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Midőn a magyar tudományos akadémia megtisztelő megbízásából Ranke Leopoldnak, 
századunk német történetírói közt a legünnepel tebbnek, emlékét készülök fölidézni, 
lehetetlen elhallgatnom, hogy e feladatot először akadémiánk nagynevű boldogult el
nöke, Trefort Ágoston vállalta magára. A széles műveltségű, nagy látkörű államférfié 
bizonyára megkapó képét rajzolta volna a híres kutatónak, a nagy hatású írónak. 
Nekem attól kelt tartanom, hogy az elhunytnak alakját, úgy is mint szakember, úgy is 
mint bizonyos mértékben tanítványa, némileg egyoldalúan, szőkébb keretben fogom 
csak vázolhatni.

Egy híres angol író azt a paradoxont állította föl, hogy a protestáns országok na
gyobb haladásukat a tudomány és műveltség terén papjaik családos voltának köszönik. 
A papi házakból származó tudós dinasztiák hosszú sora, mellyel Anglia, Skócia, Skan
dinávia és Németország irodalmi története ékeskedik, némileg igazolja ezt a kockáz
tatott föltevést. A lelkész-házak nyugalmas, csendes egyhangúsága, a morális és tu
dományos kérdésekkel való foglalkozás, az egyszerű és erkölcsös életmód, a világi 
és anyagi ügyek ismerete anélkül, hogy egészen beléjök kellene merülni, tehát azok
nak bizonyos magasságból való tekintése: mindez igen alkalmas miliőnek bizonyult 
a tudományos érzék fölkeltésére és ápolására. Ranke is ily családból származott. 
Később, midőn már a német irodalom elismert nagyságai közé tartozott, érthető ér
deklődéssel kutatta őseinek teologikus iratait. Atyjával megszakadt e buzgó hitvitázók 
sorozata. Az már ügyvéd volt, ki Wieliében, Szászország egy kis városában, gazdál
kodott kis birtokán. így Ranke családja is visszatükrözlette azt a nagy szellemi moz
galmat, mely Németország műveltebb osztályait a XVIII. század közepe óta a teoló
giától a gyakorlatibb életpályák és problémák felé vonta. Szüleit testben és lélekben 
egészséges emberpárnak írja le, kiknek oktatása és példája minden tekintetben áldá
sosán hatott az őket környező gyermekseregre, melyben ő (született 1795 december 
21-dikén) volt az elsőszülött.

Szüleinek, a falusi kis birtok kiességének köszönheté boldog gyermekkorát, és azt 
a törhetetlen egészséget és erőt, mely szokatlanul kicsi termetét késő vénségéig fönn
tartotta. Szellemének irányt adott az a nevelése, melyet Donndorfban és Schul-Pfor- 
tában nyert, Szászország híres fejedelmi iskoláiban, Németország legjobb nevű hu
manisztikus intézetéiben. Ezek az iskolák, Melanchton1 alkotásai, hivatva voltak egye
síteni a teológiai oktatásra való előkészítést a klasszikus nyelvek és irodalmak beható 
tanulmányával. Teljes ki fej ezé s re j ütött bennök a német protestantizmusnak belső szö
vetsége, sőt egyesülése a reneszánsznak azon egyetlen irányzatával, mely szellemével 
megfért és melynek eredetétől fogva annyira le volt kötelezve; a nyelvészeti kritikával 
és a szövegmagyarázattal. A klaslromi egyszerű élet csendes magánya hatalmasan 
vonta az ifjú romlatlan kedélyeket az ókor nagy alakjai, örök eszményképei'felé; a 
világ gondjai és küzdelmei csak gyöngülve, érdeket alig keltve, hatolhattak a sötét
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falak mögé, melyeken belöl a biblia Platóval és Ciceróval osztozott a lelkek fölötti 
uralmában. így élt, fejlődött Ranke hat éven át, 1808-tól 1814-ig.

Pedig a történelem egyik legmegrendítőbb eposza zajlott le azokban a napokban a 
szász csatatéreken,2 nem is messze Pfortától. Napóleon ott vívta csatáit a szövetséges 
uralkodók és fölzúdult nemzetek ellen. Ranke olvasta a nagy seregről szóló bulleti
neket/ látta a császárt és híres tábornagyait, de lelkére a modern idők hérosza éppen 
oly kevéssé hatott, mint a német ifjúságot fölrázó nemzeti mozgalom. Legfölebb 
annyira jutott, hogy a szövetségesek proklamációjában bizonyos hasonlóságot talált 
azon beszéddel, melyet Tacitus a rómaiak ellen küzdő brit királynőnek, Boadiceának4 
ad szájába. Éppen oly kevéssé hatott reá az a hatalmas szellemi mozgalom, melynek 
azon években éppen szülőföldje, Thüringia, volt a központja. Goethe és Schiller, kik 
alig néhány órányi távolságban alkották azon müveiket, melyekben a német nemzet 
szelleme legáltalánosabb értékben nyilatkozott, úgy látszik, igen kevéssel járultak a 
gimnáziumban Ranke képzéséhez.

Azok a sorok, melyekben Ranke ifjúságának mozzanatairól szól, nem egy tekin
tetben nagyon tanulságosak. Mindenek fölött óvatosságra kell tanítaniok a „miliő” 
hatásának túlságos becsülése ellen, különösen, ha e hatás felől nincs egyenes döntő 
adatunk. Azután érdekes tanulságot rejtenek magokban arra nézve is, hogy a huma
nisztikus oktatás, mely valóban méltó nevéhez, éppen azzal, hogy távol tartja növen
dékeit a mindennapi élet múló kérdéseitől, képesebbé teszi őket arra, hogy az ese
mények fölé emelkedve, belássanak azok lényegébe, meg bírják ítélni azok irányát 
és jelentőségét.

Ranke mindenesetre nagy készültséggel lépett a lipcsei egyetemre, hol különösen 
a teológiai és egyháztörténetí tanulmányok érdekelték. Sokat olvasott és tanult. AJckor 
hatolt be Kantnak és tanítványainak ismeretébe. Ő is hódolt a korszellemnek, 
amennyiben a filozófusok közt leginkább Fíchte5 hazafias és szinte spártai irányú 
műveinek befolyása alá jutott. Goethét is akkor kezdte bámulni, de a weimarí mester, 
mint megjegyzi, mégis csak nagyon „modem”-nek látszott neki. Természetes, hogy 
műveltségének ápolása mellett a szorosan vett Filológiai tanulmányokat sem hanya
golta el. Hiszen Németországban még most is szinte egyértelmű az egyetemen a fi
lológus a tanárjelölttel. Még egész leikével a régi hagyományokban gyökerezett. Ho- 
meros, Thukydides és „valamennyi közt a legnagyobb”, Tacitus, mellett a biblia volt 
központja műveltségének. Hívő volt; az is maradt. Kísérletet tett a zsoltárok fordítására 
héber szövegből, és buzgón forgatta a Luther bibliáját, már csak a német nyelv ta
nulmánya végett is. Bizony a „Germania doctá”6-nak kevés oly ifja lehetett, ki oly 
szép eredménnyel látogatta volna a múzsák berkeit, a tanárok előadásait, ki annyit 
tanult a grammatikusok és teológusok vitáiból, mint ő. De bizonyára még kevesebb 
volt az olyan, kinek egész tányéré oly kevéssé hatott volna saját korának politikai 
szelleme. A forradalom és a császárság nem lelkesítették, de nem is rémítették volt; 
Napóleon uralmát és az azt követő restaurációt valószínűleg abbói a szempontból 
ítélte meg: biztosítják-e részére a tanulmányaihoz szükséges nyugalmat, vagy nem? 
Ez az elvonultság annál jellemzőbb, mert éppen a deákéveire esik a német deákságnak 
politikai és társadalmi szervezkedése, a „Burschenscbaft”7 megalakulása.
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Ha már az ifjúban megkerestük a későbbi férfiú jellemének alapját; ezt az elzár- 
kózottságot a jelent érdeklő kérdések elől, kell jellemző vonásának, egyéniségének 
tekintenünk.

Boldog az az ifjú, ki a tudományos pályának élve, jövőjének alapjait megvetve, 
nem törődik se a mindennapi kenyérrel, se —  ami még nehezebb és ritkább —  azzal, 
amit karriernek nevezünk. Boldog, ha oly nemzethez tartozik, melyben az egyetem 
befejezése biztosítja a megélhetést; még boldogabb, ha saját énjében megtalálja azt 
az igénytelenséget, mely beéri a tudományos gyümölccsel, és a sorsra bízza annak 
értékesítését. Nem átallom kimondani, hogy Németország ennek a szerény, dolgozni 
tüdő, arról, mit kellemes életnek szoktunk nevezni, önként lemondani tudó ifjúságának 
köszöni sok tekintetben elismert tudományos felsőségét. Csak az teszi lehetővé a 
munka megosztását, ez biztosítja a különböző ismeretek minden részletének művelé
sét, ez óvja meg a tudományos irodalmat a még ki nem forrott elmék foltűnési visz- 
ketegétől. Ranke ehhez a szinte spártai erkölcsű, az élvezetet a munkában és köte
lességben találó ifjúsághoz tartozott. Természetesnek találta, hogy az egyetemről el
vigyék kisegítő tanárnak az Odera melletti Frankfurt gimnáziumához, és hogy a kö
zépiskolai oktatás rögös mezején kezdje meg pályafutását.

A nagy politikai változások jelentősége éppen abban áll, hogy még azoknak életére 
is döntő befolyást gyakorolnak, kik egész irányuknál fogva alig érdeklődnek a hatalmi 
kérdések iránt. A Napóleon ellen folytatott fölszabadító háborúk egyik fontos ered
ménye az volt, hogy Ranke szűkebb hazája, a szász királyság, föl dara bo Itatott, és 
nagyobb része Poroszországhoz csatoltatott, büntetésül azért, mert királya az utolsó 
percig híve maradt a francia császárnak. így lett Rankéből porosz alattvaló.

Az 1815 utáni Poroszország, mely az előző szomorú években nagy férfiak vezetése 
alatt elfogadta és népének szelleméhez idomította a francia forradalom által megkez
dett reformokat, a honvédelem, közigazgatás és gazdaság terén, és magában a hábo
rúban igazi dicsőséget aratott, méltó folytatása volt Nagy Fridrik alkotásának, mint a 
protestáns éjszaki Németország vezetője, begemon állama. A két rendszer közti kü
lönbség az volt, hogy most az állam és annak kormánya szorosabb viszonyba lépett 
az időközben oly roppant lendületet vett német műveltséggel, továbbá az, hogy el
lentétben a franciás t'ölvilágosodás gúnyolódó apostolával, vallásosnak, evangélikus
nak vallotta magát. A helvét és ágostai hitvallások hivatalos uniója 1817-ben ennek 
a szellemnek volt kifolyása. Szembetűnd, hogy mindkét tekintetben megfelelt a vál
tozás Ranke belső érzéseinek. A  szászok, kik magokat a németek közt legműveltebb
nek tartották, általában még jó ideig lenézték hódítóikat, kiket félig-meddig barbá
roknak véltek. De Ranke már igen rövid idő múlva egy bizalmas levélben kifejezte 
azon való örömét, hogy oly államhoz tartozik, melynek főirányai és célzatai az ő 
teljes rokonszenvét bírják.

Ez a rokonszenv alakította azután Ranke politikai meggyőződéseit. A porosz király 
és kormánya érezték, hogy államuk a francia forradalom ellen folytatott küzdelemnek 
köszönheti nemcsak újabb katonai nagyságát, hanem erkölcsi tekintélyét is. Meg vol
tak győződve arról, hogy a népuralmi irányok előbb-utóbb föíforgatókká válnak, és 
az állam és egyház formáival együtt megtámadják az emberi társadalom örök alapjait. 
Az újításnak, a szellemi és anyagi haladásnak Nagy Fridrik, Stein és Hardenberg8 
állama nem lehetett elvi ellensége. Hanem azok e fölfogás szerint csak úgy válhatnak
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t nemzetek hasznára, ha a kormányok rendelik el őket, nem elvi, általános elméletek 
szerint, hanem amint e fejlődés megkívánja, az állam organizmusának, a népesség 
vallásos és politikai hagyományainak lehető kímélésével. III. Fridrik Vilmos király 
jóakaró, atyáskodó úr volt, miniszterei, tanácsosai Németország szellemi arisztokrá
ciájában számot tettek. Igazi konzervatív ország volt ez, kitűnő tisztviselő-karral, mely 
az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a közgazdaság terén nagy munkát végzett, és 
nemsokára kiváló eredményekre hivatkozhatott. Amellett föladatának ismerte a szel
lemi érdekek ápolását is, amennyiben azok a kormány meggyőződéseivel nem ellen
keztek. Ez a „Beamtenstaat”9 nem volt és nem is lehetett a szabadelvűeknek, az 
alkotmányról álmodozóknak eszménye. Annál jobban méltatták azok a tudós körök, 
melyek szárnyai alatt teljes szabadsággal művelhették az elvontabb diszciplínákat. A  
berlini egyetemnek egy még élő kitűnősége nagyon szép esszét írt arról, hogy Plató 
respublikája, a bölcsek uralma, tulajdonképen a bürokratikus államban van megvaló
sítva. Nem föladatunk e politikai rendszer helyességéről ítéletet mondanunk. Bizo
nyos, hogy annak az államnak, melynek éltető lelke volt, nagy szolgálatokat tett, és 
így nem csupán a kvietizmus, még kevésbé a hatalom előtt való gyáva meghajlás, 
magyarázza meg Rankenek és sok más nagyérdemű férfiúnak iránta való őszinte ra
gaszkodását.

De min is alapul a restauráció állambölcsessége? Nem azon az elven-e, hogy az 
emberi társaságok nem valami mesterséges alapszerződés útján jöttek létre, nem is 
kormányozhatok ennél fogva elvont elméletek szerint, hanem élő, fejlődő szervezetek, 
melyekben minden egyenlőtlenségnek, mindannak, mit a XVIII. század igazságtalan
nak, az ésszel ellenkezőnek bélyegzett meg, megvan a maga oka és a maga joga? 
Nem kell éppen De Maistrenek10 vagy Hallernek11 tanaihoz fordulni, kik a forrada
lomtól való féltőkben magát a fejlődést, a történetet is tagadták; még az akkor ural
kodó német filozófia nagymestere, Hegel, is kimondja azt az elvet: ami van, az 
ésszerű, azaz a történeti jogot állítja oda az állam alapjának. A történelem, mint az 
állami és társadalmi élet jelenségeinek hivatott magyarázója, új érdeket, kiváló je
lentőséget nyert. Nem hallgathatjuk el azt a megjegyzést, hogy ezáltal tulajdonképpen 
túllépett igazi határain. Hisz az elvont elméletek, az abszolút igaznak keresése éppen 
úgy történelmiek, emberiek, mint a tények és hagyományok. De nem kétes, hogy a 
szellemek ez iránya kimondhatatlan kedvező hatást gyakorolt tudományunk fejlődé
sére. A lapos, moralizáló vagy pikantériákat kereső bölcselkedés és általánosítás, mely 
a XVIII. század historiográfiájának annyira szembetűnő vonása, elvesztette keletét; a 
komoly kutatás, a részletek tisztázása jogába lépett. És midőn így megváltozott a 
módszer, a szempont, maga a tárgy sem maradhatott ugyanaz. Nem a személyek, 
azok erényei vagy telszegségei érdekeltek első sorban, hanem az intézmények, a tör
ténelmi élet igazi jelzői. így fejlődött C'hateaubriand12 regényes, misztikus költemé
nyeinek hatása alatt Tbierry Ágostonnak13 komoly múzsája; így lépett Németország
ban Johannes Müllernek14 élők és holtak fölött ítélő iránya helyébe Niebuhrnak1 a 
régi Róma nagyságát megelevenítő, mert a modern élethez mérő géniusza.

Ranke Frankfurtban lett historikussá. Nála nem lehetett sző vaiami korán nyilatkozó 
hivatásról; az csak a tudás felé vonta őt; éppen úgy válhatott volna belőle filológus, 
germanista vagy archeológus. Olvasmányait, tanulmányait a kor mindenható szelleme 
vezette azon mezőre, melyen azután teljesen kifejthette egyéniségét. Az egyetemen,
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mint bevallja, inkább húzódozott a történeti tanulmánytól. A  föl nem dolgozott adatok 
tömege, a meg nem értett tények zűrzavara elriasztotta a német historikusok olvasá
sától. Niebuhr könyve volt az első, mely valóban hatott reá; annak útmutatása szerint 
kezdte megérteni az ókort. Frankfurtban egy nagy régi könyvtárt talált, melyet alig 
használt valaki. A klasszikus történetírókat már ismerte, most sorban elolvasta azokat 
a görög historikusokat, kik a római történetről írtak, azután a középkori kútfőket, 
különösen a császárságra vonatkozókat, végre a XV—XVI. század francia krónikásait. 
Mint később említi, Walter Scott regényeinek olvasása vonta őt azon korszak tanul
mánya felé, mely a középkor és újkor mesgyéjén bepillantást enged mindegyikbe. 
„Úgy találtam, hogy Quen/in Dunvardjában Vakmerő Károlyt16 és XI. Lajost még a 
részletekben is másként tünteti fel, mint a történeti hagyomány. Áttanulmányoztam 
Cominest17 és a többi egykorú tudósítást, és csakhamar meggyőződtem arról, hogy 
ezek a férfiak úgy, amint Scott festi őket, sohasem léteztek. Az összehasonlításnál 
azután meggyőződtem arról, hogy a történeti hagyomány szebb és minden esetre ér
dekesebb, mint a romantikus fikció Ettől tehát egészen elfordultam és föltettem ma
gamban, hogy munkáimban kerülök minden költést és koholást, és szigorúan csak a 
tényeket veszem szem ügyre ”

Aki egyszer a tudás almájának megízlelte zamatját, az nem telik be annak élveze
tével. Minden újabb lépés újabb tátkört nyit, újabb nehézséget mutat, újabb kérdéseket 
tár föl. De Ranket nem csak a tudás szenvedélye ragadta a történeti emlékek ily 
beható tanulmányozására. Tanár volt: tudni akarta azt, amit tanított, A klasszikus 
irodalom történetét kellett előadnia a gimnázium legfelső osztályában: „Egészen el
lenkezett gondolkozásommal és lényemmel, hogy megelégedjem a közönséges kézi
könyvekkel. Észrevettem, hogy azok szerkesztői még a szerző előszavát sem olvasták 
el pontosan, nemhogy az egész szöveget.” Ezen iparkodott azután segíteni, és így 
sorban újra áttanulmányozza a régi írókat. Különösen Herodotos hat akkor reá, „a 
mondainak és történetinek egyesítése, a nyelv bája, az előadás könnyűsége, de külö
nösen a fölfogásnak végtelensége.” Sokan azt hiszik, hogy csak a nagy központokban 
lehet tudományosan dolgozni. A német tudományos élet egészen meghazudtolja ezt 
a véleményt. Még jobban el van terjedve azon előítélet, mintha a középiskolai oktatás 
nem követelne igazán alapos tudást, sőt, hogy a tudós nem is való tanárnak. Rankenek 
frankfurti évei mindenkorra alkalmasok mindkét balvélemény megcáfolására.

Talán egy kissé tovább időztünk a kelleténél Ranke ifjúságánál, tehetségének ala
kulásánál, A világ inkább a kész eredményt, a dicsőséget és hírnevet szokta nézni, 
mint az ahhoz vezető göröngyös utat. De örülnünk kell, ha éppen történetírónál ki
mutathatjuk, megmagyarázhatjuk az olyan egyéniségnek létesülését, mely műveivel 
nem csak korára és nemzetére hatott, hanem, talán szabad mondanunk, sokban álta
lános, maradandó értékkel gazdagította az emberiség szellemi kincsét.

Ranke első műve szorosan kritikai kérdésnek köszönte létrejöttét. A reneszánsz két 
kiváló írója, Guicciardini és Paulus Jovius1S közt, számos eltérést talált, melyet ki
egyeztetni nem lehetett. Hol tehát az igazság? Ez a kérdés, a legfontosabb mindenki 
előtt, kinek szemében nem csupa hagyomány vagy ábránd a tudomány, teljes súlyával 
nehezedett az ifjú, még gyermek arcú tanár lelkére. A probléma megoldásához szük
séges volt a korszak többi íróinak, a franciáknak, spanyoloknak, németeknek egybe
vetése. A tudományos kérdésen fölül a tárgy nagyszerűsége, a szereplő személyek
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kiválósága is vonzza. Hisz ez az a kor, melyben Európa nemzetei Olaszország bútor 
káért küzdve, először érintkeznek egymással szorosan világi érdekektől vezetve, bé
kében és háborúban megvetik a modern állami rendszer alapjait. E kutatások gyü
mölcse a Geschichten romanischer und germanischer Völker [.A román és a germán 
népek története], mely az 1494-1514 közti korszakot öleli fel, s annak függeléke 
gyanánt azon kor legfőbb történetíróinak kritikája.

Már maga a fölfogás: a román és germán népeknek egy egység gyanánt való föl- 
tüntetése, a fejlődésük alapjául szolgáló intézmények és eszmék kimutatása, egy szó
val bizonyos összehasonlító módszer alkalmazása előkelő helyet biztosít e munkának 
a historiográfia történetében. A kivitel: az egyes nemzetek, rendek, városok, szemé
lyek különösségének pontos kiemelése, a jellemző vonások elsorolása avatja valódi 
remekké. Mindenütt észlelhető az ifjú géniusznak lüktetése, ki örvend tárgyának, mun
kájának, a világnak, annak, hogy oly szép a történelem, ki lelkét önti abba, amit 
beszél. Ez a frissesség; ez az ifjúság még a nyelvezeten is érezhető. Ez távol van a 
későbbi klasszikus, egyenletes csiszoltságtól, mindenütt nyomát viseli a régiesnek, 
szinte teutonnak, erejében niég a szögletességtől sem ment. És ami fő, mindez a 
főnkéit gondolat, mindez a gyönyörű leírás aktaszerű; az anyagnak megrostálásán, 
szigorú megítélésén alapuló. A történeti előadás szépsége, melyet addig csak a görög 
és a római auctorokban és Macchiavelliben bámultak, karöltve járt a szövegek pontos 
filológiai összevetésével, vagyis oly munkával, mely a XVIÍ. század nagy tudósainak 
munkáit élvezhetetlenné tette a művelt közönségre nézve.

E mű méltó föltűnést keltett. írója a berlini egyetemre nyert meghívást. Még kizá- 
rólagosabban élhet majd tudományának, mint addig. Frankfurtban csak gyér segéd
eszközökkel rendelkezhetett, és a már kiadott források fölhasználására kellett szorít
koznia. A berlini könyvtár pedig nemcsak ezekben bővelkedett, hanem nagy kincsét 
rejtegette a még fölhasználatlan eredeti levelezéseknek és diplomáciai tudósításoknak. 
Minő szomjjal szívta be Ranke ezeket az elsőrendű forrásokat, melyekből az eleven, 
forró történeti életnek pezsgése buzgott elé! A fővárosi tudós és előkelő körökkel 
való érintkezés; szellemes nők társasága, a világhírű főiskola, előadásainak tárgya és 
célja szintén nem maradhattak hatás nélkül a még ifjú, de máris ünnepelt férfiúra. E 
benyomások magyarázzák, hogy első berlini műve, bár csak kevéssel, két évvel 
később készült a román-germán népek története után, aránylag igen nagy változásról 
tesz tanúságot.

Déli Európa fejedelmei és népei [Fürsten und Völker von Süd-Europa im XVI. und 
XVII. Jahrhundert], mert erről van szó, nézetünk szerint Ranke művei közt a legfelső 
polcot foglalja el. Itt már nem Nyugot-Európa nemzeteinek egysége adja meg a ke
retet, hanem inkább a kelet és nyűgöt közti ezredéves ellentét, az állami élet és a 
társadalom minden ízét átható különbség. A keletnek az akkor világuralomra törő 
ozmán, a nyugatnak a fölfedezések, hódítások és házasságok által univerzális monar
chiához közeledő spanyol birodalom a személyesítője. Elbeszélés alig van a kötetben. 
Az egész mintegy élő statisztika, mely működésűkben mutatja be az államok geríncéL 
alkotó katonai és politikai intézményeket. Soha senki jobban ki nem fejezte, meg nem 
magyarázta a két államalkotás hosszas virulásának, majd hanyatlásának okait. És ha 
a módszer, mely mindazt mellőzi, mi nem lényeges és igazán a történeti tények velejét 
nyújtja, már magában véve is oly hatást idéz elő, minőt a görög remekírók olvasása,
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ezt a hatást az előadás mesteri volta még fokozza. Morális ítéletet alig találunk, annál 
több esztétikai reflexiót A tőröknél az institutiók állanak előtérben, a spanyoloknál 
a személyek rajza sem marad el. V. Károlynak, II. Fiiíöpnek jellemzései teljesen 
elütnek az elfogadott, annyiszor ismételt közhelyektől; embereket mutatnak, nem gé
peket. Az a néhány sornyi megjegyzés, mely a Don Juan d'Austria1*5 szerencsétlen 
sorsához fűződik, annyira magán viseli Ranke sajátos szellemének bélyegét, hogy 
még itt sem mellőzhetem: „Ilyen a világ. Ingerli az embert összes tehetségei kifejté
sére, nagyra növeszti minden reményét. Azután ő nem mérsékli magát; erejét érezve, 
a becsület és a birtok legbüszkébb díjai után száguld. De a világ nem enged; bezárja 
sorompóját és hagyja, hogy meghaljon.” Magának a tárgynak elsőrangú érdeke és 
fontossága okozta, hogy Ranke a XV. és XVI. század történetein próbálta meg először 
erejét. Eddigi munkái biztos alapot szolgáltattak neki a további fejlemények megíté
lésére, a már közkézen forgó adatok megbírálására. Későbbi munkáinak sorrendje 
fölött már az utazásai alkalmával talált kiadatlan anyag döntött.

Már Berlinben tapasztalta, az értesítések minő gazdag bányáját rejtik az olasz, kü
lönösen a velencei követjelentések. Szabadságot nyert arra, hogy a kutatásokat foly
tassa, még pedig Bécsben, hol a velencei archívum legnagyobb részét őrizték. Met
ternich herceg szívesen megengedte az idegen protestáns tudósnak ez iratok fölhasz
nálását, mit akkor igen nagyba vettek. E bécsi tartózkodása több tekintetben hatott 
Ranke fejlődésére és működésére. Megismerkedett Gentzzel,^1 a híres publicistával, 
Metternich jobbkezével, ki az itjú, tudni vágyó tanárt beavatta a magas politika út
vesztőibe. Akkor a keleti kérdés dominált. Miklós cár nagyra vágyása új háborúval 
fenyegette Törökországol és már-már megbuktatta a szent szövetséget. A hellén sza
badságharc óta különben is keletre fordult minden szem, ezek a bonyodalmak újra 
mutatták, minő közel érdeklik a műveli Európát azon régi kultúrái központok viszon- 
tagságai. Bécsben tartózkodott akkor Vük Stepanovies, a tudós szerb,22 ki Rankel 
megismertette nemzetének küzdelmeivel, törekvéseivel. Mit a török ellen folyó harcok 
hőseiről elbeszélt, szinte a homerosi eposzok igazságával és erejével halott. Ez infor
mációk alapján írta meg aztán Ranke a szerb forradalom történetét (1828). Abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy közel egykorú eseményről írhalott és mégis annyira 
távol eső viszonyokról, hogy teljesen megőrizhette objektivitását. E munka, mint a 
szerb hagyományon alapuló elbeszélés, nem annyira tudományos becsével és kritiká
jával hat, mint az állapotok és személyek friss, szinte naiv festésével. Niebuhr a mo
dern kortörténet remekének nevezte.

A  velencei követjelentéseknek Bécsben megkezdett tanulmányozását folytatni kel
lett aztán magában Velencéiben; az olasz viszonyok tüzetesebb ismerete szükségessé 
tette a római, firenzei és más nagy gyűjtemények átkutatását. A porosz kormány li- 
beralitása több évi szabadságot engedett Rankenek, úgy, hogy csak 1831-ben foglalta 
el újra tanszékét. Ez életének legboldogabb és legtermékenyebb korszaka, Tisztán 
tudományának, a múlt fölelevenílésének élve, környezve az olasz természet bájától 
és az olasz művészet remekeitől, élénk közlekedésben Európa egyik legműveltebb és 
legélénkebb társaságával, nemcsak mindég újabb leletek fölhasználásában találta gyö
nyörűségét, hanem ki is fejtette lényének azt a művészi vonását, mely addig szűk, 
kissé egyoldalú viszonyai közt nem nyilvánulhatott eléggé. „Soha sem tanultam és 
gondolkoztam, soha sem gyűjtöttem többet, mint az 1830-ik év második és 1831-ik

14



év első felében”, mondja ő maga visszaemlékezéseiben. Ez útjának főeredménye A 
pápák története [Die römischen Pápste, ikre Kirche und ihr Staat im XVI. und XVII. 
Jahrhundert]2i című műve; nagy számú munkái közt valószínűleg az, mely leginkább 
terjesztette hírnevét. Hogy mást ne említsünk, Macaulay is beható bírálatra találta 
érdemesnek. Nálunk Csengery Antal24 méltatta egy szépen írott tanulmányában. Hír
nevét nemcsak tárgyának, nemcsak a benne először közölt adatok fontosságának kö
szönte. Megvan benne a közvetlenség, meg az eleven érzék azon szellemi hatalom 
iránt, mely a reformáció által szenvedett veszteségét olyan gyorsan kiheverte, megvan 
benne az örök Rómának átértése, szemlélhetővé tétele. Az olasz municipális" életről 
szóló lapok Ranke remekei közt is igen kiváló helyet foglalnak el. És mégis nem 
átallom kimondani, hogy e műben Ranke már elkezd térni attól az iránytól, mely 
mintegy egyéni tulajdona volt, és közelebb érve a történetírás elfogadott sablonjához, 
könnyűvé tette, hogy mások azon az úton kövessék. Véleményemet, mely a rendes 
fölfogástól nagyon is elütő, indokolnom szükséges.

Senki sem tagadhatja, hogy a kiadatlan kézirati kútfők fölhasználásával új korszaka 
kezdődik a történetírásnak.

Minden újabb dokumentum közelebb hoz a tudáshoz, az igazsághoz és nem his
torikus az, ki nem hálás mindazért, mi ismeretét bővítheti, kiegészítheti. Csakhogy a 
hagyomány, legyen az akár krónika, akár oklevél, akár követjelentés, nem maga a 
történeti élet, hanem annak csak egy többé-kevésbé hű és részletes képe. Éppen a 
követjelentéseknél —  tárgyunkra nézve ezek becslése a legfontosabb —  világos, hogy 
szükségkép egyoldalúak. Rendeltetésüknél, céljuknál fogva első sorban a külügyi vi
szonyokat, azután meg az uralkodók és miniszterek tetteit és szándékait tartják szem 
előtt. A belső ügyekre, a nemzeti élet ismertetésére, vagyis a történelem leglényege
sebb és legnehezebben konstruálható részére csak annyiban terjeszkednek ki, 
amennyiben azok visszahatása a külső viszonyokra szintén észlelhető. Ki vonná két
ségbe, hogy a diplomáciai, a hadi történelem, aztán m ega biográfia szintén történe
lem? Az, de nem az egész történelem, hanem annak mintegy csak felülete.

Csak laikus szólhat poros,, moly-elte aktákról. Az archívumnak megvan a maga 
varázsa. Amint nagy férfiak irataiból megismerjük leikök titkos rugóit, magok is szinte 
életet nyernek, testet, vért öltenek. A kutató a sárgult levelekből kihallja az elmúlt 
nagy idők szellemének szárnycsattogását. Hiába, nagynak kell lenni annak a csábító 
erőnek, melyet a diplomácia szövevényeibe való bepillantás, a kiváló állásban levő 
férfiak életével való foglalkozás gyakorolt, ha még oly szellem sem maradhatott ment 
tőle, minő Rankeé. Első műveiben másként értelmezte, másként dolgozta föl a törté
nelem tartalmát. Akkor a nemzetek lelkének erős dobbanását figyelte meg, most csak 
finomított, mintegy előkelővé tett nyilatkozatainak volt tolmácsa. Munkássága a föl
színre hozott új adatok értékével tovább is terjesztette a tudomány birodalmát, de nem 
járult oly mértékben, mint addig, annak intenzívebb műveléséhez.

A géniusz egységes, oszthatatlan és ha irányában lényeges változás áll be, az nem 
szorítkozik egy bizonyos jelenségre.

Ranke mindaddig teljes objektivitással olymposi magaslatról ecsetelhette az elmúlt 
idők törekvéseit és embereit. Midőn Bécsben volt, az a gyanú támadt ellene, hogy 
katalizálni készül, és még jó barátai is nagyon enyhének tartatták II. Fülöpnek, a 
protestantizmus nagy ellenének, megítélését. Műveinek tárgya mindaddig elősegítette
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ezt a tárgyilagosságot és .1 múlt alkotásainak: tisztántartását a jelenkor küzdelmeitől, 
melyeknek belevonása élénkítheti, de mindég egyúttal el is homályosítja a történeti 
szemléletet. Most a júliusi forradalom újra megmutatta, minő szakadás választja el 
Európa-szerte az elméket. Ranke is leszállóit polcáról: állást foglalt e harcban. Ber
linbe visszatérve, folyóiratot adott ki, hogy a forradalom ellen védeni segítse a kon
zervativizmusnak, a békés haladásnak ügyét. Hanem e vállalatával úgy járt, mint járni 
szokott többnyire a nyugodt, megfontolt, igazságot kereső ember viharos, szenvedé
lyes időkben. A  reakcionáriusok és a protestáns túlzók —  Hengstenberg26 iskolája 
—  szinte jakobinusnak nézték, a liberálisok pedig: vagyis az egész akkori német 
közvélemény a szervilitás bélyegét sütötték rá. Még Heine sem kímélte „a csinos 
figurákat faragó” tanárt. A folyóiratot rendkívül becses tudományos tartalma sem men
tette meg a gyors enyészettől. Ezzel Ranke politikai szereplésének vége szakadt. Hi
ába, ő tanulásra és tanításra volt teremtve; a küzdelem nem volt az ő eleme. Ez a 
lényeges különbség közte és nagy kortársa és barátja, Thiers, közt.

Kettős buzgósággal tért csakhamar vissza a tudományhoz, tanszékéhez. Tanári 
működése, mely jelentőségében alig marad el irodalmi tevékenysége mögött, tulaj
donkép ekkor fejlődik ki teljesen. Nem csak előadásaival hatott, melyek a történeten 
kívül több ízben az irodalomtörténetet is felölelték és melyeket jó berlini szokás sze
rint érett férfiak, még fejedelmek is látogattak. Az előadás, amint Németországon 
dívik, alig más, mint a tanárnak egy már kész vagy készülő könyve, és így annak 
hatása alig különbözik a figyelmes olvasásétól. Neki, ki legjobban érezte, mennyi 
még a történelem mezején a tennivaló, ennél nagyobb volt a becsvágya. A kutatásnak 
azt a módszerét, melyet sajátos műveltségéből merített, általánossá kívánta tenni; is
kolát akart teremteni.

A német egyetemeken már régebben dívtak a filológiai gyakorlatok; a históriai 
kútfőkkel foglalkozó gyakorlatoknak ő a megkezdője. Legrégibb tanítványa, Waitz 
György27, beszélte nekem, hogy ő, ki jogász volt, egész véletlenül iratkozott be a 
gyakorlatokhoz, melyeken kívüle még csak kerten vettek részt. A főcél itt a kútfőknek, 
mint a történeti tudás egyedüli biztos forrásainak lehető pontos megismerése, kritikája, 
összevetése volt. Ranke belátta, hogy a kezdő historikusnak a középkori kútfők ér
telmezésén kell először gyakorolni erejét, mert az általok leírt kor viszonyai legegy
szerűbbek, az összehasonlítás nálok legkönnyebb és leggyorsabban célhoz vezető, és 
általában mert legkezdetlegesebb fokát jelölik a történeti följegyzéseknek. A Monu- 
menta Germaniaene\P& akkor megjelenni kezdő hatalmas gyűjteménye folyton új be
cses anyagot szolgáltatott az Ifjú munkásoknak. A híres és tisztelt tanárral való érint
kezés, a vezetése alatt folyó közös dolgozás teremtette meg Németország mai törté
netírói nemzedékét, A tudományos főelvnek: a kútfők szigorú bírálatának épentartása 
mellett az ifjú egyéniségek szabadon fejlődhettek. Amint a mesterben megvolt a his
torikusnak mindkét jellemző vonása: a pontos, egész részletekig leható kutatás és 
másrészt az előadásnak a biztosított alapon való merész és választékos fölépítése, a 
látszólag távolabb eső tények összefoglalása és csoportosítása; úgy különböztethető 
meg tanítványainál is az a két irány. A szorosan vett kutatást különösen Waitz György 
fejtette tovább, ki mint tanár a gyakorlatok vezetésében némileg utódja lett Rankenek; 
a történeti építészetben, az előadás művészetében Sybel Henrik29 lépett leginkább a 
mester nyomába. De az a két, annyira különböző tulajdonság, melyet a történetírás
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egyaránt megkövetel: a pontos és hű analízisé és a művészeti alkotásé, csak magában 
Rankeban volt meg teljes harmóniában. Pedig mindegyik irány külön többé-kevésbé 
egyoldalúságra vezet és túltengésök vagy a történeti hitelességnek, vagy az előadás 
művészetének esik rovására.

A tanári pálya, a történeti kérdéseknek növendékeivel való folytonos és szükséges 
tárgyalása közelebb hozta Ranket azon eszmékhez, melyek korát, nemzetét mozgatták. 
Addigi munkái nagy világtörténeti korszakokat és intézményeket tárgyalnak, most a 
német nemzet egyik legfontosabb szakának, a reformáció korának szentelte erejét. 
Addig megelégedett a legfontosabb viszonyok tárgyalásával, most apró részletekig 
kellett lehatolnia, azok összeköttetését a nagy világtörténeti mozgalmakkal latolgatnia, 
mert a német tartományok politikai ziláltsága mellett más eljárás nem vezetett volna 
célhoz.

Még bűvárlatainak színhelye is megváltozik; most a frankfurti, drezdai, weimari 
archívumok szolgáltatják neki a legtöbb anyagot. Így jött létre a német történet a 
reformáció korában, Rankenek első nagy terjedelmű munkája, hat kötet. A tárgy 
minősége okozta, hogy ez a mű sem művészeti szépségre, sem általános értékre nem 
hasonlítható az előbbiekhez. Itt már az anyag, a részlet uralkodik, és a teljességre 
való törekvés útját állja a valódi földolgozásnak. Nem is a nagyvilágnak írta: a német 
tudományosságot és a német vallásos meggyőződést akarta vele kielégíteni. Mindkét 
kritérium mutatja, hogy mennyit engedett magas művészi becsvágyából és föltétien 
részrehajlatla nságából.

^  német reformáció legnagyobb politikai alkotásává Poroszország nőtte ki magát, 
Ranke szűkebb hazája. Ennek az államnak keletkezését, növekedését készült előadni, 
szintén archivális kutatás alapján. Ez a munka úgy előadás, mint pártatlanság tekin
tetében hanyatlást mutat az előbbiekhez képest. Új irányt csak annyiban jelöl, 
amennyiben Ranke, hogy a porosz állam nagyságát megmagyarázza, bővebben ter
jeszkedett ki a porosz adminisztráció történetére. I. Fridrik Vilmos királyt, kit addig 
félig nevetséges, félig kegyetlen fejedelemnek tartottak, ő állította oda, mint a porosz 
állam belső erejének erélyes és előrelátó kifejtőjét.

Ez a porosz királyság, melynek történeti jelentőségét ő annyira méltatta, melynek 
törekvéseivel magát szinte azonosítá, az 1848-iki mozgalom, által a válság szélére 
sodortatott. Kitűnt, hogy adminisztráció és hadsereg nem képesek megakadályozni az 
eszmék győzelmét, kitűnt, hogy Németország mint műveltség, úgy politikai intézmé
nyek dolgában sem maradhat el a nyugoti szomszédok mögött. Ranke e válságban 
híven szolgálta szerencsétlen királyát, IV. Fridrik Vilmost, kihez személyesen is közel 
állott, kinek elveiben osztozott, és kinek általános műveltségét, főnkéit gondolkodását 
igen magasra helyezte. Javaslatai közt, mert a király akkor egyenesen kikérte tanácsát, 
nevezetes az: hogy a porosz királyságnak szoros viszonyba kell lépnie az alsóbb 
osztályokkal, az úgynevezett IV. renddel, mert az általános védkötelezettség, mely ez 
osztályokra is kiterjed, kötelességévé teszi a fejedelemnek a felölök való gondolko
dást. Másik javaslata, 184ö-ben, midőn már helyreállt a korona tekintélye, az volt, 
hogy Poroszország kerekítse kJ birtokát a Rajna felé, Hessen, Hannovera és Nassau 
annexiója által, körülbelül oly módon, mint az 1866-ban tényleg megtörtént. Lehe
tetlen észre nem venni mindkét pontban a Franciaországban ismét uralomra jutott 
caesarizmus hatását. Ranke tekintélyét a királynál különösen annak köszönhette, hogy

17



ezt a fordulatot már az 1848 év tavaszán előre megmondta. Ebben, valamint az említett 
javaslatban lehetetlen nem bámulni a történeti alakulások íolytonos szemlélésétől gya
korolt éleslátást, mely a jövő fejlődések útját képes volt előre kitűzni, bár azok be
következésének idejét nem határozhatta meg előre.

Valamint az 1815 után következő korszak a keleti hatalmak konzervatív szent szö
vetségének hegemóniája alatt állott, úgy uralkodott 1848 után Európában a nyugoti 
nagyhatalmaknak, Franciországnak és Angliának, tekintélye. Ranke most ezek törté
nete földerítésének szentelte magát. A román-germán nemzetek közösségéből indulva 
ki, természetes volt, hogy először saját nemzetének történetét igyekezett tovább vinni 
a XVIII. századig, de aztán, ha valóban világtörténeti áttekintéshez akart jutni, azon 
két nemzet történetét is kellett folytatnia, mely intézményei, anyagi és szellemi 
műveltsége által a XVI. századtól napjainkig mintegy vezetője volt földrészünknek. 
Német létére francia történet írásához fogott. Ott különösen a királyságnak páratlan 
fényes kifejtése vonzotta, mely azután mintaszerűvé vált a többi államra nézve. A 
francia történet akkor már hasonlíthatatlanul jobban volt földolgozva, mint a német, 
de az összefoglaló művekben nem volt nagyon gazdag. Ranke különösen a diplomá
ciai történet terén nyújtott sok újat, levéltári kutatásai alapján, és nem egy pontban 
igazította helyre kútfői kritikája segítségével a francia memoár-irodalom megítélésé
ben uralkodó tévedéseket. Richelieu bíbornok emlékiratairól szóló értekezése meg
nyitotta előtte a francia akadémia kapuik

Sokkal congeniálisabb?0 volt Ranke szellemével a nagy szigetország nemzete. Ott 
vívta a XVII. században a protestantizmus döntő küzdelmeit; ott jött létre történeti 
alapon az a rendi alkotmány, mely egyaránt bírta biztosítani a közszabadságot, a 
törvényes rendet és az anyagi és szellemi haladási. És míg a francia történetnél csak 
a tárgy nagyszerűsége vonzotta, az angol nemzet történetének megírásánál írói és 
tudós becsvágya is késztette tehetségének, tudásának teljes kifejtésére.

Az ötvenes években jelent meg Macaulay nagy műve, melynek éppen a XVII. 
századi Anglia, különösen pedig a Stuartok bukása és orániai Vilmos uralmának, a 
parlamentáris rendszernek megalapítása volt fő tárgya. Soha történeti mű nem keltett 
nagyobb hatást. A közállapotok hű rajza, a szereplő egyéniségek mesteri jellemzése, 
a részletek roppant tömegének összeolvasztása egy arányos képpé; amellett a nyelv 
gazdagsága és a szerzőnek határozott állásfoglalása a szabadság és a protestantizmus 
ügye mellett, mind hozzájárullak e hatás előidézéséhez és növeléséhez.

Ranke meghajlott a hatalmas whig stiliszta művészete előtt, Könyvének előszavá
ban mintegy fájdalmas rezignációvaí mondja; mindég a legjobban írott történetet fog
ják a legjobbnak tartani. És mégis tulajdon birodalmában készült vele megvívni a 
babérért, Levéltári kutatásai sokkal kiterjedtebbek voltak, mint az angol íróé, kinek 
elég munkát adott az óriási belföldi irodalomnak átkutatása. Azonkívül a német tudós 
némileg pártiratnak tekintette Macaulay művét, mely nem szolgáltat elég igazságot a 
királyságnak, sem a toryknak, a parlamentarizmus megalapításában és megvédésében. 
Nem is kétséges, hogy e két szempontból sokban helyreigazítja, még többen kiegészíti 
az angol historiográfia remekét. Még művészi tekintetben is vannak oly részei: I. 
Károly és Cromwell jellemzése, a forradalmi kormány ismertetése, melyek saját fe
nyőkben tündöklőnek a Macaulay napja mellett. És ha a pártatlan ítélő mégis a po
litikusnak és nem a tudósnak adja az elsőséget, ennek oka nem kizárólag az, hogy

18



amaz saját nemzetéről írt, meiynek élt, mellyel azonos volt, míg emez mint idegen 
emelte föl tárgyilagos, de hideg szavát. Az ok mélyebben fekszik. Ranke, mint láttuk, 
mindinkább a fejedelmek, a kormányok, az intéző körök szándékaira és tetteire he
lyezte a súlyt. Akkor van elemében, midőn valami fontos diplomáciai alkudozásnak 
bonyolíthatja ki minden szálát. A francia történetnél az még némileg megengedhető. 
Ott a király és a kormány szervez, tesz, alkot mindent; az udvaron kívül nincs közélet. 
De az angol történeti életet, mely annyi ezer alakban nyilatkozik, nem fejezik ki se 
a kabinetek jegyzőkönyvei, se a parlamenti gyűlések naplói. Azt meg kell figyelni a 
piacon, a műhelyekben és a mezőn, a tengeren és a gyarmatokon, úgy, amint Macáulay 
tette és amint Ranke nem tehette. De az összehasonlítás nem igazság. Rankenak ha
sonló irányú művei közt az angol történet áll első helyen, nemcsak terjedelmére és 
tartalmasságára, hanem még formai szépségre nézve is.

Kutatásban, munkában áll a tudósnak élete, becsét az elért eredmény adja meg, 
nem a fejedelmi vagy népszerű elismerés külső jelei. Ranket ezekkel szinte elárasz
tották. A tudós társaságok vetekedtek abban, hogy őt tagjaik közé sorozzák; a magyar 
akadémia 1858-ban választotta őt meg. Királya a pour ie mérite rend lovagjává tette, 
örökös nemességgel ruházta föl, udvari historiográfusának és titkos tanácsosának ne
vezte ki. Tiszteletbeli doktora volt a cambridgei egyetemnek és midőn ott ünnepelték, 
az a mondás esett neki legjobban „he is a good fellow”.' 1 A berlini tudós respubli
kában körülbelül azt a helyei foglalta el, melyei azelőtt Humboldt Sándor töltött be. 
Fejedelmek jártak látogatására; a tudományok iránt annyira fogékony II. Miksa,"- 
Bajorország királya, külön kurzust hallgatott Ranketől a modern történelemből. Még 
fontosabb volt, hogy az javaslatára külön bizottságot állított föl és dotált a német 
történet földolgozása végett, mely bizottságnak élte végéig Ranke volt buzgó elnöke. 
Hogy egyebet ne említsünk, a német történelem évkönyvei, a tudományok történeté
nek sorozata, a német biográfia mind e bizottságnak köszönhetek létrejöttüket.

Mert Ranke nemcsak maga tudott dolgozni; megvolt az az adománya, hogy az ifjú 
tehetségeknek kijelölje azokat a kérdéseket, melyek legjobban megfeleltek készültsé
güknek. Munkáinak elterjedésével megjött népszerűsége is. Még tudományos és po
litikai ellenfelei is meghajoltak munkássága előtt. A szabadelvű Berlin megválasztotta 
díszpolgárának. Megvolt az a hazafias öröme, hogy 1866-ban és 1870-ben diadalát 
látta az általa oly nagy hévvel ápolt nemzeti és dinasztikus eszméknek.

Igazi népszerűséget azonban tanszéke biztosított részére. Egész Európából hozzá 
sereglettek a hallgatók, köztök sok hazánkfia, pl. Tisza Kálmán. Sokan régi növen
dékei között már szinte tanárok voltak és meslerök szellemében és tiszteletében ve
zették az új nemzedéket. Az egész német történészvilágot beragyogta az a fény, mely 
homlokát körülvette. Midőn 1877 telén hatvan éves doktori jubileumát ülte, szinte 
megindító volt látni, mint sereglettek körülötte régi diákjai, már őszbeborult fejjel, és 
mint mutatják neki tanítványaikat, mintegy szellemi unokáit. A Waitzok, Nitzschek,”  
Sybelek, Wattenbachok 34 Giesebrechtek" között, kik mind már bevésték volt neve
ket a néniét historiográfia arany könyvébe, úgy tűnik föl az apró, mozgékony, eleven, 
öreg úr, mint e század történetírásának palriarchája.

A folytonos kutatás épen tartotta szellemi tehetségeit, a fejedelmi kegy, mely iránt 
éppen nem volt érzéketlen, kielégítette dicsvágyát; boldog családi élete —  1843-ban 
vezette oltárhoz Angliában Clara Gravest —  édessé tette rövid pihenését. A hatvanas



és hetvenes években sorra következtek: Wallenstein története [Geschichte Wallen-
steins], Ausztria és Poroszország a XVIII. században {Zűr Geschichte von Osterreich 
und Preussen], A német hatalmak és a fejedelmek szövetsége [D ie deutschen Machte 
und dér Fürstenbund], Forradalmi háborúk eredete és kezdete [ Ursprung dér Revo- 
lutionskriege 1790 und 1792]; végre Hardenberg emlékiratainak nagy négy kötetes 
kiadása. E munkájában már átlépte századunk küszöbét. Egész a legújabb korig, a 
berlini szerződésig csak egy munkája ér; a szerb forradalom folytatása, Szerbia és 
Törökország a XIX. században [Serbien und die Türkei im XIX. Jahrhundertf. E 
könyv befejezése mutatja, minő világosan ítélte meg a mai Európát alkotó erőket. 
Már nem kizárólag a román és germán népekben látja az emberi nem életét; része 
van abban a hozzájok csatlakozó szlávoknak és magyaroknak.

Mind e munkák csak úgy, mint az előzők, levéltári kutatáson alapulnak. Teljességre 
éppen nem törekedett; megelégedett azzal, ha egy esemény, vagy alkudozás menete 
felől fő vonásokban ítéletet alkothatott magának, a részletes, aprólékos utánajárást 
másokra bízta. Ellenfelei nem is késtek e miatt fölületességgel, elhamarkodottsággal 
vádolni. Önmaga némi gúnnyal és sajnálkozással szóll azokról a vaskalaposokról, kik 
azt hiszik, hogy a teljesség a történelem terén elérhető és hogy az érdem. Fölfogását 
e pontban csak helyeselhetjük. Nem az a fő, hogy a történetíró műhelyében meglegyen 
minden festék, hanem az, hogy képe arányos, igaz legyen. A történetet teljesen helyre 
úgy sem állíthatjuk. Jobban vétünk az igazság ellen, ha a lényeges és aprólékos lények 
összezavarásával rontjuk a helyes perspektívát, mintha esetleg elhagyunk egyes rész
leteket. Az pedig nem kétséges, hogy Ranke, nem is szólva a földolgozásról, több új 
és tisztázott adattal gazdagította ludasunkat, mint korunk bármely más kutatója. Nem 
is kutatásának módszere ellen teszünk megjegyzést, hanem földolgozása ellen; azon 
irány ellen, mely hova-tovább egyre egyoidal óbban érvényesül nála. Mennél előbbre 
jut a XVJU. században, annál inkább kabinetek és személyek történetévé fajul előadá
sa. A levéltári anyagot földolgozza, kiveszi belőle, ami kivehető, de azon történeti 
életre, mely nem szerepel követjelentésekben és az utasításokban, nincs kellő tekin
tettel. Különösen szembetűnő ez az irány a francia forradalomról szóló művében. Még 
abban sem igen találunk egyebet, mint jegyzékeket, mint az elveknek szembeállítását. 
A finom, előkelő tudós nem szeret leszállani az utcák zsivajába, mintha elriasztaná 
őt a tömeg moraja, mintha bántaná a kenyérkérdés rettenetes prózája. Nem a műhely 
fölszerelése, hanem a kép hiányos. Hiába keressük azon a zúgó vihart, a sújtó villámot, 
az életnek rikító és keserves színeit. A nagy történeti festő mintegy szalonfestővé 
szelídült.

Egyben azonban páratlan maradt mindvégig: munkái fölépítésében, áttekintésében. 
Folyton Európa nagy ügyeit szemlélve, azok kapcsolatát, a különböző korszakok és 
nemzetek közti hasonlóságokat és különbségeket jobban látja, mint bármely más ad
digi történetíró. És ha magában a munkában némileg a levéltári anyagnak hatása alatt 
állva, sokat kénytelen közölni, mi csak személyre vagy diplomáciai helyzetre vei 
fényt, de tulajdonképen nem történet; bevezetéseiben tisztán a történeti tudás magvál, 
velejét nyújtja. Épp ez az érdeme egyes fejezetei bevezetésének, vagy berekesztésé
nek. Ott nem találunk mást, mint földolgozott, minden ízében kicsiszolt anyagot, az 
összehasonlító világtörténelemnek egy-egy építőkövét.
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Valóban, nem volt még élő ember, kinek nagyobb lett volna a készültsége egy 
igazi egyetemes történelem megírásához, ki annyira ebben találta volna hivatását, mint 
ő. Ez volt már ifjú korának álma. „Az ismeretlen világtörténetnek fölfedezése volna 
legnagyobb boldogságom”, írja 1826-ban. „Ismered régi szándékomat, —  írja becsé
nek 1827 elején— , hogy megtaláljam a világtörténet régi regéjét, nemünk eseménye
inek és fejlődéseinek azt a menetét, mely igazi tartalmának, központjának, lényegének 
tekinthető”.

„Meg akarom érteni és állapítani e vad, indulatos, erőszakos, jő, nemes, nyugodt, 
e tiszta és szeplős teremtményeknek, magunknak minden tettét és szenvedését, ere
detében és megjelenésében.” És ismét: „Tudod és gyakran ismétlem, hogy legjobban 
csábít engem az emberi fejlődés menetének, az egyetemes történelem eszméjének 
megkeresése; lásd, ez a legszebb és legnevezetesebb történet, mely valóban megesett. 
Miben van több igaz, mi vezet közelebb a lét megismeréséhez; elmélkedő gondolatok 
követése-e? vagy pedig az emberiség állapotainak megragadása, melyekből mégis 
csak elevenen előszökik a velünk született gondolkodásnak módja. Én az utóbbit 
választom, meri kevésbé van kitéve a tévedésnek.” Mindég reményű azt, hogy írhat 
végre majd oly könyvet is, melyet nem öl meg a tudományosság, melyet olvashat 
mindenki és mely mégis magában foglalja a történelem szellemi életének bőségét. 
Aztán következik a részletekbe való merülés, a folytonos panasz, hogy mindég csak 
csonka, hézagos munkát végezhet.

A gondviselés megengedte neki, hogy e rég táplált szándékának, melyben szinte 
élete célját látta, valósításába kezdhessen. Nyolcvanöt éves volt, midőn megjelent 
Világtörténet fWeltgesck ielit ej c. művének első kötete. Aztán gyors egymásutánban 
jelent meg a többi hat kötet, a hetedik már csak részben látott napvilágot, abban az 
alakban, melyben ő maga fogalmazta. Még halálos ágyán tollba mondta III. Henrik36 
császárságának jellemzéséi, azután a nagy kínok erőt vetlek rajta és e szavakkal sza
kította félbe a diktálásl: „inlcr tormenta seripsi”.37 1886. május 23-dikán elhunyt. A 
VIII. és IX. kötetet már csak régibb előadásai után bocsátották közzé tanítványai. —  
Egészben véve ez a történeti irodalomban a legnevezetesebb és talán legsikerültebb 
kísérlet: tudományos alapon tárgyalni a történelmi fejlődés nagy menetét. Ő, ki ifjú
ságát a bibliai és klasszikus ókor tanulmányának szentelte, ki gyakorlataiban, kriti
káiban a középkornak majd minden szakára és nemzetére kiterjeszkedett, ki részletes 
kutatás alapján megírta a nagy nemzetek történetét az új kor kezdete óta, ki előadá
saiban, könyveiben nemcsak a politikai lényeket szokta tárgyalni és átvizsgálni, hanem 
az emberi szellem szabad alkotásait a művészetben és irodalomban sem hagyta fi
gyelmen kívül; kétségkívül nagyobb reménnyel foghatott e vállalatba, mint bárki más. 
Az ókor tárgyalása mutatja, mennyit gondolkozott és dolgozott az emberiség kezdődő 
nagy műveltségeinek megértésén. A bibliai érák előadásánál stílusa fönkeltté, szinte 
zsoltárivá lesz; a keres/.tycnség kezdetének elbeszélésével nem mulaszthatja el a hit
vallást, hogy jó evangélikus keresztyénnek tartja magát. Ezeket a korszakokat valóban 
feldolgozottán nyújtja; az események sehol sincsenek elszigetelve, hanem mindég 
művelődési vagy vallási eszme köré csoportosulnak. A középkor tárgyalása már nem 
oly egyenletes. Nagyon is meg lehet különlxiztetni azokat a részeket, melyekben ré
gibb tanulmányai alapján állította össze a történeti jelentőségű tartalmat, azoktól, me
lyeket csak mintegy hézagpótló gyanánt toldoit hozzá, a századok meztelenségének
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befedésére. A legjobban kidolgozott fejezetekhez tartozik az iszlám, Nagy Károly és 
a pápai hatalom alakulása. Az utolsó Karolingek történetében ellenben alig nyújt már 
egyebet genealógiánál- így ez a hatalmas elme, ez a páratlan munkaerő sem maradt 
a]ent az aggkor gyöngítő, romboló hatásától.

Nevezetes fejlődést jelöl még e műnek a stílusa. Bármennyit mond el, niég többet 
kell elhallgatnia. Minden mondat azonfölül, amit kifejez, még nagy háttérre nyit ki
látást. A tartalom kényszerű vázlatosságát a számtalan allúzió van hivatva pótolni. 
Mintha csak az öreg Goethe szólalt volna meg újra.

*

Befejezzük hosszúra nyúlt, mégis vázlatos megemlékezésünket. Mert Ranke teljes 
méltatásához még műveinek teljes ismerete sem elégséges. Azok óriási tartalmához 
még hozzá kell adni azt a kincset, mellyel előadásaival és gyakorlataival növelte 
tudományát.

Lénye, egyénisége abban állt, hogy benne a történettudós teljesen össze volt forrva 
a történetíróval. Úgy a tudomány, mini a művészet terén a legnagyobb föladatokat 
tűzte maga elé, és csak későbbi műveiben sínylette meg némileg a szellem az anyag 
súlyát. Módszere, melyet saját egyénisége szerint állapított meg, szinte általános ér
vényű lett. Kevés embernek van annyi érdeme abban, hogy minden korszak nagy 
problémájához: a históriai igazsághoz, a pozitív tudáshoz közelebb juthattunk. Műve
iben egyaránt megvan a kritika, az események kapcsolatába való behatolás és az 
előadás szépsége, előkelősége.

Még nagyobb érdeme is van annál, hogy sok új anyagot talált, sok új és igaz 
szempont fölállításával útját egyengette egy jövendő, valóban összefoglaló történe
lemnek. Senki sem járult többel a történeti érzék fölkeltéséhez; ahhoz a meggyőződés
hez, hogy a história komoly és szent tárgy. Élete föladatát abban látta, hogy Európa 
művelt népeinek fölfedje múltját. A művelt, történetükre büszke nemzetek, közlök a 
magyar, hálával adóznak szellemének, tisztelettel környezik emlékét.

Jegyzetek
1. Melanchton, Philipp (14Ó7-L560): széleskörű klasszikus műveltségű német hu

manista. Luther munkatársa, az evangélikus teológia egyik megalapozója. Si
kertelenül kíséreli meg közvetíteni a katolikus és az evangélikus tanok hirdetői 
között.

2. A sikertelen oroszországi hadjárat után Napóleon és marsalljai váltakozó sikerű 
harcokat vívtak Szászországban íi porosz-osztrák-orosz erők ellen. A hadműve
letek, kezdeti francia sikerek után, a szövetségesek 1813. október 16-19-i lip
csei győzelmével értek véget, és a franciák kiszorullak Szászországból.

3. bulletin (francia): napi értesítés.
4. Boadicea vagy Boudicca (f  i. sz. 62.): a brítanniai icenusok királynője. Siker

telen Róma-ellenes felkelése után öngyilkos lett. -— A hivatkozott beszédet I.: 
Tacitus: Annales [Évkönyvek]: XIV. k., 35.

5. Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814): német filozófus. Szubjektív idealista né
zetei nagy hatás! gyakoroltak a korabeli szellemi életre, elsősorban Schlegelre

22



és Novalisra. — Jelentős műve: Grundinge dér gesamten Wissenschafts leltre 
lAz egyetemes tudománytan alapvetései. {1744.)

6. Germania docta (latin): a kiműveli Germánja, a tudós Germánia.
7. Burschenschaft (némer): így hívták a különféle diáktársaságokat a XIX. századi 

német egyetemeken. Az első 1815-ben alakult meg Jénában. Hazafias szellem  
és a német egység iránti rokonszenv jellemezte őket.

8. III. Frigyes Vilmos (1797—1840) királyhoz közelálló porosz államférfiak a napó
leoni háborúk korában. Céljuk a francia tefolyás felszámolása volt, amihez elen
gedhetetlennek tartottak bizonyos, felülről kezdeményezett reformokat. A köz- 
igazgatási és gazdasági modernizáció jegyében Heinrich Friedrich Kari Stein 
(1757-1831) állt a jobbágyfelszabadításról és a városok önkormányzatáról szó
ló rendeletek hátterében. Kari August Hardcnberg (1750—1822) elsősorban a 
külpolitikára gyakorolt befolyást.

9. Beamtenstaat (német): hivatalnokállam.
10. Maistre, Joseph de (1754—1821): francia filozófus, a filozófiai tradíciónál izmus 

egyik jelentős alakja. Álláspontja szerint a nemzeteknek és népeknek vissza 
kell térniük a középkori, keresztény államrendhez a pápaság szellemi irányítá
sával. —  Főbb művei: Du Papé [A pápáról/. (1819.); Soirées de Saint-Peters- 
bourg... [Szentpétervári esték...]. (1821.)

11. Haller, Kari Ludwig von (I76S—1854): svájci államférfi és író. A történelem és 
az államludományok tanára a berni, majd a párizsi egyetemen. A katolicizmus 
eltökélt támogatója volt a francia politikai életben. — Fontos műve: Die Restau- 
ration dér Staatswissenschaften... [Az államtudományok restaurációja...!. I—VI. 
k. (1816-1834.)

12. Chateaubriand, Francois Augusle Kéné vicomte de (1768-1848): francia író és 
királypárli politikus. Műveiben a középkori kereszténység értékei mellett szállt 
síkra. —  Fő műve: Le génié du Christianisme [A kereszténység szellemej. 
(1802.)

13. Tbierry, Augustin (1795-1856): francia történetíró, elsősorban a francia nemze
ti történelem kutatója. —  Kiemelkedő műve: Essai sur l'hisloire de la formaii
on et des progrés du liers-élat [ Tanulmány a harmadik rend alakulásának és 
fejlődésének történetéről]. (1853.)

14. Mülier, Johannes von (1752—1809): kezdetben liberális, majd konzervatív szel
lemben alkotó német történetíró és egyetemi tanár. —  Fő műve: Geschichte 
dér schweizerischen Eidgenossenschaft [A svájci államszövetség története]. I— 
V. k. (1786-1808.)

15. Nicbuhr, Barthold Georg (1776—1831); német történész, klasszika-filológus, ál
lamférfi. Kiemelkedő műve a Römische Geschichte [Római történelemi I—111. 
k, (1811-1832), amelyben, megalapozva a modern lőrráskritikál, a rómaiak tör
ténetét az 1. pun háborúig tárgyalta. Tevékenyen részt veti a Corpus seripto- 
rum históriáé Byzantinae [A bizánci történelem történetíróinak gyűjteménye]  c. 
sorozat elindításában (1828-).
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16. Vakmerő Károly (a magyar nyelvhasználatban általában Merész Károly): az 
önálló Burgundia utolsó hercege (1467-1477).

17. Commynes, Philippe de (1445-1509): francia államférfi és történetíró, Merész 
Károly, majd XI. Lajos (1461—1483) szolgálatában. Emlékiratai [Mémoires] a 
XV. század végi burgundiai és francia történelem fontos forrásai és Istvánffy 
Miklós számára is mintául szolgáltak.

18. Itáliai történetírók a XV—XVI. század fordulóján. — Guicciardini, Franceseo 
(1483-1540): fő történeti munkája a Storia d'ltalia [Itália története] (1537- 
1540), amely az 1492-1534 közötti itáliai történelmet tárgyalja. Művének sike
rére jellemző, hogy ötven év alatt majdnem az összes európai nyelvre lefordí
tották.— Jovius, Paulus (Giovio, Paolo) (1483—1552): humanista, történetíró, or
vos, püspök. Vásárit ő ösztönözte híres művészélelrajz-gyűjteményének megírá
sára. Portrégyűjteményének leírását maga adta ki Descriptio musaei [A múzeum 
leírása] (1546) címmel.

19. Don Juan d’Austria (1547-1578): V. Károly (1519-1556) természetes fia, II. 
Fülöp (1556-1598) féltestvére. Sikeres hadvezér és politikus, ő vezette 1571 - 
ben a spanyolokat a lepantói csatában. 1578-ban hunyt el, máig nem tisztázott 
körülmények között, méregtőívagy pestisben.

20. Velence rövid napóleoni uralom után az 1815-ös bécsi kongresszus határozata 
alapján Lombard-Velencei Királyság néven Habsburg uralom alá került.

21. Gentz, Friedrich (1764-1832): német publicista, politikus, 1802-tőt osztrák 
szolgálatban. 1793-ban németre fordította Edmund Bürke Reflections on the 
Revolution in Francé [Töprengések a francia forradalomról] C. művét. Önálló 
politikai íróként is jelentős volt.

22. Karadzic, Vük Stefanovic (1787—1864): szerb tudós, az első szerb nyelvtan 
(Pismenica srbskoga jezika /A szerb nyelv ABC-jef. Bécs, 1814), az első szerb 
szótár megalkotója, népdalok, népmesék és népi mondások gyűjtője. Az új 
Szerbia történetében ő volt az első irodalomkritikus, irodalomtörténész és az 
első etnográfus. Életműve fordulópontot jelentett a szerb irodalomban.

23. Ranke műveinek címeinél abban az esetben is megtartottuk a Marczali által kö
zölt fordításokat, ha azok a (megfelelő) eredeti címeknek nem pontos fordítá
sai.

24. Csengery Antal (1822-1880): publicista, reformpolitikus, közgazdász. 1845-48- 
ban a Pesti Hírlap, 1857-69-ben a Budapesti Szemle szerkesztője, 1847-től az 
MTA tagja.

25. municipális (latin): városi törvényhatósági, a városi önkormányzattal kapcsola
tos.

26. Hengstenberg, Ernst Wilheím (1802-1869): német protestáns teológus, a berlini 
egyetem tanára. Exegetikai munkásságával küzdött a teológiai racionalizmus el
len. — Fontos műve: Christologie des Altén Testaments [Az Otestamentum 
krisztológiája] . I—III. k. (1829—1835.)

27. Waitz, Georg (1813-1886): német történetíró és szövegkritikus, a Monumenta 
Germaniae Historica c. forrásgyűjtemény (I. a 28. jegyzetet) egyik szer
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kesztője. Fő műve: Deutsche Verfassungsgeschichte [Német alkotmánytörté
net]. I—VIII. k. (1844-1878.)

28. Monumenta Germaniae Hislorica (latin): Németország történelmi emlékei: a 
középkori német történelem forrásait megjelentető kiadványsorozat, amely 
1826-ban indult. Öt (al)sorozata (latin címekkel): 1. Scriptores [írók]; 2. Leges 
[Törvények]; 3, Diplomata [Oklevelek]; 4. Epistoláe [Levelek]; .5. Aniiquitates 
[Régiségek], A forrásgyűjtemény kiadása napjainkban is folyik. (A kiadását 
megindító társaság Stein személyes ösztönzésére alakult meg 1819-ben. -  L. 
még a 27. és 34. jegyzetet.)

29. Sybel, Heinrich von (1817-1895): német történetíró, a berlini állami levéltár 
igazgatója, a római porosz történeti intézet megalapítója. —  Kiemelkedő műve: 
Die Regründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. [A Német Birodalom 
megalapítása 1. Vilmos által]. I—VII. k. (1889—1894.)

30. congeniaüs(abb) (latin): itt: egyívásúbb.
31. „pour le méri te" (francia): ,.az érdemért": porosz érdemrend. -,.he is a good 

fellow” (angol): valószínűleg szójáték: a fellow (kb. „társ”) ti. Angliában vala
mely tudós testület teljes jogú tagja, s a fellow-k intézménye különös je
lentőségű volt az oxfordi és cambridge-i egyetemeken (az utóbbinak volt tisztelet
iben doktora Ranke), Ugyanakkor a „he is a good fellow” a köznyelvben azt jelen
ti: „ő egy jó társ/pajtás/fej”, s így itt vsz. a két jelentés egymásba játszása történt.

32. Miksa II. (1811—1864): bajor király (1848—1864). 1859-től alkotmányos kor
mányt nevezett ki. Keveset foglalkozott államügyekkel, helyette inkább művé
szek és tudósok társaságát kereste.

33. Nitzsch, Kari Wilhelm (1818—1880): nemet történész. A kiéli, a königsbergi, 
majd a berlini egyetem tanára. Az antik és a német történelemmel foglalkozott. 
—  Jelentős műve: Ministerialitáí und Bürgertum im 11. und 12. Jahrhundert 
[Miniszterialitás és polgárság a XI. és XII. században]. (1859.)

34. Wattenbach, Wilhelm (1818—1897): német történész, a Monumenta Germaniae 
Hislorica (I. a 28. jegyzetet) kiadásának egyik vezetője, —  Fő műve: Deutsch- 
lands Ges'chichtsquellen im Mittclalter bis zűr Milte des XIII. Jahrhunderts 
[Németország történeti forrásai a középkorban a XIII. század közepéig]. 1—II. 
k. (1858.)

35. Giesebrecht, Wilhelm (1814-1889): német történész. Az Annales AItahenses 
[Abaichi évkönyvek] összeállítója, Tours-i Gergely frank történeteiének németre 
fordítója. —  FŐ műve: Geschichie dér deutschen Kaiserzeit [A német császár
kor története], 1—V. k. (1855-1880.)

36. fii. Henrik (1017-1056): német-római császár (1039-1056). A Szent István ha
lála utáni évtizedekben megkísérelte Magyarország alávetését.

37. inter tormentet seripsi (latin): kínok közölt írtam.

A tanulmány szerzője
Marczali Henrik (1856 —  1940): magyar történetíró, egyetemi tanár, az MTA levelező 
tagja (1893). Tanulmányait Budapesten és külföldön (Bécs, Párizs, Berlin) folytatta.
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1878-tól a budapesti gyakorlógimnázium, 1895-1923 között a budapesti egyetem urná
ra volt.

Polgári liberális szemléletű, a német kritikai-filológiai iskola, a pozitivizmus és 
Ranke módszereit ötvöző munkássága az egyetemes és a magyar történelem számos 
korszakára kiterjedt. „Abban a korban, amely minden tudomány sikerét elsősorban a 
finom specializál ás bán látta, nyomatékosan hangsúlyozta a múlt életnek valóságos 
egységét” —  írta róla Hajnal István (Századok, 1940: 360. I.) —- Fontosabb müvei: 
Magyarország története II. József korában. I—III. k. (1881—1888.); Mária Terézia 
(1891.); Magyarország története az Árpádok korában (1896.) (A magyar nemzet tör
ténete 2.); Magyarország története III. Károly tói a bécsi congressusig 1711-1815 
(1898.) (A magyar nemzet története 7). A Nagy Képes Világtörténet c. sorozat szer
kesztője és részben szerzője is volt (1898—1905). —  Ranke Leopold c, írása 1895. 
november 25-én olvastatott fel az MTA ülésén, és a Budapesti Szemle 85. kötetében 
(1896: 46-68. I.) jelent meg.

Leopold Ranke magyar fordításban megjelent művei
Fráter György halála. [Részlet a Német történelem a reformáció korában c. mű V. 

kötetéből.] (Ford.: Koch Vilmos.) In: A német irodalom kincsesháza. (Szerk.: 
Keresztury Dezső.) Bp. [1941] 249—2 5 1 .1.

A pápák története. (Ford.: Horváth Zoltán.) Bp. 1936. 741 1.
A római pápák az utolsó négy században. (Ford.: Lehr Albert, Acsády Ignác.) 1—III. k. 

Bp. 1886-1889. 441,503, 209 1.
Szerbia és Törökország a tizenkilencedik században. (Ford.: Mihályft'y Gyula.) Nagy- 

Becskerek, 1890. 645 1.

Marczali szövegét némileg modernizáltuk. A közkeletű, latin vagy görög eredetű 
szavakat a helyesírás mai követelményeihez igazítottuk, az egybe- és külöiűrások, 
valamint a betűkettőzések esetében is a ma használatos alakot adjuk az olvasás meg
könnyítése érdekében (pl. melytyel helyett mellyel, épen helyett éppen). Eredeti for
májukban hagytuk viszont a Marczalitó! használt tulajdonneveket és megőriztük az 
eredeti interpunkciót. Néhány nyilvánvaló sajtóhibát javítottunk.Ahol a szerző Ranke 
műveire utalt, mindenhol beszúrtuk az eredeti, teljes címet. A szöveggondozást Szi
lágyi Márton végezte.

A jegyzeteket és a bibliográfiát készítette: Zsinka László
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