometar − itt: az Uusi Suometar
Valvoja − nyelvészeti folyóirat
Kauppis-Heikki −Heikki Kauppinen (1862−1920) finn népi író
Päivärinta − Pietari Päivärinta (1827−1913) finn népi író
M. Canth − Minna Canth (1844−1897) az első finn nyelven író írónő, a realizmus
képviselője; feminista
Meurman: Suomi ennen ja nyt − Agathon Meurman könyve: Finnország régen és
most 1890-ben jelent meg
Danielson J. R.: Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan − Johan Richard
Danielson-Kalmari könyve: Finnországnak az Orosz Birodalomhoz csatolása, 1890ben jelent meg
Bergh: Suomen valtio-oikeudellinen kehitys 1808:n jälkeen − ilyen címmel nem található megjelent mű.
Élet − Budapesten 1891–1895 között Vikár szerkesztésében megjelenő irodalmi,
művészeti, társadalmi és közgazdasági havilap, 1892-től kétheti, majd 1894 szeptemberétől hetilap
Mechelin röpirata − Leo Mechelin (1839−1914) finn politikus, jogász röpiratát Kárára vannak-e Finnország jogai Oroszországnak?/Ovatko Suomen oikeudet
ristiriidassa Venäjän etujen kanssa?/ még Antti Jalava küldte el Szinnyei Józsefnek
azzal a kéréssel, hogy vagy a címzett, vagy pedig VB fordítsa azt le magyarra, és publikálják a Budapesti Szemlében. Végül az Élet folyóiratban [1891/3 187–204. és 1891/4
285–298.] jelent meg a röpirat alapján VB cikke, melynek címe Oroszok és finnek.
Y.-Koskinen − Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen
Hubay − Hubay Jenő (1858−1937) hegedűművész, zeneszerző.
49. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
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Magyarázatok:
Munkácsi Bernát vogul szövegei − Vogul népköltési gyűjtemény, négy kötetének
első kötete 1892-ben jelent meg, részleteket publikált korábban is.
50. VIKÁR BÉLA  GODENHJELM, B. F.
Kézirat: SKS KIA signum 55.
Megjelenés: Kristó 1986 49−50., Volly 1970. 44. közli ue. a levelet Korompay Bertalan fordításában, de mint Juhani Ahóhoz írottat.
Megjegyzés: autográf levél finnül. Keltezés nélkül. A levélben tárgyalt téma alapján
biztos, hogy 1891-ben.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
Kunnon ystävä!
Kahdesta lähetyksestä tulee minun Teille kiittää. kesän lopulla kun saavuin vaimoni
kanssa matkoiltani tänne Budapestiin, löysin täällä Teidän lähettämänne Suomalaisen
tyttökoulun ja jatkoopiston viimevuotisen ohjelman; nyt taas tuli Teidä kauan
odotettu (vieläpä Teiltä unhotetuksi ajateltu) valokuvanne. Hyvin paljon kiitoksi
molemmista. Onhan tuo ensimmäinen niin kuin toinenkin Teidän oikea valokuvanne;
ja onhan meille, erittäinkin minulle, joka olin onnellinen saada viivystellä useammasti
Teidän rakastettavassa piirissänne – tuo melkein yhtä rakas kuin tämäkin. Oikeasti
ne täydentävät toinen toisensa: tuossa minä näen Teidän liikkuvan ja toimiskelevan
”kansassa kasuavassa, nuorisossa nousevassa”, – tämä taas näyttää Teidän katsovan
minuun, olevan lähellä minua. Uskokaa minun <sic!>, että tuo katsanto ja tämä
läheisyys vaikuttaa minuun aina ylentäväisenä ja rakkaana.
Kukpa voisikaan Teitä unhottaa, joka kerran oli osallisena Teidän ystävyydessänne!
Me ajattelimme päinvastoin: kyllä on mahdollista, että Godenhjelmit ovat unhottaneet
meitä, kun ei mitään heistä kuuluu. Sepä olisi ikävä meille. Mutta tuommoiset
ajatukset pian poistuivat parempien edestä. Jos Suomen sulo kieli menestyisi minulta
helpommin kuin se todellakin tapahtuu: olisin jo usein kirjoittanut Teille yhtä ja
toista, sen sijaan nyt minä olen valmistanut esittelyn Suomen nais-opetuksesta ja
siinä minä sain puhua Teiltä sydämmeni mukaan. Tämän minä lähetän Teille heti
kuin se ilmestyy ”Nemzeti Nönevelés”issä.
Muutoin nyt minä teen työtä niin kuin hevonen (ainakin heikompi hevonen).
Tämän vuoden alussa perustettiin täällä kuukauslehti ”Èlet”(elämä), jonka
toimittajana on kymmenkuu/n?ta nuoria kirjailijoita (niiden joukossa minäkin);
tämän kanssa on minun paljon tekeminen. ”Èlet” on meillä naisasiankin ainoa
adustajana, sekä ulkomaan kirjallisuuden parhaana välittäjänä Unkarissa. Brandes,
Ola Hansson, Ibsen ovat tämän lehden ulkonaisia pylväitä. Helmikuun nuomerossa
ilmestyy m.m. A. genetzin kaunis runoelma: ”Vaimolleni” minun kääntämänä, ja sen
jälkeen tullee käännöksiä Minna Canthin, Cajanderin, Topeliuksen y.m. teoksista.
M. Canthin ”Työmiehen vaimo” näytetään, jos mahdollista, vielä tämän vuoden
kuluessa, myöskin minun käännöksessäni, meidän ”Kansan Teatterissamme” (Népszínház)
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Aion kirjoittaa pitemmän esitelmän Suomen valtiollisista asioista, oka ilmestynee
sekä Èletissä että lentokirjana; voittehan ajatella mitä kantaa minä tällä tahdon
noudattaa.
Vanha, kuuluisa kuukauslehti ”Budapesti Szemle”, jossa viime kesänä ovat
ilmestyneet minun Kalevala käännökseni ensi kahdeksan runot, tuottaa maaliskuun
numerossa kolme suom. kansan lauluja, jotka minä olen kääntänyt tätä lehteä varten.
Violin-soittaja Hubay kirjoitti matkakirjettä Fövárosi Lapokissa, tuoden esiin
paljon tuhmuuksia Suomen kielestä, mutta toiselta puolen suuresti ylistäen Suomen
miehet ja naiset niin kuin ne ansaitseekin; myöskin oloista puhui hän sangen
kiittävästi.
P. Päivärinnan kertomus, ”Köyhä akka” (tai mikä, en tiedä sen suom. nimen) on
ilmestynyt samassa lehdessä unkarin kielelle käännettynä, ilman allekirjoitusta, siis
luultavasti jonkun vieraankielisen (venäjän tai saksan?) käännöksen jälkeen.
Ylimalkain näyttää siltä kun unkarin kansan huomio kääntyisi nyt paljoa
suuremmassa määrässä Suomeen päin kuin ennen milloin tahansa. Toivotaan että
tuo parempi suunta tästä lähin vielä edistyy, eikä lakkaa silloinkaan, jos Suomen
kohtalo taas tulee vaarattomaksi. Ja tätä me kaikki toivomme: Suomen lapset niin
kuin sen ystävätkin.
Olisi erittäinkin hauska saada tietoa Teiltä toisenkin kerran. Me olemme aina niin
iloiset, jos meille tulee kirje Suomesta.
Sanokaa meidän molempien puolelta sydämelliset tervehdykset Teidän
rouvallenne! Terveisiä Teille ja Teidän ”jatkolaisille”, joiden joukossa oli niin hyvä
olla!
Suurimmalla kunnioituksella
aina Teidän
B. Vikár
Brandes Georg (1842−1927) dán irodalomtörténész
Hansson Ola (1860−1925) svéd író, költő
Ibsen Henrik (1828−1906) norvég drámaíró
Cajander − Paavo Cajander (1846−1913) költő, műfordító
Topelius − Sakari Topelius (1818−1898) író, szerkesztő, történész, egyetemi tanár
51. VIKÁRBÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Almberg bácsi – Antti Jalava
Kun ei muut lihavat laula, Laulan minä, laiha lapsi − Ha a termetesek nem énekelnek, énekelek én, vézna gyermek
52. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Oroszok és finnek cz. politikai vázlat − megjelent az Élet című lapban 1891/3
187−204., 1891/4 285−298.
53. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Hunfalvy-ünnep − Hunfalvy Pál november 30-án meghalt
54. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
Kézirat: SKS KIA signum 76.
Megjelenés: Volly 1970. 46.
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] 1892. 26.p. tammikuuta
Hyvin kunnoitettu Herra Juhani Aho!
Viim vuonna perustetun unkarilaisen aikakauskirjan ”Èlet”in toimittajana
rohkenen minä pyytämään Teitä eidän ulkomaisten työtoveriemme riviin. Olisimme
hyvin kiitolliset, jos kirjoittaisitte jotakin suoraan Èletiin. Minun vakuutan pitäväni
huolta hyvästä käännöksestä.
Ell`ei olisi mahdollista ssada Teiltä piakkoin jotakin meitä varten kirjoitettua, niin
olkaa hyvä ja valittakaa pari-kolme kappaletta teidän molemmista kirjoistanne”Yksin
sekä Lastuja ”Kaksin” niminen kunis kertomus, joka oli luettavana Uudessa
Suomettaressa, on jo käännetty Unkarin kielelle.
Vastauksenne odottaessa olen
suurimmalla kunnioituksella
Béla Vikár
Budapest, Magyar-u. 28.
Juhani Aho (1861−1921) finn író.
55. VIKÁR BÉLA  PALÁGYI LAJOS
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül
Magyarázatok:
Palágyi Lajos (1866−1933) költő, tanár.
56. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
Kézirat: SKS KIA signum 318:38:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül
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Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bp. 1892. 12. helmikuuta
Arvoisa neiti!
Minä olen saanut Teidän lähettämät kirjoitukset S. Naisyhdistyksen kokouksesta
ja lausun Teille niistä sulimmat kiitokseni. Èletin tässä numerossa en tosin ole voinut
niitä käyttää, mutta selitin kokouksen pääkohdat (kysymykset) notizissa, ilmoittaen,
että tämän kuun lopulla ilmestyvä 3-as numero on sisältävä lavean kertomuksen tästä
aineesta. Mutta nyt minun pitää tulla Teidän eteenne taas toisella pyynnöllä. Asian
hyödyksi olisi parempi, jos tuo kertomus voisi ilmestyä suoraan Teidän nimenne
allekirjoituksellä. Kyllä minä vapautan Teitä kaikesta huolesta siitä; minä tahdoin
nimittäin kirjoittaa, mikä on kirjoittava, ja lähetän sitten sen Almbergille, joka
arvattavasti mielellään kertoo Teille, mitä minä olen ottanut siihen, ja Te voitte tehdä
huomautuksia ja parannuksia kirjoitukseeni. Tällä tavalla, niin minä ajattelen, tulisi
kirjoitus suurempaan huomioon otetuksi, kuin minun nimellä voisi tulla. Suostutteko
siihen? Kirjoitus on oleva piakkoin Almbergin kädessä.
Ollen suurimmalla kunnioituksella
Teidän palvelijanne
BVikár
Alexandra Gripenberg (1857−1913) Finnországban és nemzetközileg is ismert feminista, politikus. Egyike volt az első nőknek, akik a finn országyűlésbe bekerültek
1906-ban.
Suomen Naisyhdistys − finnországi nőszervezet, melynek üléséről Gripenberg tudósítást küldött Vikárnak az Élet folyóirat számára. Vikár a szöveget nemcsak lefordította, hanem át is írta és szerkesztette, majd a magyar változatot elküldte
Almbergnek/Jalavának, hogy az számoljon be Gripenbergnek az eszközölt változtatásokról.
57. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül
58. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
Kézirat: SKS KIA signum 76.
Megjelenés: Volly 1970. 47.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1892. 19. tammikuuta
Hyvin kunnoitettu Herra!
Kiittäen Teitä ystävällisestä postikortistannne sekä ”Yksin” ja ”Lastuja” kirjanne
lähettämisestä (jotka muutoin eivät vielä ole tänne saapuneet), voin Teille ilmoittaa
että aikomuksenani on Teidän novelleistä, erittäinkin ”Yksin” kirjasta ne, jotka
parhaiten soveltuvat meidän realistiseen suuntaamme, kääntää Èletiä varten unk.
kielelle, muut taas toisiin lehtiin ja aikakauskirjoihin, nim. ”Fövárosi Lapok” nimiseen
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etevään kaunokirjalliseen päivälehteen ja ”Budapesti szemle”en, joka on meidän
vanhanaikuinen revuemme, eikä mitään uudempaa kärsi, paitse jos se on Suomen
kielellä, sillä Gyulai, sen toimittaja, on suuri Suomen ystävä. Èletissä Teidän
kirjoitukset ilmestyvät aina alkuperäisina, se on kääntäjän nimen ilmoittamatta;
muualla minä astun esiin niiden kääntäjänä. Kun oli viime vuonna esim. Ola
Hanssoninkin novellien kanssa, nekin ilmestyivät Èletissä ainoastaan tekijän nimen
allekirjoituksella.
”Kaksin” tulee piakkoin Budapesti Szemlessä. Sen sitten lähetän Teille, samoin
kuin Èletin kaikki numerot, joissä Teiltä jotakin ilmestyy. Jos Te annatte meille jotakin
uutta, mikä voisi ilmestyä yht.aikaa suom. alkuperäisen kanssa, niin siihen tulee
ilmoitus ”suoraan Èletiä varten kirjoitettu”.
Sallikaa vielä voida huomauttaa, että Te voitte kirjoittaa Èletiin niin kokonaan
vapaasti kuin vaan mahdollista; täällä ei sitä moitettana, − päin vastoin. Meidän
tapamme ja siveellisyys tunteemme ovat aivan erilaisia kuin Suomen. Sentähden on
täällä niin vähän alaa naisliikkeelle; sentähden tarvitaan täällä paljon ankarammat
keinot tätä velttoutta vastaan, jos yrittää samaa päämäärää, kuin Teidän
kehittyneimmissä oloissa.
Puolestani mielelläni antaisin Teidän kirjoituksistanne Unk. yleisölle juuri ne,
jotka Suomessa herättivät vastahanka; mutta ei silloin Teidän kirjailijaluonteenne
tulisi näkyviin kokonaisuudessan, ja sitä minä en tahdo, ette luultavasti Tekään.
Pyydän vaan Teitä olla meille avullinen sillä muodoin ja sen verran kuin tahdotte
ja voitte, meille on sydämellisesti tervetullut kaikki mitä Teiltä saamme.
Siis kiitos ja tervehdys Èletiltä, joka nyt on Teidänkin.
Kunnioituksella
Béla Vikár
59. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
Kézirat: SKS KIA signum 318:38:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az
eredetiben.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bp.1892. 1 p. maaliskuu
Arvoisa Neiti Toimittajatar!
Eilen illalla olen saanut ystävä Almbergin kirjeen, jossa hän sanoi Teidän
kieltäytyneen antamasta luvan nimenne allekirjoittamiseen tietyn Èletin kirjoituksen
alle.
Minä olen aivan pahoillani siitä, mutta kielto tuli – myöhään. Olen odottanut
viimeiseen asti, niin että Èletin ilmestyminen myöhästyi sen kautta koko päivän. Kun
ei Teiltä, eikä Almbergiltä ole tullut mitään vastausta, niin minä ajattelin latinalaisen
sananlaskun mukaan: qui tacet, consentire videtur, ja annoin eilen jälkeen p.p. kello
4 ensimmäisen arkun painattaa. Siellä on Teidän artikkelinne 2-ssa paikassa (1. on
herätys Unkarin nälkääkärsivien auttamiseen), toisella sivulla, vieläpä merkittynä no.
I-lla se on: jatko (loppu) seuraa. Minä voin sanoa: Teidän kirjoituksenne, sillä

EME
455
enköhän minä olen siihen kirjoittanut muuta kuin alkulauseen, senkin aivan siinä
hengessä, joka Teidän kirjeessänne ja kirjoituksissanne ilmaantuu, vieläpä samoillakin
sanoilla. Mielestäni aivan oikein sopii sen alle Teidän nimenne, eikä minun, joka
yksinkertaisesti olen tehnyt sen aineen kanssa, jonka Teiltä olen saanut, juuri samaa,
mitä joka toimittaja tekee: nimittäin hyvin vähän muutoksia, lisäyksiä. Teidän
puheenne, jolla kokous avattiin, Teidän silmäyksenne Naisyhdistyksen historiaan ja
toimintaan, ynnä Koti ja yhteiskunta sekä U. Suometar antamia tietoja samasta
kokouksesta (niinkuin tähän viitataankin siinä) ovat sen varsininen sisältö. Tottahan
minä olen kysynyt lupaa niihin muutoksiin ja lisäyksiin ja olin siinä luulossa että se
annettiinkin. Onko erehdykseni, josta vasta nyt olen selvä, anteeksi annettava Teidän
puolestanne? Olisin lohduttamaton, jos Teistä päinvastoin olisi. Hyväähän minä olen
tarkoittanut ja täkäläisiin oloihin nähden, parasta tehnyt, saadakseni Teidän aatteenne
suurempaan huomioon otetuiksi. Elkää siis paheksukaa minuun, arvoisa neiti,
päinvastoin auttakaa minua valon levittämisessä siinä muodoin kuin te meidän
olossamme parhaiten voi onnistua. Me olemme aristokratit kaikki tyyni. Täällä ei
mitään voi tapahtua ilman meidän aristokratiemme osanottoa. Allekirjoitus br.
taikka gr. (barooni ja kreivi) painavat täällä enemmän kuin dr. (tohtori). Tätä
viimeistä vielä paheksutaankin, kuin niitä on enimmiten juutalaisia; br. gr. taas ovat
tavallisesti johtavia nimiä isänmaan palveluksessa menneellä ajalla niin kuin nykyään.
Niin mielestäni olisi ollut vielä sopivampi, kirjoittaa artikkelin alle: ”Gripenberg Alexandra bárónö” (Vherratar A. G.) kuin yksinkertaisesti G.A.; mutta sitä minä en ole
uskaltanut tehdä kysymättä Teitä, vaan sen sijaan merkitsin tämän Teidän
arvonimenne (jolla täällä on niin suuri arvo) lehden sisällyksessä ja pienessä eri
kirjoituksessa, joka on lehden loppupuolella. Kaikki tämä tarkoittaa sen, mikä on
tarkoitukseni: artikkelin suuremman vaikutuksen yleisöön. Ja tätä minä aivan
varmaan olenkin saavuttanut. Todistus siitä on, että eräs sangen etevä nainen täällä
nim. Polyxena Pulszky, kuuluisan vanhan Pulszky-pére-n tytär, kirjoittaa Èletin ensi
numeroon nais-asiasta, niin että hän ilmoittaa minulle mietteensä siitä mikä oli
Èletissä luettavana ja minä sitten sepittelen siitä kirjoituksen; kirjoitus kuitenkin
tulee ilmestymään hänen nimensä alle – kirjoituksella. Tätä minä voin Teille
ilmoittamaan voittona, jossa on Teillä suuri ansio, sillä P. P. ei olisi tahtonut olla
ensimmäinen, mutta kuin minä lupasin Teidän kirjoituksen tulevan, niin hän suostui
kirjoittamaan hänkin. Hänen jälkeensä arvattavasti seuraa aika jono eteviä unk.
naisia. Tällä tavoin hyvä esimerkki vaikuttaa.
Èletin 4-ssä nossa tulee siis ilmestymään loppupuoli kirjoitusta: ”Éjszaki levegö”
– a finn nőegyesületek országos gyűlése – (”Pohjainen ilma” – suom. naisyhdistysten
yleinen kokous). Siinä on puhe kokouksen kolmannen päivän keskusteluista niin
kuin Suomettaressa sekä K. ja Y.kunta lehdessä on luettavana. Mielelläni ottaisin
enemmän erittäinkin siveellisyys-kysymyksestä, siitä kun on mainitsemissani
lähteissä, ainoastaan keskustelun lopputulos (päätös) luettavana, puheista ei mitään,
samaten kun I-sessä kirjoituksessa naisten naima-iän korottamisesta. Rohkenenko
Teiltä pyytämään vähän lisiä keskustelun aineesta tähän kohtaan nähden? Ei mitään
muuta olisi tarpeen. Voitte luottaa minuun aivan täydellisesti, siksi kun ennätätte
kirjoittamaan Èletiin jotakin, missä minä en voi olla Teille avuksenne.
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Suokaa anteeksi toimittaja-intoani (=silmittömyyttäni) ja olkaa eteenkin
avunantajana pyrinnöissämme.
Hartaimmalla kunnioituksella
palvelijanne
BVikár
Jk. ”Èlet” lähetetään Teille sekä Almbergille
Koti ja yhteiskunta − Otthon és társadalom című folyóirat, melynek főszerkesztője
Alexandra Gripenberg
60. VIKÁR BÉLA  H. PULSZKY POLYXENA
Kézirat: OSZK fond VIII/2394
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Hampelné Pulszky Polyxena (1857−1921) írónő, részt vett az 1895-ben megnyílt
felsőbb leányiskola alapításában. A Vikár szerkesztette Élet lapba nőügyi kérdésekkel
foglalkozó cikkeket írt. Összesen két levél maradt fent, de valószínűleg több volt. Erre
utal a levél kezdő sora is, melyben Vikár megköszöni, hogy kérésének Pulszky eleget
tett.
Mária Dorothea Egyesület – a magyar tanítónők, nevelőnők, óvónők anyagi és erkölcsi támogatására jött létre 1884-ben
61. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, Élet fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
S-r − Uusi Suometar című lap
S-i , S.− Simonyi Zsigmond
Villgrén K. úr cikke − Työväki osallisena liikevoittoihin I-II. Valvoja 1892/2 91−100.
62. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
63. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
cikk −Der Nachfolger Budenz Pester Lloyd 1892. május 14. 2 o. (a szerző VB, álnéven: −r)
U.S. − Uusi Suometar című lap
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Hunf. Nyelvtud. és nyelvtanítás − Hunfalvy Pál Nyelvtudomány és nyelvtanítás
1884-ben megjelent műve
64. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 282/247
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, Élet fejléccel.
Magyarázatok:
Herman Ottó – 1892-ben a Magyar Néprajzi Társaság elnöke.
al. sz. − alázatos szolgája
65. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, Élet fejléccel.
Magyarázatok:
D.J. cikke − nem tudni, mire utal;
suaviter in modo, fortiter in re − körültekintő a végrehajtásban, határozott a lényegben.
66. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Halászon kívűl (aki Sz. utódja szeretne lenni) − Halász Ignác (1855−1901) nyelvész,
irodalomtörténész, egyetemi tanár. Szinnyei József utódja a kolozsvári egyetemen.
67. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül
Magyarázatok:
Eötvös Loránd (1848−1919) egyetemi tanár, miniszter, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke
68. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
Kézirat: SKS KIA signum 318:38:3
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben. Évszám nélkül a keltezés, azonban minden jel arra mutat, hogy 1892-es levélről van szó.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Arvoisa neiti,

EME
458

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

Myöhemmin kuin Te pyysitte ja kuin minä toivoin, sain viimein kuitenkin kokoon
seuraavia tietoja, jotka Teille täällä lähetän. Puuteellisenakin, kuin ne ovat, Te saatte
kenties niistä tehdä jotakin. Vahinko, että minä koko ajan olin poissa pääkaupungista,
enkä ennen ensi kuun loppupäivää saa mennä takaisin, muutoin lähettäisin Teille
vielä arvokkaita lisiä kirjoitukseenne. Voisinko saada kenties korrektuurin siitä osasta
teostanne, joka sisältää näitä tietoja? Siksi ehtäisin vielä saada pari kirjeen Budapestistä,
joita odotan juuri tämän anteen täydentämistä varten ja liittää niiden sisällyksen
nykyisiin tetoihin.
Pyytäen anteeksi Teiltä siitä ett`en ole voinut saada teitä paremmin palvella, kun
terveeni suhteet pakottivat minua poistumaan tänne Pohjois-Unkariin niiden
lähteiden läheisyydestä, jotka olisivat tarpeen, piirrän minä erinomaisela
kunnioituksella
Béla Vikár
Naisten asema Unkarissa
7. Yliopistoon vieviä oppilaitoksia naisia varten Unkarissa ei löydy. tytöt kyllä
saavat oppia klassillisten tai realilyseoitten opit ulkonaisina oppilaina
(Privatschulerinnen), mutta kuin tähän tarvitaan kultusministerilta lupa, ja tämä
valmistus maksaa paljoa enemmän kuin mitä pojat maksavat, niin harva tätä
tilaisuutta käyttää päästäksensä yliopistoon. Ne, joilla on todistus lyseon 8 luokan
suorittamisesta, ovat oikeutetut korkeimpiin opintoihin yliopistoon (Budapestissä ja
Kolozsvárissa) sekä teknilliseen opistoon. Näiden opistojen säännöt eivät naisilta
tämmöisinä sulje pois mahdollisuutta käydä luentoihin ja suorittaa tavalliset
rigoroosit (Prufungen).
8. Unkarissa on yksi ainoa naislääkäri: toht. kreivinna Vilhelmina Hugonnai (toht.
Vinzent Wartha, tehn. Yliopiston professorin vaimo); hän ei nyt praktiseeraa, mutta
ennenkuin hän meni naimisiin nykyisen (toisen) miehensä kanssa, elätti hän itsensä
ja poikansa (entiseltä mieheltänsä) lääkärin toimella, vaikka ei oikeutettuna vaan
kärsittynä lääkärinä. Ei hänellä ollutkaan lääkärin arvonimi, vaikka hän kyllä suoritti
kaikki tutkinnot ulkomaalla ja kotona (Sveitsissä ja sitten Budapestissä), vaan hänen
täytyi nimellä ”szülésznö” (Hebamme) harjoittaa praktistansa. Yleisön puolelta hän
sai luottamusta runsaassa määrässä. – Sitä paitse on mainittava, että Bosniassa,
Itävalta-Unkarin okkupeeratussa maassa, yhteisen ulkoasiainministerin Benjamin
Kállay`n toimesta kyllä naiset saivat valtiolääkärinäkin toimia ja näihin virkoihin
kutsutaan etupäässä naisia, jotka ovat syntyisin Itävallasta tahi Unkarista.
9. Vuonna 1888 alkoi Béla Gyulai´n toimesta kurssit naisia varten, jotka tahtoivat
ruveta kauppamiehiksi. Nämä kurssit myöhemmin otettiin valtion huostaan ja
nykyään tämmöisiä kouluja löytyy noin 20. Sitä paitse on eri teollisuus-kouluja naisia
varten, joissa opetetaan neulominen, majolika- sekä porcellaani-maalaaminen y.m.
”naisille sopivia” teollisuustietoja. Muutoin ei löydy mitään laillista estettä sitä vastaan
että naiset voisivat harjoittaa ammatteja, mutta heidän osanotto muilla kuin n.k.
naisilla sopivilla aloilla on sangen vähä. Niinpä teki vapaaherra Rudnyánszky 1870
vuosien tienoilla yrityksen kirjapainolla, jossa kaikki latojat j.n.e. olivat naisia, vaan
tämä yritys pian meni hukkaan. Päin vastoin onnistui hyvin ministeri Baross`in
perustama koulu hansikkain neulomisesta, joka on Budapestissä. Löytyy vielä kirjain-
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sitomiskouluja, kukkainvalmistus-kouluja y.m. semmoisia, mutta niillä ei vielä ole
suurempaa merkitystä.
10. Ne alat, joihin sivistyneet naiset enimmiten pyrkivät, ovat: opettajattaren virka,
jolla on noin 4000 (niistä noin 1000 nonneja!) pääasiallisesti valtion ja kunnain
kouluissa ja hyvin vähä niissä kouluissa, jotka ylläpidetään eri uskontolahkojen
(katholikien, lutherilaisten, kalvinilaisten, juutalaisten j.n.e.) varoilla; sitten posti ja
telegrafi, rautatiet, jossa he ovat kassöreina, propellerit (samoin), kirjakaupat y.m.
Näillä viime mainituilla aloilla on Unkarissa 6000 naisia. Tietysti on monta
semmoisiakin, jotka tieteen ja taiteen alalla työskentelevät ja siitä saavat ansionsa.
Toisella puolella on vielä enemmän niitä, jotka niin k. alhaisemmalla työllä elättävät
itsensä tai perheensä. Merkillinen on vain se, että sivistynyt nainen harvoin antautuu
ansaitsevaan työhön muutoin kuin tarpeen ollessa läsnä, ja jos hän sitä kumminkin
tekee, niin se tapahtuu melkein salaa. Esim on varakas edusmiehen vaimo, joka
maalaa erääsen kuuluisan fabriikin (Fischer´in) majolika-astioita ja ansaitsee sillä
työllä hyvin paljon niin että voi ylläpitää kotinsa arvokkaalla tavalla, mutta ei kukaan
tiedä mistä varat siihen tulevat. Tämmöisiä esimerkiä on kylläksi.
11. Naidulla tahi leski-vaimolla on täydellinen omistusoikeus. Hänellä on 24
vuotisena naimattonakin sama oikeus. Hänellä on ”Wechselfähigkeit” (? suomeksi)
niin kuin miehelläkin. Laki XV. vuodelta 1891 antoi hänelle oikeuden että
koulukomissionit, jotka tarkastavat lastensuojeluskouluja, valitaan puoleksi osaksi
naisista, siis tämän kautta harjoittavat u. naiset jossakin määrässä hallitustoimeja.
Merkillinen on, että entisinä aikoina oli u. lähettivät komitatien kokouksiin
edusmiehensä. Naisten kunnia tosin suojellaan u. laissa melkoisen ankarasti, mutta
uusi aika vaatii tähän katsoen vielä paljon. Nykyään laaditaan novelli
(Ergänzungsgesetz) rikoslakiin ja siinä on jo vähän parannuksia tässä suhteessa.
Muutoin ei nainen kärsi ylimalkain mitään lain edessä siitä että hän on nainen;
kaikissa suhteissa on hän miehen arvoinen.
12. Ainoa yhdistys Unkarissa, joka naisasiaa korkeammalta kannalta auttaa, on
Maria Dorothea niminen naisten seura. Tässä on etupäässä opettajattaria, mutta site
paitse Unkarin etevimpiäkin naisia kuuluu siihen. Ne yrittävät parentaa naisten
aseman 1. kääntämällä hallituksen puoleen pyynöillä että naiset saisivat tilaisuutta
yliopiston antamia diplomeja käyttää, siis päästä lääkäreiksi j.n.e. 2. ylläpitämällä
lehden (Nemzeti nőnevelés toim. Ilona Sebestyén), joka naisten etuja valvoo.
Kuitenkin rajoittuvat nämä pyrinnöt paljoa ahtaampiin piiriin kuin ne joissa muut
(Englannin, Amerikanin j.n.e.) naisten yhdistykset liikkuvat. Naisille annettujen
politillisten oikeuksien lisäämisestä ei puhettakaan. Sanomalehtiä, jotka näitä
pyrintöja vakavasti ja ponnella auttaisivat, ei löydy. Ainoastaan aikakauskirja Èlet otti
naisten vapauttamista täydellisessä määrässä ohjelmaansa, mutta sai enemmän
vastalausetta kuin myötätuntoisuutta. Nyt puuhatan naislyseoiden aikaansaaminen
Budapestissä ja Debrecenissä. Mutta tuskin siitä tulee mitään, kun hallitus sitä
vastustaa ja yhteiskunta on välinpitämätön siinä kohden.
Lisiä
ad. 1. Muita yleiskouluja tyttöjä varten ovat: lukuisat porvaris-koulut (Burgerschuler), jotka ovat rakennetut kansakoulujen päällä, sekä korkeammat tyttökoulut.
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Viimeisiä on kaikkian 20. Ne perustettiin ensiks 1870 Mármaros-Szigetissä(!),
Trencsénissä ja Budapestissä. Asian ystävät Aladár Molnárja Aladár György tahtoivat
ne tehdä nais-lyseoiksi, mutta silloinen kultusministeri Trefort oli vastaan, ja siis
tulisivat ne porvariskoulujen päälle asetetuiksi tyttökouluiksi, jotka ainoastaan
korkeamman naissivistyksen antavat, ilman oikeutta: päästä yliopistoon.
Mainittava ovat lukuisat opettajatarten koulut, etusijassa Anna Zirzen´in johtaman
korkeamman tyttökoulun yhteydessä oleva, jossa paljon eteviä oppilaita on, jotka
eivät rupea opettajattariksi, vaan tahtovat ainoastaan saada siellä sivstyksensä.
Yksityisten korkeampien tyttökoulujen joukosta mainittakoon: Unk. emäntien
yhdistyksen koulu. Budapestissä [perustaja: Hermin Beniczky] ja De Gerando
Antonine-n johtama kork. tyttökoulu Kolozsvárissa. (Viimeinen otetaan ensi vuonna
valtion huostaan)
Vaikka naisten luku on suurempi kuin miesten, on kumminkin tyttöoppilaitten
luku kansakouluissa vielä paljoa suurempi kuin poikien, samoin yli kansakoulujen
olevissa kouluissa. Viimeisissä on tyttöjen luku noin 30.000. Sitä vastaan poikia on
ainoastaan klassillisissa lyseoissa melkein 50.000, johon vielä on otettava kaikki ne
pojat jotka käyvät realilyseoissa ja porvariskouluissa, yhdessä nämä viime mainitut
yli 100.000.
Vuonna 1877 ruvettiin opettajatar-seminareissa kasvattaa teollisuusopettajattariakin.
V. 1885 perustettiin kasvattajatarkoulu (Erzieherinnenschule). A Zirzen´in
johdattamana, opettajatar-seminarin yhteydessä Bpestissä. Tämä lienee ainoa
laatuansa. Tässä opetetaan kieliä ja musiikki suuremmassa määrässä kuin muissa
kouluissa ja harjoituskoulun kautta saavat oppilaat lastenhoitoa kasvatusta, ja –
opetusta harjoittaa.
Vuodelta 1889 annetaan maalipiirtäjäkoulussa (Musterzeichenschule) naisillekin
diplomeja piirustuksesta ja vuodelta 1892 musikiakademiassa. Nämä diplomit ovat
yhdenarvoiset lyseonprofessörien vastaavien diplomien kanssa.
Unkarin naiset aina miehellisesti ottivat osaa kaikissa viennoissa kieli- ja
kansallisuus-aatteen edestä. Jo XIV. vuosisadan tienoilla tunnetaan erään nonnin:
Lea Ráskai´in nimi, jolla on Unk. kielen alalla hyvin paljon ansioita. Runoilija Petöfin
vaimo – hänkin kirjailija – suuresti miehensä tuliseen kansallistunteesen. Koko rivi
kirjailijoita oli naisten joukosta ja Unk. kielen sekä kansallisuuden harrastus on
melkein kaikilla yleinen, ne kun tavallisesti ovat kaikuja mieskirjailijain teosten
hengestä, joka – kuin yleisesti tunnetaan – kielen ja isänmaan rakkaudessa tuskin
vertaistansa löytää. Onpa tunnettu että u. naisten keskellä aina sodan aikoina löytyi
useampia semmoisiakin, jotka isänmaan edestä vertansa vuottivat. – Széchy Mária,
Zrínyi Ilona y.m. y.m. olivat aivan eteviä isänmaan ystäviä. Tunnettu on kreivinna
Blanka Teleki ynnä Klarisse Lövey saivat isänmaan rakkaudestansa Kufsteinin
vankilassa kärsiä 1848/49 vapaudensodan jälkeen.
Naisten luku on Unkarissa suurempi kuin miesten.
Kiitoksella on mainittava, että Unkarissa [naisporvari- ja kansankouluissa]
opettajain ja opettajatarten maksut ovat kokonaan yhteläiset. Opettajattaret ylipäänsä
saavat mennä naimisiin ilman haittaa; ainoastaan muutamissa uskonnollisissa
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(katholisissa ja juutalaisissa) kouluissa saavat he virkaeron avioliiton kautta. Naisseminareissa ja korkeimmissa tyttökouluissa sitä vastaan opettajattarille maksetaan
vähemmän kuin opettajille. Nais-seminareissa johtajat ovat naisia, korkeimmassa
tyttökouluissakin ruvetaan anna heille yhä suurempaa alaa, niin esim. Budapestissä
johtaja on nainen, samoin Temesvárin ja Löcsé´n naisseminarissa, ja missä vielä on
miehiä johtajina, sielläkin kaikkialla internatein johto on naisten kädessä.
Opettajatarten luku on noin 4000, opettajien noin 14000! Tämä suuri eroitus
kuitenkin vähenee vuodesta vuoteen. ¨Lastenhoitokoulut ja lastenhoito ylimalkaan
nyt on kokonaan naisten käsissä.Tämän aan ensimmäinen viljetijä oli kuuluisa
nainen, kerivinna Terese Brunswick (Bethovenin morsiamen) , mutta sitten (1836)
perustettu yhdistys lastenhoidon auttamiseen oli kokonaan miesten hallussa. Vasta
1860 vuosien lopulla tuli muutos, koska saksalaisen Ronge´n toimesta perustettiin
Unkarissa saksan kielisiä Fröbelin lastentarhoja, joita vastaan unkarilaiset isänmaan
ystävät [Kaarle Szathmáry] Gabriel Várady, Aladár György ja taitava pedagogi Aladár
Molnár ryhtyivät lastenhoidon perustamiseen kansalliselle kannalle, silloin syntyi
suuri uusi yhdistys (esimiehenä vapaaherratar rouva Sennyei, sittemmin rouva Tisza,
synt. kreivinna Degenfeld), joka nykyään kokonaan on naisten vallassa.
Ensimmäinen henkilö, joka herätti Unkarissa naisten korkeamman sivistyksen
aatteen, oli rouva Eeva Takács (Franz Takácsin vaimo). Hän kirjoitti silloiseen
aikakaus-kirjaan (Tudományos Gyűjtemény) useampia kirjoituksia, taistellen
ankarasti tämän aatteen edestä (1827-1833). Hänen tyttärensä: Terese Karacs (synt.
Takács) kirjailija teki liiton (vuosien 1840 alkupuolella) kreivinna Terese Brunswick´in
ja tämän viimeisen sisarentyttären (Nickte) kanssa ja perusti Budapestissä ensimäisen
korkeamman tyttökoulun. Misklocz´issa v. 1845 perusti hän samanlaisen koulun.
Tämmöisiä yksityisiä kouluja oli 1848/9 vapaudensodan aikana 18, mutta sen jälkeen
ne kadottivat entisen merkityksensä ja tulivat soitto-, kieli- ja muiden muoti-tietojen
kouluiksi.
Naisteollisuuden alalla mainittakoon rouva Sigismund Horváth´in vaimo, joka
herätti aatteen ja rouva Ignatius Kühnel´in vaimo, joka perusti koulun ja harrasti
kaikki hyvät aatteet tällä alalla.
Hugonnay Vilma (1847–1922) az első magyar orvosnő
Nemzeti Nőnevelés − 1879−1919 között megjelenő folyóirat
Sebestyén Stetina Ilona (1855−1932) a Nemzeti Nőnevelés című folyóirat szerkesztője 1890–1915 között
Molnár Aladár (1839−1881) pedagógus, művelődéspolitikus
György Aladár (1844−1906) író, újságíró, kultúrpolitikus, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke. Tanulmányokat közölt a pedagógia köréből
Zirzén Anna – Zirzen Janka (1825−1904) központi figurája volt a korabeli magyar
nőnevelésügynek. VB tévesen Annának nevezi.
Beniczky Hermin (1815−1895) Veres Pálné, iskolaalapító, az Országos Nőképző
Egyesület alapítója.
De Gerando Antonina (1845−1914) pedagógus, a magyar nőnevelés vezéregyénisége. Az anyja volt Teleki grófnő.
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Takács Éva (1780−1845) az első magyar nőjogi publicista, Karacs Ferenc felesége.
Karacs Teréz (1808−1892) pedagógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. Takács Éva
és Karacs Ferenc lánya. VB tévesen írja azt, hogy a férje volt Karacs.
Teleki Blanka (1806–1862) a magyar nőnevelés egyik úttörője, a nők művelődési
egyenjogúságának híve
Leövey Klára (1821–1897) a magyar nőnevelés egyik úttörője, író, újságíró
Brunswick Teréz (1775−1861) magyar grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója.
69. VIKÁR BÉLA  H. PULSZKY POLYXENA
Kézirat: OSZK fond VIII/2394
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben. Keltezés nélkül.
A levélpapíron: Üdvözlet Lublóról felirat szerepel. Valószínűleg ugyanakkor, mint a
Gripenberghez írott levél. A leánygimnázium alapításával kapcsolatos információk
egyértelműen 1892-re utalnak.
Magyarázatok:
É. − Élet folyóirat
Berzeviczy − Berzeviczy Albert (1853−1936) kultúrpolitikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1887 és 1894 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
adminisztratív teendőket ellátó államtitkára, 1903 és 1905 között kultuszminiszter.
Jancsó − valószínűleg Jancsó Benedek (1854−1930) történész, tanár.
70. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
Kézirat: SKS KIA signum 318:38:4
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1892. 16. p. lokakuuta
Arvoisa neiti.
Tässä minä lähetän vielä vähän lisiä ja parennuksia jo lähetettyihin. Käyttäkää ne
sillä tavoin ja siinä määrässä kuin sopii tarkoitukseenne. Jos ulkomaalainen käännös
valmistuu, pyytäisin siitä korrekturia. Eikö käännetä kirjanne saksan tai englannin
kielelle? Sepä olisi hauskaa ja hyödyllistä. Luullakseni muutkin kuin Ruotsalaiset ja
Suomalaiset tarvitsivat saada jonkunmoisen kuvan naisten asemasta ympäri muita
maita.
Sulkien itseni Teidän ystävälliseen suosionne ja vakuuttaen olevani aina valmiina
tehdä Teille hyötyä, mikäli se riippuu minusta, pirrän
erinomaisella kunnioituksella
Béla Vikár
Lisiä
Naisten asemaan Unkarissa
ad 1. Unkarin yttökoulut jakaantuvat seuraaviin joukkoihin: I. lastenhoitolaitoksia; II. kansakouluja (Volksschulen)
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III. Ylhäisiä kansakouluja (höhere Volksschulen), tavallisesti teollisuus- ja
talousopetuksen kanssa yhdistettyjä (12-15 v vanhoja tyttöjä varten); tämmösiä
kouluja on vähän
IV. porvari kouluja (9-15 v. tyttöjä varten)
V. ylhäisempiä tyttökouluja. Näissä on taas kaksi joukko: alhaisempia kursseja,
yhtäpitäviä porvarikoulun kanssa, sekä ylhäisempiä kursseja, jotka ovat
tyttöseminarien kanssa jokseenkin yhdenvertaisia, niin että 5-s luokka viepi
seminarien toiseen ja 6. luokka seminarien kolmanteen luokkaan.
VI. tyttöseminareja (Lehrerinnenbildungsanstalten). Täydellisesti yhtäpitäviä
miesseminarien kanssa. Nämä ovat kahdenlaisia: a. kansakouluja sekä porvarikouluja
varten. b. ylhäisempiä tyttökouluja varten. Sitä paitse on yksi tyttöseminari
Budapestissä, joka valmistaa opettajattaria seminareihin, sillä tavoin että
porvarikoulua päätettyjen tyttöjen joukosta jätetään kaksi etevintä laitoksessa, sen
administrativia asioita oppimaan, joista sitten tulee seminarin opettajattaria tai
porvarikoulun johtajattaria.
VII. seminareja lastenhoito-laitoksia varten. Niitä on nykyään 9, viime vuonna oli
vaan 3. Perustetaan tämmöisiä joka vuosi uusia, kun lastenhoito-laitoksien luku yhä
menee (niitä on nyt lähes 1000).
VIII. Ammatti-kuoluja (Fach-Schulen), niiden joukossa a. teollisuuskouluja, jotka
antavat opetusta tavallisissa naisten käsitöissä, varsinkin ompelussa, ja yleensä
käytännöllisesti, mutta on semmoisiakin joissa annetaan teoretillinenkin opetus
(niin on esim. Budapestin teollisuuskoulu, joka viime vuonna otettiin valtion
huostaan); b. kauppakouluja, viimeksi täydellisesti järjestettyjä, joiden luku on noin
20; c. posti- ja telegrafi-kursseja.
IX. Kursseja piirrustuksen opettajattaria varten. Näissä opetetaan enimmiten
piirrustus sekä majoolika maalaus; mutta on yksi ainoa tämmöinen koulu, joka
neljässä vuodessa valmistaa naisia lyseon opettajiksi piirrustuksessa, antama diploomi
on saman arvoinen kuin mikä on piirrustuksen opettajilla poikakouluissa.
Huom! Opettajatarten valmistaminen teollisuuskouluja varten on yhdistettynä
tyttöseminarien kanssa.
X. Kasvattajattarien seminari. Lienee ainoa laatuansa. (Mainitaan Suomen
naisyhdistyksen kirjassa: Naisten albumi)
Vielä ad kysymys 1. Vaikka yliopisto ei ole avoinna naisille, tapahtuu kuitenkin
joka vuosi että yksityisiä tyttöjä tekevät loppututkintoa (Maturitätsprufung) lysesosta
joka ilman mutkitta sallitaan. Onpa vielä semmoisiakin, jotka vuodelta vuoteen
suorittavat vuositutkintoa ja pääsevät niin luokasta luokkaan lyseoissa. Kolosvárissakin
kävi eräs nainen (Jooseppi Kozma´n vaimo) yliopistossa luentoja kuuntelemassa.
ad 2. kreivitär tohtori Vilma Hugonnay oli jonakuna aikana kuuluisan naislääkäri
Tauffer´in apulainen.
ad 3. Unkarissa ylipäänsä on teollisuus vapaus (industrie freiheit), niin että naiset
voisivat oppia ja harjoittaa vaikka mitä teolisuuden haaraa. Pitää vaan suorittaa
määrättyjä maksuja teollisuuden harjoittamisesta. On kuitenkin teollisuushaaroja,
joihin tarvitaan pääsytodistuksia esim. rakennusmestarille, ja on taas semmoisiakin,
joihin tarvitaan erityinen lupa valtiosta, esim. ravintolan isännöille tai spirituksen
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myyjille. Viime vuoden tilastollisia tuloksia ei ole vielä saatu ilmestymään, mutta
vuodessa 1880 tehdyn yleisen tilaston mukaan oli Unkarissa ynnä sen yhdysmaissa
67244 naisia teollisuuden alalla, ja 18257 naisia kauppatoimen alalla.
Niistä oli yksityisiä, jotka harjoittivat suutarin, sepän, leipurin, parturin (Friseur)
y. muiden mestarien virkaa. Kaivoksissa oli 376. Mutta yleensä he tekevät
teollisuudenkin alalla n.k. naisten käsityötä, tämä teollisuuden haara on heidän
vallassaan, paitse muoti-kaupat, joissa he enimmiten ovat miesten palveluksessa.
ad 4. Opettajatarten ja kasvattajatarten naisklaviisi [piano] tajteilijain, lastenhoitajatarten, naiskassörien, postinmestarien, naiskirjailijain ja -taiteilijain (Mahleri
etc.) joukossa ¾ osa on paremmista luokista. Opettajattaria oli (v. 1880 tilaston
mukaan) 3574; kasvattajattaria 1732, virkamiehiä (naisia) 398. Ylimyksissä on yksi
ainoa nainen. De Gerando Antonina (synt. kreivitär Teleki), joka ylläpitää itsensä
yksityisen oppilaitoksen johtajana. Keskiluokasta on yksi (Bpestissä), jolla on
välittäjälaitos.
Ad 5. Nainen on 24 vuotisena täysi-ikäinen. Yhteisesti saadun omaisuudenkin
puoli osa on hänen. Lapsiin katsoen hän on itsenäinen (unabhängig, selbstständig).
Miehen kuoltua hyvin usein tulee leskivaimo lasten holhojaksi. Keskiluokassa vaimon
omaisuus on tavallisesti aivan erikseen pantu kirjaan miehen omaisuudelta;
ylimyksillä ilman poikeuksitta; rahvaalla harvoin. Tulot tavallisesti menevät miehen
käteen, mutta useissa tapauksissa naisen.
ad 6. Naistenkasvatus-yhtiö (nőképző egylet, Freuenbildungsverein) Budapestissä
perustettiin (v 1869) suoraan sillä tarkoituksella: lisätä naisten oikeuksia. Tällä
yhdistyksellä on vielä nytkin jonkinmoinen johtajan asema naisyhdistysten joukossa,
hän joskus saattaa muita naisyhdistyksiä yhteiseen työhön, mikk´ei tämä työ
tavallisesti ole muuta kuin yhteisiä terveisiä, puheluja tai muuta tämmöstä. Maalla on
pari kolme seuraa tyttöillä, esim. Torda´n naisten lukuyhdistys (Lesererin) ja Pápa´n
tyttöyhdistys, joissa naisten emantsipaatsionin harrastus huomataan.
Tuo naisten oikeus ennen 1848, että voivat lähettää edusmiestä valtiopäiviin, nim.
leskivaimot miehensä asemassa, oli aikanansa hyvin tärkeätä. Niin tuli esim. kuuluisa
Kossuthkin erään vaimon edusmiehenä valtiopäiviin. Tämä oikeus ei vielä nytkään
ole kokonaan lakkautettuna; mutta on vielä yksitysiä vaimoja, joilla se on
ominaisuuden perustuksella, mutta kun ne kuolevat pois, lakkaa oikeuskin vähitellen.
Täälllä voisi mainita sitäkin, että Unkarissa löytyy eritysiä kunniamerkkejä naisia
varten.
Naisasia kirjallisuuden alalla oli jo vuonna 1867 lehti „Nők lapja” (Naisten lehti),
jonka toimittajana oli vapaaherratar Emilia Eggloffstein. Tämä lehti oli täällä
emantsipatsionin ensimmäinen äänenkanava vuoteen 1869 asti, (siis kaksi vuotta),
jolloin se lakkas. Täällä alalla työskentelivät sittemmin Johanna Wohl´in lehti „Nők
munkaköre” (Naisten työpiiri), samoin Emilia´n (Rouva Mauritius Szegfi´n) lehti
„Családi kör” (kodin piiri) [nykyään etupäässä Élet, sekä Nemzeti Nőnevelés] y.m.
pienempiä. Enimmiten naisia varten, mutta principius naisasiaa vastaan ylläpidetään
vanha suuri jokapäiväinen kaunokirjallisuuden lehti „Fővárosi Lapok” (Pääkaupungin
lehdet), jossa paljon kirjoitetaan naisista ja heidän riennoista ulkomailla, mutta
säännöllisesti vastustajan kannalta. Tällä lehdellä on suuri vaikutus naisille (yli 7000

EME
465
tilaajia!) ja sentähden on vaikeata heihin vaikuttaa toiselta kuin tämän lehden
vanhalta pintapuoliselta kannalta.
Etevimmät naiset joilla oli suurempi politellinen vaikutus Unkarissa, ovat: Ilona
Zrínyi, historiasta tunnettu etevä henkilö, Susanna Lórántff y (Looraantfi), Maria
Széchy y.m. ja nykyajan historiassa Therese Brunswick (synt. Teleki), rouva Ludovik
Batthiány, rouva Damjanich, rouva Bohus-Szögyény y.m.
Naisten luku v. 1880 oli 7.900.000, miesten 7.700.000. Erdélyissä (Siebenburgen)
paikoittain oli naisten ja miesten suhde 1200:1000.
Viimeksi huomautan Teitä kirjaan, joka ilmestyi 20 vuotta ennen nimellä: Die
königliche Freistadt Pest im Jahre 1870. Resultate der Volkszählung und
Volksbeschreitung. von Josef Körösi direktor der städtischen statistischen Bureaus.
Tässä on hyvin tärkeitä ja runsaita tietoja Pest kaupungin naisista mainitussa
vuodessa, ja siitä saa kuvan koko maistakin sinä aikana. Jos tämä suosi teos ei olisi
löytävä Helsingin tilastollisen viraston tai jossakin yleisessä kirjastossa, niin kenties
voisin sen Teille hankkia täältä pääkaupungista, jonka omaisuutena se on. Se olisi
Teille varsin hyödyllistä kirjaanne varten, mutta luullakseni sen hankkimisen kanssa
voisitte myöhästyä liian paljon. Sen tähden minä luulen nyt voivan Teidän tyytyä jo
lähetettyihin ja tässä oleviin puutellisiin tietoihin, kun ei parempia voitu saada
kokoon, ja jättää parennuksia myöhämmes kirjan toiseen painokseen, milloin uudet
tilastolliset luvut jo lienevät käytettävinä. Pelkään vaan pahoin että olen myöhästynyt
näidenkin tietojen kanssa. Mutta en voinut tulla niiden käsiksi ennen, sillä koleran
pelko, koulujen suljettuina olo sekä varakkaampien pääkaupungilaisten poistuminen
maalle vaikeutti tehtäväni suuressa määrässä. Enkä saanut kaikki, mitä on minulle
luvattu.
Viimeksi tahdon mitä piirtää tänne pari tärkeämpää tietoa Kőrösin kirjasta joita
Te kenties voisitte vielä käyttää.
Unkarissa oli vuonna 1857 miesten suhde naisiin 10.000:10120 ja vuonna 1870 oli
tämä suhde 10.000:10072
Pest´issä oli tämä suhde v. 1870 seuraava: 1000:951, siis naiset olivat enemmistössä.
Samana vuonna oli Pestissä naisten 0.44 osa (!) kirjoitusta oppimaton.
Itsenäisiä työntekijöitä oli 35.000 (naisia) Näistä von der koproduktion lebten 134,
va der Kunst 176, von Unterrichte 434, von Frisiren 250, als Hebammen und
Wärterinnen 196, als Ammen 510, vom Handel (u. Verkaus) 799, von der industrie
(inclusive weitliche Hand-arbeit u. Wärcherei) 5896, von Taglohne 9786, von anderen
körperlichen Dienstlustungen 16.464, sonstige Berufsarten 942. Körperliche Dienste
leistaten als 26.250, incl. aber Wäscherinnen u. Ammen 27682!
Nőképző egylet – Országos Nőképző Egyesület, 1868-ban alapították, elnöke Veres
Pálné Beniczky Hermin
Eggloffstein Emilia − Egglofstein Amália (1829?−?), a Nők Lapja kiadó-tulajdonosa
Wohl Johanna − Wohl Janka (1843−1901) írónő, lapszerkesztő. VB tévesen Johannának nevezi.
71. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, Élet fejléccel.
Magyarázatok:
rk. közgyűlés − a Magyar Néprajzi Társaság rendkívüli közgyűlése
72. VIKÁR BÉLA  GOLDZIHER IGNÁC
Kézirat: MTAK Kt. GIL/44/33/02
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
Goldziher Ignác (1850−1921) orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja
73. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 282/248
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
74. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 282/249
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: jegyzőkönyvi kivonat másolata
75. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
76. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül. A keltezés hiányzik, a levélbeni információk alapján valószínűleg Munkácsi Bernát másodelnökké választása után íródott.
Magyarázatok:
Borsszem Jankó − politikai élclap 1868−1938 között
Vámbéry Ármin (1832−1913) orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
77. VIKÁR BÉLA  HERMAN OTTÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 282/250
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
Kuun Géza gróf (1838−1905) nyelvész, orientalista
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78. VIKÁR BÉLA  GOLDZIHER IGNÁC
Kézirat: MTAK Kt. GIL/44/33/01
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf üzenet VB névjegykártyáján. VB neve alatt: az Élet szerkesztője és kiadója. Az üzenetben említett átirat hiányzik.
79. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
Auvinenék − nem tudni, kik.
H. − nem tudni, ki.
Falk − Falk Miksa (1828−1918) író, politikus, a Pester Lloyd főszerkesztője
nyelvészeti folyóiratot csináltok Krohnnal − a német nyelvű, Kaarle Krohnnal együtt
alapított Finnisch-ugrische Forschungen 1901-ben jelent meg először.
80. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
vál. ülés − választmányi ülés a Magyar Néprajzi Társaságban
81. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
Kézirat: SKS KIA signum 76
Megjelenés: Volly 1970. 48.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1893. 27/6.
Kunnioitettu hra Juhani Aho
Olisin lähettänyt Teille muutamat numerot Èlet lehteä, joissa taas oli käännöksiä
Lastuistanne, mutta kuin kaikki yksitäisiä numeroita Èletistä menivät kauppaan,
pyydän vaan tyytyä tietoon, että Èletissä ilmestyi Teiltä tämän vuoden aikana: 1.
Purjeita kuivaamassa, 2. Herran konsertissa, 3. Sasu Punanen ja että minulla on
aikomus painattaa vielä ”Yksin”kin ennen vuosikerran lopetettua. Sitä paitse annoin
minä Budapesti Szemle´n toimittajalle Paaveli Gyulai´lle kolme kappaleita Lastuista,
jotka ilmestynevät elokuun vihossa tätä lehteä. (Sekö ilmestyi viime v. ”Kaksin”)
Tämän johdosta minä rohkenen esittää Teille mutta suurempaa pyyntöä.
Ensi syksyllä alkaa ilmestyä Leipzigissa runoilija ja tiedemies Franz Woenig´in
toimituksella Hartleben´in (Wien, Leipzig, Budapest) kustannuksilla uusi saksalainen
aikakauskirja ”Westöstliche Rundschau”. Toimitus on Leipzigissa ja Budapestissä,
lehti painataan täällä, ja se on aiottu oikein maailmanlehdeksi tavallansa (neljä suurta
arkkia – lexikonformat – kaksviikoittain, siis vähintään 48 sivua), työtoverein rivissä
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on kaikein etevimpiä nimiä Saksan, Itävallan, Italian, Unkarin, Rumaanian,
Bulgaarian, Turkinmaan politikoista ja kirjailijoista. Suomi on vielä jäljellä.
Pyytäisin siis Teitä toimituksen puolesta astua meidän työtoveriemme riviin ja
saada kirjailija ystäviennekin lippuame alle. W.R., ollen politikallansa kolmeliiton
etujen kannattaja sekä eurooppalaisen sivistyksen vartija ylipäänsä, lienee äärettömän
tärkeä Suomellekin, sitä auttaminen on siis palvelus, josta Suomikin saa hyötyä.
Tämän tähden toivotan, että Tekin mielellänne annatte nimeänne ja työtänne W.R.lle.
Olisi hyvin tärkeätä sitä paitse, jos muutakin Suomen parhaita kirjailijoita, esim.
hra Tavastjernan y.m. saisimme työtoveriksemme. Olkaa hyvä ja auttakaa meitä
saamaan heidänkin nimeä. Voisitteko suorastaan kääntyä heidän puolelleen meidän
nimessä tai pitäisi meidän kirjoittaa heille? Tässä tapauksessa pyytäsin vastaavia
atressia lähettää minulle.
Pyydän vastauksenne myöskin kysymyksiin: 1. mitkä ovat vaatimuksenne
honoraarin puolesta kirjoituksistanne, jotka olisivat määrätyt suorastan W.R.-lle niin
että saksalainen käännös ilmestyisi yhdessä alkuperäisen tekstin kanssa, taikkapa sen
edellä; 2. voisitteko heti määrätä joku termiini (esim. 1. elokuuta tai muuta päivää),
kun ensi kirjoituksenne on valmiina W.R.-t varten. Samaa pyydän hra.Tavastjerna´lta
y.muiltakin.
Viimeksi pyydän voida huomauttaa Teitä, että W.R.-lle kirjoitettava kertomus y.m.
ei pitäis tulla arkkia enemmäksi.
Prospekti y.m. asiaan kuuluvia painoksia lähetetään työtoverillemme tulevan kuun
loppupuolella.
Saanko vielä kysyä, voisimmeko teidän ja hra Tavastjernan avulla saada Ruotsista
ja Norjastakin muutamia parhaita kirjailijain nimiä?
Suurimmalla kunnioituksella
Béla Vikár
(”Élet”)
[egy betoldás valószínűleg Ahótól: Reijonen tämän vuoden lopusta]
Vitorlaszárítás – Élet 1892. 658–660.
Egyszer egy hangversenyen – Élet 1892. 434–435.
Piros Samu – Élet 548–552. (csak ez után szerepel a fordító neve)
Egyedül – nem jelent meg.
Westöstliche Rundschau − egy kéthetente megjelenő német nyelvű folyóirat 1894 és
1896 között, alcíme Politisch-Literarische halbmonatschrift zur Pflege der Interessen
des Dreibundes
Tavastjerna úr − valószínűleg K.A. Tavaststjerna (1860−1898) építész, közíró
82. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül.
Magyarázatok:
Halász − Halász Ignác
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Paasonen barátunk − Heikki Paasonen (1865–1919) a Helsinki Egyetemen volt a
finnugor nyelvek professzora 1904-től haláláig. Paasonennek magyar felesége volt:
Paskay Mária.
Wiklund úr − K. B. Wiklund (1868−1934) finnugrista, egyetemi tanár
Jannsen H. − Harry Jannsen (1851−1913) észt újságíró, író, fordító
Franz Woenig (1851−1899) író, több magyar tárgyú művet is írt.
Mechelin − Leo Mechelin (1839−1914) politikus
Meurman − Agathon Meurman
Danielson − valószínűleg J.R. Danielson-Kalmari (1853−1933) történész, egyetemi
tanár
83. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5465-5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: a levél első része idegen kézírással, az utolsó bekezdés autográf, boríték nélkül.
Magyarázatok:
a vállalat − Westöstliche Rundschau
P. barátunk − Heikki Paasonen
Finnische Revue − nem tudni, melyik lapra gondolhatott Vikár. Valószínűleg tervben volt egy ilyen című lap kiadása, de végül nem jelent meg.
84. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben. A
nyomtatvány hiányzik.
Magyarázatok:
Est modus in rebus! − Van mérték a dolgokban.
La reine est morte, vive la reine! − Meghalt a királyné, éljen a királyné!
85. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
Kézirat: SKS KIA 318:38:4
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1893. XI/19.
Kun. Neiti Toimittajatar!
Kiittäen kirjeestänne, jossa ilmoititte rupeamaan aikakauskirja „W.R.” apumieheksi
sekä määräsitte meille hyvin sopivan kirjoituksen: Naisten vaikutuksesta, saan
ilmoittaa Teille, että voitte kirjoittaa ruotsiksi, kun täällä on sopivia henkilöitä, jotka
aivan tarkoin ymmärtävät Ruotsin kieltä. Muutoin on „W.R.” perinpohjin saksalainen,
eikä unkarilainen aikakauskirja, joka täällä painetaan; mutta Suomen (ja Italian) asiat
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johtaa eri täkäläinen toimitus, kun niiden maiden kanssa meillä on parempia tuttavia
kun sukulaisilla.
Arvoisaa ja viehettävää teostanne: ”Reformarbetet till förbättrande af kvinnans
ställning” olen saanut ja − sen verran kun osaan, lueskellut − kaksi ensimmäistä
vihkoa; vieläpä ilmoitin niitä lehdessäni ”Élet”. Aion siitä julistaa joku osa − esim
Amerikan naisista − unk. kielellä, jos saan siihen lupaa Teiltä.
Olette jo varmaankin kuulleet, että viime vuoden loppupuolella aiotusta
tyyttölyseostamme ei mitään tullut, sillä ministeristö oli sitä vastustamassa. Mutta
sen sijaan perustettiin täällä niin k. „vapaa lyseo” jossa naisella on etevä sija ja
vaikutusala yliopistollisten tietojen levittämisessä naisten keskellä, jota sekin todistaa,
että toisena esimiehenä tässä laitoksessa on ainoan Unkarin naislääkäri: tohtorinna
kreivitär Vilhelmina Hugonnai, naisasien tulinen puolustaja Unkarissa.
Suurimmalla kunnioituksella
Béla Vikár
86. VIKÁR BÉLA  JAKAB ÖDÖN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Élet fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
Jakab Ödön (1854−1931) költő, író, irodalomtörténész, tanár
német lap − Westöstliche Rundschau
Pestre való rugaszkodásod − ekkor Déván tanár.
87. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
A. Lille − nem tudni, ki lehet.
V. M. v. Born − Viktor Magnus von Born (1851−1917) politikus
E. Westermark − Edvard Westermarck (1862−1939) filozófus, szociológus
N. Palmberg − nem tudni, ki lehet.
R. v. Willebrand − Reinhold Felix von Willebrand (1858−1935) szerkesztő, újságíró
N. Liakka − Niilo Liakka (1864−1945) politikus
E. Löfgren − Elisabeth Löfgren (1851−1931) tanár, feminista
géne nélkül − zavar, kényszer nélkül
Gebhard dr. − Hannes Gebhard (1864−1933) egyetemi tanár, politikus
P − Heikki Paasonen
Rundschreiben − körlevél
88. VIKÁR BÉLA  AHO, JUHANI
Kézirat: SKS KIA signum 76
Megjelenés: Volly 1970. 49.
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Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, boríték nélkül. A Westöstliche Rundschau
német nyelvű felhívásával.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapestissä, 1. X. 1893.
H. herra Juhani Aho.
Viime kirjeenne jälkeen olen saanut Teiltä hauskan kertomuksen: kiusauksestä.
Näytti minusta siltä, että se sisällyksen tähden ei sopisi Suomalaiseen lehteen, ne kun
ovat melkein kaikki hirveän pappismielisiä, että voi pyörtyä siitä. Se kun tuli
käsikirjoituksena ja ”Élet”ille osoitettuna, päätin sen lehteeni määrätyksi, eikä
Rundschauta varten, johon se myöskin olisi kenties liian vapaamielinen saksalaisiin
oloihin nähden. Niin päätettyäni annoin sen painattaa Életiin, ja tahtoisin nyt vaan
tietää onko se ilmestynyt alkuperäisellä kielellä tai oliko se suorastaan Életiä varten
kirjoitettu? Viime tapauksessa mielelläni suoritan siitä maksun (noin 40 smkaa),
mikä Életistä alkuperäisistä novelleistä maksetaan.
Pyydän sitäpaitse ilmoittaa: pitäisikö käsikirjoitusta lähettää takaisin ja milloinka
tulee Rundschauta varten Teiltä se luvattu kertomus.
Tässä seuraa toinen, uusi muoto kutsumuksesta, joka nyt on lähetetty kaikille
suom. kirjailijoille, joilla on jotakin merkitysta kirjallisuudessanne. Pyydän sen vielä
kerran, tässä uudessa ja luullakseni paljoa paremmassa muodossaan.
Parhailla tervehdyksillä ja hartaimmalla kunnioituksella
Béla Vikár
kertomus kiusauksesta − elbeszélés a kísértésről. Kisértetben címmel megjelent az
Élet 1893/17-es számában, 548–552.
89. VIKÁR BÉLA  JAKAB ÖDÖN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A keltezésben nincs évszám, a bélyegzőn: 1893.
90. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, Élet fejléccel
Magyarázatok:
W. R. − Westöstliche Rundschau
J_n barátunk, J − Harry Jannsen
Matti − Anton Almberg/Antti Jalava álneve
svecoman − svédbarát
91. VIKÁR BÉLA  CANTH, MINNA
Kézirat: SKS KIA signum 290:84:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, Élet fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
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[eredeti szöveg:] 1893. 11. 19, Budapest
Kunnioitaten Rouva Minna Canth
Kiittäen arvoisesta kirjeestänne, saan ilmoittaa Teille, että Westöstlichen
Rundschau`n toimitus mielellään ottaa vastaan Teiltä kirjoituksen: ”naisasian
johtoaatteita nykyaikana” ja maksaa siitä 80 RM arkilta. Te voitte kirjoittaa suomen
kieltä, käännös suoritetaan Täällä meidän kustannuksilla, ja alkuperäinen kirjoitus
palautetaan heti sen ilmestyttyä Saksan kielellä ”W.R.”-n palstoissa.
Olisi toivottava saada Teiltä myöskin pienempiä (1/1-1 arkkia tekeviä) kertomuksia,
joista maksetaan 140-150 RM. Kenties sopisi kääntää jotakin Teidän jo ilmestyneistä
kirjoituksista, joka ei vielä ole käännetty saksan kielelle. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa
minulle suosiollisesti omaa ajatustamme tästä. ”Agnes” olisi liian pitkä – vaikka
muutoin täydellisesti meidän lehteemme.
Suurimmalla kunnioituksella
Béla Vikár
ps. Pyydän huomauttava, että Budapest ei ole Oesterreich-Ungarn`issa, vaan
Unkarissa
92. VIKÁR BÉLA SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Westöstliche Rundschau fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
W. R. − Westöstliche Rundschau
Grotenfelt úr − Kustavi Grotenfelt
Die jetzige Lage Finnlands − cikk a Westöstliche Rundschau lapban 1894/2 144–
147.
Schvindt − Teodor Schwindt
Relander K. − valószínűleg Konrad Relander/ReijoWaara (1853−1936) országgyűlési képviselő
Dreibund − a Hármas szövetség, az 1882-ben Németország, az Osztrák–Magyar
Monarchia és Olaszország között kötött katonai megállapodás.
93. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
94. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Keltezés nélkül, valószínűleg 1893 decembere vagy 1894 januárja. A papírlap egyik része letépve, csak a levél utolsó sorai
állnak rendelkezésünkre.
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95. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
emlékszobor-leleplezés − II. Sándor cár szobrát április 29-én avatták fel Helsinkiben.
96. VIKÁR BÉLA  PALÁGYI LAJOS
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Westöstliche Rundschau fejléccel, boríték nélkül.
Magyarázatok:
Komjáthy − Komjáthy Jenő (1858−1895) költő, január 26-án halt meg.
97. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
98. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
J barátunk − Harry Jannsen
99. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Westöstliche Rundschau fejléccel, boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
J. − Harry Jannsen
Wekerle − Wekerle Sándor (1848−1921) politikus, többször miniszterelnök, a tárgyalt időszakban 1895. január 14-ig miniszterelnök.
W. R. − Westöstliche Rundschau
sine cura − gond nélkül
Bánffy − Bánffy Dezső (1843−1911) politikus, Wekerle Sándor utódja a miniszterelnöki székben
svindli − szélhámos
100. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Westöstliche Rundschau fejléccel, boríték nélkül. A levélpapír hátoldalán nem Vikár Béla kézírásával számítások.
Magyarázatok:
Zolnai − Zolnai Gyula (1862−1949) nyelvész, egyetemi tanár. Somkuti álnéven írt
és fordított is, többek között finnből.
101. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
illető urak − nem tudni, kikről van szó.
102. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül. A Finn Nemzeti Levéltár sorrendjére hagyatkozom. 1896-ban október 2. előtt.
Magyarázatok:
az új híd megnyitása − a budapesti Szabadság hidat 1896. október 6-án avatták fel
103. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
104. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 754/195
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
105. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
106. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Melich dr. − Melich János (1872−1963) nyelvész, egyetemi tanár
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107. Vikár Béla  Setälä, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
108. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Keltezés nélkül. Valószínűleg 1897 elején, biztosan
1896. december 22. után. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
M. − Munkácsi Bernát
Réthy László (1851−1914) etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Seemayer − Semayer Vilibáld/Vilmos (1868−1928) antropológus, néprajzkutató
Kuun gróf − Kuun Géza
Szinnyei − ifj. Szinnyei József
Kuun Kocsárd (1803−1895) földbirtokos, országgyűlési képviselő
Nansen − valószínűleg Fridtjof Nansen (1861−1930) sarkkutató, diplomata
Kansanvalistusseura − 1874-ben alapított finn népművelődési egyesület
Virittäjä − finn nyelvű nyelvészeti lap
109. VIKÁR BÉLA  SZINNYEI JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 794/196
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, vers. Ferenc József egy 1897. április 29-án kelt okirattal
királyi tanácsosi címet adományozott Szinnyeinek. Erre az alkalomra született VB
verse. Egy szakasz betoldva, korábbra datálva: 1897. április 6-ra.
Magyarázatok:
Szinnyei József id. (1830−1913) irodalomtörténész
110. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Keltezés nélkül, rajta kérdőjellel egy 1896-os évszám. A
benne tárgyalt téma alapján mégis 1897, két ülés − május 22. és június 12. − között
valamikor.
Magyarázatok:
Zolnai-féle támadás − a Magyar Néprajzi Társaság május 22-i ülésén napirendi
pontként szerepelt egy hűtlen kezelés vád, mellyel VB és Herrmann Antal a társaság
pénztárosát, Zolnai Gyulát gyanúsította. VB a következő, június 12-i ülésen mondott
le főtitkári tisztségéről.
111. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Suomi 19:nnellä vuosisadalla − Finnország a 19. században című gazdagon illusztrált könyv
Gebhard − Hannes Gebhard
eivätkö mene liiaksi kaukaan − nem mennek-e túl messzire.
Pósta Béla (1862-1919) régész, egyetemi tanár
112. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
113. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
Kézirat: SKS KIA signum 130:19:1
Megjelenés: Volly 1970. 51.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapestissä, 16/1 1898.
Hyvä Herra Tohtori,
Ystäväni tohtori Sebestyén, täkäläisen Kansallismuseon virkamies, kertoi minulle,
että hän pyysi Teidän apunne erään meidän foklorin läheltä koskevan seikan
selittämiseksi. Tietäen, kuinka Te aina hartaasti käytte tieteen asioissa toisen avuksi,
pyydän minäkin Teitä, olkaa hyvä ja tehkää kaikki, mikä on vallassanne, jotta tri Sebestyén voisi käyttää tähän koskevia aineksia Suomesta. Muistaakseni löytyy siellä jos
jotakin tässä suhteessa.
Muutoin minä käytän tämän tilaisuuden, tervehtiäkseni Teitä sekä arvoisaa
perhettänne.
teidän
BVikár
Sebestyén dr. − Sebestyén Gyula (1864−1946) folklorista
114. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, Westöstliche Rundschau fejléccel. kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Paskayék − Heikki Paasonen felesége Paskay Mária, valószínűleg rájuk gondol;
egy fiatal jeles nyelvész − nem tudni, ki lehet.
115. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. ms 10285/ö
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
miniszter − valószínűleg Wlassics Gyula (1852−1937) ,1898-ban vallás- és közoktatásügyi miniszter.
társ. − Magyar Néprajzi Társaság
116. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés szerint július 17., de a bélyegzőn július
16. szerepel.
Magyarázatok:
lapot − Ethnographia
Szalay − valószínűleg Szalay Imre (1846−1917) muzeológus, 1894-től a Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatója.
117. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Divald − Divald Károly (1830−1897) fényképész
118. VIKÁR BÉLA SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
119. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:2 (mikrofilmen, 2006:20)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél, a Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete
fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hyvä herra tohtori,
Rovuva Szinnyei on jo Teille kirjoittanut siinä asiassa, missä nyt minunkin pitää
kääntymään Teidän puoleenne. Huomenna alkavat täkäläisessä „Urania” teatterissa
minun esitelmäni „Suomesta”. Minulla on diapositiiveja sitä varten noin 34 kappaleita;
mutta olisi sangen hyvä, jos saisin vielä enemmän. Jos te saatte lähettää minulle
tuommoisia, niin sitä parempi; jos ette, niin valitkaa ainakin valokuvia [mitä
enemmän], erittäin sivistyslaitosta ja taiteen alalta ja lähettäkää ne minulle,
näytettävien kuvien toista sarjaa varten
Diapositiiveja valmistetaan itse Uraniassa taitavasti. Esitelmät, Uranian toimesta,
pidetään sitten maakaupungissakin käyttämällä samoja kuvia.
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Toivottavasti Te jaksatte hyvin? Toivon sen Teille vastaiseksikin, ynnä saan kiittää
edeltäpäin vaivastanne.
Tervehdin Teitä kaikesta sydämestäni.
Kunnioittamalla,
BVikár
Yrjö Wichmann (1868−1932) finnugrista, nyelvész, egyetemi tanár. Felesége
Herrmann Julie/Zsüli, Herrmann Antal lánya.
Szinnyeiné − ifj. Szinnyei József felesége, Hilma Rosendahl finn szinésznő.
120. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:3 (mikrofilmen, 2006:20)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: 1900. február 13.
Kiemelés az eredetiben
121. VIKÁR BÉLA  SZILÁDY ÁRON
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4454/37
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. A keltezésben április 31. szerepel. Valószínűleg a hónapot tévesztette el: március vagy május lehet. Ez a későbbiekben többször is előfordul.
Magyarázatok:
Szilády Áron (1837−1922) református lelkész, irodalomtörténsz, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
122. VIKÁR BÉLA  K. LIPPICH ELEK
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
123. VIKÁR BÉLA  K. LIPPICH ELEK
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal
124. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, vers. Kiemelés az eredetiben.
125. VIKÁR BÉLA  SZINNYEI JÓZSEF ID.
Kézirat: MTAK Kt. ms 794/197
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf vers
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126. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:4 (mikrofilmen, 2006:20)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bpest, 13/V. 1901
Kunnon ystävä,
odotin hra [olvashatatlan név] tuloa tähän asti, mutta ei hän tullutkaan, vaikka
mielelläni olisin hänelle avuksi täällä. Minä jään tänne t. kuun 20-een asti, ja tulen
taas takaisin noin heinäkuun keskitienoilla. Tätä tiedoksi!
Kiitos kirjastanne! Tervehdyksellä ja kunnioituksella
Teidän yst. BVikár
127. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél.
Magyarázatok:
Halászné − Halász Ignác felesége
Szilasi Móric (1854−1905) finnugor nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja
Zolnai Gyula
Melich János
Szádeczky-Kardoss Lajos (1859−1935) történész, a kolozsvári egyetem tanára
Pósta Béla (1862−1919) régész, a kolozsvár egyetem tanára
Széchy Károly (1848−1906), ekkor az esztétika tanára a kolozsvári egyetemen
Csengery János (1856−1945) klasszika-filológus, a kolozsvári egyetem tanára
Schilling Lajos (1854−1921) történész, a kolozsvári egyetem tanára
Apáthy István zoológus, ekkor a kolozsvári egyetem tanára
128. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Simonyi Zsigmond
Gombocz Zoltán (1877−1935) nyelvész, egyetemi tanár
129. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben. Keltezés nélkül. Mivel a kolozsvári egyetemi állás betöltésével foglalkozik, valószínűleg 1901-ben kelt. A levél-
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ben kért könyveket pedig a július 2-i keltezésű levélben köszöni meg, tehát ez a levél
júniusban íródott.
Magyarázatok:
Heikki Ojansuu (1873−1923) nyelvész, a turkui egyetem tanára Suomen
lounaismurteiden äännehistoria: vokaalioppi = Finnország délnyugati nyelvjárásainak
hangtörténete: magánhangzók című könyve.
130. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
Kézirat: SKS KIA signum 418:87:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] K. Herra toht., kiitos lähettämästä kirjastanne. Luen se mielihyvällä
ja hyödyllä. Siis kiitos vielä kerran!
Kunnioituksella
B. Vikár
Budapestissä, 2/VII 1901.
131. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
F.U.F. − Finnisch-ugrische Forschungen 1901-től megjelenő folyóirat, kiadja a
Helsinkiben székelő Finnugor Társaság. Az alapítók: E. N. Setälä és Kaarle Krohn.
Kallas O − Oskar Kallas (1868−1946) észt diplomata, folklorista. 1901-ben védte
meg doktori dolgozatát, melynek címe Die etnischen Wiederholung lieder.
132. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A keltezés szerint július 26., azonban a bélyegzőn
július 25. szerepel.
Magyarázatok:
E-ia − Ethnographia folyóirat
B. H. − Budapesti Hírlap, napilap
cikkem − A Szentiváni Ének, a Magyar Nyelvőrben négy részben A szentiváni ének
cím alatt.
133. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben.
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134. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
Mikkola prof. − J. J. Mikkola (1866−1945) nyelvész, a helsinki egyetem tanára
K. Sz. − Keleti Szemle, tudományos folyóirat az urál-altaji nép- és nyelvtudomány
köréből, szerkesztője Munkácsi.
135. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
Lóczy Lajos (1849−1920) geológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
semper tuus − örökre tiéd
136. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Meltzl prof. − Meltzl Hugó (1846−1908) irodalomtörténész, a német nyelv és irodalom tanára a kolozsvári egyetemen
Sz. Bálint Gábor − Szentkatolnai Bálint Gábor (1844−1913) az urál-altaji tanszék
vezetője a kolozsvári egyetemen
inter duos litigantes tertius, aki gaudet − két veszekedő között a harmadik, aki nevet.
P-né – Paasonenné Paskay Mária
Et nunc venio ad fortissimum virum − és most rátérek a legfontosabbra.
Szabad Lyceum − tudományterjesztő társaság, mely 1893-tól szervezett előadássorozatokat felnőtteknek
sub discretione − bizalmasan
Halász lapp tanúlmányairól és róla – Halász Ignácz és lappföldi tanulmányai. Vasárnapi ujság 1901. 42. 682., 684–685.
Sebestyén szerk. − Sebestyén Gyula
137. VIKÁR BÉLA  APÁTHY ISTVÁN
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Az Otthon − írók és hírlapírók köre fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Reguli − Reguly Antal
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138. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Sz-i nem fog olyan könnyen meglenni − Szilasi Móricot végül 1903. július 13-án
nevezték ki a kolozsvári egyetemen a magyar és összehasonlító nyelvtudomány tanárának
Almberg Ilona − Anton Almberg lánya
Almberg − Anton Almberg = Antti Jalava
magyar nyelvművelő társaság − valószínűleg Magyar Nyelvtudományi Társaság,
mely végül 1904-ben alakult meg. Folyóirata a Magyar Nyelv.
Simonyi Zsigmond
Szinnyei − Szinnyei József ifj.
Joannovics György (1821−1909) politikus, nyelvész
139. VIKÁR BÉLA  TÓTH BÉLA
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Tóth Béla (1857−1907) újságíró, publicista, művelődéstörténész
Kőrösi Sándor (1857−1929), író, tanár
Gárdonyi − Gárdonyi Géza (1863−1922) író
Szarvas Gábor (1832−1895) nyelvész
140. VIKÁR BÉLA  ZEMLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
finn dalok − nem tudni, mire utal.
Almberg úr – Anton Almberg = Antti Jalava
141. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
részvéted − Vikár Béla első felesége, Krekács Julianna 1902-ben halt meg.
142. VIKÁR BÉLA  FRANKLIN TÁRSULAT
Kézirat: OSZK fond 2/420
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levél. Vikár Béla és D. Fayer Gyula válaszlevele a Franklin
Társulatnak, amelyben a Franklin Társulat támasztotta elvárásokat tudomásul veszik.
Valószínűleg a Szilágyi Dezső beszédei című négykötetes műről van szó, mely 1906 és
1913 között jelent meg szerkesztésükben.
Magyarázatok:
Franklin Társulat − könyvkiadó és -nyomda
D. Fayer Gyula (1856−1932) ügyvéd, gyorsirodai tanácsos
143. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
144. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
Kézirat: SKS KIA signum 418:87:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
145. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN (SEMAYER VILIBÁLD?)
Kézirat: Magyar Néprajzi Múzeum, NMI 74/1903
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél.
Magyarázatok:
Marci fiam − Vikár örökbe fogadott fia
146. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:5
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
147. VIKÁR BÉLA  K. LIPPICH ELEK
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. Keltezés nélkül, a borítékon levő bélyegzőn:
1904. szeptember 30.
Magyarázatok:
Liipola György − Yrjö Liipola (1881−1971) szobrász, sokáig Magyarországon élt,
1934-ben tért vissza Finnországba.
Strobl Alajos (1856−1926) szobrász
Zala György (1858−1937) szobrász
Molnár Dani − nem tudni, ki lehet
148. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:6
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Vikár mellett a lapra írt: Böke Kornélia, a második feleség [A szép kártyát köszöni és sokszor üdvözli Vikárné]; a feleség gyermekei,
akiket Vikár örökbe fogadott: Vikár Vera [Nagyon köszönöm a szép kártyát és a
kótákat. Igazán nagyon szépek ezek a finn darabok, nagyon örültem nekik. Emlékszik még a magyarokra Tanár úr? Mi igen sokszor és szívesen emlékszünk Tanár úrra.
Számtalan üdvözlettel
Vera] és Vikár György [szívélyesen üdvözli Gyuri].
149. VIKÁR BÉLA  VARGHA GYULA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4758/57
Megjelenés: Sebő 2006. 163–164.
Megjegyzés: autográf levél. Pirossal valószínűleg a címzett aláhúzásai.
Magyarázatok:
Vargha Gyula (1853−1929) jogász, író, a Kisfaludy-Társaságnak ekkor titkára,
1922-től másodelnöke
gyűjteményem – a Somogymegye népköltése című munka Vikár szerkesztésében
1905-ben jelent meg a Kisfaludy-Társaság kiadásában a Magyar népköltési gyűjtemény sorozat 6. darabjaként.
Arany L. − Arany László (1844−1898) költő
Borovszky − Borovszky Samu (1860−1912) történész, irattárnok
Imprimatura – nyomási engedély
150. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 754/197
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. A levelen a címzett megjegyzései zölddel.
Legfelül: „El sem olvastam mihelyt vettem észre, hogy egy pályázó fedi fel magát.”
Magyarázatok:
Széher Á.-féle pályázat − a Kisfaludy-Társaságnak az 1880-ban elhunyt Széher Árpád emlékére alapított díja. VB a finn Kullervo magyar fordításával pályázott. A jelentéstevő Radó Antal Mistral Moreio művének fordítását emelte ki indoklásában
„minthogy a teljes pályaművek közt határozottan kiválik és a Kullervoval szemben a
lefordított mű érdekessége és modernsége mellette szól, javasoljuk, hogy a Társaság
adja neki a jutalmat, a Kullervo-fordítást pedig részesítse dicséretben.” Ezzel szemben
fogalmazta meg különvéleményét Csengeri János: „ha tehát a tisztelt társaság, tekintet nélkül az eredeti mű modernségére és aktuális voltára, tisztán a legjobb műfordítást kívánja megjutalmazni, ez esetben mint külön véleményt vagyok bátor tolmácsolni, hogy a Kullervo-fordítást jutalomban, a Mireiót pedig dicséretben részesítse.”
Ezek után a Társaság 1905. február 7-i előzetes közülésén szavazattöbbséggel Csengeri János különvéleménye szerint döntött, és VB fordításának ítélte a díjat.
Mireio − Frédéric Mistral (1830−1914) francia költő műve
Ukland − nem tudni, ki lehet.

EME
485
151. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
Magyarázatok:
Gallén − Akseli Gallen-Kallela (1865–1931), az egyik legismertebb finn festőművész
152. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
153. VIKÁR BÉLA  SZÁDECZKY LAJOS
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4167/79
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel.
154. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 754/196
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. A levelen a címzett megjegyzései zölddel.
Magyarázatok:
ajánlásom − valószínűleg a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályába kérte
felvételét Vikár
virágmeséim – VikárBéla: Virágmesék. Nagel, Budapest, 1903. Illusztrálta Kreidolf
Ernő.
155. VIKÁR BÉLA  GOLDZIHER IGNÁC
Kézirat: MTAK Kt. GIL/44/33/03
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Balassa József (1864−1945) nyelvész, tanár
156. VIKÁR BÉLA  TUNKELO, E. A.
Kézirat: SKS KIA signum 384:185:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél. A levélben VB rajza egy tölcsérről, melybe
oldalról megy be a hang. A hangot egy nyílvessző jelöli.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Kun. Herra Tohtori,
Kirjoitin Teille vaan lyhyesti viime kirjekortissani, nyt tahdon vähän laajemmalta
käsittää samaa asiaa.
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Fonograafilla on mitä tärkein kohta oppia koneen käyttämistä aivan perin
pohjaisesti. Välttämötöntä on, että rupee käymään jonkun taitavan mekaanikon
opille, joka selittää koneen kaikkien osien tarkoitusta ja tehtävää niin että tarpeen
mukaan voi vaikka itse korjata koneen mahdolliset virheet mitkä hyvin helposti
saavat tapahtua matkalla, esim. saattaa paikalleen pyörän lanka j.n.e. Muun m.
vaksikääryn käyttäminen on hyvin tärkeätä ja on siihen opittava aivan tarkoin, jos ei
tahdo särjetä liian paljo niistä. Ei saa niitä painaa kovin väkevästi fonograafin asian
(rouleaux-n) päälle, muutoin heti särkevät, eikä liian vähän, muutoin liikahtavat
koneen pyörtäessä, koko työ menee hukkaan. Pyörtämisen nopeus on taas hyvin
tärkeätä. Minuutissä noin 130 pyörrystä on kokemukseni mukaan se nopeus, jolla
saa puhtaimmat äänet; se on säännöllisesti ylläpidettävä ja usein kontrolleerattava,
eikö se ole muutettuna. Pitää välttää erittäinkin vieraan käden kautta usein vaan
sattumalta tapahtuva muutos nopeuden säänättimessä. Äänen koneeseen ottaminen,
koko tehtävän vaikein osa, on harjoitettava ennen kolta useain henkilöitten avulla.
Tärkein sääntö tässä kohden on että enemmin kauemmalta, kuin likemmältä on
puhuttava tai laulettava koneeseen, jos ääni on väkevää, aina kauemmalta, vähällä
äänellä taas voi kääntyä aivan likelle, suuntaen ääntä vähän sivulle noin eikä aivan
keskikohdalle.
Paras olisi muutoin antaa tehdä Edison Home-in mallin mukaan uusi kone siellä
kotona, joka sopisi paremmin matkalla kuin kaikki nyt kaupassa käyvät mallit (jotka
ylipäänsä ovan(!) heikonlaisia). Jos siellä joku hyvä mekaanikko löytyy, se kyllä heti
ymmärtää, mitä voi korjata siinä, kun tekee uudestaan; eikä se kestä liian paljo aikaa.
Erittäinkin Lapin matkaa varten olisi tuo mahdollisuus harkittava tarkalleen. Tahdon
vielä huomauttaa, että kokemukseni mukaan kone on parhaiten kuljetettava kädessä
ja taivaltamalla jaloin, eikä vaunuissa tai hevosen selässä. Itse junan liike voi sitä
vahingoittaa niin että siitä ei ole mitään hyötyä. Laiva tietysti ei tee häiriötä.
Vihdoin mainitsen, että Viinin Keisarillisen Akatemian fonograafi-osastossa on
mitä uudenaikaisempia varustuksia tällä alalla, ja olisi hyvin hyödyllistä kysyä
niiltäkin neuvoa. Kenties on joku suomalainen nyt Viinissä, joka voisi käydä siellä ja
tehdä Teille tämän palveluksen, minä valitettavasti en vielä voinut tutustua heidän
laitoksiin tässä kohden.
Kysykää vaikka minultakin edemmäs, jos joku seikka jäi Teille hämäriin minun
huonon Suomen kielen taitoni tähden.
Teitä suuresti kunniottava ja tervehtivä
BVikár
Budapest, 19/V 1905
E. A. Tunkelo (1870−1953) nyelvész, ekkor a Finn Irodalmi Társaság (SKS) könyvés kézirattárosa
a legutóbbi levelezőlapom − hollétéről nincs tudomásunk.
157. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:7
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levelezőlap. A keltezés szerint június, azonban a bélyegzőn
július szerepel.
Magyarázatok:
indulás − VB 1905-ben feleségével együtt Finnországban járt, hogy magyar és finn
fordítások ügyében a kor vezető finn értelmiségeivel tárgyaljon.
Kolberg − város a mai Lengyelországban (1905-ben: Poroszország), a Balti-tenger
partján
nem jó hírek − az 1905-ös orosz általános sztrájk, melyhez az év októberében a
finnek is csatlakoztak.
158. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:7
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
159. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
Kézirat: SKS KIA signum 130:19:2
Megjelenés: Volly 1970. 51−52.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Kunnioitettu herra Professori,
Arvoisan kirjeenne, jossa ilmoitetaan Suomen Kirjallisuuden Seuran valinneen
minut kirjeenvaihtaja jäsenekseen, on minulla ollut kunnia vastaanottaa.
Se kunnian osoitus, joka tuli osakseni Teidän sekä Seuran puolesta, ilahutti<sic!>
minua suuresti. Se herätti minussa syvän kiitollisuuden tunteen. Olihan se annettu
minulle ikään kuin lahjaksi. Köyhänä ansioissa tulin sen kautta yht´äkkiä rikkaaksi
ansion merkissä.
Enkä voi muuta, kuin koettaa yhä jatkuvalla työllä poistaa tuo puute, joka minussa
vielä on ansioihin nähden. Onnistunenko siinä, sitä en tiedä;
Jumalall on onnen ohjat,
luojalla lykyn avaimet.
Vaan sen minä tiedän, että olen tekevä kaikki, mikä on voimassani.
Toivon kohta saavani ilmaista nämät<sic!> tunteet Teillä elävin kielin Teidän
omassa, minullekin niin rakkaassa isänmaassanne.
Kunnioituksella
Béla Vikár
Berliinissä, 3/VIII. 1905
160. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
feleségem ismeretlenül − VB második feleségét Setälä ekkor még nem ismerte
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os. S-a Juutalainen − levelezési címe Savonlinna városban
161. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:8
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
G. – Gallén
162. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
163. VIKÁR BÉLA  LUKÁCS GYÖRGY
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. A címzés: nagyméltóságú Lukács György
vallás- és közokt. Miniszter úrhoz. Budapesten Hold u. Cultusministerium.
Magyarázatok:
Lukács György (1865–1950) 1905. június 18.–1906. március 6. között vallás- és
közoktatásügyi miniszter. Elődje: Berzeviczy Albert 1903. szeptember 3-tól töltötte
be ezt a tisztséget.
Wichmann György – Yrjö Wichmann
Krohn Károly – Kaarle Krohn
Setälä Emil – Eemil Nestor Setälä
Gallén Axel – Akseli Gallen-Kallela
Manninen dr. – Otto Manninen (1872–1950), a magyar irodalom rendszeres finnre fordítója. Petőfit, Aranyt és Madáchot is az ő tolmácsolásában ismerhette meg először a finn nagyközönség.
164. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben. Keltezés nélkül.
Valószínűleg a finnországi út után, mivel a Kalevala-kiadást megemlíti. Az 1905-ös
évre utal az a tény, hogy a kolozsvári egyetem újra egyetemi tanári állást hirdetett.
Szilasi Móric, az 1903-ban kinevezett tanár 1905 májusában hunyt el.
165. VIKÁR BÉLA  SEMAYER VILIBÁLD
Kézirat: Magyar Néprajzi Múzeum, NMI 77/1905
Megjelenés: Sebő 2006. 164.
Megjegyzés: autográf levél. A levélen a következő megjegyzés aláírással: v.m. 1906.
nov 1-től szívesen reflektálunk.
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166. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
Kézirat: SKS KIA signum 418:87:3
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
Magyarázatok:
várkastély ott fönn − a képeslap a borostyánkői (ma: Burgenland, Ausztria) várkastélyt ábrázolja
Almásy György (1867−1933) Ázsia-kutató
167. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 404/1906
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Kiemelés az eredetiben. A levél érkezésének dátuma
ráírva a levélre: október 2.
168. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Keltezés nélkül. Valószínűleg valamikor
1906 őszén, mivel Vikárnak A regös ének című írása a Magyar Nyelvőrben 1906-ban
jelent meg folytatásokban, valamint a levélben említett germán kölcsönszavakról írt
tanulmány is ugyanekkor.
Magyarázatok:
germán kölcsönszókról írt munkád − Zur herkunft und chronologie der älteren
germanischen lehnwörter in den ostseefinnischen sprachen. Suomalais-Ugrilaisen
Seuran Aikakauskirja XXIII, 1. Helsinki. 1906.
Unkarin matka – magyarországi utazás/út
169. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
S. − Sebestyén Gyula
társulat − Magyar Néprajzi Társaság
170. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: december 29. Kiemelés az eredetiben.
Gallén Axel − Akseli Gallen-Kallela
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171. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
Wichmann-né − Yrjö Wichmann magyar felesége, Herrmann Julie/Zsüli,
Herrmann Antal lánya
Liipola − Yrjö Liipola
A regös ének − VB írását 1906-ban közölte a Magyar Nyelvőr folytatásokban, majd
pedig az azonos című előadás különnyomata a Nyelvészeti Füzetek 39. számában jelent meg 1907-ben.
172. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:10
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel.
Magyarázatok:
gyűjtesz-e dallamokat is fonográffal − Yrjö Wichmann a csángóknál gyűjtött népköltészeti és nyelvészeti anyagokat. Ennek eredménye a csángó szótár, mely Csűry
Bálint és Arturi Kannisto szerkesztésében jelent meg: Wörterbuch des ungarischen
Moldauer Nordcsángó und Hétfaluer Csángódialektes nebst grammatikalischen
Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt, Helsinki, 1935.
itt van Gallén – Gallen-Kallela 1907-ben és 1908-ban is járt Magyarországon.
Mányoki − Mányoki Ádám (1673−1757) portréfestő
Kupeczky − Kupeczky János (1667−1740) festőművész
a két Kolosváry-testvér − Kolozsvári Márton és György, szobrász testvérpár
Lavotta − Lavotta János (1764−1820) zeneszerző, hegedűművész
Liezen = Mayer − Liezen-Mayer Sándor (1839−1898) festő, illusztrátor
Mészöli − valószínűleg Mészöly Géza (1844−1887) festőművész
Munkácsy − Munkácsy Mihály (1844−1900) festőművész
Vaszary − Vaszary János (1867−1939) festőművész
Kriesch − Körösfői-Kriesch Aladár (1863−1920) festő, szobrász, iparművész
Nagy Sándor László – ilyen nevű képzőművész adatait nem találtuk;
a két Olgyay − Olgyay Viktor és Olgyay Ferenc (1872−1939) festőművészek
Mednyánszky − Medgyánszky László (1852−1919) festőművész
Feszty − Feszty Árpád (1856−1914) festőművész
Popper − Popper Dávid (1843−1913) cseh gordonkaművész, zeneszerző
Joachim − Csejtei Joachim Ferenc (1882−1964) festőművész
Dohnányi − Dohnányi Ernő (1877−1960) zeneszerző, zongoraművész
Reinach-féle Kistükör − Reinach Salomon: A művészet kis tükre. Bpest. Athaeneum,
1906.
Divald − Divald Kornél (1872−1931) művészettörténész, író
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173. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Gombocz − Gombocz Zoltán
Szinnyei − Szinnyei József ifj.
colportage − könyvek és kiadványok forgalmazásával foglalkozó vállalat
174. VIKÁR BÉLA  SEMAYER VILIBÁLD
Kézirat: MNM NMI 37/1907
Megjelenés: Sebő 2006. 167.
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel.
Magyarázatok:
Marczi fiam – VB örökbe fogadott fia
Kereszty – Kereszty István (1860–1944) zeneszerző, bibliográfus
175. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel.
Magyarázatok:
díszkiadás finnűl és magyarúl − végül nem jelent meg, és furcsa módon VB nem
utal az 1905-ben tett finnországi útjának eredményeire, melyekről egy Lukács
Györgynek írt levélben számolt be (l. a 163. levelet). Mivel Setälä válaszlevelei nem
állnak rendelkezésünkre, nem tudni, miért nem sikerült megjelentetni még 1907-ben
az Athenaeumnál a fordítást. A következő két levélben VB még foglalkozik ezzel az
üggyel, azután azonban már nem is utal rá.
Heinrich főtitkár − Heinrich Gusztáv (1845−1922) a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 1905−1920 között
176. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
Apponyi − Apponyi Albert (1846−1933) vallás- és közoktatásügyi miniszter
1906−1910 között
177. VIKÁR BÉLA  GRIPENBERG, ALEXANDRA
Kézirat: SKS KIA 318:38:6
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] 1907. X. 10. Budapest
K. Alexandra Gripenberg, edusmies, Helsinki
ystäväni V. Mezöfi, unkarin edusmies, tahtoisi saada tietoja teidän hyvyyden kautta
siitä kuinka Suomen edusmieshuoneen naisjäsenet vaikuttavat yleisiin asioihin: onko
mitään merkitystä heidän läsnäolollaaan lakisääntölaitoksessa, onko heillä mitään
osaa sen työssä j.n.e.
Hän nimittäin on pyydetty puolustamaan täällä unk. naisyhdistysten hakemusta
naisten äänestysoikeuden eduksi. Olisi myös tärkeätä saada painettuna Suomen uusi
yleisen ään-oikeuden laki, mahdollisesti niihin kuuluvien muitten kirjoitusten
kanssa. Missä se olisi tilattava ja mistä hinnasta saatava?
Suokaa anteeks, jos rohkenen pyytää vastaus ja apu näissä kysymyksissä.
suurimmalla kunni. BVikár
V. Mezőfi − Mezőfi Vilmos (1870−1947) újságíró, politikus
178. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: december
23.
179. VIKÁR BÉLA  LEGIFJABB SZÁSZ KÁROLY
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
Szász Károly, ifj. (1865−1950) politikus, irodalomtörténész, közoktatásügyi miniszteri tanácsos.
180. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
181. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Csatolva a Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei, 216−219. oldalak. A Magyar Tudományos Akadémia 1908. III. 19-i gyűlése,
217. oldalon a 48-as pont. Ugyancsak mellékelve a miniszter levele. A gépelt szövegben autográf betoldás.
Magyarázatok:
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Suom. Kirj. Seura − Suomalaisen Kirjallisuuden Seura = Finn Irodalmi Társaság
Hornyánszky − Hornyánszky Viktor (1863−1935) nyomdatulajdonos, könyvkiadó
Kullervo illusztráció − VB nem tudta, de ugyancsak Akseli Gallen-Kallela képe
modern Magyarország − Unkari nykyaikana címmel finnül készült megjelentetni.
Magyarul A modern Magyarország vagy A mai Magyarország címmel utal a következőkben;
sógorod, kiadóm − nem tudni, kire utal.
182. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:12
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
F.u T. − a Helsinkiben székelő Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura)
finn-magyar ritmusról szóló értekezésem − valószínűleg a Suomalaisen ja unkarilaisen kansanruonouden mittarakenne című munkáról lehet szó, mely végül 1924-ben
jelent meg a Kalevalaseuran Vuosikirja évkönyv 4. kötetében, 153−178.
írtam erről Setälänek is − ez a levél nincs meg
183. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:13
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Hertzberg és Lilius − nyomda Finnországban
Kivi Hét testvére − Aleksis Kivi: A hét testvér című regénye, mely 1870-ben jelent
meg Helsinkiben, magyarra először Kodolányi János fordította 1942-ben.
184. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Valvojának szánt kis cikk − Kalevalankäännökseni historia. Valvoja 1909/3 286−188.
a másik most van munkában − 1909-ben az említett íráson kívül nem jelent meg
más VB neve alatt a Valvoja lapban.
185. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:14
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
186. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
Kézirat: SKS KIA signum 130:19:3
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Megjelenés: Kristó 1986. 50.; Volly 1970. 52.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Arvoisa herra Prof.,
Iloitsen suuresti, että „Kullervon runot” mielyttää Teitä. Olen seurannut
isävainajanne kokoonpanoa, kun ihastuin siihen erinomaisella tavalla. Siinä on
paljon runollisia kauneuksia, mitkä puuttuvat Kalevalan tekstistä. Pian ny seuraa
koko unkarilainen Kalevala, jonka myös lähetän Teille.
Terveisiä paljo minulta sekä vaimostani ja suurimmalla kunn. ja ystävyydellä
BVikár
O.u.v.!
09 2/I. [Kristó Judit fordítása]
néhai atyja összeállítása − Kaarle Krohn apja, Julius Krohn, összeállításában megjelent Kullervo-kötet.
187. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:15
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Országgyűlési Könyvtár Szerkesztősége fejléccel.
Magyarázatok:
munkám − Unkari nykyaikana/A modern Magyarország
188. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:16
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
Jászberény, 1909 11/V
Terveisiä paljon täältä!
Pian minä kirjoitan sinulle enemmän.
Ystäväsi
BVikár
189. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:17
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel.
Magyarázatok:
Bud. Hírlap Sebestyén K. − Sebestyén Károly A magyar Kalevala című írása a Budapesti Hírlap 1909. május 6-i számában jelent meg
tanári kinevezésed − a finnugor nyelvtudomány professzora a helsinki egyetemen
kedves apósod − Herrmann Antal
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cseremisz kötés −Yrjö Wichmann: Über eine art „rhotazismus” im tscheremissischen.
FUF 9 (1909), 114–119.
Statisches − Yrjö Wichmann: Statistisches aus Ungarn. FUF 7 (1907), 23–40.
190. VIKÁR BÉLA  ADY ENDRE
Kézirat: OSZK K 9/12
Megjelenés: AE levelezése II. 295.
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
a fővárosi díj − Budapest 2000 koronás Ferenc József-díja, melyet 1909-ben Ady
nyert el.
191. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:18
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel.
Magyarázatok:
nálatok nagy fölfordulás van − II. Miklós 1909. október 7-én kiadott rendeletére
utalhat, mely szerint a Finn Nagyhercegség 10 millió márkát köteles fizetni, azt minden évben 1 millióval megemelni, amíg a 20 milliót eléri az összeg. Ez volt az egyetlen
módja annak, hogy a cári hadseregből megválthassák a kötelező katonai szolgálatot.
Andrássy-féle terv − Andrássy Gyula (1860−1929) belügyminiszterként ellenezte
az általános választójogot, ezzel szemben a plurális választójogot támogatta. Ez utóbbi vagyoni és műveltségi feltételekhez kötötte volna a szavazás lehetőségét, a szavazatok számát.
192. VIKÁR BÉLA  SZÁDECZKY LAJOS
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4167/80
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. A hátlapon gyorsírásos szöveg, utána:
„b.ú.é.k.!”
193. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. Kiemelés az eredetiben.
194. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:19
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Elmosódott tinta, nehezen olvasható. A keltezés alig látszik.
Magyarázatok:
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[eredeti szöveg:] Bpest, 1/20 1910
Sydämellinen kiitos lähettämäsi arvoisan Kivi-julkaisun edestä!
Saanko nyt liittää kiitokseen pyynnön: ole hyvä veli kulta, ja välitä vuosilaskuni
lähettämistä Akateemisen Kirjakaupan puolesta. Olen jo vi<olvashatatlan> kirjoittanut heille, vaan eivät lähettäneet.
Monet kiitokset vielä kerran ja terveisiä paljon!
Ystäväsi vanha B Vikár
Unkari nykyaikana lepää yhä vielä. Olen kykenemätön kirjoittamaan nykyaikana.
Kivi-kiadvány − valószínűleg Viljo Tarkiainen: Aleksis Kiven Seitsemän veljestä c.
könyve
195. VIKÁR BÉLA  OJANSUU, HEIKKI
Kézirat: SKS KIA signum 418:87:4
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bpest, 18/3 1910.
Ystäväni, tarvittaisiin Suom. Kirjallisuus meidän runoilijastanne Petőfistä. Joka
pieninkin tieto, mikä on saatavilla. Mikä on ilmestynyt P.-stä Suomen kielellä, ja
missä, ketkä ovat häntä kääntäneet ja ovat häntä kääntämässä; Manninen, Ojansuu
j.n.e. Suoniosta on kyllä tietoa täällä, mutta ei mitään muuta. Olkaa hyvä ja antakaa
tämä toimi jollekulle nuorikolle yliopistosta, joka voi sitten suorastaan kääntyä
minun puoleeni. Kustannukset ja vastaava honoraari maksetaan täällä minun
kauttani. Tähän olette itsekin P.-n kääntäjiä! Mannista minä en tunne personaalisesti,
muutoin olisin hänellekin kirjoittanut. Terveisiä paljo sekä kiitos ennakoltakin!
Ystävänne B. Vikár (Bpest, Parlament)
finn szakirodalom Petőfiről − VB egy fejezetet (Petőfi az északi népeknél, 199−295.)
írt az egy évvel később megjelent könyvbe (Lenkei Henrik et al.: Petőfi a világirodalomban. Kunossy, Bp., 1911.)
Manninen − Otto Manninen
Suonio − Julius Krohn írói álneve
196. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
második cikk − valószínűleg az Ősköltésünk élő emlékei. Jelentés újabb gyűjtéseimről
című cikksorozat második darabja. A sorozat az Ethnographia 1910-es évfolyamának
2−4. számaiban jelent meg.
197. VIKÁR BÉLA  KROHN, HELMI
Kézirat: SKS KIA signum 276:20:1
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület fejléccel. A keltezésből hiányzik az évszám. A Petőfivel kapcsolatos kérésre alapozva
valószínűleg 1910. Kiemelés az eredetiben. A levélhez csatolt VB egy beszédet is, melyet a budapesti feminista meetingen tartott. Ez hiányzik.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 5/IV
Suuresti kunn. Rouva professori
Vaikka tiedän olevan Teidän töissänne kiinni, rohkenen kumminkin tulla
pyynnöllä, joka Teitä vaivannee. Mutta en löydä muuta keinoa, ja asia on tärkeätä.
Minulle on uskossa täällä unk kielellä ilmestyvään Petöfi-könyvtáriin (P.-kirjasto)
kirjoittaa esitys Petöfin kääntäjiltä Pohjismaissa siis myöskin Suomessa. Tietääkseni
oli isävainajanne ensimmäinen, joka on ruvennut valmistaa käännöksiä Petöfistä
suomen kielelle. Olen itsekin lukenut yhtä, mikä on Budenzin Suomen kielen opissa,
ihastuin siihen ylioppilaana niin, ja en minä ollut yksin, kuka niin oli) että opin sen
ulkoa. „ja kun ratsun selästä mä vaivun” j.n.e. lausuttiin silloin useammalla teholla
Budapestissä: muzeum-tarhassa, kahviloissa j.n.e. Se onkin mainio käännös, ja niin
tarkka kuin vaan voi olla. Oikean tiedemiehen ynnä runoilijan työ. Mutta nyt mnun
pitää saada tietoja isävainajanne muista Petöfin käännöksistä, jos niitä on olemassa,
sekä hänstä itsestä, elämäkerrallista etc. Eikö ole ilmestynyt hänestä joku monografia
suomeksi, joka sisältäisiä nämätkin tiedot, mitkä minä pyydän? Voisitteko Te, rouva
Professori niitä minule hankkia, tai vaikuttaa siihen, että joku sopiva henkilö sen
tekee? Minä olen jo kirjoittanut tri Ojansuulle aikoja siiten tästä asiasta, enkä ole
saanut vastausta häneltä. Kenties meni kirjeeni kadoksiin. Miten lieneekin, pyydän
Teitä arv. Rouva Prof., löytää jotakin keinoa, millä minä saan toivottuja tietoja.
Kenties onkin Ojansuu jo työssä, vaan – suomalainen tpa usein se on – ei välitä
kirjoittaa minulle, ennenkuin on valmiina työllään. Joka tapauksessa olisi kysyttävä,
mitenkö asian laita hänen kanssa on. Edempänä olisi tarvis saada hyvä valokuva
tänne isä-vainajaltanne. Tarvittaisiin myös muiden Petöfi-kääntäjien – jos niitä on
olemassa, vieläpä aivan uusienkin – täämmöisistä töistä esitys, elämäkerrallisten
tietojen kanssa, Suomesta, niin suomen kuin ruotsin kielellä eikö voisi koko tätä
kysymystä antaa jollekin taitavalle, unkariakin osaajalle kirjailijalle Valvojassa
käsiteltäväksi, josta minä voisin ottaa, mitä tahdon? Esimerkiksi Ojansuulle? Jos Te
häneltä sen vaaditte, niin kyllä hän tottelee. Ridderström niminen kirjailija Turusta,
joka ulosantoi Petöfin runoja koko kirja siellä ruotsiksi, ei olisi unhotettava, hänenkin
kuvansa tarvittaisiin. Jos tämä kaikki olisi mahdotonta mistäkään syystä tahansa,
niin voisi kenties saada joku yloppilas työn suorittajaksi paikan edestä, jota minä
mielelläni maksan. Ylimalkain olen valmis ja pyydänkin noiden kannasten kaikki
kustannukset. 13-na viime kuuta oli täällä feministien kokoon kutsuttu meeting
Suomen asiassa. Minä olin esittäjänä. Tänne suljettu kirje meni osaanottajille minun
nimessäni. Lähetän sen Teille muistoksi. Toivotetaan, että se pian jää ilman mitään
aktualiteetia. Vaan nyt vielä työskennellään samaan suuntaan täällä Budapestissäkin.
Sunnuntaina on konferenssi orientaalisen Kauppaakatemiamme salissa uuden
Itämaisten Kansojen Liiton perustamisesta. Otetaan turkki, japaani ja suomi mukana.
Ei ole aikomus perustaa tieteellistä, vaan semmoista seuraa, joka huolii näiden
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kansojen asioita ylimalkain ja välittää heidän keskellä toistensa ymmärtämistä ja
auttamista mihiin suuntaan tahansa: tiedemiesten, matkustajien ja muitten
yksityisten, sekä koko kansojen asian ja aseman edistämistä y.m.
Meidän etevän runoilijan, Árpád Zemplénin uusi kirja: Turáni dalok (Turanin
lauluja) herättää nyt täällä mitä suurintä huomiota ja ihastusta. Siinä on myös lauluja
Suomesta. Koko kirja on hyvin ansiokas, täynnä uusia aatteita ja tunteita, ja autanee
suuresti meidän Itämaisten Kansojen Liittoamme.
Suurimmalla kunnioituksella tervehtii Teitä ynnä ystäväni Eemil Nestoria.
Teidän vanha ystävänne
Béla Vikár
Krohn, Helmi (1871−1967) író, kritikus, fordító, szerkesztő. A Krohn család tagja:
Julius Krohn lánya, Kaarle Krohn testvére. Eemil Nestor Setälä első felesége. Az apa,
Julius Krohn írói álneve Suonio.
S ha ledőlök ekkor paripámról – részlet Petőfi Ha az Isten… című verséből
Ridderström − Knut Ferdinand Ridderström (1829−1897) tanár, fordító
Keleti Népek Egyesülete − az 1910-ben alapított Turáni Társaság. Elnökségében
arisztokraták, híres közéleti személyiségek, neves tudósok vettek részt: Teleki Pál,
Széchenyi Béla, Károlyi Mihály, Vámbéry Ármin, Cholnoky Jenő, Goldziher Ignác
stb.
198. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: névjegy autográf üzenettel
199. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
200. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5167/155
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Országos Magyar Gyorsíró Egyesület
fejléccel. Autográf betoldás.
Magyarázatok:
Márki Sándor (1853−1925) történetíró, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja
201. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
Kézirat: SKS KIA signum 130:19:4
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: távirat finnül
Magyarázatok:
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[eredeti szöveg:] Kisfaludy Seuran uudelle jäsenelle paljo terveisiä. Vikár
202. VIKÁR BÉLA HULTIN, TEKLA
Kézirat: KA VAY 2102:202
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél Hotel Bristol fejléccel. A levél mikrofilmen,
nehezen olvasható.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] 19/6. 13.
Arvoisa neiti Edustaja
Pyydän reunionin jälkeen tulla Bristoliin kahvilaan (ulkona suuren erillään
seisovan kattovarjon alle) välipalalle! Olkaa hyvä ja sanokaa muillekin Suomen
naisille!
Ystävyydessä
BVikár
gyűlés − a Nők Választójogi Világszövetsége VII. kongresszusa
203. VIKÁR BÉLA SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: január 2.
Magyarázatok:
ifjú pár − Setälä 1913-ban újra megnősült. Második felesége a dán Kristiane
Nicoline Thomsen.
204. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
Olisitte varmaan tervetulleita molemmat − bizonyosan mindkettőtöket szívesen látunk/látnak;
vanha ystäväsi − öreg barátod
205. VIKÁR BÉLA  ATHENAEUM KIADÓ
Kézirat: OSZK fond 3/996
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. A levél mellett egy lap, melyen a szerződés 3. pontja található. A géppel írt szövegben autográf betoldások és kihúzások
ceruzával.
206. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Galgóczy J. − Galgóczy János, a magyar és sumér nyelvek rokonságának híve
Keleti Kultúrközpont − az 1910-ben alapított Turáni Társaságot 1916-ban a kormány újjáélesztette Magyar Keleti Kultúrközpont alcímmel. Lapjának, a Turánnak
szerkesztője Vikár Béla (1917-ben egyedül, 1918-ban többekkel).
Kalevipoeg − észt eposz
Pekár − Pekár Gyula (1867−1937) újságíró, országgyűlési képviselő, miniszter
Bánffy − Bánffy Miklós (1873−1950) író, grafikus, politikus
Teleki Pál (1879−1941) politikus, miniszterelnök, egyetemi tanár. Ekkor a
kultúrközpont alelnöke.
207. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5167/156
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Turán − a Turán Társaság folyóirata
208. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
királyversed − IV. Károly és Zita királynéról szóló vers
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate − Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel
(Dante)
Wlassics báró − ifj. Wlassics Gyula (1884−1962) kultúrpolitikus, író
209. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5167/157
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Turáni Társaság fejléccel.
210. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. Magyar Keleti Kultúrközpont/Turáni Társaság/ Budapest, Országház fejléccel.
211. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 380/1917
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. VB bírálata Bán Aladárnak az észt eposz,
a Kalevipoeg fordításáról. A levélen egy megjegyzés: 1917. április 21-én érkezett. Kiemelések az eredetiben.
Magyarázatok:
Kalevipoeg-fordítás − végül 1929-ben jelent meg.
Kreutzwald, F. R. (1803−1882) − az észt nemzeti romantika képviselője, a Kalevipoeg összeszerkesztője
Bán Aladár (1871–1960) műfordító, irodalomtörténész, folklorista
212. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
leveled − Zempléni levele a Magyarázatok a Kalevalához című kötetben jelent meg
1935-ben;
saját lapom − a Turán, melynek ekkor szerkesztője volt. A levél végül mégiscsak itt
jelent meg, azonban jó húsz évvel később. Turán 1939/6 156.
eposz − Rusztaveli: Tariel, a párducbőrős lovag című grúz eposz
213. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf német nyelvű levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Finnország 1917. december 6-án lett független állam, függetlenségét december hónapban az orosz parlament is elismerte. VB levelében a független Finnországot köszönti. Valószínűleg publikálási céllal írta e levelet németül. (A magyar fordításért
Biró Annamáriát illeti köszönet.)
[eredeti szöveg:] Budapest (Parlament) 1918 4/I.
Lieber Freund, Es drängt mich den Versuch zu machen, ob diese meinen Zeilen
Dich und Dein glücklich seine Selbstständigkeit erreichtes Land begrüssen können.
Die Folgen der russischen Geschehnisse für Finnland hat meine Zeitschrift Turán
vor einem Jahr richtig beurteilt: alles kam so, wie ich dort mitgeteilt habe. Nun sind
wir, die ungarische Freunde des schönen Suomi voll Freude u. Zuversicht, dass bei
Euch nun eine neue für Finnland ungeahnt reiche Aera einsetzen wird. Dazu erhoffen
und erbeten wir den reichen Segen des Allmächtigen, die Schicksale der Völker
lenkenden Gottes! Mir ist leid in diesem Augenblicke, dass ich kein Diplomat von
Beruf bin; wie gerne werde ich dort unsere Euch immer <olvashatatlan> verwandte
Monarchie vertreten und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren
Völkern vertiefen helfen!
Mit vielem Gruss u. mit den besten Wünschen für Dich u. Deines Vaterlandes
Wohlergehen.
Dein alter Freund Béla Vikár
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[Auch meine Frau lässt Dich schön grüssen!]
214. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5167/158
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A levél egy meghívó hátoldalán a Magyar Keleti Kultúrközpont/Turáni Társaság egyik előadóülésére (1918. február 2.),
melyen VB Finnország és népe címmel, Paasonen Henrik (=Heikki Paasonen) pedig
Finnország ujjászületése címmel tart előadást.
Paasonen Heikki
Gombocz Zoltán
Erd. P. − Erdélyi Pál (1864−1936) ekkor a kolozsvári egyetemen a magyar irodalomtörténet magántanára
215. VIKÁR BÉLA  MÁRKI SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5167/159
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Cahun − Léon Cahun (1841−1900) Introduction à l’histoire de l’Asie : Turcs et
Mongols des origines à 1405 (1896) című művéről van szó.
216. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt gyászkeretes köszönőlevél
Magyarázatok:
gyászunk – nem tudni, ki halt meg.
217. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal
Magyarázatok:
Lafontaine-fordítások − La Fontaine meséinek magyar fordítása 1922-ben jelent
meg a Dante Kiadónál.
218. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 429/1918
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
219. VIKÁR BÉLA  SKS
Kézirat: SKS KIA, SKS:n kirjeenvaihto 1918−1921 nide no. 105 s. 173

EME
503
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf német nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Lublófürdő, 14/7 1918.
Verchster herr sekretär,
Ihren Brief erhilt ich hier zufällig etwas verspätet: er blieb stecken im Packpapier
und kann erst jetzt in Vorschein Besten Dank für Ihre vorstvolle Hilfe! Nein habe ich
gemügendes Material, um für de Gedenkrede über A. Genetz gerüstet zu sein. Was
die ungarische Ausgabe von Kivi´s Seitsemän veljekset mit den Gallén sihen
illustartionen anbelängt, werde ich Ihren Rat befolgen du mich direkt an die Firma
wenden.
Noch einmal: besten Dank u beste Grüsse
Von Ihrem BVikár
220. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. A vers nincs tördelve.
221. VIKÁR BÉLA  ZEMPLÉNI ÁRPÁD
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Néptanulmányi Egyesület fejléccel
Magyarázatok:
Ime, Vasfő − utalás Zempléni Vasfő és Ime című vogul regéjére
Dessewffy elnök (1846−1928) politikus, országbíró, főrendházi elnök
Sebess Dénes (1869−1945) politikus, író
Sapienti sat − a bölcsnek ennyi is elég.
222. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 91/1919
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. A levélen a következő két megjegyzés: „Visszavárólag!
Sürgős elintézés végett kiadatik az I. osztálynak. Január 30.”; „van ebben az ügyben
miniszteri leirat?”
Magyarázatok:
Kozma Andor (1861−1933) költő, műfordító
Haranghy Jenő (1894−1951) grafikus, illusztrátor
223. VIKÁR BÉLA  PEKÁR GYULA
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Néptanulmányi Egyesület fejléccel
Magyarázatok:
Somssich gróf − Somssich József (1864−1941) politikus, ekkor külügyminiszter
224. VIKÁR BÉLA  MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYA
Kézirat: MNM NMI 146/1919
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül
225. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 283/1920
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül
226. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:20
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Mellette
egy meghívó a La Fontaine Társaság május 30-i ülésére.
Magyarázatok:
Sailo Alpo (1877−1955) szobrász, festőművész
Kajaani – város Finnországban
B. Korányi Frigyes (1869–1935) politikus
L. F.-matiné −La Fontaine Társaság matinéja
Liipola − Yrjö Liipola
227. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Mellékelve a La Fontaine Társaság alapszabálya. A levél végén finn nyelvű autográf betoldás.
Magyarázatok:
Manninen Oszkár − a keresztnév téves, helyesen: Otto
Cajander − Paavo Cajander
Setaelae professor − E. N. Setälä
[az autográf betoldás eredeti szövege:] Simonyi-kirjaston korjaaminen KalevalaSeuraa varten tuskin onnistunee, vainajan viholliset yrittävät estää koko tuuma.
Pitäisi tehdä vastatyötä Y. Liipolan välityksellä!
Terveisiä myös perheeltäni
Vikárilasta
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228. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Néptanulmányi Egyesület fejléccel
Magyarázatok:
Gallén-féle illusztrációk − Akseli Gallen-Kallela illusztrációi
Tietosanakirja − finn nyelvű lexikon
Sibelius − Jean Sibelius (1865−1957) zeneszerző
Ståhlberg − Kaarlo Juho Ståhlberg (1865−1952), Finnország első köztársasági elnöke
Svinhufvud − Pehr Evind Svinhufvud (1861−1944), Finnország első miniszterelnöke
Palmgrén − Allan Palmgrén (1860−1928), zeneszerző, zenekritikus
kommün − a magyarországi Tanácsköztársaság 1919. március 21.− augusztus 1.
között
a tudomány berkeibe visszatért − E. N. Setälä 1919-ben tért vissza a politikából a
helsinki egyetemre tanítani.
229. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
Kézirat: magántulajdon
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, Parlament, 26/1. 1921
Hyvä herra Grünthal!
Ensiksikin: onko Teillä joku tieto Hans Murakin-ista? Hän ei lähettänyt meille
mitään sanomaa siitä lähen, kun hän matkusti kotiin täältä. Kaikki tuttavat ovat
levottomia hänen edestä.
Toiseksi: aiotaan La Fontaine Seuran puolesta saada aikaan täällä syyskuun alussa
kääntäjien kongressi (congrès des poëtes-traducteurs). Voisitteko tulla siihen tänne
Budapestiin? Eestimaa on meille hyvin tärkeä! Tahdomme rakentaa henkinen silta
Eestin ja Unkarin kesken.
Veljellisellä tervehdyksellä
B. Vikár
Willem Grünthal-Ridala (1885−1942) észt író, nyelvész, irodalmár, 1923-tól az észt
nyelv lektora a helsinki egyetemen
Hans Murakin – Murakin Jánosként szerepel a 223. levélben.
230. VIKÁR BÉLA TUNKELO, E. A.
Kézirat: SKS KIA SKS:n kirjeenvaihto 1918−1921 nide no. 105 s. 493
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
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[eredeti szöveg:] Budapest, 26/1 1921.
Toht. E. A Tunkelo
Helsinki
Minulla on onnea ilmoittamaan, että Suom-. Kirj. Seuran viime talvena lähetätyt
julkaissut kyllä käteeni saapuivat. Niiden runsaus ja rikas sisältö oli minulla oikea
sydämen ilo; kiitos siitä! Olen saanut myöskin uudemmat jukaisut, eilispäivänä, ynnä
Suom. Kirjallisuuden edistämisrahaston toimikunnan vuosikertomukset, joihin
minä suurella mielenkiinnolla tutustua tahdon. Näkyy siltä kuin voisi La Fontaine
Seuran ja mainitun laitoksen kesken vuorovaikutusta esiintuoda. Meillä (La Fontaine
Seurassa) oli jo kaksikin esitys suom.-esta kirjallisuudesta: Liipola ja minä; Bán Aladárin ja minun käännöksinä Suom. Runoilijoista esitettiin puhetaiteilijäin välityksellä.
(Vaikutus oli suuri.) Erityinen Kalevala-matinée puuhataan, jos saamme Suomesta
aineksia siihen.
Kunnioittaen,
BVikár
231. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 575/1921
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A levélen a következő megjegyzések:
„érk. 1921. május 10.”; „Az Ig. Tanács a Kalevala uj kiadásának jogát átruházza Vikár
Béla l. tag urra. V. 6. Balogh főtitkár”
232. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Uusi Suomi, Us.S. − finn napilap, mely 1919−1991 között jelent meg. Elődje az Uusi
Suometar. Setälä állandó segítője volt a lapnak.
Toinen Suomen ystävä − egy másik finnbarát
ker. nemzeti párt – a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (1919–1921), 1920-ban
kormánypárt
kirje Unkarista − levél Magyarországról
Apponyi − Apponyi Albert
233. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél boríték nélkül. Országos Néptanulmányi
Egyesület fejléccel.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1921 21/6
Ystävä kulta,
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Tämän kirjeen minä lähetän Sinulle Viinistä, sillä minä epäilen, onko viime pitkä
kirjeeni, ynnä kirjoitus U.S.-a varten (Kirje Unkarista) saapunut Sinun käteesi. Minä
vapaamielisenä, puolueita ulkona seisovana miehenä usein huomaan, että Suomesta
atressiini tulevat lähetykset liioin kauan viipyvät postilla, varmaan menevätkin joskus
hukkaan. Tuo viime kirje oli atresseerattu Sun nimelle, Helsinki, yliopisto. Myöskin
Alpo Sailon kirje, jonka minä noin 4 viikkoa sitten olen lähettänyt, piilee kenties
jossakin censuurin käsissä. Sielläkin oli pikku uutinen U.S.-a varten Suomalaisesta
iltamasta täällä. En nähnyt lehdessä mitään jälkiä siitä. Onko U.S:-lla kirjeenvaihtaja
Budapestissä? Minä kun olen nyt täysi vapaa, pensionissa, voisin kyllä rupea tähän
toimeen.
Terveisiä paljo sinulle sekä arv. Rouvallesi!
Ystäväsi B Vikár
234. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Országos Néptanulmányi Egyesület fejléccel
Magyarázatok:
Tormay C. − Tormay Cécile (1875−1937) író, legismertebb műve a Bujdosó könyv,
melyet VB finnre szeretett volna fordítani;
plein pouvoir − teljhatalom
Levelem − VB Kirje Unkarista/Levél Magyarországról című írása
P. Ll. − Pester Lloyd – német nyelvű magyarországi lap
235. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Országos Néptanulmányi Egyesület fejléccel.
Magyarázatok:
lapod − Uusi Suomi
leányom – Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, műfordító, irodalmár
236. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
Kézirat: magántulajdon
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
237. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
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Bujdosó Könyv − Tormay Cécile műve
iparművészeti kiadvány − Viski Károly: Erdélyi magyarság: népművészet. Népies
Irodalmi Társaság, Bp., 1920. (Franklin nyomda)
238. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 1054/1921
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. VB a La Fontaine Társaság nevében
Magyarázatok:
a kolozsvári egyetemmel Szegedre költözik − az I. világháborút lezáró békekötések
után a Ferenc József Tudományegyetem a Romániához került Kolozsvárról Szegedre
költözött. Csengeri János mint az egyetem tanára ugyancsak Szegedre távozott.
239. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
Kézirat: SKS KIA signum 441:26:1
Megjelenés: Kristó 1986. 52.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 1921. 25/9
Hyvä veli,
Ensiksikin tahdon käyttää tilaisuutta kiittämään Teitä mainion teoksenne Iliaksen
lähettämisestä. Olen suurella mielihyvällä tutustunut siihen ja sain siitä paitse
nautintoa myöskin opetusta paljon. Teinkin siitä selostuksen La Fonataine Seuran
(kääntäjien yhtymän) julkisessa istunnossa heti sen jälkeen kun teos saapui käteeni.
Kiitos vaan kauniista lahjasta!
Nyt on minulla onnea ilmoittamaan Teille La Fontaine-Seuran juhlaistunnossa
esitetyn ja yksimielisesti hyväksytyn<sic!> päätöksestä, että me olemme valinnut
Teitä kirjeenvaihtaja-jäseneksemme. Pyydän suostumaan siihen ja auttamaan meitä
tarkoitusperiemme toteuttamisessa. Me olemme valmistaneet jo sodan kestäessä
uutta, täydellistä käännöstä La Fontaine-in „Satuista” ja pyydämme teitä ottamaan
käteenne saman käännöstyön johtoa Suomessakin. La Fontaine-in Sadut ovat
parhaimpia välikappaleita destruktionia vastaan ja ansaitsevat tulla kansalliseksi
omaisuudeksi joka sivistyneessä maassa, erittäinkin „kansassa kasuavassa”. Meillä
tehtiin myös kuvia, noin 300, Satujen painosta varten, ja kenties onnistuu meille
saada sama teos painattaa täällä eri kielillä mahdollisesti Suomenkin kielellä. Se olisi
apu meidän painotyömiehille, joilta tuhansittain juuri työ puuttuu.
Ensi vuonna, syyskuun 1:stä p. alkaen aiomme täällä pitää kääntäjiän kansainvälinen
kokous tarkoituksella, saada selkoa siitä, mikä on missäkin kirjallisuudessa
semmoinen arvo, joka ansaitsee tulla käännettäväksi, esim. Suomen kirjallisuudessa
Kalevala, Seitsemän veljekset, Nummisuutarit etc. Toivotaan saada Teitä esiintymään
täällä Suomen puolesta ja ottamaan osaa meidän työssämme. Pyydetään sitä paitse
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antaa tietoja meille: mitä on käännetty tai mukaeltu La Fontainein Saduista suomen
kielelle.
Vihdoin saan ilmoittaa Teille, että neiti Dagmar Parmas, suomalainen laulajatar
(Berlin) esintyy joulukuussa meidän Seuramme vieraana Suomalaisilla lauluilla
Urania-teatterissa. Toiselta puolelta me lähetämme rouva Theresia Tóth nimistä
nuorta kyvykästä pianonsoittajaa seka hra konserttimestari Barnabas Géczyä,
violonsoittajaa pian Tukholmaan, josta he aikovat pistäytyä myös Helsinkiin, ja
antamaan sielläkin unkarilaista konserttia.
Pyydetään heitä varten Teidän ja kaikkien Unkarin ystävien suosio.
Veljellisellä tervehdyksellä
BVikár
La Fontaine Seuran pääsihteeri
Dagmar Parmas (1886–1940) énekesnő, színésznő
Tóth Theresia – nincsen adatunk ilyen nevű zongoraművészre.
Géczy Barnabás (1897–1971) hegedűművész, karmester
240. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Balogh Pál műve − Balogh Pál (1854−1933) publicista, demográfus. Valószínűleg
A népfajok Magyarországon (1902) című művére utal VB.
241. VIKÁR BÉLA  LEINO, EINO
Kézirat: SKS KIA signum 179:1 mf 1960:51
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél boríték nélkül
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1922. I/12.
Velikulta, olen saanut kirjeenne ynnä siihen liitetyn Bán Aladárin kirjeen ja tämä
on jo hänen käsissään. Mikä tulee kirjeessä esitettyyn asiaan puhuttelin heti. PetöfiSeuran esimiestä, tri Pekária sekä varaesimiestä tri Zoltán Ferencziä, ja keskustelumme
tulos on neuvo, että sanakirjasta ei ole sopivaa apua Teitä varten, kun Petöfin rikas
kieli tuskin mahtuukaan sanakirjaan, sitä paitse joku hyvä sanakirja nyt liian kalliiksi
tulisi, eikä Seuralla nykyään ole varoja. Mutta ehdotetaan teille Tehdä tilaus Breslaussa
(Preussen) Joseph Steinback nimisen kirjailijan teoksen (A. Petöfi´s poetische werke,
Breslau, schlesische verlagsanstalt s. schossländer) edestä, joka sisältää melkein
kaikkia P.-n runoja hyvin uskollisesti. Sitten sopisi vielä H. Melas, Petöfis geschichte,
Herrmannstadt, 1891. Mutta sopisi kaikkein parhaana keinona: tulla tänne ja yhtyä
Vikárin perheeseen käännöstyön suorittamista varten. Terve sata kertaa B. Vikár
Eino Leino (1878–1926) költő
Breslau – ma Wroclaw, Lengyelország
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242. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
álláspontod a fordítások ügyében – a Viski Károly: Erdélyi magyarság: népművészet. Népies Irodalmi Társaság, Bp., 1920. (Franklin nyomda) mű végül kettőjük neve
alatt jelent meg finnül az Otava Kiadónál: Transilvanian unkarilaisten kansantaide
címmel. Setälä neve szerepel elsőként a címlapon. A másik: Tormay könyvének finn
fordítása, mely végül nem valósult meg.
könyved – valószínűleg a Kielentutkimus ja oikeakielisyys. Otava, Hki., 1921.
243. VIKÁR BÉLA  LEINO, EINO
Kézirat: SKS KIA signum 179:2 mf 1960:51
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Nehezen olvasható, elmosódott tinta.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Győr, 29/1 1922
Tämän kuuluisan unkarin kaupungin Kisfaludy-Seuran istunnossa luettiin tänään
Teidän „Turaanin tappara” runo ja vastaanotettiin suurella innostuksella. Terveisiä
suurelle Suomen runoilijalle!
Ujlaky Géza (Kisfaludy-Seuran pääsihteeri)
B. Vikár
Turaanin tappara − a magyar cím VB fordításában: A turáni csatabárd.
244. VIKÁR BÉLA  LEINO, EINO
Kézirat: SKSKIA signum 179:3 mf 1960:51
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1/31 1922
Hyvä veli,
Viime sunnuntaina Györin kaupungissa pidetystä luennostani, jossa Teidän
„Turaanin tappara” esitettiin unkarin kielelle käännettynä ja kuunneltiin suurella
innostuksella, saatte varmaan vielä tietoja suorastaan Györistä. Olisi toivottava antaa
uutinen siitä innotuksesta ja suomen-ystävyydestä myös Suomen Tietotoimistolle
sanomalehtiä varten. Minua pyydettiin Györissä tulemaan uudestaan ja pitämän
esitelmän Suomen kirjallisuuden piiristä.
Mikä tulee Teidän Petöfi-runojen käännökseenne, niin huolii nyt Tiedeakatemiamme tästä asiasta, ja kenties onnistun saada sen kautta Teille lähetetyksi joku
parempi saksalainen käännös Petöfin runoista.
Meillä nyt on valmis suomalainen antologia, odottaen parempia aikoja, voidakseen
ilmestyä painettuna. Minä, sekä yliopiston prof. Julius Zolnai, hyvä kääntäjä hänkin,
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ja tri Aladár Bán olemme kääntäneet joukko runoilijoita, muiden joukossa molemmat
Leinot sekä O. Mannisen, P. Hannikaisen, S. Suomalaisen, N. Manteren y. muiden
uudempien Suomen lyrikkojen runoja. Eikö voisi „Suomen kirjallisuuden edistämisrahaston” interessiä saada herätyksi tuommoista yritystä varten?
19nä/II t.v. on Szegedin kaupungissa La Fontaine´in Seuran juhlaistunto. Sielläkin
esitetään Teidän runoja.
Terveisiä paljo! Vanha ystävänne B. Vikár
két Leino − Kasimir Leino (1866−1919) és Eino Leino (1878−1926) testvérpár,
mindketten írók, költők, újságírással foglalkoztak. Az utóbbi ismertebb.
P. Hannikainen −Pietari Hannikainen (1813−1899) író, újságíró
N. Mantere − Niilo Mantere (1870−1954) költő
245. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 328/1922
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület fejléccel. A levélen a következő megjegyzés: „Az Akadémia képviseletére Vikár
B. l.t. úr kéretett fel. Vö. 319/1922 sz. Bpest, 1922. II. 29.”
246. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. VB aláírása mellett még két olvashatatlan aláírás.
247. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
dr. Viski-féle mű − Erdélyi magyarság: népművészet című műve, melyet VB
Setälävel együtt fordított
Petri Pál (1881–1945) a Vallás- és Közoktatási Minisztérium államtitkára 1922 júniusától
248. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 1094/1922
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. A levélen a következő megjegyzések:
„nekem nincs kifogásom.” Olvashatatlan aláírás ceruzával; „Az alakuló ülés megtartatott. Irattárba. Balogh.”
249. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Transilvanian unkarilaisten kansantaide − Viski Károly művének finn fordítása
Kjobenhaven − Koppenhága
250. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
Kézirat: magántulajdon
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] K. Herra Toht. Willem Grünthal-Ridala
Tartussa, Eestin maa
Hyvä veli,
Kansamme onneton tila, ääretön kallius ja ulkonaisetkin seikat estivät tähän asti
meidän keskinaisen välin syväntymistä. Myös kongressin aihe jäi sikseen. Kyllä
tullaan takaisin näille aloille, kun vaan paremmat ajat koituvat.
Nyt lähtee Hra Toht. István Csekey professoriksi Tartuun. Olkaa hyvä ja auttakaa
häntä toimeentulossaan siellä. Hän kun on kielentaitava mies, niin voi toivoa hänestä
tulevan hyvä välittäjä Eestin ja Unkarin keskellä ei ainoastaan oikeustieteen alalla,
vaan kenties ylimalkain molempain veljeskansojen eduksi, heidän henkisessä ja
aineellisessa elämässään.
Pyydän hankkia meitä varten eestin kielen mestarien proosasta joku pienempi,
julkiseen esittämiseen sopiva näyte, esim. á la Juhani Aho ja antaa suorittaa
unkarilaista käännöstä siitä lehtori Elemér Virányin kautta siellä; me tahdomme
nimittäin syksyllä järjestää eestin matineat ja sitä varten olisi tarvis saada joku vielä
painossa ei ilmestynyt virolaista proosaa. Kaikki muu on jo meidän hallussamme.
Täällä mukana Seuran Petőfi kirjanen. /Hom. à Petőfi/
Terveisiä paljon!
Veljenne
Vikár B
Csekey István (1889–1973) jogász, egyetemi tanár
Virányi Elemér (1897–1944) tanár, magyart tanított Észtországban a Tartui Egyetemen.
Hom. à Petőfi – Hommage à Petőfi című kötet VB szerkesztésében, mely a La Fontaine Társaság kiadásában jelent meg 1923-ban.
251. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Spúr Andor – Spur Endre (1886–1963) zenekritikus, népzenekutató
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252. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
Kézirat: SKS KIA signum 206:1 mf 1975:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 10/VII. 1923
Hyvä veli, olette toivottavasti saaneet lähettämäni l´Echo du Danube lehden 201
numeron, josta näkyy, että olen ilmoittanut rouva Maria Jotunin „Alltagsleben”.
Pitäisi saada siitä unk. käännös ja se kävisikin laatuun, jos Te lähettäisitte myös
alkuperäistä teosta La Fontaine seuralle. Kyllä voin <olvashatatlan> kustantajaa
käännöstä varten, vaikka aineellinen tulos nykyoloissamme tietysti vaan vähäinen
olisi (Suomen rahasto!) Tai sopisiko joku toinen teos M. Jotunin kynästä,
käännettäväksi? „Alltagsleben” on muutoin hyvin viehettävä ja saksalainen käännös
tuntuu oivalliselta.
Olisin kiitollinen Teille, jos tekisitte hyvän tahtoisesti kyselyn Uusi Suomi lehden
toimituksessa, miks´en minä voi saada jo kauan pyydetyn ja toivotun uskomuksen
tuon lehden kirjanvaihtajaksi? Olla ulkomaan sanomalehtimiesten sindikaatin
esimiehenä täällä parlamentissa, tietysti minä vaan hyödyksi olen Suomen asialle, jos
jokapäiväinen sanomalehti minua kirjeenvaihtajakseen kutsuu. Tietysti mitään
muuta en tahdo.
Kiitos vielä kerran!
ystävällisyydessä
BVikar
Viljo Tarkiainen (1879–1951) irodalomtörténész, egyetemi tanár
Maria Jotuni Altagsleben – Maria Jotuni (1880–1943) 1909-ben megjelent
Arkielämä (Hétköznapok) kisregényének német címe.
253. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
Kézirat: SKS KIA signum 206:2 mf 1975:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1923. 17/12
Hyvä veli, Kiitän kaikesta ystävällisyydestä, millä Te olette auttaneet minua.
Valitettavasti puuttuu minulta nytkin se, mitä olen pyytänyt hankkia Uusi Suomi
lehden puolesta, nim. formaalinen legitimatsioni, että minä olen U.S.-n puolesta
täkäläinen kirjeenvaihtaja. Onko tuommoinen uskomus kenties vaan Suomen
alamaisille annettava, tai onko lehdellä jo uskottu kirjeenvaihtaja Unkaria varten?
Tässä tapauksessa minä tietysti luovun pyynnöstäni. Mutta ilman tätä en tahdo
ryhtyäkään kirjoittamaan lehdelle Unkarin asioista. − Minä olen esittänyt La F. S.-n
viime istunnossa „Miehen kylkiluuta”. Mielyttävä huvinäytelmä se. Mainio kieli −
niin minusta tuntuu − mutta minulla, kun harjoitus puuttuu ja sanakirja (Szinnyei)
ei täydellistä ole, joskus vaikea ymmärtämään. Sehän on elämän kieli, ja minä en ole
siihen riittävästi perehtynyt. − En tiedä oliko viulunsoittaja Aranyi käynyt Teidän
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luona, minä uskoin hänelle antamaan teille kappale Unkarin suurta runoilijaa Petöfiä
koskevasta teoksesta (Hommage à P.) sekä Transylvanian unkarilaisten kansantaiteesta
(suomeksi, prof. Setälän ja minun käännös) ynnä minun kiitoskirje Suomen Kirjailija
Liiton jäseneksi valitsemisen johdosta. Olis sekin tiedettävä. Aikomuksemme (nim.
minun ja vaimoni) on käydä ensi kesän alussa kerran taas Teidän maassanne. Täällä
kertaa se kenties onnistuu.
Terveisiä B. Vikár
A férfi oldalbordája – Maria Jotuni darabja 1914-ből
szótár (Szinnyei) – Szinnyei József Finn–magyar szótára 1884-ből
Arányi − Arányi Jelly (1893−1966) hegedűművésznő
254. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
Kézirat: SKS KIA signum 206:3 mf 1975:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Nehezen olvasható.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 28/3 1924
Kunnon veli, lähetän samassa ristisiteen alla 6 kplta Alma Kuulan Lauluja
Unkariksi, pyynnöllä jakaamaan mitä sopivassa tilaisuudessa asianomaisille
runoilijoille, joiden nimi siinä esintyy. Kasimir Leino kun ei ole elossa, niin sopii
kenties tarjota Teille hänen osaansa: Te sitten voitte sen lahjoittaa edemmäs. Ne on
ylipainoksia Alma Kuulan konsertin programmista, kun ei yhtään kappaletta ollut
enää saatavissa. − Voisi kirjoittaa paljon täältä nyt, kun niin velvolliset kuin Seuran
y.m. asiat tarjovat viehättävää, mutta minä olen jo viikkoon päivään huonossa
kunnossa, ja lähetän vaan lyhyesti vielä sydämmellisiä terveisiä Teille ja koko kirjailija
liitolle.
Kiitos viimeisestä!
BVikár
ps. Rouva Dagmar Parmas lainasi täällä ollessaan tri Imre Molnárilta ruotsalaisia
lauluja, eikö voisi niitä saada takaisin rouvalta? Missä hän on?
Alma Kuula (1884−1941) énekesnő
255. VIKÁR BÉLA  KÜRTHY GYÖRGY
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Kürthy György (1882−1972) színész, színházigazgató (ekkor: Pécsen)
Bokor Imre (1881−1961) író, újságíró, a La Fontaine Társaság egyik alapítója
La F. T. − La Fontaine Társaság
Kalmár Róza – v. Rózsa (1887–1979) színésznő
Tarnay – nem tudni, ki lehet.
Gózon Béla (1883–1927) színész
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256. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél, La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
ülésünk – a La Fontaine Társaság ülése
257. VIKÁR BÉLA  SAILO, ALPO
Kézirat: SKS KIA signum 332:19:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 23/2 1925.
Veli kulta, olen saanut tänään Suom. Kirj. Seuran kutsua Jókai-juhlaan. Vaiva on,
ett` en saanut keskustella Suomessa pidättävien Jókai-juhlien asiasta jonkun suomalaisen kanssa. Minua nimittäin kutsuttiin Tukholmaan ja vapaakaupunki Danzigiin,
pitämään esitelmiä Jókaista, diapositiivejä J.-n elämästä y.m. Niitä olisi voinut
yhdistää Suomen Jókai-juhlaan niin että Tukholman jälkeen tulisi Suomessa pidettävä
esitelmä Helsingissä ja kenties muissakin suomen kaupungeissä. Minusta on hyvin
surkuteltava että käyn Suomen naapurimaassa vierailemassa enkä voi pistäytyä siitä
Suomeen. Tai voisiko pitää toistakin Jókain juhlaa siellä huhtikuun alkupuolella?
Tukholman esitelmä on ensi kuun viimeisinä päivinä tai 2_nä huuhtikuuta. Jos tämä
aate toteutuisi, voisin myös puhua ja näyttää diapositiivejä „Unkarilaisten alkuperästä”
nim. Hunnien, avarien ja magyarien keskenäisestä suhteesta (kieli ja kansatieteen
perusteilla). Mutta voisiko sieltä saavuttaa aineellista tukea näihin esitelmiin?
Terveisiä paljo Teille kaikille
Yst. B. V.
Danzig – ma Gdansk, Lengyelország
258. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Dante-ülésünk – a La Fontaine Társaság ülése
259. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Simonffy Margot (1897–1959) előadóművész
fordításod − Dante Isteni színjáték művének második teljes magyar fordítása Babits
Mihály munkája (1913−22).
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Somló István (1902–1971) színész, rendező
260. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
Kézirat: PIM V. 3524/77
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Benedek Marcell (1885–1969) irodalomtörténész, műfordító
vogul-osztják, kaukázusi folklore − valószínűleg az 1927-ben, Benedek szerkesztésében megjelent Irodalmi lexikon szócikkeiről van szó
261. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:22
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bp. 20/4. 1926.
Ystäväni kulta,
La Fontaine- Seuramme (kääntäjien yhtiö) on saanut useita Suomen kirjallisuuden
merkkiteoksia käännetyinä unkarin kieleen, nim. Kiven Nummisuutarit, Lea, Yö ja
päivä, Kihlaus, sekä sarja Lastuja; Linnankosken Pakolaiset; M. Jotunin Arkielämää.
Me kysymme: eikö voisi saada Suomesta jonkun yhdistysten apua nimittyjen teosten
painattamiseen? Nykyään on täällä huono aika kustantajille, niin että muutoin kuin
valtion ja Tiedeakatemian avulla kirjoja tuskin ilmestyy. Mutta jos voisimme Suomen
puolesta saada ainakin kustannusta painoa varten ja tällä pohjalla myydä kirjoja
halvalta, niin voisi kyllä saavuttaa menestystä kirjojen levittämisessä, sillä yleisömme
on lukuhaluinen, vaan köyhä.
Mahdollisesti menee joukko Unkarin edusmiehiä kesällä Suomeen tutkintomatkalle, kenties minäkin mukana. Jos se onnistuu, niin tapaammehan toisiamme
Suomessa.
Terveisiä vaimonikin nimessä!
Vanha ystäväsi
B. Vikár
Kivi − Aleksis Kivi
Linnankoski − Johannes Linnankoski (1869−1913) író
M. Jotuni − Maria Jotuni
magyarra fordított – nem tudni, ki(k)nek a fordításai. A bibliográfiák sem adnak
erre választ. A legtöbb itt felsorolt mű majd csak jóval később jelent meg. Az Éj és nap,
valamint az Eljegyzés VB neve alatt szerepel, de a megjelenés helyét nem tünteti fel.
262. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
Kézirat: SKS KIA signum 441:26:2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
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Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1926 28/6
Ystäväni, olen saanut arv. kirjeenne ja seitsemän dollaria, joista molemmista
lämpimä kiitos. Palkkion määrä on tyydyttävä. Mutta ajattelen sen esipuheeksi
aijotun kirjoituksen sijaan [pitää sitä tädentää monin kohdin] mutta siinä tapauksessa,
jos Heimokannel sarjan lopetettua tarvitaan kirjeessänne mainittu yleiskuva
sukukansojen kansanruonoudesta. Teeskentelen juuri nyt tähän suuntaan tällä
ilmestyvän Maailman kirjallisuuden Leksikonin aputoimittajana.
Epävarma on vielä, saanko minä vaimoineni matkustaa mukana eduskuntamme
jäsenien kanssa Suomeen. Jos se onnistuu, toivon voida tervehtiä Teitäkin siellä.
Mutta rohkenen huomauttaa Teitä rouva Pándy-Hjeltin nykyään Helsinkiin lähtevästä
Unkarin lasten kesänvietto-seurasta, jossa m.m. löytyy kuuluisan kirjailijamme
A-Schöpflin`in 16 vuotias poika, lyseolainen, joka on hyvin nerokas, oppii jo suomea,
ja voisi olla Teille kenties hyödyksi, jos tahdotte omistaa Unkaria kotona käännöllisesti.
Voitte kääntyä tässä asiassa Larin Kyöstin puoleen Oulunkylässä.
Heimokanneliin nähden voin vaan sanoa, että se on erittäin viehettävä, mikä
koskee itse käännöksiä. Vaikea on ajatellakaan parempaa työtä. Ja mikä puuttuu vielä,
sitä voi helposti lisätä kerran, vaikka eri painoksessa.
Terveisiä paljon Teille sekä Wichmanille! Teidän B.V.
Heimokannel − háromkötetes sorozat, mely 1924−32 között jelent meg Helsinkiben. A második kötet címe: Unkarilaisia kansanrunoja/Magyar népköltészet. Ennek
a szerkesztője és fordítója volt Otto Manninen.
A. Schöpflin − Schöpflin Aladár (1872−1950) irodalomtörténész, író, műfordító
Pándy-Hjelt úrhölgy − Aino Maria Hjelt (1881–1937) ,Pándy Kálmán orvos finn
felesége
Larin-Kyösti − Karl Gustaf Larsson (1873−1948) író, költő, Larin-Kyösti néven
publikált.
263. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél borítékkal. La FontaineTársaság fejléccel
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Veli Kulta,
Tänään matkustaa Suomeen ystäväni Aladár Schöpflinin, kuuluisan kirjailijan 16
vuotinen poika Rouva Pándy-Hjeltin toimittaman kesävietto-seuran kanssa. Olisin
Teille hyvin kiitollinen, jos Teidän onnistuisi hankkia hänelle jonkun hyvän suom.
perheen piirissä vieraanvaraisuutta elokuun keskipaikkoihin asti, kun tuo mainittu
seura taas tulee takaisin tänne. Hra A. Schöpflin mainitsi minulle, että hän juuri nyt
lukee tarkastajana Teidän unkariksi käännettyjä novellejänne Franklin Seuran
(kustantaja-yhtiön) toimesta, ja että ne suuresti miellyttävät häntä. Paras olisi kenties
kääntyä pojan tähden ystäväni lehtori Suomalaiseen (Pori), mutta en tiedä: jääkö hän
sinne kesän aikana. Myös hra prof. Wichman Helsingissä olisi kysyttävä, mitä hän
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neuvoo. Vieläpä itse Hra ulkoasiain ministeri Setälä voisi auttaa Teitä, jos muuten
asia ei tahtoisi menestyä. Poika on jo ruvennut oppimaan Suomea.
Meidän eduskunnan jäseniä, noin 25 kappaletta, aikoo ensi kuun [se on heinäkuun]
lopputienoilla tehdä tutkintomatka Suomeen: nykyisen Vähä-Unkarin johtavia
henkilöitä. Pyysivät minuakin seurata heitä. Mutta tuskin se käy laatuna, minä kun
olen vähemmin varakas kuin tuo matka vaatii, enpä voi jättää vaimoani tänne yksin.
Jos me kumminkin voimme tulla yhteen kustannuksiin nähden, niin minä siitä
annan teille viestiä aikaiseen.
Kiitos suuri kauniista kirjastanne Kruunun perämiehestä, johon minä olen
tutustunut erinomaisella nautinnolla. Sekä valokuvasta!
Terveisiä paljon ja kiitos ennakolta!
Ystävänne
BVikár
Bpest, 28/6 1926
Herra kirjailija Larin-Kyöstille, Oulunkylä
Kruunun-perämies − elbeszélések a szigetvilági életről, nincs magyar fordítása
264. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Feladó: a La Fontaine Társaság.
Magyarázatok:
ne nézd propagandának – a képeslap IV. Károly magyar királyt ábrázolja.
265. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül. Bélyegzőn: november 2.
Magyarázatok:
R. Mányoki Vilma − Rafaelné Mányoki Vilma (1892−1969) tanár, a La Fontaine
Társaság titkára 1924-től
Turzóné – nem tudni, ki lehet.
266. VIKÁR BÉLA  TELEKES BÉLA
Kézirat: PIM V. 3673/133
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Feladó: a La Fontaine Társaság. A képeslap IV. Károly magyar királyt ábrázolja.
Magyarázatok:
Telekes Béla (1873−1960) költő, műfordító
mesék − valószínűleg a még meg nem jelent La Fontaine mesékről van szó.
267. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
Kézirat: SKS KIA signum 441:26:3
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 10/VII. 1927
Hyvä veli, olen saanut Petöfin Sankari Jánosta, Teidän mainiossa käännöksessänne.
Ilolla olen nauttinut sukeluuttaa, jolla Te voititte työn vaikeuksia. Se on enemmän
kuin mitä minä tunnen tuon teoksen käännöksistä koko maailman kirjallisuudessa.
Että Te onnistuitte nykyisen runotekniikan avulla tehdä vielä hienommaksi koko
runon kun se on alkuperäisessä asussaan, auttaa luullakseni sen leviämistä yhtähyvin
Suomen syvissä rivissä kuin kaikkein sivistyneimpien joukossa. Lähetän tämän
kanssa erikseeen kahden suurimman lehtemme uutista siitä ynnä parhaita
tervehdyksiä suurelle mestarille käännöstyön alalla!
Ystävänne
BVikár
János vitéz − Manninen fordítása 1926-ban jelent meg a WSOY Kiadónál
268. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: névjegykártya autográf üzenettel
269. VIKÁR BÉLA  SZEKFŰ GYULA
Kézirat: OSZK fond 7/2175 vegyes dosszié
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A lap a La Fontaine Társaság 1928. január 28-i,
Győri Vilmos emlékezetének szentelt ünnepi ülésének programját tartalmazza. Keltezés nélkül, január 28 előtt.
Magyarázatok:
Szekfű Gyula (1883−1955) történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, szerkesztő
szép tanulmány − a programból kiemelve: dr. Scheitz Emil: Győri Vilmos mint
svéd költők átültetője.
M. Sz. − Magyar Szemle (1924−1944) kulturális folyóirat, melynek 1927–1938 között Szekfű volt a szerkesztője.
270. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
Kézirat: SKS KIA signum 441:26:4
Megjelenés: Kristó 1986. 51.
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 16/1 1928
Kallis ytäväni, olen kirjoittanut eilisessä Magyarság lehden numerossa teidän
unkarilaisista käännöksistänne, tietysti rakkaudella, ja lähetän Teille nyt samassa
lehden asianomaisen numeron. Lausun erikseen kiitostani lähettämistä lahjoistanne
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minulle, jotka ovat sitä arvokkaampia, kuin he auttavat ylläpitämään rakkaan suomen
kielen taitoa minussa, vieläpä minulle viehättävimmässä runon muodossa. Ilolla
minä huomaan Suomen runollisen diktsionin mainiota kehittymistä, etupäässä
teidän oman työn kautta. Ensikuun keskivaiheilla matkustan vaimoineni Suomeen,
pitääkseni esitelmän Kalevalakäännökseni synnystä, josta minä vaan vähän olen
tähän asti kirjoittanut, ja sitäkin vaan suomeksi. Tahdon samassa käydä katsomassa
muitakin Suomen paikkoja paitse Helsinkiä ja toivon saada mahdollisuutta esittämään
maaseudun yleisölle Unkarin oloja nykyaikana, ynnä kirjoittamaan erittäinkin
Suomen henkisestä elämästä unkarin sanoma-lehdille. Voin siis tällä kertaa toivoa
Teille kaikkea hyvää – näkemiin asti!
Vanha ystävänne
BVikár
Finnországba utazunk − VB a február 28-án ünnepelt Kalevala-napra kapott meghívást 1928-ban. A szervező Kalevala Társaság finnországi körutat is szervezett VBnak.
271. VIKÁR BÉLA  ZOLNAI GYULA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4157/105
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél boríték nélkül
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Veli kulta,
Lähden tänään Tukholmaan, pitääkseni siellä luennon Orient. Sällskapet´issa
Unkarin esihistoriasta, 23nä t.k. Sitten seuraa Turku (25nä) ja sen jälkeen Helsinki
(28na, Kalevala-Seuran juhlaistunto). Ennen lähtöä – joka nyt ei ole vähintäänkään
hauskaa sydäntalvena – esitän Teille asiaa, kielitieteemme nähden tärkeätä kysymystä.
On nim. silmin nähtävä, että Akatemiassa nuoret jäsenet silmättömästi tunkeutuvat
esiin, jättäen taaksensa hyvinkin ansiokkaita vanhempia työtoveriansa. Niin on esim.
Erdélyi L., jonka Unkarin kielen tutkimukset usein heittävät uutta valoa moniin
kysymyksiin, heistä kokonaan unhotetta, ja paljoa nuorempi, ei suinkaan nerokkaampi
Csűrös, Mészöly etc. ovat jo kauan kirjeenvaihtojäseniä. Szinnyei, jota minä rakastan
suuresti, ei välitä enää tämmöisistä omantunnon asioista. Nuoret pistävät häntä
taskuunsa kokonaan. Te olette nyt, paitse Szinnyeitä, ainoa mies siellä, jolla on
auktoriteetti ja joka liittyy vielä Budenzin muistoon, joka sitä vielä kannattaa.
Sentähden rohkenen huomauttaa Teitä, että Akatemiamme tämmöisiä laiminlyöntejä
kyllä huomataan ulkomaillakin ja ett´ei se nosta suuresti Akatemian arvokkaisuutta.
Videant consules!
Viime perjantaina esitin ystävämme Somkutin käännöksiä Suomesta, Juhani Vajda (nuorten kirjailijain) Seurassa ja saavutin niiden kanssa suurta vaikutusta.
Nykyiseltä Suomen matkaltani toivon hyviä tuloksia myös aiotulle Suom. antologialle.
Ystävällisimmin
B.Vikár
Budapest, 19/2. 1928
(Helsinki: Aleksanterink., Kalevala-Seura)
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Erdélyi L. − Erdélyi Lajos (1871−1932) nyelvész
Csűrös − valószínűleg Csűry Bálint, aki 1927 -től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Mészöly − Mészöly Gedeon (1880−1960) nyelvész, műfordító, 1921-től a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja.
Szinnyei − Szinnyei József
Somkuti barátunk − Somkuti Zolnai Gyula írói álneve
272. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. Keltezés szerint július 12., de a bélyegzőn:
július 11. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Zoltán Vili − Zoltán Vilmos (1869−1929) műfordító, újságíró
273. VIKÁR BÉLA  ONERVA, L.
Kézirat: SKS KIA signum 959:25:1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] 1928 7/26
Suuresti kunn. Rouva,
Helsingissä en joutunut enää tervehtiä Teitä kodissanne, niinkuin olisin mielelläni
tehnyt. Mutta nyt lausun Teille, ensi lepopäivinä talvei töitten jälkeen, vilpitöntä
kiitostani teostenne arvoisasta kokoelmasta, joka on mukana minun kanssa täälläkin
ja tulee ensi kuun alussa vielä mukaani Hartbergiinkin, johon täältä muutetaan <olvashatatlan>. Olen jo kääntänyt usempia runoja valituista runoista. Työ jatkuu vielä
kauaun. Terveisiä B. Vikár
Pyydän tervehtimään miehettänne hra Madetojaa
L. Onerva − Hilja Onerva Lehtinen (1882−1972) költő, műfordító, kritikus
274. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
Kézirat: PIM V. 3524/77
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Orsz. Néptan. Egyesület − Országos Néptanulmányi Egyesület, melynek célja az
ország külünböző népességének, természetrajzi, kulturális, gazdasági stb.viszonyainak tanulmányozása és ismertetése
275. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Kiemelés
az eredetiben
276. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Az aláírók között VB mellett
Csengery János, a La Fontaine Társaság elnöke
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest (Parlament) 6/II 29.
Ystäväni, onko sinulla aikomus käydä taas Bpestissä tämän vuoden kuluessa? Jos
asianlaita niin on, eikö olisi mahdollista tulla tänne toukokuun ensi päivinä?
Nimittäin järjestetään täällä juuri silloin „pohjoinen iltama”, Ruotsin, Norjan, Suomen
ja Viron kirjallisuuden ja taitteen tarjoomalla sisällyksellä, ja muiden valtiojen
edustus (täällä ja Viinissä) ovat jo luvanneet ilmestyä siinä. Meille on Suomi tärkeämpi
kuin ne muut. Pyytäisimme siis ensi käyntisi järjestää niin, että voit olla läsnä
arvoisana vieraanamme mainitussa iltamassa.
Toivotan Sinulle terveyttä ja menestystä kaikin puolin!
Ystävyydessä
Csengery
Vikár
277. VIKÁR BÉLA  HUBAY JENŐ
Kézirat: OSZK fond 73/781
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Az említett vers nincs a levél mellett. Kiemelés az erdetiben
Magyarázatok:
Hubay Jenő (1858−1937) hegedűművész, zeneszerző, zenepedagógus
278. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 17/4 1929
Veli-Kulta,
Olen saanut kirjeesi huhtikuun 22stä ja kiirehdin vastaamaan siihen. Juuri tänään
on keskustelu eräästä 5nä p. ensi kuussa pidettävästä „pohjanmaitten matineasta”,
jossa tarkoitetaan esitettäviksi Ruotsin, Suomen ja Viron kirjallisuutta ja taidettä(!).
Tuo aihe oli kosketettu viime kirjoituksessani. Olisi vaan toivottava, että mainittujen
maitten lähetystöt ilmestyvät siinä tilaisuudessa. Ei mitään muuta tehtäväää pyydetä
heiltä. Siis ei Sinultakaan. Mutta koko aihe riippuu täkäläisen Ruotsin pääkonsulin
hra Bayer-Krucsayn kanssa tänään pidettävästä keskustelusta. Jos sinä olet 5nä e. k.
täällä, tietystä(!) toivotaan varmuudella ilmestymistäsi matineassamme. Koko
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kysymys Suomen lähetystöön nähden supistuu tähän toivomukseen. Olisimme hyvin
iloisia, jos kaunis pyrintömme onnistuisi ja Sinun läsnäolosi auttaisi sen arvokkaisuuden saavuttamista.
Terveisiä oman ja paremman osani puolesta!
Vanha ystäväsi
B. Vikár
Bayer-Krucsay úr − Bayer-Krucsay Dezső (1879−1944) gyógyszerész, diplomata,
1922-től svéd főkonzul
279. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
La F .T. − La Fontaine Társaság
Sibelius Finnlandiája − Jean Sibelius finn zeneszerző 1899-es Finlandia című szimfonikus költeménye
280. VIKÁR BÉLA  SZEKFŰ GYULA
Kézirat: OSZK fond 7/2175 vegyes dosszié
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Magyar Goethe Társaság fejléccel
lapod − Magyar Szemle
281. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
Kézirat: SKS KIA signum 441:26:5
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Ost-Steiern 31/8 1929
Arvoisa ystävä, velikulta!
Lähtiessämme kotimaahan, Balatonfurediin, muistelemme ihanoita päiviä, joita
olemme viettäneet Teidän piirissänne. Paljon terveisiä meiltä molemmilta! Olisi hyvä
tietää, milloin saamme Teitä tervehtiä vierainamme Budapestissä, ja onko terveys
tyydyttävä?
Ystävänne
Béla Vikár vaimoineen
282. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69 (Suomalais-unkarilainen kirjeenvaihto)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
Magyarázatok:
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Weöres Gyula (1899−1989) tanár, műfordító, a magyar nyelv lektora a helsinki
egyetemen
Kiitoksi viimeisestä! − Köszönet a múltkoriért!
283. VIKÁR BÉLA  JOANNOVITS PÁL
Kézirat: OSZK fond 7/2175 vegyes dosszié
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. A címzetthez utólag ceruzával: Magyar Szemle
szerkesztőség
Magyarázatok:
Joannovits Pál − (1859−?) talán a festőművészre utal, de nem tudni.
284. VIKÁR BÉLA  TRÓCSÁNYI ZOLTÁN
Kézirat: OSZK fond 7/2175 vegyes dosszié
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Trócsányi Zoltán (1886−1971) nyelvész, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő
285. VIKÁR BÉLA  WICHMANN, YRJÖ
Kézirat: SKS KIA signum 1088:10:23
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Suom. Kirjallisuuden Edistämisrahasto − a finn irodalom népszerűsítését anyagilag
támogató szervezet
Sotavalta úr − Arvo Sotavalta (1889−1950) nyelvész, a finn irodalom népszerűsítését támogató szervezet titkára 1922−33 között
A. R. Niemi (1869−1931) a finn népköltészet kutatója és tanára a helsinki egyetemen
286. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Zempléni-ülésünk − Zempléni Árpád emlékezetére tartott ülés
U. S. − Uusi Suomi napilap
Manninen − Otto Manninen
Ridala − Willem Grünthal-Ridala
La F.-Akadémia − La Fontaine Társaság
A. O. Väisänen (1890−1969) a finnugor népzene kutatója, a Kalevala Társaság titkára és elnöke
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287. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Vipunen módjára − utalás a Kalevalában is szereplő Antero Vipunen nevű mindentudó óriásra, aki a föld alatt lakik.
Väinämöinen − a Kalevala egyik főhőse, aki Vipunentől kérte el a varázsigéjéből
hiányzó szavakat.
288. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
P. N. − Pesti Napló napilap
Hymni Unkarille − Himnusz Magyarországhoz, Larin-Kyösti verse
Lilli Porthan (1874−1967) meseíró
Joulu-ukkoa odottaessa − a Karácsonyapóra/Télapóra várva
Hauskaa Joulua! − Kellemes karácsonyt!
Virkkunen − Paavo Virkkunen (1874−1959) politikus
289. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
Kézirat: SKS KIA signum 206:4
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 30/12 1929
Terveisiä paljon Unkarista! O. uu v. toivottaa Teille aina kiitollinen ystävänne
pääneuvos B. Vikár
290. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Suomalaisia legendoja − Osmo Iisalo 1923-ban megjelent műve (Finn legendák)
B. H. − Budapesti Hírlap napilap
P. H. − Pesti Hírlap
291. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
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Isp. − Ispánovits Sándor tanár, a finnugor kultúrkongresszusok aktív résztvevője.
Nincsenek mád adataink róla.
292. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Autográf
betoldás.
293. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. A lapot többek között Faragó József, Faragóné, Mányoki Vilma írta alá
Magyarázatok:
Faragó József (1895−1986) − a La Fontaine Társaság titkára, felesége Aini Ahtia
294. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Keltezés
nélkül. Valószínűleg a címzett írta rá: 1930. Március.
Magyarázatok:
Suom. Suomi − Suomalainen Suomi (Finn Finnország) lap
Tallgrén prof. − Arne Michael Tallgrén (1885−1945) archeológus, egyetemi tanár
Beöthy Zsolt (1848−1922) irodalomtörténész, nemzetközi hírű egyiptomi művészeti gyűjteménnyel rendelkezett, mely végül Svédországba került.
295. VIKÁR BÉLA  BRESZTOVSZKY EDE
Kézirat: MTAK Kt. Ms 1163/167
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine társaság fejléccel. A levélen
ceruzával a következő megjegyzés: „Gergely Győző ment el!”
Magyarázatok:
Bresztovszky Ede (1889−1963) a Népszava munkatársa, szerkesztője
tíz évi munkásságunk − tíz évvel korábban alakult a La Fontaine Társaság
296. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 722/1930
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyegzőn: március
297. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Klebelsberg − Klebelsberg Kuno (1875−1932) politikus, vallás- és közoktatásügyi
miniszter
Kalevala-Seura − Kalevala Társaság
Kertész K. R. − Kertész K. Róbert (1876−1951) építész, államtitkár
298. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
Onerva Farseuksille − L. Onerva Farizeusoknak című verse
Larin-Kyösti Hymni Unkarille − Larin-Kyösti Himnusz Magyarországhoz című verse
Nunc venio ad fortissimum − Most rátérek a legfontosabbra.
B. H. − Budapesti Hírlap
kultuszminiszterünk − Klebelsberg Kuno
Magyary Z. − Magyary Zoltán (1888−1945) egyetemi tanár, jogász. Ekkor racionalizálási kormánybiztos.
Gallén-képek − Akseli Gallen-Kallela képei
Kl. − Klebelsberg Kuno
299. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyegzőn: május
Magyarázatok:
S. Heimo − Suomen Heimo, az Akadémiai Karjala-Társaság (Akateeminen KarjalaSeura) lapja
Kl. − Klebelsberg Kuno
Manninen − Otto Manninen
300. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
Kézirat: magántulajdon
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, V. Parlament, 1930 4/16
Ystäväni,
Syyskuun lopulla päättää La Fontaine Akatemiamme 10-vuotista olemassaoloaan.
Tässä tilaisuudessa me aiomme laajentaa seuramme työalaa. Kääntäjen kansanvälistä
akatemiaa me muodostamme siitä, jos ulkomaan jäsenemme yhtyvät tähän aiko-
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mukseen. Nyt pitäis valita uusia jäseniä niihin, jotka jo ovat Akatemiamme jäseniä, ja
uusien jäsenten juuri niistä, jotka jo kuuluvat jäseniemme joukkoon, siis Eestin
nähden teistä. Ehdotuksen tulee tapahtua kirjeellisesti, asianomaisten tähänastisia
ansioita lukuun ottamalla. Olisi toivottavaa, jos Te voisitte ilmestyä täällä juhlallisen
vuosikokouksemme tilaisuudessa, tai vähimmiten esittää kirjeellisesti ehdottujen
uutten jäsenten nimiä, ynnä tervehdystä 10-en vuoden täyttämisen johdosta. Te,
ynnä ehdotettuja uusia jäseniämuodostavat eestin luokka La Fontaine
Akatemiassamme ja sen velvollisuus olisi säännölliset ilmoitukset siitä: mikä
kirjallisuus on käännetty Eestin kielelle ja kielestä. Meidän vuosikertomus sisältäisi
aina näitä tietoja (Ranskan kielellä) ja se tulisi lähetettäväksi kaikilla jäsenillä
ulkomailla. Pitäisi vuosittain järjestää joka maassa kirjallisuuden esitelmiä
käännöstyön alalta, siis myöskin Eestin kirjallisuutta (ja tai desta) koskevia. Tästä
seurasi elävä yhteistyö henkisellä alalla kansojemme kesken. Olisi hyvä tästä asiasta
keskustella Suomalaisen jäsenemme prof . O. Mannisen kanssa.
Terveisiä paljon lähettää Teille
Vanha ystävänne
B Vikár
301. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4625/168
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Zolnai cikke − Zolnai Gyula cikke VB Kalevala-fordításáról: A magyar Kalevala
nyelvéről Magyar Nyelvőr 1930/3−6 118−125.
302. VIKÁR BÉLA  GRÜNTHAL-RIDALA, WILLEM
Kézirat: magántulajdon
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Ystäväni, kaikki ehdotut virolaiset kirjailijat tulivat valituksi.
Viralliset kirjeet lähtevät pian. Mutta pitäisi myös yhdistää Suomalaisia kääntäjiä
samaten, niin että sielläkin syntyisi Seuramme eri osasto, jonka tehtävä olisi järjestää
iltamia y.m.s. maailmankirjallisuudesta. Prof. Mannisen ehdotus saapui äsken. Pester
Lloydin sunnuntainumerossa voitte lukea istunnostamme. Terveisiä paljo! B Vikár
303. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Vass József (1877−1930) kalocsai nagyprépost, egyetemi tanár, miniszter
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304. VIKÁR BÉLA  MANNINEN, OTTO
Kézirat: SKS KIA signum: 441:26:6
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Mellékelve egy program: Mistral-emlékünnep; 1930 okt. 31-én
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 1930 23/10.
Velikulta, kiitos vielä kerran Moliére-kirjoista ja Iphigeniasta. Paitse viimeistä olen
kaikkia läpilukenut ja luen viela uudestaan, niin paljon nautintoa tarjoo minulle
käännöksenne mestarillisuus, johon minä voin, Jumalan kiitos, vallan hyvin syventyä.
Minä tunnustan, että alkuperäiset teokset, vaikka tietysti korkealla asteella, eivät
kuinkaan saavuta tuota hienoa ulkomuotoa, joka käännöksissänne ilmaantuu.
Saanko huomauttaa yhteen seikkaan, josta minä en pidä, nim. että samanlainen tai
sukuvokaali (a-a-aa-etc.) joskus riimeissä liiallisesti käytetään. Muutoin pidän niitä
käännöksiä parhaimpina, mitkä Teidän kynältä läksivät, suorastaan klassillisina,
ynnä Suomen kielen taipuvaisuuden todisteina kaikkein vaikkempiin töihinkin.
Täten tekee kääntäjä vanhasta runoilijasta ihan uutta, hän synnyttää entisiä
virkatovereita uudestaan!
Mikä tulee ehdotetuihin kääntäjiin, kyllä ne tulevat valitetuksi heti kun
Senaattimme taas istuntoon kokoontuu. Mutta pitäisi, niin kuin on tapahtunut tri
Willem Ridalan puolesta, ehdottaa enemmän miehiä Seuramme jäseniksi, jotta
myöskin Suomessa syntyisi eri kääntäjien yhdistys ja käännöstyö saavuttaisi tuota
painoa, joka sillä on jo meillä, La F. Seuran ansiosta. Kääntäjät auttavat omalle maalle
hankkimaan ulkomaitten alkuperäisten kirjailijain huomiota, vieläpä itse ulkomaankin, sillä tärkeät käännökset otetaan aina huomioon sivistyneissä maissa. Suljen
tänne ensi iltanamme programmin ja ehdotan seuraamaan esimerkkiämme!
Terveisiä paljon vaimoltani ja minulta!
Vanha ystävänne
B.Vikár
305. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
U. S. − Uusi Suomi lap
Hunyady-darab − Hunyady Sándor: A feketeszárú cseresznye
306. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Kőrösi Albin (1860−1936) tanár, műfordító
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307. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 69.
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Onnellista uutta vuotta! − Boldog új évet!
pro futuro − a jövőre nézve
308. VIKÁR BÉLA  HEGEDÜS LÓRÁNT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 6278/185
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Hegedüs Lóránt (1872−1943) politikus, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
veled való szolidaritás… − az Ady-vitára utal
Császár Elemér (1874−1940) irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
309. VIKÁR BÉLA  KALIMA, EINO
Kézirat: Kansallisteatterin arkisto
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél La Fontaine Társaság fejléccel. A borítékban
Hunyady Sándor: A feketeszárú cseresznye című darabjának VB által készített fordítása. A borítékon nem VB kézírásával, finnül két megjegyzés: „Hunyadi: Musta marja, musta nainen. B. Vikárin käännös ynnä kirje (joka lienee tärkeä, koska siinä
luvataan hankkia nuotit jne.)” = „Vikár Béla fordítása levéllel (mely fontos lehet, mivel ígéretet tesznek a kották megszerzésére stb.)”; „Tumma nainen” <Ez lett a darab új
címe, melyet a finn fordító adott.>
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 1931 III/5
Kunnioitettu Herra Johtaja,
Täällä nyt on Hunyadyn näytelmän toinen ja kolmas näytös suomeksi. Olisi voinut
laatia paljon paremman tekstin, jos ei kiire olisi ajanut käännöstyön menoa. Vaan
minä ajattelen: parempi pyy kädessä kuin kaksi oksalla. Tehän voitte silittää meidän
huonoa suomea mielen mukaan, vieläpä näytöksessäkin tehdä muutoksia Suomen
yleisön aistiin katsoen, lyhentää tai täydentää tarpeen mukaan. Minusta myös
Suomen yleisö löytää näytelmässämme viehättävinä samoja kohtia, jotka viehättävät
meidän pääkaupunkimme yleisöä. Juuri tänään olen toista kertaa läsnä Lystiteatterissa,
kuunnellen 75:tä esittämistä, joka mudostuu harvinaisen juhlalliseksi. 75 täysi huone!
– aivan harvinainen ilmiö näytelmän kanssa, jossa ei ole mitään alhaista, nykyisen
yleisön huonoon makuun soveltuvaa! Myös ministeri O. Talas tulee tänään
looshiimme.
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Minä pyydän Teitä hra johtaja, auttamaan myös näytelmän ilmestymistä
painotuotteena. Kenties koituisi myös siitä joku aineellinen hyöty. Sangen toivottava
asia kääntäjän näkökannalta!
Nuotit hankin heti kohta ja lähetän niitäkin ilman viipymättä. Ensim. näytöksen
mainitsema „Lavotta´n serenaadi” on sävel, joka vaatii taiteilijoita. Kaksi kansanlaulua
on sitä paitse samassa näytöksessä, joiden vapaa käännös läksi ensimmäisen
näytöksen kanssa. Niiden esittäminen on helpompi, yksinkertaisempi; Teille,
mainitun serenaadin yhteydessä, niidenkin nuotti lähtee.
Kolmas näytös on luullakseni – ei painossa, vaan näyttämöllä – kenties vielä
lyhennettävä, vaikka muutoin kaikkein lyhyin. Mutta 1. ja toinen näytös on sitä
pitempi!
Näytelmän 75:stä esitelmästä lähetän Suomen Telegraafi-Toimistolle lyhyen
selonteon tänään.
Olisin Teille suuresti kiitollinen, jos onnistuisitte Somalaisen käännöksen kanssa
täydellisesti! Pyydän ankaraa korrektuuria tekstissä!
Kunnoittavimmin
B. Vikár
Ps. Pyydetään anteeksi huonosta käsikirjoituksesta. Vaan se lienee kuitenkin
sopiva puhtaaksi kirjoittamiseen.
k. herra johtaja Kalima
Helsinki
Kalima, Eino (1882−1972) rendező. Ekkor a Finn Nemzeti Színház igazgatója.
O. Talas − Onni Talas (1877−1958), Finnország budapesti követe
az első felvonással együtt elment − az előző levél, melyre utal, nem tudni, hol van.
310. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 754/198
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül verssel. La Fontaine Társaság fejléccel
311. VIKÁR BÉLA  KROHN, KAARLE
Kézirat: SKS KIA signum 130:19:5
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bp. 17/3. 1931
Rakas ystävä,
lähetin sähkösanoman Kirjallisuuden Seuran satavuotisjuhlaan, mutta kumma
kyllä kirjoitin Teidän nimenne sijassa J. Krohnin nimen. Kun huomasin erehdyksen,
oli jo sähkö ennättänytkin Suomea. <olvashatatlan> se ennästi Teitä isänne perijänä?
Sehän oli tarkoitus. Ja huomattiinko että toinenkin kuolleen nimi on mainittu, nim.
oman itseni, joka niinkuin tuo erehdys todistaa, totisesti kuollut on?
Terveisiä paljon! Vanha ystävänne B. Vikár
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312. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
nem kaptam újabb hírt − Hunyady Sándor A feketeszárú cseresznye című darabjának finn fordításával kapcsolatban várt híreket.
313. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Liipola − Yrjö Liipola
La F. T. − La Fontaine Társaság
humoros verseimnek egy kötete − a Nevető rímek 1932-ben jelent meg a La Fontaine Társaság kiadásában.
Manninen − Otto Manninen
Väisänen − A. O. Väisänen
314. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4625/170
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Társaságunk − La Fontaine Társaság
P. H. − Pesti Hírlap
315. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
B. N. − Budapesti Napló
316. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. Kiemelések az eredetiben. A La Fontaine
Társaság nevében
317. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
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318. VIKÁR BÉLA  NÉGYESSY LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 754/199
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal
Magyarázatok:
Blunck, H. F. (1888−1961) − német író, újságíró
319. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
rebus hic stantibus − a dolgok jelenlegi állása
320. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Zempléni − Zempléni Árpád
Maila Talvio (1871−1951) írónő
321. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
322. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Maahantulo − Arvi Järventaus (1883−1939) író 1931-ben megjelent regénye a magyar honfoglalásról.
323. VIKÁR BÉLA  CARRÉRE, JEAN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt francia nyelvű levél boríték nélkül
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Cher Monsieur Carrére,
Ce n’est pas la premiére fois que vous paraissez devant notre Societé. Vous nous
avez déjá donne plusieurs fois l’oocasion d’admirer le riche trésor de votre savoir et de
votre bon gout. Vous avez meme poussé l’amabilité jusqu’ á faire connaitre á Miskolc,
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devant une de nos succursales de Province un écrivain francaise au public hongrois.
Vous avez donc bien mérté notre reconnaissance et notre estime. C’est une faible
récompense de tous vos services que le désir de notre Société de vous élire parmi ses
membres. Par votre discours de réception d’aujourd’hui que nous avons écouté avec
tant plaisir, vous etes devenu membre ordanaire de l’Academie La Fontaine. C’est á
vous qu’il appartient dés aujourd’hui de prendre loute initiative pour que d’autres fils
de la Grand Nation devennient nos adhérents. Puissez-vous agir le plus longtemps
possible et le plus efficacement avec ce droit. C’est á ce que nous vous souhaitons,
cher, Monsieur, force santé et succés.
Monsieur Jean Carrére
Membre ord. De L’Acedemie La Fontaine
1931 29/11 B. Vikár
Jean Carrére (1865−1932) író, újságíró, műfordító; 1922−1925 között a budapesti
Eötvös Kollégium tanára
324. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Viimeinen shamani − az utolsó sámán
Oma Oksanen − nem tudni, ki lehet.
Forström (Hainari) Oszkár − A. O. Hainari
325. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 46/1932
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Keltezés nélkül, a Magyar Tudományos
Akadémiával folytatott levelezés alapján: januárban.
326. VIKÁR BÉLA  HELTAI JENŐ
Kézirat: PIM V. 3823/814/1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. A keltezés
nehezen olvasható: január vagy július.
Magyarázatok:
Heltai Jenő (1871−1951) író, újságíró
Réti Piroska (1914–2009) színésznő, táncművész
327. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
Kézirat: PIM V. 3187/606
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegző nehezen olvasható,
talán 1932. február 8. Kiemelés az eredetiben.
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328. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 335/1932
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül.
329. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond 145/84
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Ambrus Zoltán (1861−1932) író, műfordító, kritikus
330. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/423
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél
Magyarázatok:
két irat – nem tudni, mire utal
331. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyegzőn: április.
Magyarázatok:
Finnországban is éltek, Järvenpääben
P. Ll. − Pester Lloyd
Hyvä veli − kedves öcsém
332. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. A bélyegzőn: április
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 21/5 1932
Hyvä Veli,
Atressini on aina: Budapest, V. Parlament. Ei siis tri Bánin kautta on kirjoitettava
minulle, eikä hra prof.-in, vaan niin kuin sopii suomalaisten kesken: hyvä veli etc.
Mikä nyt tulee Teidän kertomusten saksalaiseen käännökseen, niin minusta olisi,
nykyisten vaikeain olojen hallitessa, kaikkein parasta kirjoittamaan minulle, vaikka
suomeksi, interview Teistä, vastaamalla kysmyksiin: 1) kuinka tehtiin mahdolliseksi
Suomessa perustaa keskus, jossa painetaan saksalaisia käännöksiä; 2) mitä muuta Te
olette kirjoittanut (runoja etc.); 3) kuka tai ketkä oli kääntäjinä y.m.s., katsoen vieraan
yleisön näkökantaja. Tämä kirjoitus voisi minun toimittamana ilmestyä Pester
Lloydissa ja sitten voisi tavata kirjakauppaa, joka ottaisi päälleensa teoksen
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levittämistä. Olen asiasta kirjoittanut myös tri Weöresille tässä merkityksessä. Elkää
unhottako käännöstyönne Unkarin runoilijoitten töistä! Ja kysykää tri Kalima: miksi
ei?? tule kääntämäni Santeri Hunyadyn näytelmä esityksi?! terve!
Vanha ystävänne Vikár
333. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyegzőn: május
334. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. A bélyegzőn: május
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 21/6 1932
Velikulta, olen saanut kirjekortinne sekä sanomalehdet. Kiitos kaikesta!
Mikä tulee 1) Goethe-Seuramme istuntoon 26na t.k., niin minä lähetän Teille
ynnä tämän kanssa kutsumusta siihen. Esimiehen avajaispuheen jälkeen seuraa n.k.
”ilmoituksia” programmissa, ja sen mukaan minä esitän lyhyen kertomuksen Teistä,
pääasiallisesti saksan kielisten kirjoitusten asiaa, tarkottaen nostamaan yleisön
huomiota kirjakauppa Grill´in luona jo saatavissa olevaan teokseen. Esitykseni tulee
sitten painattavaksi Pester Lloydiin.
2) Minun asemani Suomen Kansallisteatterin kanssa on hyvin ikävä. Olen
lähettänyt käännökseni käsikirjoituksen, korjattuna maist. J. Faragó´n kautta, jo noin
14 kuukautta sitten. Se otettiinkin vastaan, mutta sitten, vaikka kyselin, on saanut
enää mitään sanomaa teatterista, enkä – mika minun maksoi rahaakin, kieliasun
korjaamisen johdosta – saanut takaisin käsikirjoitustanikaan. Pyydän hankkimaan
sen teatterista ja pitämään luonanne, siksi kun voin tehdä muita askeleita asiassa.
Parhaat terveiset! B. Vikár
Grill – könyvkereskedés
335. VIKÁR BÉLA  SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5204/1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levélvázlat. Keltezés nélkül. Valószínűleg május
hónapban, miután értesült arról, hogy az általa fordított Hunyady-darabot Jalo
Kalima fordításában mutatták be.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hki, Runebergink. 32 C.
Kunn. Esimiehistö,
Minä olen kääntänyt A . Hunyadin näytelmää, joka nyt näytellään Suomen Kans.teatterissa Tumma nainen nimellä, suomeksi vuotta sitte; tarjosin sen hra johtaja
Kalimalle, lähettäen käsikirjoitusta hänelle ja olenkin saanut ilmoitusta käsikirjoi-
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tuksen saapumisesta. Pyysin hra johtajaa korjaamaan kirjoitukseni kieltä, niinkuin se
usein jo tapahtui minulle. Myös on sen tarkastanut ja korjannut jo täällä maisteri J.
Faragó. Kaikissa Budapestin Vähä-Unkarin sanomalehdissä olikin ilmoitettu, ja se
uutinen toistuu nykyäänkin entisen sanoman muistona, että kääntäjänä olen minä
työskennellyt. En koskaan ole saanut Kans.-teatterin puolesta mitään vastausta, joka
olisi viitannut siihen, että toinen mies ryhtyy käännöstyöhön. Pyydän siis ottamaan
kiinni asiastani S.K.-teatterilla; valvomaan minun etujani kääntäjänä; saada teatterin
lähettämään tiliä – tavan mukaan – A. Hunyadin ja minun yhteisen asiamiehen tri A.
Martonille (Bp, V, Bécsi u 1); saada lähetetyksi käsikirjoitus Larin Kyöstille
(Oulunkylä) ja tekemään kaikkia, mitä Te katsotte tarpeellisiksi tässä asiassa. Teatterin
työtä ja sen menestystä minä en tahdo häiritä. Niin ajattelen suorittaa koko asiata
vasta silloin, kun se parhaiten sopii Teille ja asialle.
Suurimm. Kunn.
B. V.
Kalevalaseuran jäsen
336. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyegzőn: május
Magyarázatok:
családilag másra ruházni − fordítóként Jalo Kalima nevét tüntette fel a színház, aki
a színházigazgató Eino Kalima testvére.
Jalo Kalima (1884−1952) nyelvész, egyetemi tanár, műfordító
337. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. A bélyegzőn: május
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 31/6 1932
Velikulta, La Fontaine-Seuramme viime istunnossa esitin lupaukseni mukaan Des
Wanderers Sang und Sage teosta. Se oli [oikeastaan] mainitun seuran saksalaisessa
osastossa ”Goethe seurassa”. Nyt tulee vielä [tuo] jo valmis kirjoitus Pester Lloydissa,
ja minä toivon saada vielä tilaisuutta myöskin unkarinkielisessä sanomalehdessä
ilmoittaa kirjasta. Olot ovat sangen epäsuotuisia täälläkin, mutta Suomi viehättää
sentään aina, ja Saksaa lukee jokainen sivistynyt unkarilainen.
Lähetin pyynnön Näytelmäkirjailijain yhdistykselle asiastani Suomen Kansallisteatterin kanssa ja olen varma, että se hoitaa etujani, johon minä, Suomen hartaimpana
diplomaattina täällä yli 50v. täydellä oikeudella rohkenen viittaa. Ei kukaan tehnyt
niin paljon työtä tällä alalla kuin minä: sanomalehtimiehenä, kirjailijana,
tietosanakirjojen avustajana Suomen asioissa ja yksityisenä miehenä, ”Suomen
ystävänä”. Ja tahdon jatkaa tätä työtäni nytkin, kun Suomi, Jumalan kiitos, on täällä jo
virallisestikin edustettuna.
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Terveisiä paljon! Teidän B Vikár
P.s. Sanomalehdet muistivat Teitä koskenutta esitystäni hyvin.
338. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Bélyegzőn: június
339. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. A bélyegzőn: június
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 16/7 1932
Velikulta, Kuninkaallinen Kirjakauppa Grill täällä pyysi jo viikkoja sitten
Akatemisen Kirkaupalta Teidän Des Wanderers sang u. Sage lähetättäväksi tänne,
mutta kirja ei tullutkaan. Pyydän siis huomauttaa mainittua laitosta tähän seikkaan.
Muutoin emme voi jatkaa työtämme tuon arvokkaan teoksen eduksi. Syyskuun
lopussa kokoontuu La Fontaine Seuramme taas, ja siinä tilaisuudessa, ynnä Eino
Leinon muiston juhlaamisen kanssa aiomme refeerata myös Des W. sang u Sage´a.
Pitää siis voida hankkia kirjaa Grill´in luona. Minä itse nautin hyvin paljon etevästä
käännöksestä, ollen myöskin Saksan kirjakielen harjoittajana Pester Lloydissa ja
muuallakin.
Terveisiä paljon!
Aina Teidän B. Vikár
340. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (1)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap. A bélyegzőn: június.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Székesfehérvár, 1932 7/28.
Velikulta Faragó,
Istuen tällä kadulla kahvilassa, toivotamme Teille parasta onnea liitossanne, joka
täydentää suomalais-unkarilaisten avioliittojen sarjaa niin kauniisti! Sehän on
kansojemme sukulaisuuden mainio kasvu! Vivat, crescat, floreat! B. Vikár
Vaimoineen
Vivat, crescat, floreat! − Éljen, növekedjék, virágozzék!
341. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: július
21.
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Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hyvä veli, Kiitos sanomistanne! Mikä tulee Unk. Goethe-Seuran
istunnossa Teidän ”Der Wanderers Sang u. Sage”-n johdosta tehtyyn istukseen, se
tulee ilmestymään vasta syksyllä, kun kirjan sisällyksestä luetaan joku osa, niin että
kirjan myönti siitä saa vauhdin täällä. Petöfi-käännökset tulevat Petöfi-taloon
Bpestissä!
Terveisiä paljon!
vanha ystävä B. Vikár
342. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (2)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf elismervény
343. VIKÁR BÉLA  SZABÓ LŐRINC
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4688/14
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nékül, a bélyegzőn: október.
344. VIKÁR BÉLA  BRESZTOVSZKY EDE
Kézirat: MTAK Kt. Ms 1163/166
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap keltezés nélkül. A bélyegzőn: 1932 okt. 5.
Magyarázatok:
kötetem ismertetése a N.-ban − a Nevető Rímekről a Népszava november 26-i számában jelent meg egy írás
345. VIKÁR BÉLA SZABÓ LŐRINC
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4688/13
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Lakner Klára (1904–1985) színésznő, hírlapíró, műfordító
Bonkáló Sándor (1880−1959) irodalomtörténész, műfordító
346. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, Parlament, 21/10 32
Hyvä veli, Turun teinejä olen saanut. Kiitoksia paljon! Se on oikein ilahduttava
liseys Teidän tuotantoon. Luen sen ihan suurella nautinnolla. Sitä häiritsee vaan
Suomen Kansallisteatterin seikkailu minun kanssani. Herra Jalo Kalima ”kääntäjäto-
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verini” lähetti minulle jo kuukautta sitten pitkän kirjeen, jossa hän valitta, miksi minä
piirrän kääntäjänä Hunyadyn (joka ei koskaan ole ollut Bródy, ollen Margit Hunyadyn
poika, vaikka isä Bródy oli) Tummaa Naista, kun hän yksin [muka] on sen kääntäjä;
kuinka minä voin (rehellisenä miehenä, mutta tämä on vaan minun huomautus)
kärsiä, että nimeni painetaan Teatterin lippuille y.m. Hän lähetti tämän kirjeensä
tohtorinna rouva Julius Némethille avoinna, ja professorin rouvan kanssa saapui se
käteeni. Sen jälkeen hän kirjoitti suorastaan minulle, tietäen vallan hyvin atressini,
vaikka ilman [tarkempaa] atressiakin olisi postikorttinsa löytänyt minua täällä, jos
hän kirjoittaa vaan nimeäni ja Budapestiä. Pyydän nöyrästi selittämään hänelle, etten
minä aio sanaakaan vastata kirjeesensä ja postikorttiinsa. Kansallisteatterin johtaja
hra Kalima on järjestänyt tätä asiaa niinkuin se nykyään ilmestyy julkisuuden edessä.
Ja minä en ryhdy mihin ”uusiin toimenpitäisiin” asiassa, niinkuin hän uhkaa minua
puolestaan. Minusta voi tehdä hra johtaja Kalima mielensä mukaan. Mutta minä
jatkan työtäni Suomen eduksi, niinkuin 50 vuodesta sitten aina nykyään asti. Sanokaa
se heille.
Terveisiä paljon! Tuus B. Vikár
Magyarázatok:
Németh Gyula felesége − N. Sebestyén Irén (1890−1978) nyelvész, műfordító
aztán nekem is írt − a levél hollétéről nincsenek információink.
347. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 46/1932
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
348. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF ATTILA
Kézirat: PIM JA 741
Megjelenés: József Attila levelezése. 386. o.
Megjegyzés: autográf levél. A levél hátoldalán Szántó Judit autográf aláírása ceruzával, mellyel igazolja a dokumentum hitelességét: 1954. november 24-i keltezéssel.
349. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Keltezés nélkül. Valószínűleg novembernél korábbi, a következő levél miatt került a novemberiek közé.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
Ystäväni, Juuri pohditaan täällä yliopiston painolaitoksessa (Egyetemi nyomda)
unkarilaisen Korukalevalan esitöitä. Mutta meiltä puuttuu suomalainen painos, A.
Gallén-Kallelan tekemä. Eikö olisi mahdollista Kalevala-seuran kauttaa saada
kappale, vaikka maksusta? Tänne, minun atressilleni [Országház]. Minun kirjasto
tuli lahjana Debrecenin yliopistoon, ynnä oma Korukalevala. Liipola ei omista tuota
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painosta. Eikä Akatemiamme voi auttaa meitä siihen päin. Siis ajattelin hankkia apua
asianomaisella paikalla Suomesta. Asia olisi kiirellistä.
Ilolla olen lukenut aikakauskirjan palstoilla viehettäviä kirjoituksiasi. Maailmankielen asia on erittäin tärkeä minusta, La Fontaine Seuran uutena esimiehenä. Tahdon
sen esittää tässä Maailmankirjallisuuden Seurassa!
Ölel régi híved
Vikár B.
Liipola − Yrjö Liipola
a lap − nem tudni, melyikről van szó.
350. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Talas barátunk − Onni Talas
Suomi − Finnország
sans esprit − ész nélkül
351. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
a jelzett könyv − E. N. Setälä: Sammon arvoitus (A Szampó rejtélye) című műve
352. VIKÁR BÉLA  BENEDEK MARCELL
Kézirat: PIM V. 3187/605
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Supka− Supka Géza (1883−1956) régész, szerkesztő
353. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5466
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
chef d’oeuvre − remekmű
La F. T. − La Fontaine Társaság
fiatal magyar költő − József Attila
354. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 122.11
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Keltezés nélkül, bélyegzőn: január
10.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
Ystäväni, ”Finlande illustrie” on minun iloni. Tuleeko 1934 tai 35 Kalevalan
ilmestymisen juhla Helsingissä? Jos niin tapahtuu, niin silloin mekin tulemme
Jumalan avulla.
Pester Lloydissa olen jo usein käynyt ja pyytänyt pienen, mutta vaikuttavan
kirjoitukseni painattamista. Luvattiin kyllä. Sitten mä lähetän Teille numeron. Nyt
terveisiä vaan ja hyvin vointia uu.v. varalle!
Aina Teidän
B. Vikár
írásom − nem tudni, melyikre utal.
355. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Dr. Kallós − Kallós Zsigmond (1876−1955) irodalomtörténész, etnográfus
Terveisiä paljon lähettää vanha ystäväsi − Sok üdvözletet küld öreg barátod
előadásom megjelenik − A finn csodamalom (sampo) hagyományának szimbolikus
értelmezése, Eemil Setälä kutatásainek fényében. Magyar Nyelvőr 1933/1−2 3−11.
356. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. Ugyanez a szöveg egy másik levélfogalmazványban Klenka Jánosnak címezve keltezés nélkül.
Magyarázatok:
Magyar Goethe-Társaság álló tíz esztendeje − 1922-ben alapították
Goethe-érmék egyikét a társaság elnöke − a kitüntetett Lukács György (1865−1950),
a kitüntetés neve: Goethe-medaille für Kunst und Wissenschaft.
357. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Magyar Goethe-Társaság fejléccel.
358. VIKÁR BÉLA  HARANGHY JENŐ
Kézirat: Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményei, Kt.d 965
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél Magyar Goethe-Társaság fejléccel
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359. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, III/3 1933
Velikulta, Olen saanut ystävä Munkácsilta lahjana Kalevala-Seuraamme varten
erään ylipainoksen siitä esitelmästä, joka on ilmestynyt v. 1889 Budapesti Szemlen
palstoilla „Kalevala” nimen alla ja joka sisältää johdatusta minun käännökseen, ynnä
sen ensi 10 runoa. Se on yksi ainoa kappale joka on vielä olemassa tästä ylipainoksesta.
Ehdotin Munkácsille, lahjoittamaan sen Kalevala-Seuralle, se kun varmaan huolii
paljon enemmän siitä, kuin esim, Tiedeakatemiamme, joka ulosantaa nyt Päävien
kirjeitä unkarin asioissa, eikä Kalevalaa, vaikka sitä pyydetään usein joka taholta!
Munkácsilla on valmiina hänen suuri votjakilainen kokoelmansa (ilman käännöksettä, kun ei tiedetä, voiko se koskaan ilmestyä täällä). Kenties, Suomi välittäisi
tästäkin tärkeästä ainehistosta, saksalaisine käännöksineen?
Terveisiä paljon lähettää (ynnä main. ylipainos) vanha ystäväsi
B. Vikár
(P.s. 27 tätä luen Sammosta Tiedeakatemiassa)
Sampóról − Setälä könyve: A Szampó rejtélye
360. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 381/1933
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. A levél autográf fogalmazványa javításokkal, áthúzásokkal Ms 5203/4 (16) szám alatt található. Ugyanitt található a titkári jelentés az
osztály pénzügyi helyzetéről, és Szinnyei József jelentése az 1933. 4. 3-án tartott I.
osztály üléséről, ahol kimondták, hogy bármennyire is szeretnék, az adott helyzetben
nem tudják megjelentetni a Kalevalát, mivel az MTA nem tér el attól a gyakorlattól,
hogy nem ad ki második kiadást.
Magyarázatok:
1911-ben jelent meg magyarul − VB tévedett, nem emlékezett pontosan. A Kalevala VB fordításában 1909-ben jelent meg először.
bevettek a kültagok közé − a helsinki Finnugor Társaság valóban 1911-ben hívta
meg kültagjai közé
361. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4625/172−173
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél és gépelt jegyőkönyvi kivonat. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
társelnökké választásod − Kosztolányit 1933 márciusában választották a La Fontaine Társaság társelnökévé
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362. VIKÁR BÉLA  NAGY EMMA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5272/77
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Nagy Emma (1895−1957) költőnő
363. VIKÁR BÉLA  NAGY EMMA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5272/78
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
vidéki vendégeink − Nagy Emma például Rákosligetről érkezett.
364. VIKÁR BÉLA  NAGY EMMA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5272/79
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
365. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 629/1933
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
Magyarázatok:
gyűjteményem közírásba áttétele − VB speciális gyorsírással készített jegyzeteket,
valamint így jegyezte le gyűjtéseit.
366. VIKÁR BÉLA  TRAEGER ERNŐ
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Magyar Országgyűlés Képviselőháza
fejléccel. Az utóirat autográf betoldás.
Magyarázatok:
Traeger Ernő (1887−1971) gyorsírástörténész, minisztériumi alkalmazott
Zichy János (1868−1944) miniszter, országgyűlési képviselő
Apponyi-emlékbeszéd − Apponyi Albert 1933. február 7-én halt meg
367. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4625/174−175
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
Magyarázatok:
Kozma A. − Kozma Andor
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368. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. La Fontaine Társaság fejléccel
369. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (9)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. A boríték bélyegzőjén: 1935. La Fontaine Társaság
fejléccel.
370. VIKÁR BÉLA  LUKINICH IMRE
Kézirat: OSZK fond 116/1582
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. Magyar Goethe-Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Lukinich Imre (1880−1950) történész, egyetemi tanár
371. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
magyarázatok külön kötete – a Magyarázatok a Kalevalához című kötetről van szó.
Rautavaara kisasszony − Aulikki Rautawaara (1906−1990) énekművész
Gazette − Gazette de Hongrie francia nyelvű Budapesten megjelenő lap
372. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A bélyegzőn: november.
373. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (4)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél. Magyar Goethe-Társaság fejléccel. A keltezésben a nap
nehezen olvasható, talán 13. A magyar nyelvű levél utolsó mondata finn nyelvű.
Magyarázatok:
ezt a kéziratot − nem tudni, mire utal.
P. Uotila− Pertti Uotila (1880−1943) költő, szerkesztő, etnográfus
Terveisiä paljon meiltä molemmilta! − Sok üdvözlet mindkettőnktől!
374. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
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Megjelenés: autográf finn nyelvű levélfogalmazvány. Egy rövid finn nyelvű üzenet
Faragónak, valamint egy levél magyarul Finnországba, melyet finnre fordítani kér.
Keltezés nélkül, valószínűleg 1934 eleje. Weöres Gyula levele hiányzik.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hyvä hra maisteri,
Täällä minä lähetän kirjeen tekstin, joka olisi lähetettävä Rahastolle Suomen
Kirjallisuuden levittämistä varten ulkomailla. Pyydän sitä kääntämään ja omassa
nimessänne lähettämään Helsinkiin. Rahaston atressi on nähtävä hra tri Weöres-in
kirjeestä, joka myös on täällä.
Terveisiä!
BVikár
G. de H ama száma – a Gazette de Hongrie lapban jelent meg január első hetében
375. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Kolosváry − Kolozsváry Sándor (1896−1944)
Martti Haavio (1899−1973) költő, néprajztudós, egyetemi tanár
per procura − meghatalmazással
376. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 135/1934
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
377. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Jaakko Kalima − VB Jalo Kalimára gondol, akivel fordítói vitája támadt Hunyady
Sándor darabja körül 1932-ben.
La F. T. − La Fontaine Társaság
Svinhufvud − Pehr Edvin Svinhufvud (1861−1944), köztársasági elnök 1931 és
1937 között
378. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 338/1934
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. A levélen ceruzával a következő megjegyzés: „Az óhaj nem teljesíthető. Irattárba. Balogh.”
Magyarázatok:
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Gallen-Kallela Jorma úr − Jorma Gallen-Kallela (1898−1939) festőművész, grafikus, Akseli Gallen-Kallela fia
379. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül, autográf betoldásokkal. Kiemelések az
eredetiben.
380. VIKÁR BÉLA  EDUSKUNNAN PUHEMIES/FINN ORSZÁGGYŰLÉS
ELNÖKE
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány keltezés nélkül. A lap hátoldalán található
egy másik levélfogalmazvány ezzel a keltezéssel, hasonló témában. Faragó Józsefnek
küldte el, mert a lapon fent szerepel Faragó neve és a következő üzenet: käännettaväksi
/lefordítandó/. Az utolsó sorban található zárójeles megjegyzés ugyancsak Faragónak
szól.
381. VIKÁR BÉLA SZTRANYAVSZKY SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. Az előző levélfogalmazvány hátoldalán
található, áthúzva. Nem tudni, ez azt jelenti-e, hogy el sem küldte, vagy csupán anynyit, hogy ezt Faragónak nem kellett lefordítania.
Magyarázatok:
Sztranyavszky Sándor (1882−1942) politikus, országgyűlési képviselő, később miniszter
382. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Liipola elengedése − Yrjö Liipola 1925-től Finnország tiszteletbeli konzuljaként is
működött Magyarországon, egészen 1934-es hazatértéig.
383. VIKÁR BÉLA  ISPÁNOVITS SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4743/50
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. A bélyegzőn: május 1.
384. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: nyomtatott levelezőlap
385. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaságfejléccel
Magyarázatok:
műfordítások − Elizabeth Barrett Browning verseinek fordításai
386. VIKÁR BÉLA  FOKOS-FUCHS DÁVID
Kézirat: MTAK Kt. Ms 2500/277
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Fokos-Fuchs Dávid (1884−1977) nyelvész, etnográfus
387. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (3)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél borítékkal. A boríték és a levélpapír Magyar
Goethe-Társaság fejléces. Ceruzával.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] 4. V. 1934.
Hyvä veli,
Nyt tiedetään jo, mitä maksaa 1935 vuoden Suomen – Puolan j.n.e. matka La F.
Seuran johdolla. IBUSZ on vastannut minulle: 17-21 päivää ynnä hoito ja
matkakustannukset noin 300 pengő (III. luokka). Vastatkaa siis tässä merkityksessä
hra Kállaille, mainiten myös, että Kalevalan tilaaminen on ehtona osan ottamiseen.
[Numeroitu prospekti on lähetettävä hänelle (4 f.)]
Terveisiä!
Setä V. B.
IBUSZ − utazási iroda
Kállai úr − pontosan nem tudni, kire utal
388. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Balassa albumunkba közelményt – a Balassa Emlékkönyvbe (1934) Setälä a Magyar
vál, válik című írását küldte el, mely meg is jelent (131–134.)
Balassa József (1864−1945) a Magyar Nyelvőr főszerkesztője 1920−1940.
M. Nyelv − Magyar Nyelv 1905-ben alapított nyelvtudományi folyóirat

EME
549
389. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Kyösti Kallio (1873−1940) politikus, miniszterelnök, köztársasági elnök. Ekkor az
országgyűlés elnöke.
Kivi-ügy − Aleksis Kivi finn író színdarabjainak magyar fordításai, melyek a La
Fontaine Társaság Kivi-centenáriumot ünneplő ülésére készültek.
Kihlaus − Az eljegyzés (VB fordítása)
Yö ja päivä – Nap és éj (VB fordítása)
Nummisuutarit − A pusztai vargáék (Zolnai Gyula/Somkuti fordítása)
390. VIKÁR BÉLA  EGYETEMI NYOMDA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A hátoldalán az Egyetemi nyomda megjegyzése: „elintézés után irattárba!”
391. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/424
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
392. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (5)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél borítékkal
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Bp, 1934. jun. 11.
Veli hopea,
Tässä lähetän yliopiston kirjapainolle kuukausittain tulevaa 4 pengöä, ynnä
sihteerin kustannuksia varten samaa. Olemme tirehtööri Bokorin kanssa ahkerassa
työssä rahojen hankkimiseen päin, jotta Tekin saisitte ensi ja seuraavan kuun ajaksi
yhdessä 100 P-tä. Toivomme menestymään tässä kohdin.
Nyt olisi hankittava suuri määrä atresseja, joille voisi lähettää vielä prospehtimme
Kalevalasta. Olkaa hyvä ja koettakaa koota tämmöisiä, sekä allekirjoittajia Prospehtille
Ujpestissä. Vaikka väkivallallakin! Varakkaat pitää ottaa kiinni kirjallisuuden
tukijoiksi, kun eivät muuten tule!
Olen kirjoittanut täältä valtiosihteeri K. Szilylle teidän asiassa. Mutta olisi nyt
hyödyllistä, jos Te itsekin selittäisitte hänelle tilaanne j.n.e., niinkuin minä olen tehnyt
hänelle.
Terveisiä paljon teille molemmille meiltä molemmilta!
Bp. I. Istenhegy, Melinda út 16a
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Ystvänne
B. Vikár
P.s. minulla ei ole La F.-paperia mitään! Kenties on Teillä. Sitten pyydän minulle
lähettämään (Nyomtatvány!) noin 5!
Magyarázatok:
Bokor elnök úr − Bokor Imre
Szily − Szily Kálmán ifj. (1875−1958) mérnök, egyetemi tanár, 1932-től a Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára
393. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/425
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Keltezés nélkül, csak az évszámot tudjuk: 1934.
394. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Nemeskéri Kiss − Nemeskéri Kiss Sándor (1884−1959) Magyarország helsinki követe 1934−1937
Túlvilági beszélgetések (P. H.) − utalás Kosztolányi Dezső rovatára a Pesti Hírlapban
La F. T. − La Fontaine Társaság
395. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (6)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hyvä veli, Ennenkuin voin ilmestyä Akatemiassa, pyydän
viemään Neiti Irma Hajnódille (Parlamentin palatsi, portierin luo) 100 kp. Kalevalaprospehtia. Hän tarvitsee niitä lähetettäviksi postin kautta. Te voitte vaikka
iltapuolellakin tavata portieria.
30:nä t. k. Akatemiassa noin klo 11.
Terveisiä!
B. V.
Bpest, 1934 6/27
Hajnódi Irma kisasszony − nem tudni, ki lehet.
396. VIKÁR BÉLA  EGYETEMI KÖNYVESBOLT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (7)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. La Fontaine Társaság fejléccel
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397. VIKÁR BÉLA  SZEGEDI ADÓHIVATAL
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. A fogalmazvány annak kapcsán született,
hogy az érintett ügyben Csengery János megkereste VB-t.
[Csengery János Vikár Bélának MTAK Kt. Ms 5203/30 (3)
Sárvár, 1934 júl. 28., levelezőlapon
Kedves Barátom! Most küldöttem vissza a szegedi városi adóhivatal megkeresését,
melyben 279 pengő vigalmi adót akar rajtam (még 1931-ből) behajtani. Megírtam,
hogy ehhez semmi közöm, megkeresésükkel forduljanak hozzád. Téged pedig arra
kérlek, légy szíves intézkedni, hogy engem ilyen víg-adókkal ne molesztáljanak, mert
én a társaság pénzügyeitől távol állok. Kellemetlen ez a sok visszaküldés, protestálás
és magyarázat, mert hiszen ez az eset(?) már többször ismétlődött. Jó lenne, ha önként írnál a szegedi adóhivatalnak és felvilágosítanád.
Mi 31-ikén este már Balatonfüreden leszünk. Jó nyaralást! Szíves üdv.
Tiszt. hívetek
János
Kérlek, hogy az ezentúl rendezendő belépődíjas matinék meghívója alá ne tedd ki
a nevemet.]
398. VIKÁR BÉLA  TALAS, ONNI
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/30
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány keltezés nélkül, a lap túloldalán még egy
levélfogalmazvány. Mivel egy Setälänek írott augusztus 7-én kelt levélben megemlíti,
ezért valószínűsíthetően nem sokkal e dátum előtt írhatta. A levél utolsó sorai arra
utalnak, hogy finnre fordítás, majd pedig továbbítás végett ezt is először Faragó Józsefnek küldhette.
Magyarázatok:
Suuresti kunn. Hra Ministeri − Mélyen tisztelt Miniszter úr
399. VIKÁR BÉLA  VARGHA DAMJÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/30
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány keltezés nélkül, a lap túloldalán az Onni
Talasnak szóló levélfogalmazvány. Feltételezhetően ezt is továbbítás végett Faragó Józsefnek küldhette. Az utolsó, zárójeles sor arra utal, hogy Faragónak talán hasonló
témában kellett Csengeri Jánosnak levelet írnia.
Magyarázatok:
Vargha Damján (1873−1956) irodalomtörténész, egyetemi tanár, Pécsen a Maurinum egyetemi kollégium első igazgatója
400. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
Magyarázatok:
Suomi − Finnország
Sampo-ról írt második cikkem − valószínűleg A finn szampó magyar visszhangja
című írására utal, mely a Balassa Emlékkönyvben jelent meg 1934-ben (166–170.)
401. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 135/1934
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél
402. VIKÁR BÉLA  HÓMAN BÁLINT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. Valószínűleg először a La Fontaine Társaság titkárának küldte, mert a levélen fent a következő üzenet: „Kérem a beadványt
írógépelni. Szíves üdv V.”
Magyarázatok:
Hóman Bálint (1885−1951) történetíró, ekkor vallás- és közoktatásügyi miniszter
Lányi Viktor (1889−1962) zeneszerző
403. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. Először tegező formában, majd ceruzával
átjavítva magázóra
Magyarázatok:
Herczeg Ferenc (1863−1954) író, újságíró
404. VIKÁR BÉLA  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4625/176-177
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Veljko Petrovics (1884−1967) szerb költő
Somody Pál(1900−1993) színész
405. VIKÁRBÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/30
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A lapon fent gyorsírással két sor, ezt követi más
tintával a FJ-hez írott szöveg. Betoldás ceruzával.
Magyarázatok:
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Rohonyi Gyula (1852–1920) jogász, műfordító
406. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
W. Söderström − WSOY (Werner Söderström Osakeyhtiö), kiadó Helsinkiben
407. VIKÁR BÉLA  EGYETEMI NYOMDA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/61
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány. A lap hátsó oldalán VB kétnyelvű üzenete: „Kérem ezt sürgősen gépelni, bejövök aláírás végett.Terveisiä! Vikár.” Minden bizonnyal Faragónak szánta.
Magyarázatok:
Terveisiä! − Üdvözletek!
408. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül. Bélyegzőn: november 12.
Magyarázatok:
Kivi-centenárium − Aleksis Kivi finn író 1834-ben született
Parhaita terveisiä koko Weöresin perheelle! − Legjobb üdvözleteink az egész Weöres
családnak!
409. VIKÁR BÉLA  WSOY
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány finnül, keltezés nélkül, kiemelés az eredetiben. A besorolás a téma miatt 1934.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
Werner Söderström o.y. Porvoo Minä ja maailmankirjallisuuden seura La Fontaine olemme pyytäneet ja saaneetkin luvan hra Jorma Gallen-Kallelasta 1932 vuoden
suom. Kalevala-painoksen kuvien jäljentämiseen minun käännökseni uutta painosta
varten. Mutta samana aikana täkäläinen n.k. „Yliopiston kirjapaino” pyysi ja onkin
saanut Teiltä samaa suom. painoksen klisheet. Me olemme jo tehneet työtä paljon
uuden painoksen hyväksi. Valitsimme myös kirjapainon, joka on: pääkaupungin
viereisessä Vácin katoolisen piispan valvonnan alla kauniisti työskentelevän „Kapisztrán” kirjapaino. Tahdomme painatta unk. Kalevalaa kaksiosaisena niin, että
Selityksetkin ilmestyisi eri kirjana, noin 8-10 painoarkkia; vieläpä niin, että molemmat
maksaisivat ainnoastaan 6 P-tä, tarkottaen levittää teosta keskiluokan köyhistyneissä
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piirissä. Olisi toivottava, että klisheet siirettäisiin meidän haltuumme, oikeudella
käyttämään niitä tarkoituksemme mukaan, ennen kuin „yliopiston kirjapaino”
muuttaa aikomuksensa uudestaan ja lykkää tai heittää painoaiheensa niinkuin kaksi
vuotta sitten. Pyydämme siis Teidän luvanne tähän meidän ajatukseen. Sillä me
varmaan voimme vetoa itse Kalevalan kanteleen sanoihin: En vielä vetehen joua
Alle aaltojen asetu
Ennen soitan soittajalla
Vangun vaivan nähnehellä.
Ja mikä tulee painostyön menestykseen, niin Vácin Kapisztrán kirjapaino on ihan
sopiva ja kykenevä valmistamaan juhlapainoksen Kalevalasta, ollen kokonaan
sivistyneitten latojen hallussa. Jokainen latoja on pyhän Ferencin munkkikunnan
jäsen, aito madjari ja innostunut Suomen ystävä.
Tietysti La F. S. mielellään ehdottaa Teille vastaavaa määrää kappaleita eduksi
Suomessa ja Virossa tai lahjoittaviksi mielenne mukaan.
Kunnioittavimmin
B. Vikár
Faragó
esimies
sihteeri
Kalevala kanteléjének szavai −Kalevala 40:334−337, VB fordítása
410. VIKÁR BÉLA  BERZEVICZY ALBERT
Kézirat: MTAK Kt. RAL 1515/1934
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La FontaineTársaság fejléccel. Kiemelés
az eredetiben
411. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül. Bélyegzőn: december 12.
Kihlaus − Az eljegyzés, Aleksis Kivi színműve
412. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
kiadhatjuk – nem jelent meg
Kihlaus, Lea, Yö ja päivä − Aleksis Kivi színművei
Ligeti vargák – Nummisuutarit/A pusztai vargáék – Kivi színműve
413. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül. Bélyegzőn: december 19.
Magyarázatok:
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Zobor Eszter (1897−1984) meseíró, költő, műfordító, a La Fontaine Társaság titkára
414. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF ATTILA
Kézirat: PIM JA. 844
Megjelenés: József Attila levelezése. 416. o.
Megjegyzés: pénzesutalvány-feladószelvény 10 pengőről VB üzenetével
Magyarázatok:
példány – a Medvetánc kötetről van szó
415. VIKÁR BÉLA  SETÄLÄ, E. N.
Kézirat: KA VAY 5467
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
nagybecsű leveled fel akarjuk venni − végül nem került be a kötetbe. Setälä leveleinek hollétéről nincs tudomásunk, így azt sem tudni, melyik levélről van szó
416. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Kivi-könyvünk − nem jelent meg
417. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Presse Empfang − sajtója, sajtófogadása
418. VIKÁR BÉLA  KYÖSTI, KALLIO
Kézirat: KA VAY 5606
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt finn nyelvű levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] K. Herra
Puhemies Kyösti Kallio
Helsinki
Arvoisa Herra Puhemies!
Sydämelliset kiitokset arvokkaista kirjeistänne, jotka olette Unkarin Parlamentin
Puhemiehelle ja minulle lähettänyt.
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Olen käynyt Unkarin Parlamentissa tiedustelemassa sinne lähettämänne kirjeen
kohtalosta. Siellä minulle ilmoitettiin, että kirjeenne on onnellisesti saapunut perille
Unkarin Parlamentin Puhemies aikoo esitellä sen Parlamentin täysistunnossa
ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa. Voimme siis elää hyvässä toivossa, että
Unkarin kansanedustajat pitävät Suomen kansallisjuhlaa sydämen asiana ja
ilmoittavat Teille piakkoin saapumisestaan Kalevalan satavuotisjuhlaan.
Omasta puolestani tahdon lausua vilpittömimmät kiitokseni Teille, arvoisa Herra
Puhemies, siitä henkilökohtaisesta kutsusta ja niistä sydämellisistä sanoista, jotka
olette Kalevalan unkarinnoksen ilmestymisen johdosta minulle kohdistanut. Ottaen
huomioon korkean ikäni ja horjuvan terveyteni voi sittenkin sattua, etten henkilökohtaisesti voi saapua Suomeen. Mutta tämä asianhaara ei missään tapauksessa
vähennä Unkarista lähtevän retkikunnan ja Suomessa pidettävien juhlien arvokkuutta
sitä vähemmällä syyllä, kun henkisesti olen minäkin mukana.
Herra Puhemiehen suuriarvoisista toimenpiteistä vielä kerran lempimästi kiittäen
piirrän
syvimmällä kunnioituksella
Béla Vikár
Budapest, 18. V. 1935.
419. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/426
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
követünk Kiss − Nemeskéri Kiss Sándor
Hóman Bálint
420. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/427
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. La Fontaine Társaság fejléccel. Autográf betoldások
Magyarázatok:
Procopé −Hjalmar J. Procopé (1889−1954) politikus, külügy- és gazdasági miniszter
Miklós József − nem tudni, ki lehet.
Cindric Egon − nem tudni, ki lehet.
M. prof. − Otto Manninen
421. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (8)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
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Hyvä Veli, Hänen „arvoisuuutensa” vastaanottaa meidät ei huomenna, vaan
ylihuomenna, millä tunnilla, saadaan tiedoksi huomenna aamulla hra ministerin
sihteeriltä. Paras olisi ilmestyä taas noin klo 10 ½ a.p. Szabadságissa! Silloin saamme
jo tietää hänen „Arvoisuutensa” määräystä.
Terveisiä molemmin puolin!
Setä Vikár
Bpest, 29/6. 1935.
422. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (14)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hyvä veli,
Pyydän käymään hra postipäällikkö Wählerin luona eduskunnan palatsissa (1/2
kerros) ja ilmoittamaan hänelle että a) kirjeet ja sanomalehdet ovat lähetettävät
niinkuin viime v. Szfehérváriin, mutta b) rahanlähetykset Pesti Hazai:iin, eikä siis
kesäasuntoomme. Jos tarvitaan kirjoitus puolestani tässä b) merkityksessä, niin voin
tämmöistä heti antaa Teille. Samassa hänen pitää saada Kalevala I-II (10-stä P-stä.
Kuitti hänellekin on annettava)
Pyydän kysyä telefonilla Kosztolányilta, 1) milloin saatte viedä tai lähettää hänelle
Kalevalamme ja tahtooko hän molempaa nidosta: I-II? 2) Johdanto II-een oli annettu
maksun edestä, ja se tapahtuu syksyn kuluessa, siksi kun tulee rahoja eri tahoilta. 3)
Kalevalan plaketti, jota minä jo ilmoitin hänelle, saapuu sekin myöhemmin, niinkuin
lähettiläämme Helsingistä huomauttaa.
Joka maksusta on tili tehtävä. Siis kun joku maksaa, on hänelle annettava kuitti ja
maksumerkittävä meitä varten tarkalleen.
Ensi 100 P maksetaan Weszely-lle (telefon) ja sanottava, että muut 100 P-t seuraavat
pian (toivottavasti se tapahtuukin).
Teidänkin pitäisi tiedustella Szilyn osastossa, milloin siitä tuleva 300 p saapuu, ja
lähetetäänkö sekin eduskunta-postille, kuin viime 500 p, tai voiko se mennä Pesti
Hazai´n La Fontaine-tiliin?
Pitäisi tehdä joku menettelytapa pääkaupungin puolesta odotetun tilauksen asiassa
hra Balassan kanssa, sillä hra Somody ei ole luotettava henkilö: hän vaan lupaa, mutta
se ei paljo mitään kelpaa.
Kirjoittakaa minulle (suomeksi!) ensi tilaisuudessa. Pitäisi nähdä Uusi Suomi
lehdessä luettavaa haastattelua prof. Csekeyn kanssa hra Weöresin tai Turáni Társ-in
kautta lainaamalla. Csekey on sukkela, mutta itsekäs mies. Eikö hän ole unhottanut
La F. S.-a?
Terveisiä!
Setä Vikár
1935 VII/3 aamulla 4 kl.
Weszely − Weszely Lipót és Tsa. Fotokemigrafiai Műintézet
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423. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (12)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Székesfehérvár, Árpádf. 1935. VII/4
Hyvä veli,
Ensimmäinen tehtävä on saattamaan Kalevalan I. osaa Tiedeakatemian kirjastoon.
Ne ovat levottomia sen nähden.
Toinen: kirje kreivi István Zichylle ynnä Kalevalan I-II. osa Kansantieteellistä
Museota ja I. osa Taidemuseota varten.
Pitäisi muistuttaa hra ministerin sihteeriä (Terbócz, joka ei ole edusmies!), tokko
ministeri huolii halapahintaisen Kalevalaa asiasta budgetissä pro 1935/6?
Terveisiä paljon ja ahkeruutta La F. s.-n hyväksi!
Setä V.
P.s. Pyydän telefoneeraamaan Szabó Lőrincille (oma tel. ja Az est, erittäin Magyarság), että hänelle luvattu juhla-Kalevala on saatavaissa (ilmaiseksi) Tiede-Akatemian
kirjastossa. Milloin? Se riippuu Teiltä. (I-II.!)
424. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/429
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Keltezés nélkül. A bélyegzőn: július 6.
Magyarázatok:
újságért − valószínűleg az Uusi Suomi, melyben megjelent egy interjú Csekeyvel
B. H. − Budapesti Hírlap
425. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (10)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Keltezés nélkül. A bélyegzőn: július 10.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Hyvä veli, Olen ilolla lukenut nimityksenne P. Naplóssa. Näette
nyt, että La F. S.-n sihteerinä voi kumminkin saavuttaa tunnustusta ylhäisella paikalla.
Ilmoituksenne Kalevalan asioista ovat täysin tyydyttäviä. Kiitos ja kunnia! Pyydän
jatkamaan työtänne siksi kun Te jäätte Bpestiin. 2:na elok. minä olen Budapestissa ja
käyn aamupuolella Tiede-Akatemiassa olkaa hyvä ja sanokaa se Csimalle, jotta hän
on läsnä. Minä ajattelen, että olisi hyvä tehdä kunniata hra luterilaiselle piispalle
Aleksanteri Raffay-lle (Deáktér 4?), tiedusteltua onko hän pääkaupungissa ja pyytää
häneltä kiertokirjeen kaikille hänen alamaisille (koulut y.m.), että seuraisivat valtion
esimerkkiä, joka on tilannut Kalevalamme kaikkien koulujen kirjastoille. Luterilainen
kansa: Suomi on luonut Kalevalan ja hoitaa sen kansallisena aarteena, siis sopisi
veljeskansan yhtyä Suomen Kalevala-pyrintöihin kun nyt meilläkin se ansaitsee tulla
oikein kansankirjaksi!
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Terveisiä nimityksen johdosta ja kiitos vielä kerran!
Setä V.
kinevezését − Faragó Józsefet 1935-ben nevezték ki Budapestre tanárnak.
Csima −nem tudni, ki lehet.
Raffay Sándor (1866−1947) evangélikus püspök
426. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (11)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Szfvár 1935. jul. 15.
Hyvä veli, Minäkin olen sangen iloinen, että nimitys on onnistunut. Se on sattuva
esimerkki johdonmukaisen, kestävän työn tuloksesta! Niin voimme toivoa myös La
F. Seuramme jatkuvaa vahvistumista, jos emme jätä ponnistuksia sen eduksi. Ja
Teidän asia se on yhtähyvin kun minun: perussääntöjämme pykälät sallivat sihteerille
maksun, jos vaan tulot sallivat tarvittavia rahoja sitä varten. Syksyllä koetetaan
ankarasti hankkia uusia henkilöitä Seuran aineellisen aseman parantamiseksi, jotta
työmme muodostuisi vielä pontevammin. Jatketaan kirjojen kustantamistyö:
Moliere-jakso, Homeeros etc. Koettakaa ennakolta tiedustella Yugo-Slavian
lähetyksellä: eikö voisi viedä kaupaksi useampia kappaleita Kalevalaa sinne? Kun
siellä puuttuu oma Kalevala, löytyisi kenties etevä kääntäjä serbian kielelle, ja teos
voisi painattaa Budapestillä meidän kuvien kanssa. Tuo olisi hyvä aika yhteisen
henkisen työn uudistamis-uralla!
Tähän tarvitaan 2 kple Kalevalaa (I.) eräälle tilaajalle, jonka atressi on:
Ngs Reiter Rudolfné
Szfehérvár, Gőzmalom u.
Kirjaan olisi pantava cheque (utalványlap) 10 p:stä. [raha on lähetettävä Bp. Országház, La F. t.] toinen kple (tp.) hra Béla Kelemenin varten minun atressille (Árpádfürdő). Onko hra pormestari tai paremmin hänen virastonsa jo saanut tilaamansa
kirjan (I-II.)?
Terveisiä paljon meiltä molemmilta!
Kelemen Béla Wolff (1865–1944) tanár, nyelvészeti és esztétikai író
427. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (13)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
428. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
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Post equitem sedet atra cura − A lovas mögött ül a sötét gond.
Vera − Vikár Vera
mindkettejüknek − Mányoki férje Ráfael Győző Viktor (1900−1981) festőművész
429. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/428
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Keltezés nélkül. A bélyegzőn: augusztus 5.
Magyarázatok:
Bokor Imre
430. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/430
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
431. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/431
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap.
Magyarázatok:
Elnökünk − 1935-ben Berzeviczy Albert
432. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
433. VIKÁR BÉLA VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 1188/1935
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Voinovich Géza (1877−1952) irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
434. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/432
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levelezőlap
Magyarázatok:
Napkelet − a Napkelet folyóiratban jelent meg következő év elején Csekey írása,
melynek címe: A Kalevala jubileumi magyar kiadása. 1936/1 12−20.
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435. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/433
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
436. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/434
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Magyar Goethe-társaság fejléccel
Magyarázatok:
Radó Antal
437. VIKÁR BÉLA  NÉMETH GYULA
Kézirat: OSZK fond 121/119/681
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
Németh Gyula (1890−1976) nyelvész, turkológus, egyetemi tanár. N. Sebestyén
Irén fordító férje.
438. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Kiemelés az eredetiben. Autográf betoldás.
439. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
440. VIKÁR BÉLA  HELTAI JENŐ
Kézirat: PIM V. 3823/814/2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
Néma levente − Heltai darabját 1936. március 6-án mutatta be a Magyar Színház
Hevesi Sándor rendezésében;
saját fordításom − a finn fordítás és bemutató körüli bonyodalmakat illetően l. az
1932-ben kelt leveleket.
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441. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 802/1936
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
442. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 818/1936
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Wiegand Jánosné − nem tudni, ki lehet.
Klenka János − tanár, könyvtáros, további adataink nincsenek.
443. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Északi fény − az antológia Műfordítások finnből alcímmel a La Fontaine Irodalmi
Társaság kiadásában végül 1938-ban jelent meg;
nervus rerum gerendarum − a végbevivendő dolgok mozgatója
Mendelen I − nem tudjuk, ki lehet.
444. VIKÁRBÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A címzett Finnországban tartózkodik a Finnugor Kultúrkongresszuson
Magyarázatok:
Vasváry E. − nem tudni, ki lehet.
Harsányi Zs. – Harsányi Zsolt (1887−1943) író, műfordító, újságíró
Emännälle paljon terveisiä! − Sok üdvözlet a gazdasszonynak!
445. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
sub rosa − bizalmasan
Lindenmayer − nem tudni, ki lehet;
mein system − az én módszerem
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446. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
küldött felhívások − nem tudni, miről van szó.
447. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF ATTILA
Kézirat: PIM JA 707
Megjelenés: József Attila levelezése. 468.
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel. Keltezés nélkül, a JA levelezése kötet szerint 1936. szeptember 28.
Magyarázatok:
rendes tagul jelöltünk – végül az 1936. október 18-i ülésen választották József Attilát a rendes tagok sorába.
448. VIKÁR BÉLA  PAP KÁROLY
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Pap Károly (1897−1944) író
449. VIKÁR BÉLA  SZABÓ LŐRINC
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4688/15
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: VB névjegykártyáj autográf üzenettel
Magyarázatok:
Marconnay − nem tudni, ki vagy mi lehet.
K-szobor − nem tudni, mire utal.
Kiss Ferenc (1892−1878) színész
Básthy Lajos − Básti Lajos (1911−1977) színész, 1936-ban a Belvárosi Színház tagja
Timár József (1902−1960) színész
Simonffy M. − Simonffy Margot
Litánia, Hajnali részegség − Kosztolányi Dezső versei
450. VIKÁR BÉLA  PAP KÁROLY
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
451. VIKÁR BÉLA → JÓZSEF ATTILA
Kézirat: PIM JA 756
Megjelenés: JA levelezése 488. o.
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel

EME
564

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

452. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Az utolsó mondatok finnül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] mutta hän taipuu hyvin helposti puolueiselle kannalle ja
liioitteluun. Suomesta P.N.-ssa ilmestyneissä kirjeissään voi huomata tätä vikaa!
Mainiten Kalevalaa ei hän sano: onko hän lukenut Barnan tai minun käännöksen (5
kertaa) eikä löydä sanaakaan Kalevalan kunniaksi…
Terveisiä paljon!
Setä B. Vikár
Stefániai Imre (1885–1959) zongoraművész, zeneszerző
Kodolányi János (1899−1969) író, műfordító
453. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Bélyegzőn: január 14.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 16/1 1937
Hyvä veli, Ensiluokkaisia kiitoksia kirjoista, etupäässä Pilan pippureista ja Ivan
Suolasta, jotka ovat niinkuin oman henkeni hedelmiä. Olen jo käännöstyössä kiinni.
Ne huvittavat minut suuresti! Meillä on humoori harvinainen lahja nykyään, kun
maamme on täynnä surua Suur-Unkarin ryöstätyitten osien tähden. Balladien ja
uusien balladien kirja viehättää minut joka päivä, nekin ovat pöydälläni ja saavat pian
vuoronsa jonkun La Fontaine-Akatemiamme istunnon yhteydessä… Sanomalehdet
mainitsivat Teidän tulonne tänne; elkää unhottako saattaa minun tietooni: milloin Te
olette täällä. Suomalaiset unhottavat vanhoja ystäviä helposti! Olen kokenut sen
hyvin usein! Minullakin olisi halu käydä katsomassa Suomea vielä kerran. Kenties
tarjoutuu tilaisuus siihen touko- tai kesäkuun kuluessa, jolloin meidän suurin
pianonsoittaja prof. Stefániai aikoo suorittaa Suomessa käyntiä, soittaen Liszt’in
teoksia, johon nykyään ei kukaan hänelle vedä vertoa. Jos se käypi laatuun, niin minä
menisin mukana ja esittäisin tutkimuksen uudempia tuloksia Liszt’iin nähden. Ne
ovat peräti tuntemattomia ulkomailla. Esim. eräs kokoelma, painettu Liszt’in
merkkivuoden aikana täällä, jossa löytyy ulkomaan runoilijoitten sepittämiä runoja
koko joukko ja n.e. Valtiomme avustaisi meidän matkaamme. Mutta olisiko Suomessa
halua siihen?!_ _ Tietääksemme siellä matkustaa juuri nyt unk. kirjailija Juho Kodolányi. Kyvykäs mies, mutta pelottavan itsepäinen! Hän mainitsi kirjeittensä sarjassa
suuren päivälehden Pesti Naplón palstoilla myös Kalevalaa, väittäen sen lukeneen
vähintään 5 kertaa; vaan ei sanaakaan siitä, että se oli hänen mielensä mukaan!
Käyttäytyy niin, kuin hän olisi Suomen Columbus Unkaria varten, vaikka ilman
meidän, entisten Suomen ystävien työtä hän ei varmaan tietäisi mikä maa ja kansa
tuo Suomi on… Muuten hän on hyvin taitava! Olkaa van(!) varuilla häneen nähden!
Terveisiä paljon ja näkemiin! B. Vikár
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Ön idejövetele – Larin-Kyösti Ad Astra (Csillagok felé) darabját 1937. április 17-én
mutatta be a Nemzeti színház Both Béla rendezésében
454. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Nagy Iván Edgár (1877–1947) mezőgazdasági szakíró, tanár
455. VIKÁR BÉLA  TRAEGER ERNŐ
Kézirat: OSZK
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel. Egy
vers autográf aláírással
456. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 139/1937
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Csorba Tibor (1906–1985) író, műfordító, festőművész
Bardócz Árpád (1888–1953) jogász, műfordító, költő
457. VIKÁR BÉLA  NÉMETH ANTAL
Kézirat: OSZK fond 63/3271
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Németh Antal (1903−1968) színházi rendező, kritikus
458. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 818/1936
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Lám Frigyes (1888–1955) költő, műfordító, irodalomtörténész
Heinrich Gusztáv (1845–1922) irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja
459. VIKÁR BÉLA  TALVIO, MAILA
Kézirat: KA Mikkolan arkisto kansio:28
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levelezőlap. A keltezés szerint: május 5., azonban a bélyegzőn: április. A levelet a témája miatt áprilishoz soroltam, mert egy későbbi áprilisban
kelt levélben visszautal rá.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] 5/5 1937 Bpest, Parlament
Arvoisa Rouva Professori! Ensinnäkin saan tervehtiä Teitä suuresta menestyksestä
meillä, jonka johdosta Te tulittekin valituksi La Fontaine-Akademiamme jäseneksi.
Virallinen kirje siitä seuraa pian tämän jälkeen.
Maisteri Faragó on ilmoittanut minulle tuota hauskaa sanomaa Teidän
hoidonpidostanne Unkarilaisen Koru-Kalevalan asiassa. Kiitos, sydämellinen kiitos
siitä! Suomi voi tehdä enemmän kun on tehty tähän asti, tuon suurimman aarteensa
eduksi tällä maalla! Kännökseni on tunnustettu klassilliseksi etevimpien arvostelijain
puolesta. Niin esim. varaesimiehemme: kuuluisa runoilija Kosztolányi, chévalier de
la Légion honeur nimittää sen „käännöstyön ihmeeksi” koko kirjallisuudessamme.
Itsekin tiedän, että niin on asian laita. Olenhan unkarin kansakielen paras tuntija
Unkarissa, sekä runoilija nuoruudestani asti; useampia teoksia, niin kuin La
Fontaine´in satujen täydellinen käännös, Georgian eepoksen unk. painos y.m.
alkuperäisiä runojen kirjoja todistanut sen riittävästi. Pyysimme nyt varaesimiehemme
tri Yrjö Lukácsin, entisen opetusministerin kirjeen kautta hra Tasavallan presidentti
K. Kalliota ottamaan käteensä Koru-Kalevalamme levittämisen asiata Suomen avulla,
jotta maakansankin kouluja saisi lahjana − ynnä presidentin valokuva − tuon
mainehikkaan teoksen ja minä voisin pelastua kovasta ahdinkotilastani. Kun La
Fontaine-Akatemiamme, juuri Teidän käyntinne johdosta määräsi Kalevala-päivän
pidättämistä joka vuosi 28/2 p., niin olisi toivottava, että tuon juhlan henki saavuttaisi
myös maakansaa, joka niin kaunista ja hänelle niin läheistä kirjaa hyvinharvoin tai ei
koskaan ole nähnytkään! Jos hra presidentti hankki Suomen varakkaitten henkilöjen
apua tätä varten, niin menestys lienee ihan varma, ja minä voin jatkaa työtäni
sydämelleni rakkaan Suomen eduksi…
Kunnioittavimmin
Teidän
Béla Vikár
itteni sikerei – a Kurjet (A darvak) című regénye 1937-ben jelent meg Faragó József
fordításában, az Athenaeum kiadásában. Több lap is ismertetést közölt róla. Pl.
Literatura, Erdélyi Helikon, Protestáns Szemle, Napkelet stb.
460. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül. A bélyegzőn: április 10. A záró
mondatok finnül.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Terveisiä paljon! Setä Béla Vikár
Gulyás Pál (1899–1944) költő, tanár, szerkesztő; Debrecenben élt.
Paasonen Aladár (1898–1974) katonatiszt, Heikki Paasonen és Paskay Mária fia
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461. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel.
Magyarázatok:
Cs. Szabó László (1905–1984) író
Fodor József (1898–1973) költő
Andersen Felicia − előadóművésznő, további adataink nincsenek.
Gáldy/Gáldi László (1910–1974) nyelvész, költő
462. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Dante − Dante Kiadó
463. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Mellette egy géppel írt levél VB-nak a
Magyar Tudományos Akadémiától. Az autográf levél keltezés nélküli, a Magyar Tudományos Akadémia levele május 2-án kelt. Bár valószínűleg később küldte el a címzettnek, e szerint soroljuk a levelek közé.
Magyarázatok:
Probatum est! − kipróbált!
Magyar Tudományos Akadémia  Vikár Béla
Méltóságos Tagtárs Úr!
A M. T. Akadémia ezidei nagygyűlése, az illetékes tanári karok javaslatára, Méltóságod K-fordítását és „Magyarázatok a Kalevalához” c. munkáját, melyeket könyvjutalomként való felhasználásra méltóztatott Akadémiánknak felajánlani, a következő
főiskolai hallgatóknak ítélte oda:
Kolompár Mihály és Átányi Károly Pázmány Péter Tud.-egyet., Bp.
Szabó István III. éves hallgató
Tisza István Tud.-egyet., Debrecen
Miklós Róbert II éves hallgató
Erzsébet Tud.-egyet., Pécs
Szőts Jenő I. éves hallgató
Ferenc József Tud.-egyet., Szeged
Amidőn az Akadémia nevében az értékes könyvadományért ujból köszönetet
mondok, kérem, fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem kifejezését.
a.h.
főtitkár
464. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/1
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: május 4. A lap egyik
oldalán autográf vers, a másikon: üzenet. Kiemelés az eredetiben. A vers nincs tördelve.
Magyarázatok:
Ut a K-hoz − Út a Kalevalához című Gulyás Pál tanulmány
p – példány
465. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Bory István elnöki irodatiszt, más adataink nincsenek.
466. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/3
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslapon. A képen a dunavecsei járási székház.
Fekete József – nem tudni, ki lehet.
467. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/4
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: július 17. A képen egy
dunai látkép.
468. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/5
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel
469. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: augusztus 18. A címzett Párizsban tartózkodik. A lapra oldalán más kézírással: „Csókollak Vera”
Magyarázatok:
Nelli néni – Böke Kornélia, VB második felesége
470. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 139/1937
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél
Magyarázatok:
Balassa Imre (1886–1974) író, dramaturg, zenekritikus
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471. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/435
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: szeptember 17.
Magyarázatok:
Quod deus avertat! − Mitől Isten mentsen!
Sigray A. − Sigray Antal (1879−1947) politikus
472. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/6
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Kalevalan unkarintajalle Béla Vikárille Kyösti Kallio − a Kalevala magyar fordítójának, Vikár Bélának. Kyösti Kallio
Talas min − Onni Talas
Szily Kálmán, ifj.
473. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 602/1937
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül
474. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/7
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Kannisto − Artturi Kannisto (1874−1943) nyelvész, egyetemi tanár, főleg a vogul
nyelvvel foglalkozott. Hogy VB-nak mi volt a problémája Kannisto díszdoktorrá avatásával, azt nem tudni.
Hankiss barátom − Hankiss János (1893−1959) irodalomtörténész, egyetemi tanár
475. VIKÁR BÉLA  BABITS MIHÁLY
Kézirat: OSZK fond III/1358
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A keltezés szerint: november 12. és 14., bélyegzőn: november 19. A lap egyik oldalán autográf vers, a másikon üzenet.
Magyarázatok:
Giesswein Sándor (1856−1923) politikus, író, pápai prelátus
476. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
Kézirat: PIM V 4324/264
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. A levél a
Gulyás-hagyatékban található
477. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/8
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Ady-Társ. – Ady Társaság (1927−1945), a modern irodalom és művészetek pártolására létrejött társaság, a 30-as években nagy szerepet kapott a társaságban a népi
írók mozgalma. Gulyás Pál alapítótagként és elnökként is tevékenykedett a társaságban.
478. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 244/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül
479. VIKÁR BÉLA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 197/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
480. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 197/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. Ugyanezen szám alatt a Magyar Tudományos Akadémia válasza is, miszerint 40 példányt
átvesznek 2 pengőért a Kalevalából, hogy jutalmul kioszthassák egyetemi hallgatók
között.
Magyarázatok:
1911-ben az Akadémia adta ki − VB ismét téved az évszámot illetően, ugyanis az
Akadémia kiadásában 1909-ben jelent meg a Kalevala
481. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 197/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül autográf betoldásokkal
482. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/9
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
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Makkai − Makkai Sándor (1890−1951) erdélyi református püspök, író, ekkor Debrecenben egyetemi tanár
483. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: SKS KIA signum 262 (mf 16/67)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 5/III. 1938
Hyvä veli, olen ilolla lukenut Teidän hauskoja uutisia Ulkosaarelaisista. Pitäisi
tehdä sille paremman reklaamin kuin viime kertaa tapahtui ad astra´lle. Kansallisteatterimme ei huoli paljon tekijöiden aineellisesta edusta, eikä itse taidelaitoksen tuloista,
sillä kun on suuri valtionapu. Eikö voisi lukea näytelmää, ennen kuin se esitetään? −
Kiitos suuri valokuvasta! Koetan hankkia omaa kuvaa, heti kun on mahdollista ja
sitten lähetetään Teille. Minulla taas on pyyntö, joka kenties ei mitään vaivaa Teille
tuottane. Kirjoitin jo viikkoja sitten A. O. Väisäselle erään suom. kansanrunon asiassa,
joka on mainittu E. N. Setälän Sammon arvoitus nimisen suurteoksen 390. sivulla
Pilviin kadonnut tyttö puheenalaisena. Pyysin Väisäseltä lähettämään minulle koko
runon; olen nimittäin löytänyt vastinetta siihen meidän kansanruonoudessa ja
tahtoisin käsitellä tuota ainetta La Fontaine Akatemiassamme. Kenties olette niin
ystävällinen ja kysytte Väisäsestä, miksei hän vastaa? Viime istunnossamme luettiin
Jenö Karafiáthin runoja, käännöksiä ja ne saivat suurta mieltymystä.
Ilmoitin tästäkin y.m. asioista Uusi Suomi lehdelle, mutta ei sekään vastaa, ainakin
ei mitään kuulu siitä puolesta.
Terveisiä ja kiitoksia!
vanha veljenne Apollossa BVikár
Karafiáth Jenő (1883−1952) politikus
484. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/10
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Erdélyi − Erdélyi József (1896−1978) költő
lapod − Válasz című lap, a népi írók lapja
Aleksandrini − Vasile Alecsandri (1821–1890) román költő
Nagy Emil (1871−1956) jogász, miniszter
Galánthay Glock Tivadar (1872−1956) tábornok, gyorsíró; az urál-altaji népek
gyorsírásával is foglalkozott
Petri Pál (1881−1945) minisztériumi alkalmazott, államtitkár
Tálas követ – Onni Talas
485. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/11
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés:autográf levél boríték nélkül. A címzettnek szóló levél egy géppel írt
levél hátoldalán szerepel. Ez utóbbi Kölcsey Sándornak, Debrecen polgármesterének
szól.
Magyarázatok:
az említett diák − a géppel írott levélben említett diák: Kovács Ferenc református
főgimnáziumi tanuló, aki kapott egy Kalevalát, mert megtanult finnül.
román balladák − Halottak éneke, Markos és a Fagy, Kolcsák basa Gulyás Pál fordításai
Relander, L. K. (1883−1942) Finnország köztársasági elnöke (1925−1931)
P. H. − Pesti Hírlap
zum Schluss − befejezésül
486. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/12
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. A képen: a szentkúti erdei kápolna Mária-kegyképe.
Magyarázatok:
Szlávik Mátyás (1860–1937) evangélikus teológus, filozófiai író
487. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Martti Haavio (Mustapää) − Mustapää az írói álneve volt
Északi fény – műfordítások finnből – 1938-ban jelent meg a La Fontaine Társaság
kiadásában. VB írt hozzá előszót, és fordítóként is közreműködött.
Setä Vikár – Vikár bácsi
488. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/13
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Csűry prof. − Csűry Bálint
489. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/436
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levelezőlap
Magyarázatok:
észt hősköltemény − a Kalevipoeg Bán Aladár fordításában jelent meg 1929-ben.
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490. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 244/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Keltezés nélkül. Kézzel írt megjegyzés a
levélen, mely tartalmazza a szeptember 14-i időpontot.
491. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/14
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel
492. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/15
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelések az eredetiben
Magyarázatok:
felolvasásom – lásd a 473. levelet
493. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 244/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Fest Sándor (1883–1944) filológus, egyetemi tanár
494. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 244/1938
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
társelnök, első elnök − Giesswein Sándor
495. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 152/1939
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben. Ugyanezen jelzet alatt a Magyar Tudományos Akadémia levele is, melyben azzal az érvvel utasítják
vissza a kiadást, hogy kétszer nem adnak ki semmit, és hogy a pár évvel korábbi kiadás nyomán a Kalevala kellőképpen elterjedt.
Magyarázatok:
olimpiai játékok – az 1940-ben Helsinkiben rendezendő játékok a világháború miatt elmaradtak.

EME
574

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

496. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: december 28.
Magyarázatok:
Koskenniemi − V. A. Koskenniemi (1885−1962) költő
tp. − tiszteletpéldány a La Fontaine Társaságnál megjelent Északi fény finn antológiából
dr. Haavio − irodalmi álnevén Mustapää
edistämisrahasto − a finn irodalom népszerűsítését támogató szervezet
Talas miniszter − Onni Talas
Einari Vuorela (1889−1972) költő, prózaíró
Suom. saamattomuus − A finn gyámoltalanság!
Vide − lásd
finn-ugorok dala − nem tudni, mire utal.
497. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/16
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. BÚÉK-es.
Magyarázatok:
Videant consules! − Figyeljenek a konzulok!
zs. javaslat − zsidókat érintő német politika
498. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: január 4.
Magyarázatok:
Képes G. − Képes Géza (1909−1989) költő, műfordító (finnugor nyelvekből is)
Bán A. − Bán Aladár
Haavionál − Martti Haavio
499. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: január 5.
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Vikár B
Velihopea, Kiitos kirjekortistanne! Valitettavasti kappaleita ”Revontulista” emme
voi lähettää, sillä kirjapaino ei ole vielä saanut Suomesta Edistämisrahaston apua,
vaikka se on jo painossakin ilmoitettu kirjamme 3lla sivulla. Olisi viehättävä saada
tietää, mitkä esteet vaikuttavat tähän seikkaan. Kaikkein huonoin menettely vilkastuttamaan Suomen edestä tehtyä työtäme… Teoksemme oli vähän kiireellisesti saatu
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valmiiksi, jotta Joulu saavutettaisiin, muuten kirja myöhästyy kauppamahdollisuudesta. Ja nyt sekin on laiminlyöty! Onko Suomella niin paljon luotettavia ystäviä
täällä, jotka osaavatkin tehdä jotakin, ei ainoastaan puhua ja sanella vaan veljesmaasta
y.m.? Kirjamme – mikäli se on voinut saapua suureen yleisön keskuuteen – saavutti
erinoimaisia kiitoksia. Tietysti. Koko maa tuntee meitä Suomen ystävinä ja
runoilijoina unkariksi. Käännökset ovatkin melkein poikkeuksetta hyvin onnistuneita.
Jos tulee kirje, sikäläisestä Suomen ja Unkarin ystävistä, julistetaan se La FontaineAkatemiamme istunnossa t. k. loppupäivinä.
<olvashatatlan> @. uu. v. etc. etc.
vanha ystävänne
B. Vikár
500. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/17
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. A képen észt táj.
Magyarázatok:
res judicata − jogerős
Kohnpánia − szójáték: Kohn + kompánia összevonása
501. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: január 28.
Magyarázatok:
Ukko − finn Isten
Edistämisrahasto − a finn irodalom népszerűsítését támogató szervezet
Franzén − F. M. Franzén (1772−1847) költő, akadémikus
Runeberg − J. L. Runeberg (1804−1877) költő, pl. a finn himnusz szerzője
Puhakka − Antti Puhakka (1816−1893) parasztköltő
Vuorela − Einari Vuorela
Kanteletar − lírai és rövid epikus dalok gyűjteménye
Monostory M. − valószínűleg Monostori-Moller Pál (1894−1978) képzőművész,
közéleti személy
502. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 112/1939
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La FontaineTársaság fejléccel
Magyarázatok:
Landgraf Lőrinc János − fogorvos, műfordító, más adataink nincsenek
503. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 112/1939
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
504. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a helsinki bélyegző olvasható
csak: március 1.
Magyarázatok:
Kárpáti Aurél (1884−1963) író, kritikus
Vajda J.-Társ. − Vajda János Társaság
P. N. − Pesti Napló
Suomi − Finnország
Unkari − Magyarország
505. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/18
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
hasonló könyvet üssenek nyélbe – nem tudni, pontosan mire utal, mindenestre
1939-ben több hasonló antológia is napvilágot látott (Bán Aladár szerkesztésében és
fordításában újra megjelent 1912 után a Finn költőkből és egy új összeállítás Uráli
dalok címmel; Miklós József fordításában Helsinkiben egy rövid, 4 lapnyi összeállítás
Viipurin Lauluveikot/Viipuri dalostársak; Kovács Sándor szerkesztésében elbeszélések és költemények Finn csillagok címmel)
506. VIKÁR BÉLA GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/19
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
Berde Mária (1889−1949) erdélyi író, műfordító, tanár
Eminescu − Mihai Eminescu (1850−1889) román költő
507. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 112/1939
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
508. VIKÁR BÉLA  WEÖRES GYULA
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 69
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. A keltezés: február, a bélyegzőn: március 11.
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Magyarázatok:
II. kötet is kész − nem jelent meg;
koko Vikárila – az egész Vikár-lak
509. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/20
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: levelezőlap, nem VB kézírása, de autográf aláírással
510. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/21
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
511. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 112/1939
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
512. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/22
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
513. VIKÁR BÉLA  TARKIAINEN, VILJO
Kézirat: SKS KIA signum 206 (mf 1975:2)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Székesfehérvár, 23/6 1939
Kiitoksia viimeisestä ja terveisiä paljon! Olkaa hyvä ja toistakaa arv. tervehdyksemme
10 vuoden jälkeen täydessä kunnossa. Jumala auttakoon siihen!
Kunnioittavimmin ja rakkaudella
Teidän
ukko Vikár B.
514. VIKÁR BÉLA  SKS
Kézirat: SKS KIA, SKS:n sihteerin kirjeenvaihto vuosina 1939−1940, nide no. 129
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap. Mellékelve VB fotója
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Székesfehérvár 26/6 1939.
Sydämellinen kiitos!
Teidän Vikár
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515. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 112/1939
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel. A levélre
adott válasz negatív volt, a La Fontaine társaság részére az Akadémia nem biztosított
termet. Még azzal a feltétellel sem, hogy esetleg a tárgysort megváltoztatják. A válaszlevélben hivatkoznak egy érveket is felsorakoztató levélre, amely azonban nincs a levelek között.
516. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/437
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül
517. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/23
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Egyedül vagyunk − 1938-ban alapított kétheti folyóirat
518. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/438
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levelezőlap
Magyarázatok:
Pálfy György (1904−1970) jogász, 1937-től Szeged város kultúrügyosztályának vezetője, majd a város polgármestere
519. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: SKS KIA signum 262
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű levelezőlap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest 1939 X. 2.
Velikulta, vasta nyt olimme saapuneet kotiin. Olin hyvin sairaana. Sain käteeni −
suuren postin joukosta − U.S. lehden numeron Suomalaisen antologiamme arvostelun
kanssa. Pyydän lausua Kulaille lämpimän kiitoksemme ilmaisua. Antologiamme II.
kirja valmistuu hiljaa. Se tulee paljoa paremmaksi kuin I., sillä prof Tarkianen on
avustanut meitä. Mutta painotyö on epävarma, paperipuute uhkaa. Pitäis perustaa
suom.-unkarilaista painoliikettä! Kenties se onnistuu. Terveisiä ja kiitoksia paljon!
Veljenne BVikár
Kulai − Kulai Sándor a helsinki magyar követségen dolgozott, aktívan részt vett a
néprokonsági munkában. Más adataink nincsenek.
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520. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/24
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: november 17.
Magyarázatok:
Kalevala és a grúz eposz − mindkettő VB fordítása
Zichy M. − Zichy Mihály
Kerényivel − Kerényi Károly (1884−1973) klasszika-filológus, egyetemi tanár, szerkesztő. Nem tudni, miről kellett tárgyalniuk.
521. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/25
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
III. kiadás − a Kalevala újabb kiadása
Gaudium! − Öröm!
522. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/26
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal és verssel. A bélyegzőn: március 1. Kiemelés
az eredetiben.
Magyarázatok:
On propose, dieux dispose − ember tervez, Isten végez
523. VIKÁR BÉLA  ADY TÁRSASÁG
Kézirat: PIM V 25/11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. A címzett: Gulyás Pál, az Ady Társaság elnöke. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Janus Pannonius költeményei − az 1940-ben megjelent kötet címe: A Duna mellől
Huszti József (1887−1954) klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Janus Pannonius kötet előszavának szerzője
Geréb László (1905−1962) irodalomtörténész, műfordító
524. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/27
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Domby-tanulmány − Gulyás Pál Géniusz Debrecenben című tanulmánya
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kis füzetem − Apponyi Albert mint szónok. Egy gyorsíró visszaemlékezései. Gyorsírási Ügyek Magyar Királyi Kormánybiztossága, Budapest, 1940.
525. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/28
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Látkép a Szt. Gellért-szoborral.
Magyarázatok:
Offizina − valószínűleg a kiadó, de nem tudni, milyen ügyre utal.
526. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/439
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül, verssel. Magyar Goethe-társaság fejléccel
527. VIKÁR BÉLA  CSEKEY ISTVÁN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4711/440
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. Keltezés nélkül. A borítékon levő bélyegzőn:
1940. július 17.
Magyarázatok:
Északi írások −Csekey István 1928-ban megjelent könyve
díszpéldány − valószínűleg az Északi fény finn antológiából
Pärnu − város Észtországban
pro futuro − a jövőre nézve/vonatkozóan
528. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/29
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Racine-emlék – In memoriam Racine 1639–1939. La Fontaine Társaság, Budapest,
1939. a kötetben VB Racine című balladája (24–28.)
Szabó D. − Szabó Dezső (1879−1945) író, kritikus
zs. áttelepülés − zsidó áttelepülés
529. VIKÁR BÉLA  BODOR ALADÁR (?)
Kézirat: MTAK Kt. Ms 1224/92
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel. Tulajdonképpen két autográf levél, egyik augusztus 1-i, másik szeptember 19-i keltezéssel.
Magyarázatok:
Kalevalai kalandjaim – ilyen témájú szöveg nincs 1940-ből.
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Bodor − valószínűleg Bodor Aladár (1880−1952) költő, újságíró, 1938-tól a Magyar Nemzet munkatársa
530. VIKÁR BÉLA  GÖMÖRI JENŐ TAMÁS
Kézirat: PIM V 3506/31
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap
Magyarázatok:
Gömöri Jenő Tamás (1890−1967) szerkesztő, író
német-magyar irodalmi társaság − Magyar Goethe-Társaság
531. VIKÁR BÉLA  BEKE ÖDÖN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4789/353
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Beke Ödön (1883−1964) finnugor nyelvész, egyetemi tanár
Ortutay Gyula (1910−1978) néprajztudós, ekkor a Magyar Rádió munkatársa
Gergely Pál (1902−1982) könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia elnöki hivatalának gyorsírója
Németh Gyuláék − a Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya
532. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 399/1941
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel. A
levélre írt akadémiai megjegyzésből annyit tudunk meg, hogy júliusban válaszoltak a
levélre.
533. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/30
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegző rosszul olvasható, talán: 1941. szeptember 18. Kiemelések az eredetiben.
Magyarázatok:
La F. meséinek első teljes kiadása − La Fontaine meséinek magyar fordítása 1929
után 1942-ben jelent meg a Dante Kiadónál, Hankiss János előszavával, Haranghy
Jenő illusztrációival;
magyarság három arcának bemutatása − nem tudni, mire utal.
Teleki Pál emlékezetére – Teleki 1941-ben hunyt el.
534. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/31
Megjelenés: kiadatlan

EME
582

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Nagy István (1909−1976) színész
Lotta Svärd − finnországi szervezet, melybe önkéntes alapon jelentkeztek nők; célja Finnország honvédelmének támogatása.
Völkischer Beobachter − a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt lapja
stante pede − azonnal
Hankiss prof − Hankiss János
535. VIKÁR BÉLA  FÓGEL SÁNDOR
Kézirat: MTAK Kt. Ms 929/2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül, verssel a lap hátoldalán. A vers keletkezési ideje: november 6.
Magyarázatok:
Fógel Sándor (1902−?) – szakíró, Fógel József (1884–1941) egyetemi tanár, történész öccse
Celtis Konrád − Celtis Konrád és a magyarországi humanisták, Fógel Sándor 1916ban megjelent könyve
egyik már a föld alatt – Fógel József 1941. október 17-én hunyt el
536. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/32
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: távirat
537. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázat:
[eredeti szöveg:] Budapest 26/11. 41
velikulta, lähetän Teille kirjan ”Èszaki fény” (Revontulet), ynnä unkarin Goethen
ja La Fontaine-Seurojen ”invitation”. Ensimmäinen sisältää joukko käännöksiä Teiltä
(Teidän runoista) ja viimeisessä on mainittu ”Pietari Suuren tuomio” joka lausuttiin
siinä hyvin suuremmoisessa istunnossa. Kirjoittaisin mielelläni (vieläpä ilman
maksua!) Uusi Suomi lehdelle, jonka täkälainen kirjeenvaihtajana työskentelin ennen, mutta tarvittaisiin ”legitimation”, niinkuin sen olen omistanut entisyydessä.
Olkaa hyvä ja välitäkää se minulle. ”Pietari S. T.” pian ilmestyy ja tulee Teidän luo
sekin.’ Veljellisiä terveisiä kaikille Teidän ystävillekin!
Setä B. Vikár
Tuo antologia olisi painettava molemmissa kielissä!! (Rinnakkain)
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538. VIKÁR BÉLA  HANKISS JÁNOS
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5994/143
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Forrás − irodalmi és kritikai folyóirat, 1943−44-ben jelent meg
539. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Budapest, 11/III 1942
Velikulta, olen yhä sairaana enkä jaksa sepittämään esipuhetta. Olen kääntänyt
hyvällä menestyksellä Pietari Suuren Tuomiota sekä Ketun ja Siiliä. Ne eivät ole vielä
ilmestyneet, varmaan sentähden, kun ryssää voi ja pitää lyödä kuoliaksi, vaan ei ole
sallittu soimata häntä. Kulai voisi kirjoittaa luonnosta esipuheelle ja lähettää sen
minulle (pääasia: humoori ja historiallinen näky) täydentäväksi ja allekirjoitettavaksi!
Terveisiä_ t. t. t.! BVikár
Kulai − Kulai Sándor
540. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:] Velikulta, Kiitoksia Suomen Kuvalehdestä! Luen sen suurella
ihailulla. Pietari Suuren Tuomio sekä Kettu ja Siili ovat jo sihteerini J. Faragón
haltussa. Minä valitettavasti en voi enää niin seurata Suomen asioita yleensä, kuin
tähän asti. Olen tehty ”takapuolelle” – niinkuin huomaan. Vide: Uusi Suomi. Täälläkin
vallitsee sama mielen ala minua vastaan. Muuten, jos onnistumme kirjan
painattamisen asiassa, niin minä mielelläni kirjoitan esipuheen.
Budapest, 4/IV. 1942.
Kiitoksia vielä kerran ja terveisiä koko sydämestä!
B. Vikár
Vide − lásd
kinyomatni a könyvet – nem tudni, milyen könyvre utal. Talán egy Larin-Kyösti
műveinek fordításait tartalmazó kötetet készült kiadni.
541. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
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Keresztes-Fischerné − Keresztes-Fischer Ferenc (1881−1948) politikus, belügyminiszter felesége
Anna fhgasszony − a Magyar Cserkészszövetség legfőbb védnöke, József Ferenc
főherceg felesége
Várady Imre − nem tudni, ki lehet.
542. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: szeptember 3.
Magyarázatok:
Lindenmayer Antonia − Lindenmayer Antónia (1884−1976), a Magyar Cserkészlányok Szövetségének országos elnöke
543. VIKÁR BÉLA  MUNKÁCSI BERNÁT
Kézirat: MTAK Kt. Ms 10285/ö
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: gyászkeretes kártya.
Magyarázatok: 1942-ben halt meg VB második felesége, Böke Kornélia.
544. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/33
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: részvétköszönő kártya borítékban, autográf sorral. Bélyegzőn: december 15.
545. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/34
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
József Jolán (1899−1950) újságíró, Híd című lapnak is dolgozott
A híd − Híd (1940−44) képes hetilap, VB Fennia című verse a 4. szám 31. oldalán
Németh L. − Németh László (1901−1975) író
546. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/35
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel. A levél végén autográf sor és aláírás.
547. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/36
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
Püski Sándor (1911−2009) 1939-ben alapított kiadót Magyar Élet néven. Itt meg
is jelent a Kalevala 1943-ban.
súlyos sorscsapások − a felesége után fogadott lánya, Vikár Vera is meghalt 1943-ban.
548. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/37
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
549. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/38
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
Magyarázatok:
idősb nővérem − Vikár Katalin (1857−), akit VB Tinkaként emleget.
Vide – lásd!
550. VIKÁR BÉLA  SIKLÓSSY LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4288/111
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: november 24. A
levelezőlap hátoldalán gyorsírással egy szó, keltezéssel: június 2. Alatta autográf megjegyzés: 1 ¼ hasábért 40P – 50, áthúzva: 40. Keltezés: július 2.
Magyarázatok:
Siklóssy László (1881−1951) művészeti író, 1933-tól az országgyűlési gyorsiroda
vezetője
Márai − Márai Sándor (1900−1989) író
P. H. − Pesti Hírlap
551. VIKÁR BÉLA  VÁRADI LÁSZLÓ
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4758/56
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: géppel írt levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Váradi László (1906−1989) karmester (valószínűleg)
Koivistoinen színműve − Eino Koivistoinen (1907−1987) író Elämänkaari című darabja. A finnek ilyen címen nem ismernek darabot. VB-nek küldött kéziratról lenne
szó? A finn nyelvű kézirat a MTAK Kt. Ms 5203/53, magyar fordítása a MTAK KT.
Ms 5203/24 (5) jelzet alatt található.
552. VIKÁR BÉLA  ISMERETLEN
Kézirat: MTAK Kt. Ms 4179/100

EME
586

Jegyzetek és magyarázatok a levelekhez

Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: levélfogalmazvány(?) boríték nélkül. A lap mindkét oldalán vers:
egyik géppel, másik autográf. Kiemelés az eredetiben
553. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁL
Kézirat: PIM V 4324/262/39
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: április 17. Kiemelés
az eredetiben.
Magyarázatok:
Kalevala V. kiadása − 1944-ben újra megjelent a Magyar Élet kiadásában. A negyedik és ötödik kiadás kisérő tanulmányát Gulyás Pál írta;
három ünnepi távirat − 1944-ből egyetlen üdvözlő távirat sem maradt fenn.
554. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 198/1944
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Keltezés nélkül, ugyanezen jelzet alatt
május 1-i keltezéssel a Magyar Tudományos Akadémia levele, melyben utalványt
küld VB-nak. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
grúz–mingrél–orosz szótár – egy kéziratban levő grúz szótár a MTAK Kt. 5088/20–
26 jelzet alatt
555. VIKÁR BÉLA  LARIN-KYÖSTI
Kézirat: Kansalliskirjasto Coll. 122.11
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf finn nyelvű képeslap
Magyarázatok:
[eredeti szöveg:]
Velikulta, Kiitos kirjekortistanne! Lähetän Teille samassa viimeisen teokseni,
pienen kirjan prof. Szinnyei-vainajan, Suomen ja Unkarin ystävyyden parhaan
uraurtajan ansiosta tällä alalla. Kirjoitin runonkin hänelle, vielä eläissään, ja sekin
ilmestyi jo ennen niinkuin muut kirjoitukset minulta, Ùjság nimisessä sanomalehdessä.
Mutta näette siinä, kännettynä minulta, Lauri Kettusenkin runo, prof. Szinnyein
kuoleman johdosta kirjoitettu runo, hyvin yksinkertainen ja tekijästä enemmä kuin
Szinnyeista puhuva teos. Otin sen kirjaani todisteena siitä, kuinka hänen ja minun
henki eroavat toisistaan… Näyttäkää se hänelle (joka ei saa kpltta!) ja muille. Kyllä
Szinnyei olisi ansainnut jotakin parempaa kuin tuo Kettusen poema.
Minä jään tähän sanatoriumiin asumaan vielä tämän kuun viimeiseen päivään asti
ja toivon tulla terveksi. Tahdon vielä kirjoittaa ja esittää pääkaupungissa esitystä
Kalevalan käännöksestäni. Prof. Kettunen kykenemätön maine antaa minulle hyvää
tilaisuutta sopivalle vastaukselle!
Bp. 1944. V/12. Terveisiä paljon ja kiitos vielä kerran! Teidän BVikár
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kis könyv – Szinnyei Józsefről. (A finn-magyar testvériség uttörői, I.) Fővárosi ny.,
Budapest, 1944.
556. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁLNÉ
Kézirat: PIM V 4324/263/1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél borítékkal. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
barátunk elvesztése − Gulyás Pál május 13-án halt meg Debrecenben.
557. VIKÁR BÉLA  LÁM FRIGYES
Kézirat: PIM V. 2058/1
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
558. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL K 1233:75
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Ugyanezen jelzet és a MTAK Kt. Ms
5203/1 alatt maga a leszármazási táblázat május 28-i keltezéssel. A táblázat tartalmazza a leszármazási sort a nagyszülőktől VB-ig. Feleségei és az örökbe fogadott gyermekek nem szerepelnek a táblázatban.
559. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel
560. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: július 3.
Magyarázatok:
V. és V. − Vilma és Viktor
költemény – Vikár Bélához. Koszorú 1943/44 200.
561. VIKÁR BÉLA  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 198/1944
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
562. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
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Megjegyzés: autográf levelezőlap verssel
Magyarázatok:
R.-pár − Rafael Vilma és Viktor
563. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Egyik oldalán levél, másik oldalán vers. Kiemelések az eredetiben.
564. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben
565. VIKÁR BÉLA  GULYÁS PÁLNÉ
Kézirat: PIM V 4324/263/2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap
566. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 265/1944
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: levél boríték nélkül. Ismeretlen kézírással, autográf aláírással. Keltezés
nélkül, a Magyar Tudományos Akadémiának a tárgyat érintő két levele e mellett
auguszus 29-i keltezéssel. Az egyik levél Kodály Zoltánnak szól. Az ő véleményét
kérték ki VB anyagát illetően. Kodály azt kifogásolta, hogy a benyújtott dalok régiek
rontott változatai, másfelől pedig, hogy kotta nélküli népdalokról volt szó. A másik
levél a Magyar Tudományos Akadémia válasza VB-nak, hogy addig, amíg az Akadémia nem hoz döntést VB költségeinek kifizetéséről, nem áll módjukban kifizetéseket
eszközölni.
Magyarázatok:
Vidor Marcel(l) (1876−1945) költő, újságíró, szerkesztő
567. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf képeslap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: szeptember 8.
568. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 265/1944
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül

EME
589
569. Vikár Béla  Voinovich Géza
Kézirat: MTAK Kt. RAL 265/1944
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül
570. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 265/1944
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben
Magyarázatok:
Bis dat qui non bíztat, sed pízt ad − Bis dat, qui cito dat = Kétszer ad, ki gyorsan ad
humoros elferdítése
Molnár Lajos (1902–1971) református lelkész, országgyűlési képviselő, költő
571. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: október 12.
572. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél füzetlapon
Magyarázatok:
Zilahy Lajos (1891−1974) író
573. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (15)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelek és pénzutalvány boríték nélkül. Faragónak küld egy
pénzutalványt, hogy a Pesti Hazai Első Takarékpénztárból 210 pengőt felvehessen;
valamint továbbítás céljából ugyancsak Faragónak mellékel egy levelet, mely Révay
Józsefnek szól. Ez utóbbit nem számozzuk.
Magyarázatok:
itteni orsz. képviselő − Molnár Lajos református lelkész
Révay József (1881−1970) író, műfordító, klasszika-filológus
574. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (15)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelek boríték nélkül. A Faragónak küldött levél mellett továbbítás céljából két autográf levél található: a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Gazdasági Osztályának és Madarász Imrénének. Mindhárom levél La Fontaine
Társaság fejléccel. Csak a Faragónak szóló levelet számozzuk.
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Magyarázatok:
Birkás Géza (1879−1951) irodalomtörténész, egyetemi tanár
Virányi Elemér 1923−1928 között magyar lektor Tartuban, Észtországban. VB
nem tudott arról, hogy Virányi január 25-én egy budapesti óvóhelyen elhunyt.
Illyés Gyula (1902−1983) író, műfordító, szerkesztő
Ölbey Irén (1902–1987) költőnő
Bonkáló dr. − Bonkáló Sándor
Zathureczky Ede (1903−1959) hegedűművész
Madarász Imréné − VB Ilona nevű unokahúga
575. VIKÁR BÉLA  FARAGÓ JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/64 (16)
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelek és két felhatalmazás boríték nélkül. A Faragónak küldött levél mellett egy autográf levél Buday Gyula ügyvédnek; ugyancsak az ő nevére
szól a két felhatalmazás. A levelek és a Budaynak szóló felhatalmazás La Fontaine
fejléccel. Csak a Faragónak szóló levelet számozzuk.
Magyarázatok:
Teleki Géza gróf (1911−1983) 1945-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter
myös kotona − otthon is (valószínűleg azt akarta írni, hogy haza is, a családnak)
Gömbös Gyula (1886−1936) politikus, 1932−1936 között Magyarország miniszterelnöke
576. VIKÁR BÉLA  TELEKI GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5203/61
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány
Magyarázatok:
successive – egymást követően
577. VIKÁR BÉLA  VOINOVICH GÉZA
Kézirat: MTAK Kt. RAL 62/1945
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Ugyanezen jelzet alatt a Magyar Tudományos Akadémia válaszlevele is, melyben értesítik VB-t, hogy az elnök (Habsburg
József főherceg) a háborús viszonyok között ismeretlen helyre távozott, és magának
az Akadémiának az épülete is összeomlással fenyeget, ezért könyvkiadással nem tudnak foglalkozni.
Magyarázatok:
subventio – támogatás
Tua res agitur − Vagyonod forog veszélyben
578. VIKÁR BÉLA  JÓZSEF FŐHERCEG
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5088/349
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. Magyar Goethe-Társaság fejléccel
Magyarázatok:
Habsburg József főherceg (1872−1962) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
(1936−1944)
579. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf füzetlap boríték nélkül. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
ezt a két levelet – nincs itt, de az utóiratból kiderül, hogy az egyik az evangélikus
(valószínűleg) püspöknek szól. Balogh Jenő akadémiai titkár neve kétféle minőségben is szerepelhet itt: mint információforrás, akitől a püspök címét lehet megtudni,
vagy mint címzett, akinek a másik levél szól.
580. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegző nehezen olvasható, a
levéltári besorolás szerint: július 10.
581. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A levél kettőbe hatjva, rajta a címzés és
bélyegző.
582. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A címzett: a Nemzeti Ujság főszerkesztője. A versek nincsenek itt.
583. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf lap boríték nélkül. A betoldások ceruzával. VB autográf keltezése szerint 1946. július 7., de mivel VB 1945. szeptember 22-én elhunyt, ez a keltezés bizonytalan. Az 1946-os keltezésű levelekben kevés az előre- és hátrautalás, azonban mindegyikben megjelenik a meg nem érkezett nyugdíj miatti aggódás. Ebben a
levélben már említett dologként utal a Mányoki Vilmának kifizetendő 100 pengőre is,
melyről a július 10-i levélben írt. Mivel valószínűsíthetőbbnek tartom az augusztus
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hónapot, ezért a keltezés megállapításakor megtartottam az autográf keltezésben feltüntetett napot 1945-re datálva.
Magyarázatok:
Babay Tibor − nem tudni, ki lehet.
584. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A keltezés szerint: 1946. július 11. A levél
mellett két vers (Lauri Kettunen, Szent István napjára) és egy autográf levél a Nemzeti Ujság szerkesztőjéhez.
Magyarázatok:
Szunyó Sándorné − nem tudni, ki lehet.
Lauri Kettunen (1885−1963) nyelvész, finnugrista, Magyarországon, az Eötvöskollégium finn lektoraként, többször is hosszabb ideig tartózkodott: 1935−37 és
1941−44 között.
585. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A keltezés szerint: 1946. július 20.
586. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A keltezés szerint: 1946. július. A címzett
a Központi Illetményhivatal. Az 585. levéllel együtt küldte el Mányokinak, hogy személyesen vigye el a címzettnek.
587. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A keltezés szerint: 1946. augusztus 20. A
címzett: Vásári István pénzügyminiszter. Az 585. levéllel együtt küldte el Mányokinak,
hogy személyesen vigye el a címzettnek.
588. VIKÁR BÉLA  HANKISS JÁNOS
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5994/144
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. La Fontaine Társaság fejléccel
Magyarázatok:
új levelet – az előző nem áll rendelkezésre.
Gunda Béla (1911−1994) etnográfus
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Miklós Béla (1890−1948) katonatiszt, politikus, 1945. november 15-ig miniszterelnök
eddigi beadványom – valószínűleg az 1945. március 11-én kelt levélre utal.
589. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: augusztus 29.
590. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: augusztus 30.
Magyarázatok:
für alle Fälle − a biztonság okáért
591. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül. A címzett: a Magyar Tudományos Akadémia
592. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
Magyarázatok:
Vikár Gyuláné – VB egyik unokaöccsének felesége
Sági István (1882−1950) nyelvész
593. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél boríték nélkül.
594. VIKÁR BÉLA  R. MÁNYOKI VILMA
Kézirat: MNL Somogy megye
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap. Keltezés nélkül, a bélyegzőn: szeptember 10
Magyarázatok:
Medviczky Andor – Budapest önkormányzatának tisztviselője lehetett.
595. VIKÁR BÉLA  ERDÉLYI JÓZSEF
Kézirat: MTAK Kt. Ms 5597/396
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Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levelezőlap, keltezés nélkül, a bélyegzőn is olvashatatlan dátum.
596. VIKÁR BÉLA  HARANGHY JENŐ
Kézirat: Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményei Kt.d. 966
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél keltezés nélkül, boríték nélkül, La Fontaine Társaság
fejléccel. Kiemelés az eredetiben.
Magyarázatok:
befoly a jövedelem − La Fontaine meséi magyarul először 1929-ben jelentek meg,
majd a második kiadás 1942-ben. Haranghy illusztrálta a könyvet. Valószínűleg valamelyik kiadás eladásából származó jövedelemről van szó.
597. VIKÁR BÉLA  KÉPES GÉZA
Kézirat: Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményei Lgy. 954
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levél keltezés nélkül, boríték nélkül.
küldöm 13 versem válogatásra – nem tudni, milyen Képes szerkesztette kötetre utal
VB.
598. VIKÁR BÉLA  LÁM FRIGYES
Kézirat: PIM V. 2058/2
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf, ceruzával írt levél keltezés nélkül, boríték nélkül.
599. VIKÁR BÉLA  YOLLAND ARTHUR
Kézirat: MTAk Kt. Ms 5203/61
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány keltezés nélkül, melyet valószínűleg levéllé írásra és továbbításra Faragó Józsefnek küldött el VB. Legalábbis erre utalnak a
zárójelben levő utasítások. A lap túloldalán egy Zichy Istvánnak szóló levélfogalmazvány.
Magyarázatok:
Yolland Arthur (1874−1956) irodalomtörténész, egyetemi tanár, 1923-tól a La
Fontaine Társaság tagja
600. VIKÁR BÉLA  ZICHY ISTVÁN
Kézirat: MTAk Kt. Ms 5203/61
Megjelenés: kiadatlan
Megjegyzés: autográf levélfogalmazvány keltezés nélkül, melyet levéllé írásra és továbbításra Faragó Józsefnek küldött el VB. A lap túloldalán egy Yolland Arthurnak
szóló levélfogalmazvány. A lista azon személyek nevét tartalmazza, akik az 1935-ben
megjelent Kalevala díszkiadásából kaptak példányokat
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Magyarázatok:
Zichy István (1879−1951) őstörténész, festő, grafikus, múzeumigazgató
Talas − Onni Talas
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RÖVIDÍTÉSEK

al. sz. = alázatos szolgája
b vagy b.= becses
bold. = boldogult
db. = darab
d.u. = délután
ethnogr. = etnográfia(i)
f. hó = folyó hó
frt. = forint
gf = gróf
Hfors vagy Hels.fors = Helsinki (svédül: Helsingfors)
irod. = irodalmi
k. b. vagy K. B. = Kedves barátom/Barátom
kilogr.= kilogramm
körűlb. = körülbelül
lev. = levelező
m. kir. = magyar királyi
m. t. = mélyen tisztelt
mag. = magister
magy.= magyar/
Nagys. = Nagyságos

NB = Nota bene/Jól jegyezd meg
nev. = nevezetes
Nga = Nagysága
Ngod = Nagyságod
orsz. gyűl. = országgyűlési
p. exc. = par excellence
p.s. = post scriptum/utóirat
ref. = református
sz. b. = szívélyes barátsággal
száll. = szállító
szegénys. = szegénységi
szer. = szerető
szerk. = szerkesztő(i)
szt. = szent
t. = tisztelt
tdíj. = tiszteletdíj
tek. = tekintetes
tjegye = tiszteletjegy
úgyn. = úgynevezett
v. = vagy
V. = Vikár
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