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Brandt Györgyi 
 

A berlini egyetem hungarológiai könyvtárának létrehozása 
a két világháború között1 

A berlini egyetem hungarológiai könyvtárának létrehozása a két világháború közötti műve-
lődéstörténetünk egyik kiemelkedő alakjához, Gragger Róberthez (1887-1926) köthető.  Ber-
linben eltöltött tíz éve alatt (1916-1926) jelentős kultúrpolitikai feladatokat látott el, melyek 
során legfőbb célkitűzésének tekintette, hogy Magyarországot a háborúval, válságokkal terhes 
időszakban kiemelje az elszigeteltség állapotából, és a magyar kultúrát Európa-szerte ismertté 
tegye. Úttörő feladatra vállalkozott, amikor az ország külföldön való megismertetésére intéz-
ményes keretek között szervezte meg a munkát. A Berlini Magyar Tudományos Intézet, az 
intézeti könyvtár, a lektorátusok, a Berlini Magyar Intézet Baráti Társasága, az első hungaro-
lógiai periodika, az Ungarische Jahrbücher és a Collegium Hungaricum – megannyi mérföld-
kő az intézményrendszer kialakításának történetében. Nevéhez köthető a hungarológiai kuta-
tások megindítása, valamint fogalmának és művelésének bekapcsolása a nemzetközi tudo-
mány vérkeringésébe. 

Gragger tevékenységének eredményességét nagymértékben befolyásolta a magyar kultúr-
politikát 1922-től irányító és megújító kultuszminiszterrel, Klebelsberg Kunoval kialakított 
együttműködése. A trianoni Magyarország a kultúrpolitika, mindenekelőtt a "magas művelt-
ség" területén törhetett ki legsikeresebben a háborús vereség miatti kényszerű elzártságból. Az 
önálló magyar kultúrdiplomácia fő feladatának tekintette a magyarság kulturális értékeinek 
elismertetését, a sajátos magyar értékeknek az egyetemes európai kultúrába való bekapcsolá-
sát. Klebelsberg minisztersége idején a magyar kulturális értékek külföldi terjesztését, a hábo-
rú után külföldön kialakult negatív magyarságkép javítását felvállaló külföldi intézményrend-
szer kiépítése a kultúrpolitika egyik kulcsfeladata volt. Gragger tehát a kultuszminisztérium 
teljes körű támogatását élvezve vitte véghez nagy „misszióját”, a hungarológia intézmény-
rendszerének megteremtését.  

A kezdetek 1916-ig nyúlnak vissza, az első külföldi magyar tanszék létrehozásáig, amiben 
alapvető szerepet játszott az I. világháború során kialakult német–magyar fegyverbarátság. 
Ennek következményeképpen a porosz képviselőházban 1916. március 20-án egyhangúlag 
elfogadták a berlini egyetemen felállítandó magyar tanszékre vonatkozó javaslatot,2 s a porosz 
kultuszminiszter a tanszék élére Graggert nevezte ki. A tanszék működésének kiegészítésére 
még az alapítás évében Magyar Szeminárium (Ungarisches Seminar) csatlakozott. 1917 októ-
berében a Szeminárium a magyar és a porosz kultuszminisztérium támogatását élvezve Berli-
ni Magyar Tudományos Intézetté (Ungarisches Institut an der Universität Berlin) alakult azzal 
a célkitűzéssel, hogy „hazánknak a Németbirodalomban, illetőleg tágabb értelemben a külföl-
dön tudományos, culturalis és közgazdasági szempontból való ismertető szerve legyen”.3 A 
Gragger által alapított intézet az egyetlen külföldön létesített magyar intézet, ami megalapítá-
sa óta megszakítás nélkül működik ma is. 

Az Intézet rendkívül sikeres működésében nagy szerepe volt a kiváló könyvtárnak, amit 
maga Gragger hozott létre, amidőn saját, mintegy tízezer kötetet számláló könyvtárát az Inté-

                                                           
1 Előadásként elhangzott a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.). 
A témát teljesebb formában dolgoztam ki doktori disszertációmban (A hungarológia intézményrendszerének 
létrehozása. Gragger Róbert a berlini egyetemen. ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest, 2011.).  
2 Vö.: GStA PK I. HA Rep. 76 (Kultusministerium) V a Sekt. 2. Tit. IV. Nr. 67/37 
3 GRAGGER RÓBERT, A Berlini Magyar Tudományos Intézet, Franklin, Budapest, 1918, 2.  
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zetnek adományozta.4 A könyvtár, ami a Kárpát-medencén kívül máig a legnagyobb 
hungarikagyűjtemény (mintegy hetvenezer kötettel), Gragger halálakor mintegy 23 000 kötet-
ből állt, valamint 120 kurrens folyóirat és 15 napilap járt rendszeresen. Az Intézet 79 kül- és 
belföldi kapcsolattal rendelkezett, köztük voltak könyvtárak, kiadók, lapkiadók, intézetek, 
hivatalok, ahonnan könyvek és folyóiratok érkeztek.5    

Gragger az alapítást követően egyik legfontosabb feladatának tartotta az állomány állandó 
növelését. Jelentős könyvküldeményeket kapott Magyarországból: a Nemzeti Múzeum, a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Könyvtári és Múzeumi Főfelügyelőség, a Szent 
István Társulat és különböző kiadók juttattak könyveket Berlinbe. Könyvek érkeztek továbbá 
a kolozsvári egyetemi könyvtártól, a helsingforsi Finn Akadémiától, de politikusok, profesz-
szorok és magánszemélyek is felajánlottak könyveket, köztük Becker, Hartmann, Bleyer, 
Riedl, Simonyi és Szinnyei.6 A könyvtár eleinte csak a Nagy-Magyarországgal és a Duna-
medencében élő egyéb népekkel, különösen a német kisebbséggel kapcsolatos anyagokat 
gyűjtötte: Gragger hungarológia-felfogásának értelmében az irodalom, nyelvészet, történelem, 
jog, közgazdaság mellett a kulturális élet minden területe képviseltette magát. Később azon-
ban kiterjedt a finnugor, majd az ural-altáji kultúrkörre is, így könyveket kapott Finn- és Észt-
országból, Oroszországból pedig mordvin, cseremisz, votják, zürjén, csuvas és tatár könyvek 
bővítették az állományt.  

Két németországi régi magyar könyvtár felkutatása és megszerzése révén nemcsak két 
rendkívül értékes gyűjtemény járult a könyvtár megalapozásához, hanem Gragger beillesztette 
általuk az újonnan létrehozott Berlini Magyar Tudományos Intézetet Németország, illetve a 
német főváros magyar kultúrtörténeti hagyományainak sorába.   

Rögtön az alapítás évében az Intézethez került a berlini egyetemi könyvtárban őrzött mint-
egy ezer kötetet számláló Ungarische Bibliothek (Magyar Könyvtár). Gragger régi dokumen-
tumokat tárt fel az egykori Berlini Magyar Tanulóifjak Egyesületéről (Bund Ungarischer 
Hochschüler), amelyet a reformkorban, 1842. július 18-án alapított huszonöt Berlinben tanuló 
magyar diák. Szellemi vezérük a hazai gyermekirodalom megteremtője, pedagógus és tanfe-
lügyelő Gáspár János (1816-1892) volt.7 Saját könyvtárral rendelkeztek, a könyveket maguk 
gyűjtötték össze, segítségül tanulmányaikhoz. Később azonban jelentős könyvadományokat 
kaptak Magyarországból: a 40-es évek nagy magyarjai, Bajza, Fáy, Kossuth, Széchenyi, 
Schedel (Toldy), Török Pál, Garay, Vörösmarty, Vajda saját kezű dedikációjukkal küldték el 
műveiket. Kossuth lapja, a Pesti Hírlap félévenként beszámolt a könyvtár állományáról, ezzel 
egyben további adományozásra ösztönözve az írókat és a kiadókat. A diákok nemcsak a ma-
guk számára gyűjtötték a könyveket, hanem abból a célból is, hogy német diáktársaikkal is 
megismertethessék a magyar kultúrát.  

A társaság az alapítás évében megnyitotta a Berlini Magyarok Emlékkönyvét – elődeik 
göttingeni, hallei szép példáját követve, s az utánuk jövőknek egy kis szolgálatot téve –, 
ahogy a bevezetőben meg is fogalmazták. Az Emlékkönyvbe minden Berlinben tanuló vagy a 
városban megforduló magyar beírta a nevét, és néhány információt adott magáról. Így az Em-
lékkönyv nemcsak a berlini egyetem magyar diáktársadalmáról ad képet, hanem, mivel politi-
kusok, művészek, iparosok és kereskedők is időztek itt, a magyar-német kulturális, társadalmi 
és kereskedelmi kapcsolatokat tükröző fontos dokumentum is egyben, s nagy jelentőséggel bír 
a magyar művelődéstörténet számára.8  
                                                           
4 Vö.: Universitäts-Registratur Littr. G. No. 95 Vol. 178/I-II./4-5 
5 Vö.: A Berlini Magyar Intézet Baráti Társasága 1926/27. évre vonatkozó éves beszámolója, BArch, R 
4901/1441, UI 4757  
6 Gragger erről részletesen beszámol folyóirata első számában, UJb. Bd. 1., 1921, 59. 
7 Gáspár berlini éveiről részletesen lásd: Visszaemlékezés életpályámra = Gáspár János 1816–1892. Dokumen-
tumok, Összeáll.: AKNAY TIBOR, Budapest, 2003. 
8 2008-ban elkészült az Emlékkönyvben 1842-től 2006-ig található adatok számítógépes feldolgozása, ezzel 
megnyílt az út az anyagban való kutatáshoz. Lásd: KULCSÁR SZABÓ ERNŐNÉ, A Berlini Magyarok Emlékkönyvé-
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Két év elteltével azonban az alapítók közül csak ketten maradtak Berlinben, s nehogy a 
könyvtár kevésbé gondos kezekbe kerüljön, valamint az egyre bővülő állomány kezelésére 
való tekintettel is, Gáspár javaslatára az egyetemi könyvtárban helyezték el a könyveket. A 
könyvtár átadásáról készített dokumentumot Gáspár 1844. március 19-én írta alá a Berlinben 
tartózkodó összes magyar diák nevében, mindnyájuk reményét kifejezve, hogy az egyetemi 
könyvtárban való elhelyezéssel az alapítás egyik célja, a magyar kultúra külföldi megismerte-
tése könnyebben megvalósulhat. A könyvek ily módon ugyanis bármely nemzet diákjai szá-
mára könnyen hozzáférhetővé váltak, lehetővé téve a magyar irodalomról és a magyar viszo-
nyokról való ismeretszerzést.  

A berlini egyetemi könyvtár felügyeletére bízott Bibliotheca Hungarica egy idő után azon-
ban feledésbe merült, állománya már nem gyarapodott tovább. Az Emlékkönyv bejegyzései is 
megszakadtak, az utolsó 1896-ból való. Nemcsak a diákok nem használták, de Magyarország 
is elfeledkezett a magyar könyvtárról. Gulyás Pál hívta fel rá újra a figyelmet: „A könyvtár 
1867-ig rendesen gyarapodott, azóta stagnál s még mindig a Gáspár-féle katalógus alapján, 
külön van fölállítva. Érdemes volna, ha az illetékes körök figyelme ismét ráirányulna a ma-
gyar literatura e szerény végvárára.”9 

Gragger volt az, aki felfigyelt a régi könyvtárra, és megszerezte intézete számára. Az Em-
lékkönyvet is újra megnyitotta saját bejegyzésével. Ezt követően jócskán megnövekedett a 
bejegyzők száma, a dokumentum őrzi többek között Hankiss János, Négyessy László, Bartók 
Béla Gombocz Zoltán, Cholnoky Jenő, Szekfű Gyula bejegyzéseit, de megfordultak itt írók: 
Babits, Móricz, Herceg Ferenc, Szabó Lőrinc, valamint a hivatalos látogatások alkalmával 
politikusok, miniszterelnökök, miniszterek és követek is, így e nevek arról tanúskodnak, hogy 
ezután intézményesen megszervezve folyt a látogatás.10  

A könyvtár további sorsát Jacobi R. Viktor paptanárjelölt 1917. július 29-i emlékkönyvi 
bejegyzéséből követhetjük nyomon: „Berlini magyar szemináriumunk és annak könyvtára is 
napról-napra gyarapodik. A kultuszminisztérium f. é. julius 12-én kelt engedélye alapján a 
berlini magyarok könyvtára, amely eddig az egyetemi könyvtárban volt eldugva, magyar 
szemináriumunk könyvtárához csatoltatott…”11 Gragger a könyvek számát is említi egyik 
alapvető értekezésében: „Ide került a berlini egyetem könyvtárából az 1842-ben alapított 
’Berlini Magyar Könyvtár’-nak körülbelül ezer kötete”.12 

A reformkori magyar diákok egyesületének könyvtára kezdettől fogva ott állt tehát a Ma-
gyar Intézet könyvei között, kicsiben képviselve azt a szellemiséget, ami Gragger intézetét 
áthatotta. A könyvtár megszerzésével Gragger nemcsak a meglevő kultúrtörténeti hagyomá-
nyokra építette intézetét, hanem az egyesületet ezáltal intézete elődjének ismerte el. 

A másik régi magyar könyvtár, aminek a megszerzése igen nagy jelentőséggel bírt a Ma-
gyar Intézet számára, a hallei Kassai-féle könyvtár, amit Cassai (Kassai) Michaelis György 
wittenbergi egyetemi tanár, dékán alapított a 17. században. Az intézeti könyvtár vitathatatla-
nul legértékesebb egysége, a Kassai-féle gyűjtemény, a Halléból Berlinbe került Bibliotheca 
Nationis Hungariae csak kemény harcok árán került Gragger intézetébe 1921-ben. Gragger 

                                                                                                                                                                                     
nek számítógépes feldolgozása, Debreceni Egyetem, 2008.  
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/78156/1/Szakdolgozat1.pdf 
9 GULYÁS PÁL, Magyar könyvtár a berlini egyetemen, Magyar Könyvszemle Új folyam, 1911, 386. 
10 Az Emlékkönyv a Berlini Magyar Tudományos Intézetben volt elhelyezve, ahonnan a berlini légitámadások 
idején került el, ekkor a könyv 81. lapjának megjegyzése szerint Farkas Gyula az OSzK őrizetére bízta (ott Fol. 
Hung. 2358 jelzeten volt a Kézirattár állományában), ahonnan 1958. június 18-án került vissza a berlini egyetem 
Finnugor Intézetébe. Jelenleg az egyetem magyar tanszékén (Seminar für Hungarologie), a tanári szobában, a 
Gragger-archívum anyagaival egy helyen található a könyv, ma is folyamatosak benne a bejegyzések, de csak a 
tanszéken megforduló vendégek jegyzik be nevüket. 
11 KULCSÁR SZABÓ, I. m., 8.  
12 GRAGGER, I. m., 2. 
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törekvéseit mind a hallei egyetem, a wittenbergi professzori kollégium, a Hallei Magyar Egy-
let, mind pedig a magyarországi evangélikus egyház kifejezett tiltakozása ellenére siker koro-
názta. Annak ellenére, hogy a külföldi magyar intézetek közül a berlini a leginkább kutatott, a 
szakirodalom mindezidáig csak érintőlegesen foglalkozott a témával, nem tért ki a könyvtár 
megszerzésének módjára és annak folyamatára. Ezt a hiányt szeretném ezennel pótolni, hogy 
ebben a tulajdonjogi kérdéseket is felvető helyzetben tisztábban láthassunk. A könyvtár meg-
szerzésével kapcsolatos dokumentáció a berlini szövetségi levéltárban (Bundesarchiv) kutat-
ható.  

Kassai (Cassai) Michaelis György (1640-1725) Bars megyei születésű protestáns exuláns 
wittenbergi egyetemi tanár, dékán magánkönyvtárát és teljes vagyonát a Wittenbergben tanu-
ló magyar diákokra hagyományozta, nemzeti művelődésünk szempontjából jelentős szerepet 
játszó könyvtárat alapítva ezzel.  

A lutheránus egyházi értelmiség műveltségét a 18. század első felében Németország 
evangélikus központjaiban szerezte. Legtöbbjük az 1502-ben alapított konzervatív wittenber-
gi egyetemet látogatta, a közeli, 1694 óta fennálló pietista szellemű hallei egyetemen viszont 
a kor legnevesebb prédikátorai, tudósai tanultak. A magyarországi diákok szellemi kolóniát 
alkottak, aminek különállását és megerősödését vonta maga után Kassai hagyatéka. 

A prédikátornak készülő magyarországi diákok leglátogatottabb külföldi tanulmányi helye 
már a reformáció évtizedeiben is Wittenberg volt. A nagyszámú diákság szükségét érezte egy 
őket összefogó szerv létrehozásának, így 1555-ben megalapították a wittenbergi Coetus 
Ungarorumot. A coetuson belül közös tudományos munka folyt, tagjai önálló könyvtárt gyűj-
töttek maguknak.13 A diákok tanulmányaik befejezésekor könyveiket a közös könyvtárra 
hagyták, ami az állomány állandó gyarapodását jelentette, de a coetusnak juttatott pénzado-
mányokból is vásároltak könyveket.  A 17. századból nem maradtak fenn adatok a könyvtár-
ról, de valószínűsíthető, hogy maga Kassai is használta a közös magyar könyvgyűjteményt 
vittenbergai diák korában (1675-1681).   

Kassai a diákközösség gyűjteményét is hasznosítva 1725-ben könyvtárat alapított a witten-
bergi egyetemen tanuló magyarországi diákok számára, amikor – örökösei nem lévén – a diá-
kokra hagyta teljes vagyonát és könyvtárát, létrehozva ezzel német földön az első magyar 
kultúrintézetet.  Utolsó akaratát német, majd latin nyelvű végrendeletben rögzítette. 1725. 
augusztus 6-án kelt a második és egyben végleges latin nyelvű végrendelet-változata,14 a hoz-
zácsatolt katalógus azonban elveszett, így nem lehet pontosan tudni, hány kötetből állt a gyűj-
temény. Kassai halálától, 1725-től kezdve a protestáns hagyományokban és kincsekben gaz-
dag könyvtár a magyarországi diákok szellemi életének központja lett. Nemcsak a Witten-
bergben tanuló diákok használták a könyvtárat, hanem az összefogta a Hallét és a többi közeli 
egyetemet látogató diákságot is. Mivel Kassai a házát is a diákokra hagyományozta, ebben 
őrizte a könyveket a könyvtár két őre, a kusztoszok, akik a házban is laktak. Az állományt 
ezután szervezetten gyarapították tovább. A legértékesebb szerzemény Rotarides Mihály, a 
fiatalon elhunyt irodalomtörténész kéziratgyűjteménye volt, amit 1755-ben vásároltak meg, és 
illesztettek be a könyvtár állományába. Ekkor készítette el a könyvtár katalógusát Látsny 
Ádám, az akkori könyvtáros15. A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárába került (Quart. lat. 
16 jelzésű) 166 írott oldalra terjedő kéziratának címe: Catalogus librorum, dissertationum et 
manuscriptorum variorum ad rem Hungaricam praecipue facientium ex bibliotheca, quae 
Vitebergae est Hungarorum congestus ab Adamo Latsny Turotzensi. Vitebergae Saxonum die 
                                                           
13 Erről részletesebben ld.: SZABÓ GÉZA, Geschichte des Ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg. 
1555-1613., Akademischer Verlag, Halle (Saale), 1941. Szabó a coetus könyvtárával a Die gemeinsame Biblio-
thek című fejezetben foglalkozik. 
14 Vö.: FITZ JÓZSEF, Georg Michaelis und seine Bibliothek. Aus den Forschungsarbeiten der Mitglieder des 
Ungarischen Instituts und des Collegium Hungaricum in Berlin, Walter de Gruyter, Berlin, 1927. 
15 Latsny Ádám (?-1796) Turóc megyei származású, Wittenbergben tanult necpáli tanító majd lelkész.  
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XV. Nov. A. B. S. MDCCLV. A kézirat utolsó lapján olvasható bejegyzésből (Descriptum ex 
exemplari bibliothecae Saghiensis multis erroribus referto per exactoris scribam Harkamp ... . 
2-a Jan. 1785.) azonban látható, hogy egy harminc évvel később készült másolatról van szó, 
az eredeti valószínűleg elveszett16. A katalógus, ahogy már címében feltünteti, három egység-
re tagolja a könyvtár anyagát. Az első egységben a nyomtatványokat gyűjti össze, a második-
ban a Wittenbergben tanuló diákok nyomtatásban megjelent értekezéseit veszi sorra, a harma-
dikban pedig azok a kéziratok szerepelnek, amelyeket Rotarides hagyatékából megvásároltak 
a diákok. A kéziratos katalógus mintegy 1330 bibliográfiai egységet tartalmaz.  

A 18. század végére a gyűjtemény a kéziratokkal együtt megközelíti a kétezer kötetet, an-
nak ellenére, hogy a könyvek őrzése és kezelése nem volt mindig megfelelő.17 Volt, hogy a 
diákok elzálogosították őket, vagy fidibuszt készítettek a kéziratlapokból, de a hétéves háború 
is károkat okozott az állományban.   

Közel száz évig működött a könyvtár az alapítás helyén, míg a napóleoni háborúk követ-
kezményeként, Wittenberg Poroszországhoz történő csatlakoztatásával beszüntette működé-
sét az egyetem, majd 1817-ben a hallei egyetemmel vonták össze. Az így létrejött Friedrichs-
Universität Halle-Wittenberg könyvtárába, Halléba került a Magyar Könyvtár 1823-ban, 
annak állományát mintegy negyedével megnövelve. A könyvtár őrzéséről hivatalos módon 
gondoskodtak – noha a könyveknek 1890-ig mindig volt magyar diákőre is –, ami azt jelen-
tette, hogy megszűnt a közvetlen és napi kapcsolat a diákok és a könyvek között.  A könyvtár 
mellett a magyar ösztöndíjak is Halléba kerültek: a vallási üldözések elől menekült patrióták 
alapítványai, a Kubiny (1711), a Cassai (1724) és a Temlin (1749) ösztöndíjak. A Kassai-
alap közvetlen felügyeletét egy professzori testület (Collegium der Professoren der 
Wittenberger Stiftungen) látta el. Egy 1831-ben hozott rendeletben az ösztöndíjakat össze-
vonták magyar ösztöndíj néven, az abban részesülők évi 300-500 márka közötti összeghez 
jutottak.18 

A könyvtár régi, wittenbergi pecsétjén Bibliotheca Nationis Hungaricae jelzés található a 
könyveken, míg az újabb, hallei pecséten Bibliotheca Hungarica Halensis. Az egyetemi 
könyvtár 1890-től külön gyűjteményként (Ungarische Bibliothek) kezelte az állományt, s 
megkezdődött a könyvek és kéziratok több évtizedig tartó leírása és katalogizálása.19  

Az egyetemegyesítéstől kezdve a század első felében 161 beiratkozott hallgató tanult Hal-
léban, a század második felében 185 diák, majd az első világháborúig 200 fölé emelkedett a 
számuk.20 A háború alatt magyar diákok nem érkeztek Halléba, azután pedig nem a teológiai 
vagy bölcsészeti tanulmányok vonzották ide őket, hanem főleg a gazdászati stúdiumok. Az 
újonnan érkező diákok azonban már nem használták könyvtárukat, így az értékes kötetek 
lassan feledésbe merültek.  

                                                           
16 A kézirat teljes szövegét kiadták 2005-ben: ILDIKÓ GÁBOR (Hg), Bibliotheca Nationis Hungariae. Die ungari-
sche Nationalbibliothek in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle. Der Katalog aus 
dem Jahr 1755, Textausgabe der Handschrift der Széchényi Nationalbibliothek Budapest. Mit Beiträgen von 
István Monok und Dorothea Sommer, Hildesheim, 2005. 
17 Vö.: BUCSAY MIHÁLY, Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban, Budapest, 1941. 
18 Az ösztöndíjakról részletesen lásd: Die Wittenberger Benefizien. Rede zur 100 jährigen Gedenkfeier der 
Vereinigung der Universitäten Wittenberg und Halle. Am 2. Juni 1917 gehalten von dem Ephorus des 
Wittenberger Professoren-Kollegiums, Carl Robert. Hallische Universitätsreden 5, Halle(Saale), 1917.   
19 Érdemes megjegyezni, hogy a könyvtár legértékesebb részéről, a kéziratokról külön katalógus is készült 
(1911), majd megjelent nyomtatásban: HEINRICH REINHOLD, Die Handschriftensammlung der Ungarischen 
Nationalbibliothek zu Halle, Zentralblatt für Bibliothekswesen XXX. Jg., 11. Heft, Leipzig, 1913. Majd: PÁLFY 

MIKLÓS, Katalog der Handschriftensammlung der Hallenser Ungarischen Bibliothek, (Arbeiten aus der 
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a. d. Saale Bd. 4.), Halle/Saale, 1965. 
20 Vö.:  RALF-TORSTEN SPELER, „His conveniebant cives Pannones”: Wissenschaftliche Beziehungen zwischen 
Ungarn und den Universitäten Wittenberg und Halle von der Gründungszeit bis zur Gegenwart anhand der 
Universitätsakten, THOMAS BREMER (Hg.): Grenzen überschreiten. Beiträge zur deutsch-ungarischen Kultur-
wissenschaft, Colloquium Halense, Band 2. Halle an der Saale, 35.  
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Gragger szüntelenül fáradozott könyvtára fejlesztésén. Hamarosan felkeltette figyelmét a 
Halléban levő régi magyar anyag, ami nézete szerint Berlinben, a Magyar Intézetben kerülne 
a legmegfelelőbb helyre ahhoz, hogy a hungarológiai kutatómunkába bevonható lehessen. 
Első lépésként ez ügyben 1920. február 26-án beadványt készített a kultuszminisztérium 
számára.21 A kultuszminisztérium rendeletére hivatkozik, mely előírja, hogy az egyes külföl-
di kultúrkörök kutatását centralizálni kell egy-egy egyetemhez kötötten. Mivel a magyarság-
gal kapcsolatos kutatások a berlini egyetemen folynak a Magyar Intézetben, ezért minden 
Magyarországra vonatkozó tudományos anyagot az itt folyó munkák szolgálatába kell állíta-
ni. A halle-wittenbergi egyetem könyvtárában található Magyar Könyvtár használaton kívül 
parlagon hever, mivel a soproni és debreceni teológiai fakultás megalapítása óta a magyar 
teológus hallgatók már nem Halléban tanulnak. A könyvtár önállósága az 1890. november 
25-i miniszteri rendelettel úgymond megszűnt, szervezetten is az egyetemi könyvtárhoz csa-
tolták, őrzését ettől kezdve csakis egyetemi könyvtáros láthatta el, s az alapító rendelkezése 
szerinti külön elhelyezés sincs biztosítva. A könyvtár tudományos kutatása, katalógusának 
megjelentetése nincs tervbe véve. Gragger érthetetlennek tartja, hogy miközben az egyetemi 
tanszékek könyvtáruk fejlesztésével kapcsolatosan a legnagyobb nehézségekkel küzdenek, a 
berlini egyetem és az Intézet számára nagy jelentőségű Magyar Könyvtár Halléban holt 
anyagként létezzen. Mindezekért kéri a minisztérium intézkedését az ügyben, hogy a már 
nem is az alapítólevél rendelkezései szerint működő Magyar Könyvtár Berlinbe áthelyeztes-
sék. Mivel a könyvtárral ösztöndíj-alapítványok is összekapcsolódnak, kéri ezek áthelyezését 
is, így az alapítvány értelmében a tudományos munkát végző magyar diákok számára kiosz-
tásra kerülhetnének.  Az ösztöndíjak korabeli értékét 70000 márkára becsüli. 

Gragger kérelmére a kultuszminisztérium egy hónapon belül reagált. 1920. március 15-én 
levelet intézett a felügyelete alá tartozó Könyvtárügyi Tanácshoz22 (Beirat für Bibliotheks-
Angelegenheiten). Mivel a grémium feladata a könyvtári vonatkozású ügyekben való véle-
ménynyilvánítás, javaslattétel volt, állásfoglalást kér az ügyben, a Magyar Intézet számára 
való rendkívüli fontosságra hivatkozva, emlékeztetve a magyar kultúrkörrel kapcsolatos ku-
tatások egy helyre koncentrálásának szükségességére. Az iratot Carl Heinrich Becker – a 
későbbi porosz kultuszminiszter – helyettes államtitkári minőségében írta alá.   

A Tanács a minisztériumi átiratra július 3-án válaszolt, miután felvette a kapcsolatot a 
halle-wittenbergi egyetem könyvtárával, s a könyvtárigazgató, Karl Gerhard június 18-án írt 
hat és féloldalas szakvéleményét függelékben csatolta.23 Gerhard álláspontja szerint nem az a 
kiindulópont az ügyben, hogy a Magyar Könyvtár hol tölti be hasznosabban funkcióját, Hal-
léban vagy Berlinben, hanem ez egy tisztán jogi kérdés. Azt kell megvizsgálni, hogy az ala-
pító testamentumát értelmezve egyáltalán megengedhető-e az áthelyezés. A wittenbergi és 
hallei egyetem egyesítését rögzítő okirat szerint (1817. április 12. §6.) Halle rendelkezik a 
wittenbergi könyvtárakkal is. A Cassai-ösztöndíj,24 aminek kamataiból magyar diákok része-
sültek, a testamentum alapján a wittenbergi egyetem tulajdona lett. Az egyetemegyesítés után 
a Cassai-féle és a többi wittenbergi ösztöndíj is Halléba került, felügyeletét az egyesítő okirat 
(§10) szerint hat professzorból álló testület (Das Collegium der Wittenberger Professoren) 
látja el. A könyvtárral kapcsolatban megjegyzi, hogy külön helyiségben helyezték el, bár 
gyakran költöztették. Őrzését magyar diák könyvtárosok látták el, akik sokszor váltották 
egymást, és néhányan igen hanyagok voltak, felügyeletük alatt sok kötet elveszett. Ezek alap-
ján született meg a döntés a professzori kollégiummal egyetértésben, hogy a könyvtár (1891. 
február 15-i hatállyal) kerüljön át az egyetemi könyvtár helyiségeibe, és egyetemi könyvtáros 

                                                           
21 BArch, R 4901/1439, UI 5506 
22 BArch, R 4901/1439, UI 5506 
23 BArch, R 4901/1439, UI 7648 (A dokumentumon kézzel írottan egy UI 6713 jelzés is található)  
24 Kassai neve a német forrásokban mindenütt a név latinos változatában (Cassai) szerepel. A források feldolgo-
zásakor ezt a variánst közlöm. 
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felügyelje. Ezzel az intézkedéssel természetesen nem szűnt meg a könyvtár önállósága. Kü-
lönálló helyen, az egyetemi könyvtár raktárhelyiségében van felállítva, saját katalógussal. A 
békekötés óta újra vannak magyar diákok, jelen szemeszterben 22 diák, akik használják is a 
könyvtárt, szó sincs tehát arról, hogy az állomány holt anyaggá vált volna. A könyvtár értékét 
véleménye szerint túlbecsülik. Kevés számban vannak magyar vagy Magyarországgal kap-
csolatos könyvek, az állomány kétharmad részben német és latin nyelvű, főképp teológiai 
tárgyú művekből áll, melyek a Magyar Intézetben folyó kutatási területeken kívül esnek. Az 
értékes Rotarides kéziratok 21 kötetéből pedig csak 7 került Halléba, a többi a könyvtár őrzé-
sét korábban gyakorló magyar diákok hanyagsága következtében elveszett. Mivel tehát olyan 
értékekről van szó, melyek az alapító testamentumának megfelelően az egyetem tulajdonát 
képezik, Gragger professzor kérvényét elutasítja.  

A Könyvtárügyi Tanács tehát Gerhard szakvéleményének birtokában reagált a minisztéri-
umi megkeresésre július 3-án, elutasító választ adva. A Tanács elnöke, Adolf von Harnack a 
Polgári Törvénykönyv megfelelő paragrafusait idézve és értelmezve leszögezi, hogy a jogál-
lás szerint a wittenbergi alapítványok jogszerűen kerültek az egyetemegyesítés után Halléba. 
Kizáró okok, mint a közjó veszélyeztetése, vagy a tény, hogy az alapítvány nem tölti be ren-
deltetését, nem állnak fenn, így Gragger kérésének teljesítésére nem lát jogi lehetőséget. 
Éppúgy hasznos lenne a könyvtár a Berlinben tanuló magyar diákok számára, mint ahogy az 
a Halléban tanulóknak, akik száma a tavalyi téli szemeszterben 33 volt, szemben a berlini 22 
diákkal.  A könyvtár állományának negyede, mintegy 1000 kötet magyar nyelvű vagy Ma-
gyarországgal kapcsolatos, sok kézirat pedig az ország történetével foglalkozik, így ez a rész 
a Magyar Intézet számára bizonyára sok haszonnal járna. Azonban az intézetet elsősorban 
nem a magyar diákok érdekében alapították, hanem a német kutatók és érdeklődők számára 
nyújt lehetőséget ahhoz, hogy behatóan foglalkozhassanak a magyar kultúrkörrel. Cassai 
testamentuma ezzel szemben világosan kimondja, hogy alapítványának a magyar diákok ja-
vát kell szolgálnia.  

Graggerhez mindkét állásfoglalás eljutott. Mivel fontosnak tartotta a Könyvtárügyi Tanács 
pártfogását megnyerni az ügynek, 1920. október 18-án reagált az eddigiekre.25 Ismerteti a 
magyar kultuszminisztérium október 4-i, számára megküldött véleményét, miszerint a ma-
gyar diákok jelenlegi szűkös anyagi lehetőségeinek, a pénz elértéktelenedésének, valamint a 
könyvbeszerzés nehézségeinek ismeretében üdvözölni tudná annak megvalósulását, ha az 
eszközök, melyek a magyar diákok számára biztosítva vannak, egy helyen összpontosulná-
nak, ami a jelenlegi széttagoltság mellett sokkal célszerűbb megoldást jelentene. Saját véle-
ményét hozzáfűzve megjegyzi, hogy itt nem jogi, hanem praktikussági szempontokról van 
szó. A tudományosság mai nehéz helyzetében célszerű a meglevő értékek legmegfelelőbb 
felhasználhatóságának elvét érvényesíteni. Mind a Magyar Intézet, mind pedig a Berlinben 
tanuló magyar diákok (akik száma – a pontosítás kedvéért – míg Gerhard adatai szerint Hal-
léban 22 fő, addig Berlinben, ugyanabban a periódusban 100 diák volt, további 500-at nem 
tudtak felvenni) érdekének az felelne meg, ha a hallei anyag Berlinbe kerülne, ahol Kassai 
testamentumában meghatározott felügyeletét is megfelelő módon láthatnák el. A levélhez 
csatolja a Berlini Magyar Tanulóifjak Egyesületének véleményét is, akik 1842-ben alapított 
könyvtárukat már az Intézetre hagyományozták, s most támogatják őt a hallei anyag meg-
szerzésének ügyében. 

A wittenbergi professzori testület (Das Collegium der Wittenberger Professoren) Halléban 
csak az ősz folyamán szerzett tudomást a kérelemről, amikor a rektortól és az egyetemi ta-
nácstól megkapták az eddigi információkat. November 30-án mind a minisztérium mind a 
Könyvtárügyi Tanács számára megküldték állásfoglalásukat a jogi helyzetet tisztázandó.26 
Felhívják a figyelmet arra, hogy a vitatott könyvtár ügyében, mint minden egyéb wittenbergi 
                                                           
25 BArch, R 4901/1439, UI 7648 
26 BArch, R 4901/1439, UI 8158 
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alapítvány ügyében is a törvény szerint kizárólag a professzori kollégium kompetens tárgya-
lásokat folytatni. Az ezt kimondó rendelkezésről 1818. május 2-án királyi határozat született. 
A könyvtár főfelügyeletét az 1831. október 17-i szabályzat (§12b) határozataként az ephorus 
látja el. A Magyar Könyvtár elnevezést teljességgel félrevezetőnek tartják, mert nem utal a 
halle-wittenbergi egyetemre mint jogos tulajdonosra. Helytelen a magyar alapítványi ösztön-
díjakat a könyvtárhoz tartozónak tekinteni, pont fordított a helyzet: Cassai a Wittenbergben 
tanuló magyar diákok számára hozta létre alapítványát, melyhez könyvtár is tartozik. A há-
rom magyar ösztöndíj-alapítvány, amit 1831-ben össze is vontak, független a könyvtártól. A 
magyar ösztöndíjak a wittenbergi ösztöndíjak részét képezik, azoktól jogsértés nélkül nem 
leválaszthatók, más egyetem nem rendelkezhet felettük, mint a jogutód halle-wittenbergi 
egyetem. Ugyanez vonatkozik a könyvtárra is, így annak áthelyezése az alapító végakaratá-
nak súlyos megsértését jelentené. Az iratot a testület tagjai: Kattenbusch, Langheineken, 
Roux, Wangerin és Strauch professzorok mellett Robert ephorus írta alá.  

Minden tiltakozás és a tisztázott jogi viszonyok ellenére Konrad Haenisch kultuszminisz-
ter 1920. december 18-i keltezéssel miniszteri rendeletet adott ki,27 melynek szövegét írásban 
megküldte Halléba az egyetemi könyvtár igazgatójának, az egyetem rektorának és az egye-
temi tanácsnak, valamint Berlinben a Magyar Intézet igazgatójának és a Könyvtárügyi Ta-
nácsnak. A berlini egyetem Magyar Intézetét méltatva kiemeli, hogy az Intézet fennállásának 
rövid ideje alatt a magyar kultúrkör kutatásának központjává, a külföld tanulmányozásának 
mintaintézetévé fejlődött. További fejlesztése kiemelt feladat politikai és kultúrpolitikai 
szempontból egyaránt. Mivel a könyvtárigazgatói szakvéleményből az derül ki, hogy a 
könyvtárat több szemeszteren keresztül alig használták, és mivel Halléban főképpen leendő 
mezőgazdászok tanulnak, akiket a könyvtár ideiglenes áthelyezése nem érint hátrányosan, 
meg kell találni annak lehetőségét, hogy a végrendelet megsértése nélkül, a Hallét megillető 
jogok fenntartásával a Magyar Intézetben koncentrálódjanak a magyar anyagok annak érde-
kében, hogy az Intézet rendkívül fontos feladatainak eleget tehessen. Mindezekért a miniszter 
elrendeli, hogy a könyvtár állományából valamennyi magyar nyelven írott, vagy a magyar 
viszonyokra vonatkozó, a gazdálkodást nem érintő anyag ideiglenesen, kölcsönképpen a Ma-
gyar Intézethez kerüljön át. Miközben felvilágosítást kér a könyvek számát és értékét illető-
en, felajánlja, hogy kész kompenzációt nyújtani Hallénak egy későbbiekben meghatározott 
formában.  

Halle gyorsan reagált a rendeletre. A Wittenbergi Professzori Collegium ephorusa, Carl 
Robert 1921. január 14-én kézzel írt levélben28 ad hangot sérelmüknek, miszerint a kultusz-
miniszter döntése meghozatalakor nem vette figyelembe november 30-i, a Könyvtárügyi Ta-
nácsnak küldött tényfeltárásukat. Ebben világossá tették, hogy a könyvtár feletti felügyeletet 
a kollégium látja el, így kérik, hogy a további tárgyalásokat kizárólag velük folytassák. Mér-
legelniük kell, hogy a tervezett intézkedés összeegyeztethető-e a végrendeletben foglaltakkal. 
Addig kérik a rendelet végrehajtásának felfüggesztését. 

Az egyetemi könyvtár 1921. január 15-én küldte meg jelentését a kért könyvekről.29 A 
könyvtár állományából kölcsönadandó rész 1531 kötetből áll, magyar nyelven íródott, de 
nem képez zárt egységet, inkább véletlenszerűen összeállított gyűjtemény benyomását kelti. 
Értéke a korabeli könyvárak mellett 8-10000 márkára becsülhető. A kötések kevés kivétellel 
jó állapotban vannak. A kompenzációval kapcsolatban előterjeszti kérését, mely szerint az 
egyetemi könyvtár érdekeit szolgálná, és a professzori kollégium elkeseredettségén is módo-
sítana, amennyiben a miniszter felvenné a könyvtárt azon intézmények sorába, melyek a mi-
nisztérium támogatását élvezik.  

                                                           
27 BArch, R 4901/1439, UI 7648 
28 BArch, R 4901/1439, UI 5203 
29 BArch, R 4901/1439, UI 5204  
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A miniszteri válaszra a wittenbergi professzorok által hiányolt november 30-i levélre hi-
vatkozva január 25-én került sor.30 A válasz a miniszteri rendeletben foglaltak megismétlését 
tartalmazza, egyetlen új eleme egy rövid megjegyzés, mely szerint szó sincs a Cassai-
könyvtár mellett a magyar ösztöndíjak berlini áthelyezéséről.31 Az ephorus január 14-i leve-
lére február 14-én32 a hallei egyetemi kurátornak címzett válaszában a kultuszminiszter meg-
ütközésének adott kifejezést: jóllehet a Cassai-könyvtár feletti felügyeleti jogot az ephorus 
gyakorolja, ez azonban nem zárja ki, hogy miniszteri jogkörénél fogva másképpen ne rendel-
kezhessen, amennyiben azt szükségesnek ítéli. Egyben felhívja a kollégium figyelmét a fen-
tiek tudomásulvételére.   

Gragger január 31-én köszönőlevelet fogalmazott meg Beckernek kérése hathatós támoga-
tásáért,33 Tóth kultuszminisztériumi államtitkár nevében is, aki arról tájékoztatta, hogy a ma-
gyar kultuszminisztériumban nagy örömmel fogadták a hírt. A tiltakozások azonban nem 
maradtak abba. A következő hónapban, február 14-én tiltakozó nyilatkozatot fogalmazott 
meg a Hallei Magyar Egylet (Ungar-Verein Halle),34 a kultuszminiszternek címezve. A ma-
gyar diákok szövetségeként alapított Egylet egyik célja mindig is a diákok érdekeinek képvi-
selete volt. Most is ebben a funkciójában fordul a kultuszminiszterhez azzal a kéréssel, hogy 
vonja vissza rendeletét a Magyar Könyvtár Berlinbe helyezésével kapcsolatban. Kérésük 
indoklásaképpen arra hivatkoznak, hogy nem áll fenn az a helyzet, miszerint a könyvtár nem 
látogatott. A kölcsönzési füzet tanúsága szerint a könyvtárt 1914-ig szinte minden magyar 
diák használta, csak a háborús évek alatt szünetelt a használata, amikor nem volt magyar diák 
Halléban. Igaz, hogy jelenleg nem jönnek magyar teológus diákok, de ennek az oka a pénz 
rossz átváltásában keresendő. A magyar evangélikus egyház újra küldeni fogja fiait mind az 
évszázados hagyományok okán, mind pedig, mert a 18. században alapított ösztöndíjak a 
diákok rendelkezésére állnak. Az Egylet kötelezve érzi magát arra, hogy tiltakozzon a vég-
rendelet megsértése és azon szándék ellen, hogy könyvtárukat, ami számukra a haza egy ré-
szét jelenti, áthelyezni kívánják.    

Hallén kívül Magyarországról is érkezett tiltakozás. Amint az evangélikus egyház értesült 
a rendeletről, a Magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházegyetem Főjegyzői Hivatala 
február 21-én levelet intézett a kultuszminiszterhez, melyet a Generális Konvent elnöksége 
nevében Raffay Sándor püspök-elnök és Zsigmond Jenő főfelügyelő-helyettes írt alá.35 A 
Bibliotheca Hungarica alapítója jogutódjának tekintve magukat kizárólagos jogot formálnak 
arra, hogy a könyvtár sorsáról döntsenek. Ezért protestálnak az ellen, hogy megkérdezésük 
nélkül határoztak Berlinbe helyezéséről. Az a kívánalmuk, hogy a történelmi szempontokra 
való tekintettel is, a könyvtár a halle-wittenbergi egyetem könyvtárában maradjon. 

A kultuszminiszter nem válaszolt a tiltakozó levélre. Ezt Gragger tette meg helyette, miu-
tán az egyház iratát a minisztériumból átküldték neki. Az előző dokumentumhoz hozzáfűzött, 
külön jelzet nélküli, március 9-én kelt levelében megjegyzi, azért ragadja magához a lehető-
séget a válaszadásra, mert úgy látja, az evangélikus egyház rosszul van tájékoztatva. A Ma-
gyar Intézetnek nincs szándékában a könyvtárat kisajátítani, kizárólag kölcsönképpen helye-
zik át Berlinbe – a miniszteri rendeletnek megfelelően – a tudományos kutatáshoz szükséges 
könyveket és kéziratokat, melyek feldolgozása a könyvtár és a magyar tudományosság érde-
keit egyaránt szolgálni fogja. Miután a magyarországi illetékes körök jóváhagyták a berlini 

                                                           
30 BArch, R 4901/1439, UI 8158 
31 Az alapítványi ösztöndíjak így nem kerültek Berlinbe, Halléban maradtak, ahol a 20. század 40-es éveiben 
még kiosztásra kerültek. Az NDK létrejöttével az ösztöndíjak megszűntek. 
32 BArch, R 4901/1439, UI 5203 
33 BArch, R 4901/1439, UI 5280 
34 BArch, R 4901/1439, UI 5369  A Hallei Magyar Egyletet 1863-ban alapította tizenegy magyar teológus diák, 
1943-ig működött, működése nem volt mindig folyamatos. Tagjai közül került ki a Kassai-könyvtár második 
kusztosza. 
35 BArch, R 4901/1439, UI 5409 
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áthelyezést, Gragger reményét fejezi ki azzal kapcsolatosan, hogy az evangélikus egyháztól 
ezek után nem érkezik több tiltakozás.   

Az evangélikus egyház elnöksége nem tarthatta kielégítőnek Gragger válaszát, hiszen egy 
sajátos jogi helyzet állt fenn, melynek központi kérdését, a jogutódlást Gragger álláspontja 
nem érintette (bár nem is érinthette, mivel nem volt kompetens a kérdés megítélésében).  Az 
egyház joggal sérelmezte, hogy tiltakozó levelére nem reagált a kultuszminiszter. Ezért a 
Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége július 16-án ismételten levelet intézett a kul-
tuszminiszterhez.36 A Bányai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület pecsétjével ellátott tiltakozó le-
vélben megismétlik az előző kérelmükben leírtakat, s miután arra nem érkezett válasz, szük-
ségesnek tartják, hogy kifejezzék újbóli tiltakozásukat. A Bibliotheca Hungarica a magyar 
evangélikus egyház tulajdona, rajta kívül senki nem jogosult a könyvtárt vagy annak egy 
részét máshova áthelyezni, még kölcsönképpen sem. Halléba az engedélyükkel került át az-
zal a kikötéssel, hogy ott külön gyűjteményként kezeljék. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a 
könyvtár Halléban maradjon, s kérik az 1920. december 18-i kultuszminiszteri rendelet hatá-
lyon kívül helyezését. Ahhoz természetesen beleegyezésüket adnák, hogy a könyvtár egyes 
köteteit a Magyar Intézet kikölcsönözze.  

A levéltári iratok között nem találtam miniszteri választ a magyarországi tiltakozásra. 
Nem gondolom, hogy a gondosan őrzött dokumentumok közül éppen ez hiányozna, az tűnik 
valószínűbbnek, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház tiltakozását a kultuszminiszter 
figyelmen kívül hagyta. 

A Wittenbergi Professzori Collegium március 11-én fordult ismételten a kultuszminiszter-
hez:37 január 14-i levelükben foglaltaknak megfelelően fontolóra vették, hogy a tervezett 
intézkedés összehangolható-e az alapító akaratával. Ennek során arra a belátására jutottak, 
hogy noha az alapítványi könyvtár felett gyakorolt felügyeleti joguk alárendelődik a minisz-
térium főfelügyeleti jogának, azonban a könyvtár akár részleges elszállításához is, mivel az 
nem egyeztethető össze az alapító végrendeletének rendelkezéseivel, az államminisztérium 
engedélye szükséges.   

A levéltári dokumentumok tanúsága szerint az utolsó tiltakozást a hallei teológiai kar dé-
kánja (Der Dekan der theologischen Fakultät der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-
Wittenberg) nyújtotta be április 15-én.38 A dékán a leghatározottabb tiltakozását fejezi ki a 
Magyar Könyvtár berlini áthelyezésével kapcsolatban. Arra hivatkozik, hogy mivel egy ala-
pítványról van szó, senki nincs olyan jogkörrel felruházva, hogy annak rendelkezéseit önha-
talmúlag felülírhassa. Ragaszkodik mind a latin, mind pedig a magyar nyelvű rész Halléban 
maradásához. A könyvtár jelenlegi kisebb mértékű látogatottságát azzal magyarázza, hogy az 
itt tanuló magyarok többnyire németajkú erdélyi szászok voltak, ami azonban a határok mó-
dosítása következtében változni fog. Ismételten nagyobb mennyiségben fognak érkezni Ma-
gyarországról a teológus diákok, mert tudják, hogy itt magyar ösztöndíj-alapítványok és a 
régi magyar könyvtár várják őket. 

Gragger április 18-án Halléba utazott, és személyesen is megtekintette a könyvtárt, hogy 
konkrétan kijelölje a könyveket, amelyekre igényt tartott, továbbá azért is, hogy tárgyaláso-
kat folytasson az egyetemi könyvtár igazgatójával és a wittenbergi professzori kollégiummal. 
A látogatást a minisztérium, pontosabban, ahogy utal is rá, Werner Richter miniszteri taná-
csos ösztönzésére tette. Útjáról Richternek beszámolót készített (1921. május 7.),39 melyben 
kifejti, hogy a Berlinbe kért könyveket és kéziratokat a könyvtár VIII. főcsoportjának A és B 

                                                           
36 BArch, R 4901/1439, UI 6832 Ekkorra a kultuszminiszteri poszton személyi csere történt, a funkciót C. H. 
Becker töltötte be. Első kultuszminiszteri működése rövid ideig tartott (1921. április 21-1921. november 7.), 
azonban a hallei könyvtár ügyében már ő hajtotta végre a rendeletet. 
37 BArch, R 4901/1439, UI 5810 
38 BArch, R 4901/1439, UI 6057 
39 A dokumentum külön jelzés nélkül a BArch, R 4901/1439, UI 5409 sz. irathoz csatolva. 
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alcsoportja tartalmazza, így kölcsönbe vételük nem okoz semmilyen technikai problémát, 
hiszen könnyen leválaszthatók a könyvtár többi részétől. Ezeken kívül az állományból szük-
ségük lenne még további mintegy 150 kötetre és a kéziratokra. Ezekről listát készített, amit a 
könyvtár igazgatójának már el is küldött, hogy mielőbb sor kerülhessen ezek elkülönítésére. 
Az ephorustól pedig ígéretet kapott arra, hogy a testület május 1-jéig döntést hoz a könyvek 
esetleges átadásáról, és egy levélváltás során megállapodhatnak a kölcsönszerződés részletei-
ről.  

C. H. Becker a már több mint egy éve húzódó ügyet le akarta zárni, ezért immáron kul-
tuszminiszteri hatalmánál fogva – a professzori testület tudta nélkül – utasította a hallei egye-
tem könyvtárigazgatóját, hogy a kívánt könyveket fenntartás nélkül küldesse Berlinbe. Erről 
a könyvtárigazgató tájékoztatta a testület tagjait, akik az eljárás ezen módját sérelmezve fo-
galmazták meg levelüket május 30-án Beckernek.40 Beszámolnak arról, hogy időközben 
Gragger a minisztérium megbízásából tárgyalásokat folytatott velük, s levélváltásuk során 
(április 25. és május 18.) megállapodtak az átadás feltételeiben. A miniszteri utasítás kiadá-
sával egyidejűleg történt tehát a megegyezés. A professzori kollégium a Magyar Intézetben 
folyó kutatások fontosságára való tekintettel, a minisztérium intenciójának megfelelően haj-
landó a kívánt anyag kölcsönadására, amennyiben annak időtartamát konkrétabban be tudják 
határolni. Gragger megfogalmazása ugyanis, miszerint addig kívánja a könyveket Berlinben 
tartani, míg a hozzájuk kapcsolódó kutatások be nem fejeződnek, túl általános, és fennáll az 
esetleges végleges elszakadás veszélye. Elkészítették a kölcsönszerződés tervezetét, amit 
Graggernek május 18-án, a hallei egyetem kurátorának május 21-én elküldtek, a kurátor pe-
dig május 27-én továbbította a minisztériumba.41 A kölcsönszerződés hat pontot tartalmaz. 
Az első pontban megjelöli a kölcsönadandó könyveket (mintegy 400 kötet). A második pont 
megszabja a kölcsönadás időkereteit, mégpedig öt évben határozza azt meg, hároméves hosz-
szabbítási lehetőséggel. A harmadik pont előírja, hogy a Magyar Intézet biztosítson szaksze-
rű elhelyezést a könyveknek, különálló egységként helyezze el, megtartva régi könyvtári 
jelzeteit. A negyedik pont kimondja, hogy a könyvek oda- és visszaszállításának költségeit a 
biztosítási tételekkel együtt a Magyar Intézet fedezi. Az ötödik pont feltételül szabja, hogy 
amennyiben Halléban egyes könyvekre igény mutatkozik, az Intézet haladéktalanul, saját 
költségén megküldi azokat. A hatodik pontban azt fogalmazza meg a testület, hogy nem kér 
ellenszolgáltatást a könyvekért, de azt elvárja, hogy Berlin tegyen kötelező ígéretet arra, 
hogy nem lép fel igénnyel a kölcsönvett könyvek tulajdonlására vonatkozóan.  

A kölcsönszerződés végleges változatát nem találtam meg, de valószínűleg a tervezethez 
nagyban hasonló vagy azzal megegyező szövegezésű lehetett. Erre utal Gragger kézzel írt 
levele az ephorushoz augusztus 16-án,42 amely a szerződés szövegére való hivatkozásokat 
tartalmaz. Nyomatékosítja, hogy a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően a köny-
vek kölcsönadásról van szó, ezzel mintegy a hatodik pontban megfogalmazott aggályokat 
kívánja eloszlatni. A harmadik pontra utal az a kitétel, miszerint biztosítja az ephorust arról, 
hogy a könyveket különálló gyűjteményként kezeli Cassai-könyvtár (Cassaische Bücherei) 
néven, és megtartja a régi szignatúrákat. A második pontban meghatározott kölcsönzési idő 
azonban fejtörést okoz számára, mint írja, ezt megfontolás tárgyává teszi.   

A könyvek és kéziratok Berlinbe szállítása az őszi szemeszter folyamán történt, és kissé el 
is húzódhatott, legalább is erre lehet következtetni abból a pár soros, kézzel írt levélből 
(1921. december, nap megjelölése nélkül),43 melyben a miniszter Graggertől az iránt érdek-
lődik, hogy megérkeztek-e már Halléból a könyvek. A Kassai-féle könyvtár megszerzése 
Graggernek mindezek alapján – a tiltakozások és a súlyosan felvetődő jogi problémák ellené-

                                                           
40 BArch, R 4901/1439, UI 6405 
41 BArch, R 4901/1439, UI 6353 
42 BArch, R 4901/1439, UI 6832 
43 BArch, R 4901/1439, UI 6912 
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re, a porosz és a magyar kultuszminisztérium támogatásával, főképpen azonban Becker párt-
fogásának köszönhetően – meglepően rövid időn belül sikerült, hiszen az 1920 februárjában 
megfogalmazott kéréstől a könyvek 1921. decemberi megérkezéséig két év se telt el. Gragger 
a hallei anyag mintegy negyedrészét kérte át Berlinbe, vagyis összesen mintegy 865 nyomta-
tott, továbbá 105 kéziratos mű és 100 folyóirattári szám került a Magyar Intézet könyvtárába.  

Sarkalatos kérdés volt azonban a könyvek kölcsönzésének időtartama. Gragger egyetértett 
a kölcsönszerződés szövegével, mindössze egyetlen pontot kifogásolt, nem tartotta valószí-
nűnek ugyanis, hogy a könyvek és kéziratok feldolgozása öt (vagy némi hosszabbítással 
nyolc) év alatt befejeződhet. Kételyének hangot is adott, azonban annak sehol nincs írott 
nyoma, hogy az öt (esetleg nyolc) évre tervezett kölcsönzési idő miképpen hosszabbodott 
meg oly jelentős mértékben, hogy végül is kilencvenkilenc évre szóló tartós kölcsönbe kapta 
meg a könyveket a Magyar Intézet. Esetleg az is elképzelhető, hogy nem készült erről írásbe-
li dokumentum, és a hosszú kölcsön egy szóbeli megállapodás eredményeképpen valósult 
meg.  

Gragger a hallei gyűjtemény katalogizálására Fitz Józsefet kérte fel. A könyvek új számo-
zást kaptak, de megtartották az eredeti hallei szignatúrájukat is. A Halléban maradt egyházi 
rész feldolgozását és katalogizálását először Bucsay Mihály végezte el,44 amikor az 1938-ban 
a hallei egyetem hittudományi karán felállított magyar protestáns egyháztörténeti kutatóál-
lomás (Forschungsstelle für Kirchenkunde Südosteuropas, besonders Ungarns an der 
Theologischen Fakultät der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg) első vezetője lett. A 
kutatóállomás a hungarológia egyházi vonatkozását vizsgálta, és célul tűzte ki a Halléban 
maradt anyag gyarapítását is.45 

A Kassai-könyvtár megszerzésével Gragger a Magyar Intézet könyvtárát nemcsak rendkí-
vül értékessé tette, hanem ezzel a németföldi első magyar kultúrintézetet mintegy beolvasz-
totta Magyar Intézetébe, kétszáz éves kontinuitást biztosítva a Németország felé irányuló 
magyar törekvéseknek.46   

                                                           
44 BUCSAY MIHÁLY, Jelentés a Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai Egyházi Kutatóállomás működésé-
nek első szakaszáról. 1938. május 15–1940. március 31., A Középdunai Protestantizmus Könyvtára. A) sorozat, 
2. kötet, Budapest, 1941. 
45 A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy Wittenbergben is maradtak könyvek, róluk külön katalógus készült: 
ASZTALOS MIKLÓS, A wittenbergi egyetemi könyvtár Wittenbergben maradt részének régi magyar könyvállomá-
nya, Magyar Prot. Egyháztört. Adattár XII., 1928, 123-185. 
46 A könyvtár („Ungarische Bibliothek” megjelöléssel) az utóbbi évekig a Humboldt Egyetem Idegennyelvű 
Filológiák Könyvtárának Finnugor részlegében volt található, különálló egységként kezelve. Katalógusa 2007-
ben készült el: Simon-Szabó (szerk.) 2007.  A katalógus elérhető az interneten is, 88 oldalon, nyomtatható for-
mában tartalmazza mind a hallei, mind a berlini könyvtári jelzéseket:  
http://info.ub.hu-berlin.de/bibliothek/zweigbibliotheken/philologie/Halle_Verz.pdf   
A könyvtár egyes egységei az utóbbi években folyamatosan visszakerültek Halléba, a Hallei Egyetemi és Tarto-
mányi Könyvtárba (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle/Saale). Már 2009-ben megjelent a 
könyvtár honlapján az „Ungarische Bibliothek” oldalon a tájékoztatás, miszerint a „Magyar Könyvtár” 110 kéz-
irata idő előtt, 85 év elteltével visszakerült. Vö.:  
http://bibliothek.uni-halle.de/sammlungen/sondersammlungen/ung_bibliothek/ Az oldal legújabb információi 
szerint pedig már 1228 kötet érkezett vissza Berlinből 90 év után, így lassan teljessé válik a gyűjtemény. Vö.: 
http://bibliothek.uni-halle.de/info/news_2011/ungarische-bibl/ Jelenleg folyamatban van az állomány katalogizá-
lása és felvétele az elektronikus katalógusba (OPAC). A gyűjteményt Dorothea Sommer, a könyvtár igazgatóhe-
lyettese gondozza.  
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The Establishment of the Library for Hungarian Studies at the University of Berlin  

between the two World Wars 

In the years between the two World Wars, Hungarian cultural policy led to the creation of foreign Hungarian 
institutions. In this spirit, the Berlin Hungarian Academy of Sciences was established in 1917 by Robert Grag-
ger, the only Hungarian institution established abroad, which even today has continued to operate without inter-
ruption since its foundation. Gragger considered one of the most important tasks of the institution to be the crea-
tion of Hungarology Library, which still has the largest library in Hungarica material outside the Carpathian 
Basin. 

My presentation deals with the history of its foundation, and within that the most valuable part, the Kassai 
Collection, the history of the acquisition of  the Bibliotheca Nationis Hungariae from Halle to Berlin, based on 
documents found in the Bundesarchiv in Berlin , the processing of which has not yet been carried out . With the 
obtaining of the Kassai Collection  by Gragger, the first German-Hungarian cultural institute merged with the 
Berlin Hungarian Academy of Sciences providing a two hundred year continuity of Hungarian aspirations to-
wards Germany . 

 


