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Brandt Györgyi
Gragger Róbert, a hungarológia

atyja – levelei tükrében

Gragger Róbert századelejei mûvelõdéstörténetünk egyik kiemelkedõ alakja, aki
egy még nem létezõ tudományág – a hungarológia – megalapításán fáradozott. Ma-
gának a tudományágnak is õ adott nevet, kezdettõl fogva használta az ungarológia
terminust, noha ennek elsõ írásbeli elõfordulása csak 1922-ben, az általa szerkesz-
tett és megindított folyóiratban, az Ungarische Jahrbücherben fedezhetõ fel.1

Az ungarológia fogalmán – saját kifejezésével élve – az egész magyar kultúr-
kört feldolgozó tudományt értette. Gragger a hungarológiával kapcsolatos kutatá-
sok kezdeményezõje, szervezõje és aktív mûvelõje is volt, joggal nevezhetem õt
tehát a hungarológia atyjának.

A magyar mint idegen nyelv szekción belül Gragger emlékéhez méltónak tar-
tom, hogy – ha csupán egy elõadás keretén belül is – megemlékezzünk róla és je-
lentõségérõl, s így sokakban tudatosítsuk, hogy kinek a nevéhez is fûzõdik mind-
az, amit a magyar mint idegen nyelvet oktató és kutató kollégák oly hittel és
szeretettel végeznek.

Gragerrõl készült már jónéhány hosszabb-rövidebb tanulmány, magára várat
azonban még egy teljes körû, átfogó, az irodalomtörténészt, szerkesztõt, mûvelõdés-
politikust, tudományszervezõt egyaránt bemutató és elemzõ dolgozat, monográfia.2

Gragger kiterjedt levelezést folytatott. Az Országos Széchényi Könyvtárban
õrzött és eddig még nem kutatott, nem publikált levelei vallanak mindarról az erõ-
feszítésrõl, amit Gragger az új tudományág megteremtése és népszerûsítése érdeké-
ben tett. Levelezését feldolgoztam egy nagyobb tanulmány keretén belül. A levelek
által közelebb kerültem Graggerhez, mivel bennük sokszor igen szubjektív és lel-
kes hangon számol be terveirõl, céljairól és a már megvalósult eredményeirõl. Az
OSZK Kézirattárában 199 levelet õriznek. Legtöbbjük (93 db) édesanyjához,
Gragger Vilmához szól, magánjellegû. A többi azonban forrásértékû, kiváló doku-
mentum. Közülük 52 darab íródott Magyary Zoltánhoz, a kultuszminisztérium mi-
niszteri tanácsosához, 24 darab pedig gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatás-

1 vö. Ungarische Institute für Geschichtsforschung, Ung.Jb. Bd. II. 1922. 211.
2 A szerkesztõk pontosító kiegészítése: (1) Schneider Márta (A Berlini Magyar Intézet és Collegium

Hungaricum. Regio 4 (1992): 72–101.) átfogó feldolgozása; (2) A Nemzetközi Gragger-szimpózium (NHK,
Budapest, 1991. szeptember 20.) sokoldalú elõadás-anyaga (Hungarológia 2: 1993.)
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ügyi miniszterhez. Az említett 52 levél 3 év alatt íródott (1923—26), tehát igen nagy
gyakorisággal írt, hosszú levelekrõl van szó. Tematikailag a legtöbb levél a
Collegium Hungaricummal foglalkozik, létrehozásának körülményeivel, a benne
folyó munka megszervezésével.

Az OSZK-n kívül a berlini Gragger-archívumban is õriznek leveleket. Ezeknek
a feldolgozása az életmû teljesebb megítéléséhez, járulhatna hozzá.

Jelen elõadásomban Gragger tevékenységének rövid keresztmetszetét szeretném
adni, természetesen levelei tükrében, kutatásaim eredményeinek felhasználásával.

Amikor Gragger a berlini egyetem magyar tanszékén katedrát kap, már meghatá-
rozó Eötvös-kollégiumi évek és tanári tapasztalat áll mögötte, valamint számos iroda-
lomtörténeti elemzés, a magyar irodalmat, történelmet, kultúrát népszerûsítõ tanulmány.

Óriási jelentõségû esemény volt a magyar tudományos élet történetében annak
a megvalósulása, hogy 1916-ban Nyugat-Európa egyik legnagyobb egyetemén,
Berlinben tanszéket kapott a magyar nyelv és irodalom. Intézményesen is megkez-
dõdhetett a munka Magyarország külföldi megismertetésével kapcsolatban.

A tanszékhez mûködésének kiegészítésére még az alapítás évében Magyar Sze-
minárium (Ungarisches Seminar) csatlakozott. Gragger vezette a szemináriumokat
és a nyelvtanfolyamokat, emellett pedig elõadásokat tartott. Az év vége felé írt le-
velében hangot ad annak a lelkesedésnek, amely eltölti õt, és arra sarkallja, hogy a
megkezdett úton továbbhaladjon:

„Munkásságommal tökéletesen elégedett vagyok. Jó és mûvelt hallgatóim van-
nak. Sõt igen megható dolgot is mondhatok. Néhány tábori levelet kaptam,
melyekben többen kérnek, küldeném meg nekik rendszeresen elõadásaim me-
netét és bibliográfiáját, mert ha már fizikailag nem vehetnek részt legalább ott
kint akarnak lépést tartani hallgatóimmal. Ilyen publikumnak érdemes teljes
odaadással hirdetni kultúránkat. S kell-e több, mint látni, hogy munkásságunk
hasznos, sõt egész nemzetünkre nézve jelentõs? Majdnem boldog vagyok”3

1917-ben már több mint kétszáz hallgató látogatja a tanfolyamokat. Levelében
ismét az öröm és a lelkesedés hangja csendül fel:

„Magamról annyit, hogy szerettem volna husvétra hazamenni, de a tanítványok
oly buzgók, hogy nagycsütörtökön még és husvét keddjén már jöttek a szemi-
náriumba a magyar nyelvi tanfolyamokra, melyek, lévén gratis és publicissime,
igen látogatottak”.4

3 G. R. levele ismeretlenhez. Berlin, 1916. nov. 21.
4 G. R. levele Gulyás Pálhoz. Berlin, 1917. ápr. 11.
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 1917 októberében a szeminárium Berlini Magyar Tudományos Intézetté
(Ungarisches Institut an der Universität Berlin) alakul, s Gragger lesz az igazgató.
Az Intézet létrehozásának célja, hogy „hazánknak a Németbirodalomban, illetõleg
tágabb értelemben a külföldön tudományos, culturális és közgazdasági szempont-
ból való ismertetõ szerve legyen.”5  Az Intézetben a magyarsággal kapcsolatos tu-
dományos kutatás és ismeretterjesztés folyt.

Gragger ezután elsõrendû feladatának tekintette a könyvtár létrehozását. Saját,
több ezer kötetes könyvtárát az Intézetnek adományozta, majd két régi magyar
könyvtár felkutatása révén bõvítette a könyvállományt. Régi dokumentumokat tárt
fel az egykori Berlini Magyar Tanulóifjak Egyesületérõl (Bund Ungarischer
Hochschüler), amelyet a reformkorban, 1842-ben Berlinben tanuló magyar diákok
alapítottak. Saját könyveik mellett jelentõs könyvadományokat kaptak Magyaror-
szágból. A 40-es évek nagy magyarjai saját kezû dedikációjukkal küldték el mûve-
iket. Gragger egyik levelében így emlékezik:

„Intézetünk könyvtárát Kossuth, Vörösmarty, Bajza és társaik alapították. Mun-
káikba, melyeket elsõ kiadásban könyvtárunknak ajándékoztak, mindnyájan ezt
az ajánlást írták be: ’A berlini magyar könyvtárnak’. Azóta ez tradícióvá lett s
ma is így kapunk könyveket.”6

Graggernek sikerült ezzel az értékes szerzeménnyel beleilleszteni az újonnan
létrehozott Magyar Intézetet a német fõváros magyar kultúrtörténeti hagyományai-
nak sorába.

A másik régi magyar könyvtár, amelynek a megszerzése igen nagy jelentõség-
gel bírt, a hallei Kassai-féle könyvtár volt, amit Cassai /Kassai/ Michaelis György
wittenbergi egyetemi tanár, dékán alapított a XVII. században.

Gragger szükségesnek tartotta, hogy a gazdag könyvállomány anyagát szélesebb
körökben is ismertté tegye. Ennek érdekében tervbe vette, hogy a könyvtár kataló-
gusát nyilvánosságra hozza. Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésével Fitz Józse-
fet, az Egyetemi Könyvtár könyvtártisztjét bízta meg:

„Speciális feladatnak azt szántam kedves Kollega urnak, hogy az Intézet könyv-
tárának katalogusát sajtó alá rendezze, mert ezt ... ki szeretném adni. Sok tekin-
tetben érdekes anyag lesz ez a Hungarica könyvtár a Kollega ur számára, mert
felöleli a wittenbergi magyar könyvtár anyagát is mely között sok szép régi la-
tin, magyar, szláv könyv van, õsnyomtatványok is.”7

5 Gragger: A Berlini Magyar Tudományos Intézet. Franklin, Bp. 1918. 2.
6 G. R. levele Pekár Gyulához. Berlin, 1918. jún. 10.
7 G. R. levele Fritz Józsefhez. Berlin, 1925. jan. 2.
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A könyvtár eleinte csak a Nagy-Magyarországgal és a Duna-medencében élõ
egyéb népekkel, különösen a német kisebbséggel kapcsolatos anyagokat gyûjtötte.
Az irodalom, nyelvészet, történelem mellett a kulturális élet minden területe kép-
viseltette magát. Késõbb azonban kiterjedt a finnugor, majd az urál-altaji kultúrkörre
is. Gragger halálakor a könyvtár már 22000 kötetet számlált, s nagy büszkeségére
120 folyóirattal és 15 napilappal rendelkezett.

Az Intézet mûködéséhez szükséges anyagi eszközök elõteremtésére Gragger
megszervezte a szponzorálást is. 1917 novemberében létrehozta az Intézet Baráta-
inak Társaságát (Gesellschaft der Freunde des Ungarischen Instituts zu Berlin). A
Társaság tagjai évenként egyszer nagyszabású, ünnepi keretek között megrendezett
gyûlésen vettek részt, sok meghívott vendéggel és elõadómûvésszel. Mûvészi elõ-
adásokra egyéb alkalmakkor is sor került, ezenkívül tudományos elõadásokat is tar-
tottak a legkülönfélébb tudományágak területébõl.

Graggernak távlati tervei is voltak a Társasággal, annak németországi ismert-
ségét és elismertségét fokozandó:

„A Gesellschaft der Freunde-t viszont fel kívánom vétetni a Kaiser Wilhelm
Gesellschaftba. Mivel a Gesellschaft der Freundeban egyenlõ számban van képvi-
selve Magyarország és Németország, így Intézetünk jövõje is sokkal erõsebben
volna biztosítva mintha tisztán a porosz kormány befolyása alatt állna. Viszont a
Kaiser Wilhelm Gesellschaftba való beolvadás tudományos jellegét feltétlenül biz-
tosítaná és újabb erõs és hathatós támogatókat szerezne.8

Gragger l922 januárjában megalapította a Magyar Tanszék keretén belül mû-
ködõ finnugor és ural-altáji tagozatot, és az év tavaszán létrehozta a Finn Lektorá-
tust, a nagy mennyiségû könyvajándék révén finn könyvtári részleggel, valamint
török nyelvészeti elõadások is indultak egy török nyelvész professzorral. Amikor
1923-ban a finn lektor vezetése alatt az észt szekció is megkezdte mûködését, észt
könyv- és folyóirattár birtokában lehetõvé vált a finnugor nyelvcsalád egészére ki-
terjedõ kutatások megindulása.

A Magyar Intézetben folyó munka eredményeinek közzétételére Gragger két so-
rozatot alapított: 1919-tõl jelentette meg az Ungarische Bibliothek köteteit, majd 192l-
ben kiadta az Ungarische Jahrbücher elsõ számát. A Magyarországgal, illetve a ma-
gyar-német kapcsolatok vizsgálatával kapcsolatos tanulmányok német nyelvû
megjelentetésével a magyar tudomány nyelvi izoláltságát kívánta megszüntetni.

Az Ungarische Jahrbücher-ben a hungarológia minden területe képviseltette
magát. 1921 és 1943 között jelent meg a folyóirat, negyedévenként, összesen 23

8 G. R. levele Magyaryhoz. Berlin, 1925. júl. 3.
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kötet (Gragger életében mindössze 5 szám). Magyar és német szakemberek írtak a
folyóiratba, Gragger azonban a nemzetközi szellemi együttmûködés kibõvítésére
törekedett, és bécsi tudósokat is meg szeretett volna nyerni az ügynek:

„Berlinben már elértem, hogy a Jahrbüchert német szakemberek írják. Bécsbõl
is kellene a történészektõl, filologusoktól, ethnografusoktól cikkeket szerezni,
melyeket szívesen közölnék. ... De fiatal tudósokat is meg lehetne ott fogni. Mi-
helyt látják, hogy Berlin komoly, tudományos organumban közli tanulmányaikat,
fel fognak fülelni s az Ungarologia vonzani fogja õket”9

Gragger nagy szolgálatot tett a Bibliographia Hungariae (Verzeichnis der
186l—192l erschienenen, Ungarn betreffenden Schriften in nichtungarischer
Sprache) megjelentetésével is. Az Ungarische Bibliothek sorozatban 1923—27 kö-
zött megjelenõ bibliográfiában állította össze a Magyarországról szóló vagy magyar
vonatkozású nem magyar nyelvû szakirodalmat, melyek 186l és 192l között láttak
napvilágot. A bibliográfia elsõ kötete elé írt elõszavában hangsúlyozza, hogy a tu-
domány és mûvészet magyar nyelvûsége gátat vet a nyugat-európai hozzáférhetõ-
ségnek és elterjedésnek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy hamis kép alakult ki az or-
szágról külföldön. Szükséges és sürgõs volt tehát a Magyarországgal kapcsolatos
nem magyar nyelvû tudományos munkák áttekinthetõ rendszerezése. A gyûjtõmun-
kát 192l—22 között végezték, s az idõ rövidsége, valamint a teljességre való törek-
vés igénye miatt elõfordultak pontatlanságok is, illetve egyenetlenségek a tanulmá-
nyok színvonalát tekintve. Gragger tervezte az anyag újbóli átdolgozását és
kibõvítését. A bibliográfiát tudományágak szerint csoportosítva, 3 kötetben adta ki.
Egyik levelében büszkén említi a 2. kötet munkálatainak befejezését:

„A bibliografia II. kötete sajtó alatt van s tavaszra kijön. Ez még nagyobb mint
az elsõ és fontosabb is talán. Földrajz, néprajz, szociológia, közgazdaság és jog
van benne. Valóságos Grundriss-ja lesz az Ungarológiának.”10

Gragger hiánypótló bibliográfiájának folytatása a mai napig nem készült el.
1943 novemberében a Magyar Csillag címû folyóiratban kirobbant a „Hírünk a vi-
lágban” néven számon tartott hungarológiai vita, melynek középpontjában a magyar-
ságról külföldön kialakult kép milyenségének kérdése állt. Balogh József a vitát
kiváltó cikkében („A nemzeti önismeret eszközei”, M. Cs. 1943. 616) kiemeli a bib-
liográfiaírás, a katalogizálás sürgõsségét és szükségességét, mivel a magyarságról

9 G. R. levele Magyaryhoz. Arosa, 1925. febr. 19.
10 G. R. levele Magyaryhoz. Pontresina (Engadin, Schweizerhof), 1924. jan. 24.
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szóló külföldi irodalom összegyûjtésével tanulmányozható és ismerhetõ meg a ró-
lunk alkotott kép. A cikkre reagálva Keresztury Dezsõ („Hírünk a világban”, M. Cs.
1943. 632) felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar vonatkozású német anyag fel-
dolgozása Gragger Róbertnak köszönhetõen már megkezdõdött, munkájának ered-
ményeképpen Berlinben megjelent a háromkötetes Bibliographia Hungariae. E té-
ren tehát a mai napig is csak Gragger nevét említhetjük. Õ volt az, aki nemcsak
megállapította a feladat fontosságát, hanem tett is annak érdekében. Arra, hogy ma
is gyakran kézbe veszik a bibliográfiát, talán az is bizonyíték, hogy a Széchényi
Könyvtárban a könnyebb hozzáférhetõség kedvéért szabadpolcon áll.

Noha Gragger irodalomtörténészként számos tanulmány szerzõje, egy dolgo-
zata révén a nyelvtörténettel is kapcsolatba került. Õ az elsõ magyar verses nyelv-
emlék, az Ómagyar Mária-siralom felfedezõje és elsõ ismertetõje. A magyar vers
szövegét egyidejûleg jelentette meg az Ungarische Jahrbücher-ben az Ungarische
Bibliothek I. sorozat 7. számában, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság 19.
számában. A közzétételhez kapcsolódó elemzõ tanulmányának elõszavában azt is
leírja, hogyan bukkant a verset tartalmazó kódex nyomára.

Gragger kultúrpolitikai szempontból igen jelentõs lépésként 1924-ben megala-
pította a Collegium Hungaricumot, hogy ennek keretén belül lehetõséget teremthes-
sen a hazai értelmiség számára az európai képzettség és mûveltség eléréséhez. A
Collegium létrehozásának jelentõségével tisztában volt:

„A kollégium politikailag is történelmi tett, amelynek fontosságát itt minden
vezetõ politikus átlátja.”11

A hazai kultuszminisztérium, Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel az élén,
szintén támogatta Gragger elképzeléseit. A Collegium lehetõséget adott arra, hogy
a nyugati kultúrákhoz fûzõdõ kapcsolatainkat erõsítsük, sõt kulturális híd szerepet
tölthessen be. A Gragger-levelek legnagyobb számban a Collegium ügyével foglal-
koznak. Mivel ezek feldolgozását már részletekbe menõen elvégeztem, és ez a mun-
ka meg is jelent12 , így most csak egyetlen levélrészletet idéznék, melyben Gragger
pontosan körülhatárolja azt a célt, amelynek elérése érdekében megalapította a
Collegium Hungaricumot:

„A Collegium mint „graduate college” legfõbb céljának tekinti, hogy hazánk új
szellemi arisztokráciájának kimûvelésére használja fel a Németországban felhal-
mozódott kulturális energiákat, lehetõségeket. (...) A berlini Collegium ... mód-

11 G. R. levele Magyaryhoz Berlin, 1925. okt. 5.
12 Vö. B. Gy.: Gragger Róbert, a hungarológia tudományának megteremtõje. I: Dolgozatok a magyar mint

idegen nyelv és hungarológia körébõl, 37. ELTE BTK, Bp. 1998
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szeres kultúrpolitikának válhat jelentõs eszközévé, amennyiben kiváló fiatal jo-
gászok, közgazdászok, technikusok, orvosok, mezõgazdászok számára megadja
az elmélyedõ továbbképzés minden lehetõségét”13

A Collegium megalapítását követõ, az életébõl hátralévõ két esztendõ még ér-
tékes munkákat eredményezett. Ezek közül utolsó vállalkozását emelem ki, amely
– ha részben is, de – elkészült: az Altungarische Erzählungen-ben saját válogatása
alapján maga fordított németre magyar történelmi mondákat. A könyvben, amely-
nek a megjelenését (1927) már nem érhette meg, a hun mondáktól kezdve végigte-
kint a magyar történelmen, bemutatva kiemelkedõ személyiségeinket egészen a ta-
tárjárásig. Így a német olvasók elõtt élvezetes formában élõ mondákon és legendákon
keresztül elevenedik meg történelmünk. Négy kötetre tervezte a munkát, minden-
rõl pontos elképzelése volt az egyes kötetek tartalmától kezdve a betûtípusokig, a
könyvek külsõ megjelenéséig. Minderrõl részletesen beszámol egyik levelében:

„A legfényesebb kiadványunk azonban az „Altungarische Erzählungen” lesz.
Négy kötet: az elsõ a Mittelalter: a Bécsi Képes Krónika képanyagát veszem
az illusztrációanyag alapjául és a mû díszítve lesz a középkori magyar képzõ-
mûvészet legjelesebb termékeivel. Tartalma krónikáink élvezetesen elbeszélt
anyaga, továbbá a magyar szentek legendái. Julián leírása Magna Hungariaról,
Rogerius leírása a tatárjárásról, továbbá legendák és példák. Az elsõ kötet kész
kéziratban, szedése és nyomtatása azonban egy évi gondot fog okozni, mert a
lehetõ legjobb reprodukciótechnikával akarom, hogy mutassuk be a mûvelt és
a civilizáció élén haladó Nyugatnak, hogy mit produkáltak a középkorban a
barbár magyarok. Így a mû kiállítás tekintetében, a legmagasabb igényeket is
ki fogja elégíteni. A szedése súlyos barát-gótbetû. A második kötet: renaissance,
a XVI. század elbeszélõ anyagát hozza. Toldi, Argirus, Széphistórák, krónikák,
Heltai. Diszitése fehér-fekete, gazdagon renaissance lécekkel és záródíszekkel,
betûtípusa kerek renaissance-antiqua. A harmadik kötet: barokk, az ellenrefor-
máció elbeszélõ irodalmát nyújtja. Kora diszitõmûvészetével ékesítve. A negye-
dik kötet: a rokokó, a XVIII. századot adja. A munka négy évre van tervezve,
ugyhogy minden karácsonyra egy ilyen óriási díszkötet kerül a piacra.”14

Gragger mindvégig nagy intenzitással, emberfeletti munkabírással dolgozott,
Ezen az sem változtatott, hogy betegsége idõnként hosszabb-rövidebb pihenõt
kényszerített rá. Ilyenkor a svájci üdülõhelyen, Arosában a Waldsanatorium orvo-

13 G. R. levele Klebelsberghez. Hága, 1924. szept. 2.
14 G. R. levele Magyaryhoz Berlin, 1924. dec. 30.
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15 G. R. levele Magyaryhoz (16. számú, dátum nélküli levél)
16 Farkas Gyula: Gragger Róbert emlékezet. Minerva 1927. 8.
17 G. R. levele Klebelsberghez Berlin, 1925. ápr. 18.

sai kezelték. Ekkor sem szakadt el munkájából, a szanatóriumból is szervezett, irá-
nyított, s alig várta, hogy újult erõvel térhessen onnan vissza. Leveleiben idõnként
és nagyon szûkszavúan, szinte mellékesen tesz említést betegségérõl:

„...évekre szóló munkaprogramot állítottam fel, amellyel, azt hiszem, az
ungarológiát mintaszerûvé tehetjük a többi fiológák mellé s különösen a
szlávistákat megelõzzük. (...)
Most egészségemet megyek összefoltozni s aztán telt vitorlákkal elõre.”15

Betegségének elhatalmasodása azonban többre már nem hagyott idõt számára.
Berlini Magyar Tudományos Intézet, Gesellschaft der Freunde, Ungarische

Jahrbücher, Collegium Hungaricum – megannyi mérföldkõ Gragger földi pályafu-
tása során. Nemcsak az utókor tekint rá hálával vissza, elismerést kapott kortársai-
tól is. Munkatársaihoz fûzõdõ viszonyát és a munkához való hozzáállását legjobban
abból a visszaemlékezésbõl ismerhetjük meg, melyet utóda, Farkas Gyula írt róla:

„Saját maga számára soha nem ismert sem pihenõt, sem hivatalos idõt, de
munkatársainak sem volt hajlandó elismerni erre való jogukat. Amint õ teljesen fel-
oldódott nagy terveiben, ugyanazt megkívánta munkatársaitól is. Az Intézetben va-
lószínûleg sokáig emlékezetes marad az 1921. évi Szilveszter-éjszaka, amikor az
Intézet összes tagjai – sokan estélyi öltözékben vagy színházjeggyel zsebükben –
kapuzárásig együtt dolgoztak egy sürgõs munkálaton, és amivel nem készültek el,
egy kávéházban – zajgó és mulató tömeg között – tovább dolgoztak. Graggernek
rendkívül szuggesztív ereje volt és noha parancsolni nem tudott, kérni még kevés-
bé, mégis mindig keresztül tudta vinni akaratát. Jó iskola volt az õ iskolája”.16

Graggernek sok terve volt még, sok feldolgozatlan vagy részben feldolgozott
anyagot hagyott hátra. Két elgondolásáról teszek még említést.

Gragger szeretett volna terjeszkedni Németországon belül, s egy újabb magyar
központ kiépítésén fáradozott. Egy leendõ Müncheni Intézetrõl folytatott tárgyalásokat.

„A müncheni akciót egy lektorral kellene megkezdeni, alkalmas egyéniséget
kellene erre a helyre odaállítani”.17

De nem akart megállni Németország határainál. A terjeszkedéshez Európát is
célba vette”

BRANDT GYÖRGYI



105

105. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

„… legfontosabbnak a magyar tanszéket tartanám Bécsben, éppúgy mint Ró-
mában. Bécsben volt egy magyar jogi és egy magyar történelmi tanszék. Nem
lehetne valamelyiket felújítani s pl. Szekfût vagy Eckhardot meghívni rá? Biz-
tosan kiállják a versenyt a bécsi történészek legjobbjaival s büszkeségei lehet-
nek a bécsi egyetemnek is”.18

Mûvelõdéstörténetünk szempontjából igen értékes lett volna másik elgondolásának
megvalósulása, a magyar kultúra lexikonának elkészülése. Ebben a nagy hungarológi-
ai lexikonban képet kapott volna a külföld a magyar tudományosság egészérõl. A német
„Reallexikon” mintájára tervezte elkészítését, Reallexikon der ungarischen Kultur cím-
mel. Elképzelésérõl levélben ad (kissé önmagát is jellemezve) átfogó leírást.

„Érdeklõdsz jövõ terveim iránt. Tudod, hogy mindig több vasat tartok egyszerre a
tûzben, de most különösen egy terv veszi igénybe idõmet, mely ha sikerül, azt hi-
szem, igen nagy jelentõségû lesz az egész magyar tudományosságra nézve. Ez egy
magyar Reallexikon megvalósítása, mely a sajátos magyar népi és nemzeti kultúra
gyökereit tárja fel, a-b-c sorrendbe szedett cikkeiben tárgyalva a magyar nyelv, iro-
dalom, néprajz és kulturtörténet jelenségeit. Mintaképül Hoops germán és Schrader
indogermán Reallexikona szolgál”.19

Gragger neki is látott a terv megvalósításának. Egy levélben tudósít errõl:

„A Reallexikon der ungarischen Kultur elõmunkálatai már annyira vannak, hogy
januárban a nomenklaturát szétküldhetem. A szedést pedig mához egy évre úgy
megkezdhetjük, hogy 1926 januárjában a nagy mû elsõ füzete kijöhessen a
nyomdából”.20

A lexikon a mai napig csak álom. Hiányára Szekfû Gyula is felhívja a figyel-
met: „Gragger Róbert … gondolatát, a hungarológia lexikonát szükséges volna
mielõbb megvalósítani”.21

Szekfû az, akinek sorai a sok Graggert értékelõ eszmefuttatás közül számomra
legkifejezõbben mondják el, miért is érdemes vele foglalkozni:

„… a sokat szenvedett magyarságnak is megvan a helye, amelyre korunkban
bizonyára kevesen akarták õt oly tetterõs szeretettel felemelni, mint a mi Gragger
Róbertunk, erõs akaratával, tiszta lelkével és rövid életével.22

18 G. R. levele Magyaryhoz Arosa, 1925. febr. 19.
19 G. R. levele Magyaryhoz. Berlin, 1923. júl. 11.
20 G. R. levele Magyaryhoz. Berlin, 1924. dec. 30.
21 Szekfû Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. AKV-Maecenas, Budapest, 1989. 497.
22 Szekfû Gyula: Gragger Róbert mûvelõdésünk történetében. Minerva Társaság, Bp. 1927. 42.
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23 G. R. levele Magyaryhoz Berlin, 1926. márc. 9.

Gragger tudatában volt jelentõségének; tudta, hogy nevét megõrzi majd a tör-
ténelem. Egyik levelének van néhány sora, amely hitvallása megfogalmazásának te-
kinthetõ:

„A mi nemzedékünk az elsõ csatársorba került. Vagyunk néhányan, Hóman,
Szekfû, Gerevich, akiket nemcsak közös törekvések, hanem igaz barátság fûz
össze. Mindnyájan érezzük a nagy felelõsséget és én bizva bizom, hogy tiz évi
további megfeszitett munka után a következõ generációknak nem lesz okuk
nekünk szemrehányást tenni”23

BRANDT GYÖRGYI




