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Jacob Christoph Burckhardt 18J8. május 25-én született Bázelben, Jacob Burckhardt, a 
bázeli templom főesperese, majd antistés'-e és egy városi tanácsos leánya, Susanna 
Maria Schorndorff negyedik gyermekeként. A halál is Bázelben érte 1897. augusztus 
8-án. így tehát élete felöleli csaknem az egész XIX. századot, a francia forradalom és a 
napóleoni háborúk korától egészen a felhőrétegig —  melyen Burckhardt csaknem 
keresztüllátott — ■, amely mögött a XX. század viharai készülődtek. Jacob Burckhardt 
három évvel fiatalabb, mint Bismarck, ugyanabban az esztendőben és hónapban szüle
tett, mint Kari Marx; születése után egy évvel hívta életre, erőteljes svájci biztatásra, 
von Stein birodalmi báró a Monumenta Germaniae HistoricáK [Németország történel
mi emlékei] : azt a német tudós történetírást újból megalapozó középkori forrásgyűjte
ményt, amely, máig befejezetlenül, a főleg Theodor Mommsen* által összeállított antik 
feliratgyűjteményekkel együtt a történettudomány területén megalapozta a szervezett 
tudományosságnak azt az üzemét, amely Burckhardt számára —  saját természetének 
érlelődése során —  egyre idegenebbé vált.

A bázeli Jacob Burckhardt azon tudós írók közé tartozik, akik nagymértékben hoz
zájárultak a német nyelv érvényre juttatásához a művelt világban, Hogy jelenleg egy 
mindmáig működő német irodalom létezik, amely nehezen követhető gondolatveze- 
tése és gondolatformálása ellenére is része a világirodalomnak, az a XIX. századiján, 
a klasszika költészetét és a kanti és hegeli filozófiát követő időszakban a német tör
ténészek érdeme is, Niebuhrtól4 egészen Treitschkéig5. Elég erejük volt ahhoz, hogy 
a fejlődést, melynek során a történeti irodalom tudományos történetírássá, történettu
dománnyá mint szakmává vált, az irodalmi műalkotás formájával kössék össze. A 
német történészeknek azonban megvan minden alapjuk arra, hogy a svájci Jacob 
Burckhardtot a német tudományos, történeti próza klasszikusaként tiszteljék, és hálás 
szívvel a magukéi közé sorolják. Burckhardt Contslantinus-úval ott áll Droysen6A le- 
xander-e mellett, Renaissance (A reneszánsz] c. munkájával Ranke7 Geschichte dér 
Pápste [A pápák története], görög kultúrtörténetével pedig Mommsen Römische G e
schichte [Római történelem] c. műve mellett.

*

Egyedülálló, csak rá jellemző az, ahogyan művei életében elhelyezkednek. Burckhardt 
három, kiadásra szánt és még életében megjeleni egy-egy kötetes fő műve élete majd 
nyolcvan esztendején belül az 1853-tól 1860-ig terjedő hét évben született, azaz har
mincötévestől negyvenkét éves karáig.

1837 júliusában látta először a tizenkilenc éves ifjú Feiső-Itáliát, 1838 és 1839 
késő nyarán délebbre is eljutott. Itália jelentette számára — főleg 1846 tavaszától
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kezdődően —  a menekülés célját, a menekülését a kor államától és politikájától, 
a modern nagybirodalom és a feltörekvő tömegek nyomorúságától, amit először 1843- 
ban Párizsban tapasztalt és foglalt versbe; de Itália az egyetemes történelem kapuja 
is volt számára, miután az 1846-os Neujahrsblatt hasábjain Die Alemannen und das 
Christentum [Az alemannok és a kereszténység/  c. írásával mintegy elbúcsúzott a 
svájci és német kora középkori témáktól, amelyek tudományos pályafutása kezdetét 
jelentették. Az apró államokra szakadozott, veszélyes utakon és törékeny hintókon 
bejárható, még Stendhal szemével és Goethe rajzceruzájávai megismerhető festői Itá
liában, a Rómában töltött 1846., 1847., 1848, és 1853/54. évek után született meg a 
Cicerone. Anleitung zum Genuss dér Kunstwerke Italiens [Cicerone. Kalauz Itália 
műemlékeinek élvezetéhez]^, amely az ékesszóló olasz útikönyvek között a legéke
sebben szóló. Szerzője egyben természetesen a tudományos, mai értelemben vett 
művészettörténet megalapozója volt, amelyet nagyszámú ilyen témájú írással gazda
gított is. A művészettörténész azonban a Ciceronebán is úgy szól hozzánk, mint egye
temes történész. Körvonalazódik nagy témája: a megszenvedett modernitásban a régi 
időkkel való találkozást keresni, azokkal az időkkel, melyek a jelentől ugyan gyöke
resen különböznek, de amelyeket mégis, történelmi távlatban szemlélve mintegy a 
jelennel összecsengőnek, magasabb értelemben egyidejűnek fogunk fel. Ez a kora 
ifjúságától haláláig fenntartott nézet, miszerint a történelmi kontinuitás a történelmi 
tudat kontinuitásával azonos, kicseng a legpontosabb, baedeker-szerűen tökéletes 
megfogalmazásából is: „IV. Ince10 síremlékszobra a (nápolyi) dóm bal oldali kereszt- 
hajójában rendkívül kifejező, impozáns és finom paparcával, jóval a halála (1254) 
után, valamikor a XV, század elején készült.*’ A könyv történelmi sarokpilléreit a 
Paestum11 templomairól szóló kezdő rész és a Michelangelóról szóló mondatok al
kotják: „Egy háromlépcsős alapzatról emelkedik a sík terület fölé Isten háza. Ezek 
azonban nem emberi lépésekhez szabott lépcsőfokok- Odaállíthattak volna vastag 
pilléreket vagy hengeres oszlopokat is, ám a görögök nem a tömeggel, hanem töké
letes forma kezeléssel igyekeztek hatást gyakorolni. Dór rendje pedig az emberi for
maérzék egyik csúcsteljesítménye.*’ És: „(Michelangelo) sorsdöntő szerepet játszott a 
művészetben, műveiben és sikerükben nyíltan kimondott, lényeges közlések rejlenek 
a modern szel lem'lényegéről. A legutóbbi három évszázad kézjegye, a szubjektivitás, 
itt az abszolút korlátlan teremtőtevékenység alakjában jelent meg.” Nemcsak a „mo
dernség” szubjektív, mítosz nélküli, és a régivel ellentétben nem lassan kiérlelt stí
lusban megjelenő lényegét előlegezi itt meg, hanem ezek a Michelangelóról 1855-ben 
publikált mondatok magukban foglalják a már érett Burckhardt egyre nyomatékosab
ban átgondolt problémáját jelenről és történelemről, a régmúlt kor távoliságáról és 
jelenidejűvé tételéről. Mert amennyire Michelangelo Burckhardt szerint elővételezi a 
modemet, ugyanúgy Burekhardtnak a Weltgeschichlliche Betrachtungen-ben [Világ
történelmielmélkedések] a történelmi nagyságról leírt gondolatai elválasztják őt „pa
rányiságunktól" és a nagyok közé helyezik: „De az óriási alkotóerő... maga is örök 
értéket ad legkeresettebb és legvalószerűtlerlebb alkotásainak.”

Két évvel a Cicerone megjelenése előtt, 1853-ban, és öt évvel később, 1860-ban, 
mintegy azt kísérendő, előkészítendő és magyarázandó, elkészülnek a Die Zeit Con- 
stantin's des Grossen [Nagy Constantinus kora/  és a Die Kultur dér Renaissance in 
Italien [A reneszánsz Itáliában]. Burckhardt a történelem azon korszakait szerette
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legjobban, amelyek „ lovaglóul és ben” lebegnek „két korszak mezsgyéjén”. Constan
tinus az antik pogány korszakot és a keresztény középkort választja el. Nem Gibbon 
klasszicista-melankolikus modorában választolta témájául a „római birodalom hanyat
lását és bukását”, hanem a Régi bukásában az Új megjelenését vázolta. Hatalmas 
forrásanyaggal rendelkezve, a História Augusta [Felséges történet:/13 elbeszéléseire 
támaszkodva, (amelyeket készségesebben követett, mint ahogy azt az újabb kutatás 
megengedné), a feliratok tudományos értékelésével, és a görög és latin egyházi írók 
biztos ismerőjeként jellemzi a „harmadik századi hatalmi viszonyokat”, Septimius 
Severustól Diocletianusig mutatja beváltozásaikat és elpusztíthatatlanságukat, „az an
tik élet kifáradását” vallási és kulturális téren; a könyvben Constantinus csak későn 
lép fel, mint a keresztényüldözések megszüntetője, mint a diocletianusi adoptációs 
rendszer14 befejezője és elpusztítója, Konstantinápoly alapítója, s itt, mintegy „Ró
mában, Athénben, Jeruzsálemben” egyszerre a Régi Világ legyőzője és megőrzője. 
Itt nincs Constantinus-életrajz, és bármennyire tartja is még magát Burckhardt e köny
vében a később lenézett időrendi adatokhoz, államügyekhez és csatákhoz, tulajdon
képpen nincs történeti elbeszélés sem, hanem egy egyéniségként kezelt korjellemzése: 
„kultúrtörténet”. Az „állam”-ot már háttérbeszorítja a két másik potencia1' ; a „vallás” 
és a „kultúra", — amelyeket később a Weltgeschichtliche Betrachtungen-btn már 
programszerűen vezetett be. Amilyen világosan mutatja be egészében a hanyatlást, 
olyan határozottan utasít rendre bennünket, „későn születettek”-et, akik a „hanyatlás” 
időszakaival szemben talán hirtelen ítélkezünk: „Egy pillantás a késő-római retorika 
megmentett könyveire elég ahhoz, hogy mély megszégyenül és töltsön el bennünket”. 
A Constantinus még a politikai történelem egy darabja, a hazudozó Eusebios16 iránti 
folyton megújuló megvetéssel állítja fel a „bíboröltűzetű egoista” kolosszális szobrát, 
egy olyan mennybolt alatt, amelyen nem tűnnek fel keresztek17, és amelyből nem 
beszélnek az angyalok. De hamarosan elterelődik a figyelem és a rokonszenv az ud
varról és a katonai táborról; ezek inkább a remetéket követik a sivatagba, és —  még 
mindig —  a filozófusokat a peribolosba18. A remetéket és a gondolkodókat egy rom
lott kor kergeti a kísértések démonaival vívott harc magányába, és a melankolikus tanítási 
tradíció oszlopcsarnokaiba. Amazoknál közelebb állanak a késői együttérző történészhez 
emezek: az alapjában véve pogány hitű, utolsó előkelők és utolsó tudósok.

Mint a Nagy Constantinus korának gondolata, ugyanúgy A reneszánsz Itáliában 
terve is mélyen Burckhardt ifjúságában gyökerezik. A „nagy tanító”: Ranke, az ő 
pápatörténetével, —  amit Burckhardt saját bevallása szerint „részben kívülről tudott”
—  adta az első ösztönzést, a maradandó szemléletet pedig húszéves korától kezdve 
az itáliai utazások nyújtották. 1843-ban Murillónak a Louvre-ban kiállított képei 
nézőjüket —- a spanyol ellenreformáció iránti megértéstől, amit Ranke ültetett el ben
ne, s ifjúkori terveitől, melyek a svájci ellenreformáció történetére irányultak —  az 
itáliai reneszánsz feié ragadták.

A polgári királyság irritáló Párizsában a huszonöt éves Burckhardt figyelme —  
akárcsak később, már jóval idősebben, egyszerre menekülve korától és értelmezve azt
—  a középkorból az újkorba átvezető időszak felé fordul, a felé a kor felé, amely 
tehát „lovaglóülésben” „lebeg a korszakok fölött”, akárcsak Nagy Constantinus kora. 
A mű, Burckhardt negyvenkét éves korában, már birtokában van a szemlélet ragyo
gásának, a mindig rajzoló emberi szem kontúrélességének: egy új felismerés megfo
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galmazásának minden örömében benne rejlő rezignált bölcsesség csillogásának. Az 
újonnan felfedezett múlt a jelen fényében áll. A mai modernitás „kicsiségéi”, mint 
sejthető utolsó konzekvenciát a kezdetektől vezeti le és ítéli el: azoktól a kezdetektől, 
amelyeket a „Régivel”, vagyis a középkorral, és a „Régiekkel", vagyis a görögökkel 
és rómaiakkal még közös erő kötött össze, „Jovaglóülésben a korszakok felett”. Itt az 
elvilágiasodott, racionális, kegyetlen „állam mint művészi alkotás”20, II. Frigyes Szi
cíliában gyakorolt zsarnokságától kezdve Machiavelli Principe-jéig [A fejedelem] „az 
állami mindenhatóság valóban modem fikciójának" vonásaival jelenik meg; a második 
fejezet „az egyén kialakulását" mutatja be. A „hatalmas gonosztevő” mellett megje
lenik a „politikailag közömbös magánember"; az „új hírnév” és az „új gúny és éle” 
előtt a személyiség tökeletesedése: az uomo universale, Burckhardt stílusában köz
ponti figuraként León Battista Albertivel21. Az olvasó mindig feszülten figyel, amikor 
Burckhardt a múltat jelenné formálja, és egyben a jelennek is történelmi jelentőséget 
ad, —  ahogyan ezt majd a Weltgescliichtliche Betrachtungen-ben megfogalmazza, 
„minden szelleminek van történelmi oldala”, és minden történelminek van szellemi 
vonatkozása, tudniillik részesedése a szellemiben, ami „változékony”, de nem „mú
landó”.

Bármilyen híresek könyvének „a világ és az emberek felfedezéséről” szóló, vagy 
„a társas élet és az ünnepségek” című fejezetei Burckhardt tudományos törekvései és 
tudós fáradozása szempontjából, „kísérletének" középpontjában mégis a harmadik fe
jezet állt „az ókor újteleire ébresztéséről”. A reneszánsztól kezdődően, és még 1859- 
ben is, Georg Voigt- ” „a klasszikus ókor feltámasztását" a korszak számára lényeges 
teendőnek tekintette. Burckhardt ezt a humanista szemléletei történelmivé változtatja 
könyvének egyik főmondata által: „hogy nem egymaga (az antik világ hatása), hanem 
a vele párhuzamosan élő olasz népi szellemmel való szoros szövetsége hódította meg 
a nyugati világot”.

A könyvet, amellyel három tudós reneszánsz-kutató nemzedéknek kellett mindig 
újból elmélyülten foglalkoznia, az író csupán „kísérletnek” tekintette, nem támasztva 
tulajdonképpen tudományos igényeket. Amit Lord Acton23 Burckhardt reneszánsz- 
könyvéről mondott, egész tudományos termésére érvényes lehet: „az irodalom leg
mélyebben szántó és legfinomabb kultúrtörténeti műve, de érdeme nem annyira az új 
kutatásokban rejlik, hanem sokkal inkább az eredetiségben, amellyel a szerző ismert 
műveket felhasznál”. A tökéletességgel kapcsolatos elvárásokat Burckhardt olyan val
lomásokkal söpörte félre, amilyenek más műveiben is visszatérnek: „Eme szórványos 
jegyzetek, melyek az olaszoknak a természettudományhoz való viszonyára ... vonat
koznak, csak arra valók, hogy megmutassák, hogy a szerző jól tudja, mekkora a hézag 
művének ezen a helyén."

*

Itt az ideje, hogy visszatekintsünk arra az életútra, amelyen Jacxih Burckhardt 1860-as 
„kísérletének” magaslatára jutott.

Édesanyja korai halála után is a szülői házban, testvéreinek szerető védelme mellett, 
némi koravénséggel vegyítve, goethei hirtelenséggel és sokoldalúsággal bontakozott 
ki a fiatal szellem; és bármilyen virágot hajt is, a történeti emlékezés színesíti azokat.

45



A tízéves fiú Wurstisen Basler Chronik- [Bázeli Krónika]-jánttk egyik sérült példá
nyából könyvcímrajzokat, portrékat vághat ki, és régiségek képeit; az általa készített 
bábszínházi díszletek egy középkori Habsburg-dráma és egy fejedelmi reneszánsz 
díszkert képeit mutatják, és a tizenötéves Oiaoomo Burcardo „Composiziom”- r 4 kö
zött a főmű egy XVI. Lajos tiszteletére írt gyászzene.

Egy életre szóló hálára kötelezi azután a szeretetreméltó, a történelemhez forduló, 
liberális katolikus teológiaprofesszor, a Freiburg in Breisgau-i történész, Heinricli 
Schreiber barátilag irányító vonzódása. Ő vezéreli az 1839-lien írt, majd 1843-ban 
kinyomtatott Basler Münstenverk [A bázeli székesegyház] fiatal szerzőjét a freiburgi 
székesegyházba.

A lelkész apától származó ifjú 1836 áprilisában megkezdett tanulmányait 1837 ta
vaszán a bázeli Teológiai Kar hallgatói között folytatja. Hagenbach25 egyháztörténeti 
előadásáig nyúlik vissza a Constantinus néhány motívuma; a jelentősebb De Wette- 
től26 és szövegmagyarázataiból ismerte meg az egyetemi hallgató az Ótestameritumát. 
A Weltgeschichtliche Betrachtungen c. műben a költészet csúcsát — az általános 
emberi összesűrített kifejezése— „az ihlet összehasonlíthatatlan kiáradásában: Ésaiás 
60.” látja, És mégis De Wette történelmi irányultságú teológiája volt elsősorban az, 
amely a kétségek között őrlődő Burekhardtot válságba sodorta. „Eddigi életfilozófi
ájának romjai között söprögetve" a fiatal Burckhardt legújabb „fő szaktárgyában” 
találja meg a „gyógyírt”.

Most már messzire vezet az út. Burckhardt 1839 szeptemberében Berlinbe utazott: 
a humboldti újhumanizmus még nem is harmincéves, Hegel visszfényétől átitatott és 
friss tehetségektől sugárzó egyetemére27. Hogy mit jelenthetett Burckhardt számára 
Berlin, azt azon történészek nevei mutatják meg, akiknek Heinrich Schreiber ajánló
leveleit átnyújthatta: az abban az időben negyvenkét éves Leopold Ranke, aki éppen 
akkor fejezte be A pápák története c. művének utolsó kötetét és a Deutsche Geschichte 
im Zeitalter dér Reformation [Német történelem a reformáció korában] első kötetét; 
a harmincegy éves Johann Gustav Droysen, aki Alexander c. művével vált híressé; 
az idősebb, akkor 54 éves August Boeckh2*, aki a filológusok hatására történelmi- 
realista irányban, a Staatshaushaltung dér Athener fAz athéni államháztartás} befe
jezésén dolgozott; majd később, 1841-ben, az a Jacob Grimm20 hagyott Tacitus Ger- 
mániá-jáTÓ\ tartott előadásaival felejthetetlen nyomokat a már érett hallgatóban, aki, 
Göttingenbői való elűzetése után négy évvel, éppen akkor talált Berlinben új akadé
miai otthonra.

Nem a történelem, hanem a művészettörténet, nem Ranke, hanem Franz Kugjer', ° 
és építészettörténete vonzza magához először a bázeli fiatalembert. Először hazai tia
rátok körében, még fiatalos honvággyal a lelkében alakítja ki magában azt az elítélő 
véleményt Berlinről és a „nyomorúságos” környékről, amel^ arra készteti, ho^y a déli 
tájon kifinomult szemét továbbra is becsukja a Schlüterek' 1 és Schinkelek'2 városát 
látva. A „boizadálynak” érzett, szélmalmokkal tarkított vidéket csúfnak tartja, és 
később csak a Kugler mesterrel folytatott művészeti és történelmi beszélgetések ki
indulópontjaként használja; idős korában az időköziién birodalmi fővárossá vált Berlin 
elleni hangulata általában a modem nagyvárosiasság megvetésével töltődik fel. Azl 
mondják, Richard Wagner tartozik „tulajdonképpen” Berlinhez. A huszonkét éves 
fiatalember Boeckhnél kapja első benyomásait a „kultúrtörténet” fogalmáról, és abban
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az időben ismeri meg az 1848 előtti Németországot, amikor Németországnak legin
kább kellene tetszenie egy szabadságszerető szellemű és konzervatívan hangolt svájci 
embernek: a romantikából a fiatal Németországba való átmenet idején. Mint Goethé
nek Strassburg után, az ifjúnak a gótika bázeli és freiburgi élménye után következett 
„a német tudás és művészet” második felfedezéseként egy romantikus utazás a Harc
ban, amely 1840 júliusában a romantikára már nyitott ifjú műbarátot a hildesheimi 
dóm kapuja elé vezette. Ezt 1841 tavaszán kocsin és gyalog Berlinből Bonnba tett 
utazások követik, A svájci fiatalemberben fényes lánggal ég a német-romantikus ba
rátság: az ő Friedrich Tschudijának3' karja „meghitten nyugszik vállain”, a „történelmi 
ünneplés” a múlt és a jelen egysége felett érzett igazi romantikus elfogódottsággal 
visszhangozza azon Luther-dalt, amellyel az eislebeni éjjeliőr az évszázadokon át
zeng34. Miután Bonnban egy nyáron át élvezi a romantikus rajnai hangulatot, versbe 
foglalja és ceruzával tárgyiasítja az építészettörténet számára —  a mai német megin- 
dultsággal olvassa a pontosan száz évvel később rommá lett St. Maria im Capitol33 
templomról ceruzával írt rejtjeleket — , a Maikaferbundban36 és a költői ihletettségű, 
politikai célokért küzdő, az egyházi kötöttségtől bátran megszabaduló Gottfried és 
Johanna Kinkéi házaspár37 iránti szeretetben éli meg a fiatal Burckhardt azt a roman
tikát, amely a költészet, tudomány, filozófia és a politika egységét jelenti. Egy hol
landiai utazást a Wegweiser durch die heigischen Kunstschátze -nek [Útmutató a 
belga műkincsekhez], a „belga Cicerone”-nek szentel. 1842—43 telén, Berlinben a 
Ranke-szemináriumon keletkeznek a Martell Károlyról és a kölni Konrad von Hoch- 
staden érsekről' készült munkák, amelyek lehetővé tették a bázeli fakultás számára, 
hogy a távollevő fiatal tudósi il843 nyarán tett párizsi utazása előtt ledoktorál tathassák. 
Nemsokára, a Franciaország helyzetéről az armagnacok küzdelme idején (L444)39 és 
a veltlini gyilkosság (1620)40 témakörében tartott előadásaival sikerül megszereznie 
a habilitációt41. A  „venia legendí”42 semmi esetre sem volt képes arra, hogy szerzőjé
nek megélhetést nyújtson egy olyan időben és egy olyan egyetemen, ahol a hallgatók 
között nem volt történelem-szakos. A kenyeret, de a belső elhivatottság érzését is, 
„polgári kötelességét” — miközben szerzője volt számos művészettörténeti Ciliknek 
a Brocklmus Lexikon számára — , elsősorban újságíróként kereste meg azután, And- 
reas Heusler tanácsnok segítőjeként a bázeli konzervatív újságnál. Burckhardt már 
ekkor „konzervatívnak” minősítette magát, főképpen a nyugtalan német barátokkal 
szemben; természetesen velük tudott „liberális” is lenni, amikor a szabadság hiányáról, 
rendőrál Iámról, szellemi és egyházi elnyomásról volt szó. Konzervativizmusa svájci, 
s még inkább bázeli jellegű. Tudott konzervatív lenni anélkül, hogy monarchístának 
kellett volna lennie, mint porosz barátainak, és anélkül, hogy udvari embernek kellett 
volna lennie, mint Rankénak. De tudott a porosz barátoknak is írni. Azok egy nagy 
állam védőszárnyai alatt küzdöttek a szabadságért, ő azonban a nép fiainak „üres és 
ittasságot tükröző szemei közé nézett”. így fogta el a szabadság hagyományával védett 
bázeli és svájci embert a rettegés a „servilts”-ektől43, a „liberális” fi liszterektől, a 
„párizsi radikálisok”-tól, a berlini „szabadokétól44 és a „Festbrüllerek”-től, amely 
rettegést a svájci lövészünnepség sátrában élte át4* 1845 végén megvált a bázeli 
újságtól, majd nem sokkal később a kölni újságnál végzett munkájától és a politikától 
is. A „politikamentességre” vonatkozó döntését nem „önző epikureizmusból” hozta 
meg, mint azt 1848-ban barátjának, Hermann Schauenburgnak látta szükségesnek
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megírni, hanem „természetén alapúié szükségszerűségből”; mindezt olyan időben, 
amelyre egy Rankétól eredő, de Ranke univerzális történelmétől eltávolodó politikai 
és egyben magát nemzeti irányba beállító német történetírás volt jellemző. A döntési 
a német liberális, nemzeti, politikai történettudomány ellenében, de a tulajdonképpeni 
tudományos szakma ellenében is hozta meg. A tudás iránti tiszteletét saját „tudo
mánytalanságának” ironikus bizonygatásába csomagolta, abban a gondban, hogy a 
„viri eruditissimi” , a főtudósok, olyan trónust tulajdonítanak maguknak, amelyről 
az évszázad veszélyei: az igénytelenség és az elbizakodottság, az értékestől külön 
nem választott semmiségek kutatása, szűk szakszerű tevékenység és a törtető sietség 
uralkodhatnak- És a saját politikai tevékenysége, valamint a történelem politikai cé
lokra való kisajátítása ellen hozott döntés egyben döntés volt a kultúrtörténet mellett 
és a tények kronológiai rendben történő előadásával szemben: a „Viri eruditissimi 
füzeteiben leírt elfuserált csaták” ellen, ahogy Burckhardt egyszer harapósán mondja. 
A végletek —  Burckhardt és Treitschke —  helyett azonban a valódi vita csak Burck
hardt részéről Ranke irányában ment végbe —- már amennyiben a „remete” (már a 
huszonnyolc éves itjú zárkózottnak és ironikusnak nevezi magát) gondolkodása és a 
minden „politikamentesség” jelszava alatt forrongó politikai szenvedélye egyáltalán 
még összeütközéseket keresett.

Már a fiatal egyetemi hallgató tiszteletében is megvan a kritikai vonás, amelyből 
csak a fiatalos kicsengéseket kell kivonni ahhoz, hogy Burckhardt Rankéval szembeni 
maradandó hangulatát és hozzá való viszonyulását megértsük. Már az egyetemi hall
gató is szívesen hallgat beszámolót a „Satyricus”47 jellemének gyengeségeiről, főleg 
egy számára emlékezetes látogatás alkalmával —  Bettina von Amimtől . Ranke ra
gyogó előadása számára arra valónak tűnik, hogy az ilyen gyengeségeket áthidalja; 
előadásjegyzeteiben szereplő csípős megjegyzések (például a Ranke által a népi erők 
és a restaurációs erők forradaiomellenes politikájának egy kalap alá vétele útján al
kotott „hitszegő dicshimnuszról"'), még ki nem forrott formában mutatják Burckhardt 
soha nem pihenő éberségét a siker előtti minden vélt vagy valós meghunyászkodással 
szemben. Ma jobban ismerjük Rankét, mint ahogy —  már temperamentuma alapján 
is —  az idős vagy a fiatal Burckhardt ismerhette; miután nem kötődünk ahhoz a 
pillanathoz, amely egy Burckhardtot is foglyul ejtett, a különbséget a legrövidebben 
két olyan egymással összeegyeztethetetlennek tűnő szóval fogalmazhatjuk meg, mint 
a „szépség” és a „forradalom”. Bizonyosan leegyszerűsítve azt is mondhatnánk: Ran
ke, a „nagyhatalmak” történésze a szépséget a történelemijén keresi, Burckhardt, a 
„kultúrtörténész” pedig a történelmen kívül és a történelem ellenére találja meg azt. 
Látjuk, miként szökteti a jelent a múltba, s látjuk őt a szépséghez, a művészethez 
szökni. Találkozunk vele Berlinből szökve, sőt, Bázelből Rómába, és ugyanez az út 
lesz az, amelyen haladva végül is 1886-ban a hatvanhat éves tudós lemond a törté
nelmi előadásról a kizárólagosan megtartott művészettörténeti kollégiumok kedvéért. 
De mindez nem a történelemből való menekülés. A Szépséget, legyen az éppen a 
borzalmak medúzaarcában, Burckhardt az államban is képes volt megtalálni, Perik- 
lésben, Alkibiadésben49, a „hatalmas gonosztevők” „naivságában” is. Burckhardt újra 
és újra visszatalált a művészettörténetből a történelembe vezető útra: a késő-antik 
művészettől Constantinushoz, Murillótól, mint láttuk, a reneszánszhoz, és „az állam 
mint művészi al kotás”-hoz. Az itáliai reneszánsz építő művészetről írt, első ízben 1867-
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ben megjelent könyv is azt a programot testesíti meg, amelyet Burckhardt a zürichi 
professzori állás megpályázásakor vallott a művészettörténet és a kultúrtörténet leg
bensőségesebb összekapcsolódásáról: „A középkor a maga valóságos politikai életével 
a megjelenési formát (a közcélokra szánt palotákét) nagyjából már rögzítette.” A Ran- 
kétól való elválás ott megy végbe, ahol az esztétikai igény a történelmi világ harmó
niáját keresi. Ranke a harmóniát magában az állami létben találja meg: államok és 
népek az ő számára „Isten gondolatai” (és a diák Burckhardt a szó nagyságától le
hengerelve írja be ezt jegyzetfüzetébe), a „nagyhatalmak” a maguk „géniuszának” 
köszönhetik az egyensúly harmóniáját, a kiegyenlítést egy spanyol Fülöp, egy francia 
Lajos király uralkodói hatalmával szemben.

A kiegyenlítettség ezen szépségében, az egyensúly ezen géniuszában, az államban 
és a népben, mint Isten gondolataiban Burckhardt nem tudott hinni. Úgy vélte, Ranke 
nem látja azt, amit ö mindenesetre tisztábban lát: az emberáldozatok nyomorúságát, 
jajkiáltását, amely a győzelem és a győztes „boldogságának” ára. Burckhardt, a szen
vedélyes művészetkutató azonban, aki mindig a szépséghez vezető úton jár, a képek 
jó ismerője, aki idősebb korában az estéket a zongora előtt tölti, nem hisz abban, 
amiben a „nagy tanító”: a történelem harmóniába hozhatóságában, mivel Rankénél 
több, mint húsz évvel fiatalabban más fogalma van a forradalomról. Ranke kilencven 
évig bizonyos fokig a bázeli porosz-francia béke50 élvezője volt, amely béke meg
kötésének évében, 1795-ben született, történetírásának ereje az 1815-ös békeművön 
alapuló „alkyoni napokból”51 fakadt; Burckhardt ezeket a „látszólag nyugodt évtize
deket” fáradhatatlanul egy világméretű dráma „egyszerű közjátékaként” fogta fei. 
Amikor Ranke, Bismarck konzervatív fordulatának hatására, nyolcvanhárom évesen 
belefogott világtörténetének megírásába, Burckhardt már régóta látta, hogy egy foly
tonos forradalom korában él. Előadásainak Historische Fragmente [ Történelmi töre
dékekI címmel nemrégiben kinyomtatott darabjai, amelyek a történelmi bölcsesség 
ívét a régi Egyiptomtól I. Napóleonig feszítik, megmutatják nekünk, miként tért 
vissza újra és újra, mint egyetemi oktató, a válságok, a felgyorsított folyamatok tár
gyalásához, és már a Fiatalember szemében a Nagy Francia Forradalom a régi társa
dalommal „tabuia rasa”-t csinált, sőt mindörökre eljátszotta egy valós társadalmi or
ganizmus lehetőségét, és ugyanez a helyzet még 1871-ben is; Rousseaunak az ember 
természetes jóságáról vallott eszméjéből eljutottak a haladás eszméjéig, „a tekintély 
fogalmának teljes felbomlása mellett”. A régi rendi társadalomnak a felbomlása az, 
amely Burckhardt „maiizmusát”52 indokolja a „Modernnel” szemben: bizalmatlansá
gát a fejlődésbe vetett hittel, a tömegek formálásával és boldogságával szemben. Míg 
Ranke számára a forradalom a nagyhatalmak 1815-ben helyreállított egyensúlyának 
az európai géniusz által való megzavarását jelentette, addig Burckhardt rémképek 
között élt, amelyek a forradalom legyőzőit ugyanolyan szörnyűségesnek ábrázolták, 
mint magát a forradalmat; Louis Napóleon kortársaként, az 1851-es államcsíny, a 
három háború (1864, 1866, 1870) kortársaként, —  melyeket Bismarck, véleménye 
szerint, „belső okokból”, és a „ha én nem teszem meg, megteszi más” fatalista elha
tározásával vezetett — , Burckhardt prófétai fülei hallják a dobszót, amely a tekinté
lyelvű, vagy az ő számára inkább militaristának tűnő rendet hirdeti, azt a rendet, 
amely a Ranke által még nem érzékelt szociális nyugtalanságot hivatott lecsendesíteni, 
és amely „a jogállam elkerülhetetlen pusztulását jelenti, ha az a létszám ... vonzásának
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enged” —  víziói ezek egy évtizedeken át fékentartutt világvége-hangulatnak, mintha 
mindaz, ami az időt és az ő idejét kitöltötte, a nap mint nap várt apokaliptikus lovasok 
támadásainak erejéből hirtelen véget érhetne, ahogy ezt főleg a krími háború éveiben 
leveleiben írta.

A  próféta Burckhardt azonban mindig megmarad történésznek, és még a rettenetes 
jövőt sem feketíti be teljesen. Az ún. „laudatores temporis acti”, azaz a régi szép idők 
dicsérői, éppúgy, mint a középkor romantikus rajongói kénytelenek voltak azt hallani, 
hogy azokban az időkben nemcsak, hogy nem élhettek, de nem is kívántak volna 
élni, a haladás optimista híveinek viszont — a saját századukban —  emlékezniük 
kellett az elmúlt korokra, még a középkorra is, habár megérteni egyiket sem tudták, 
mivel azok az idők nem „ügyet” jelentettek, hanem „jelenlétet”. Úgy van tehát, ahogy 
Burckhardt 1889-ben megírta „gondolatait a terribles simpliíicateurs-ről , akik el
árasztják majd a mi vén Európánkat és ez nem kellemes”; ennek ellenére felrajzolja 
„a nagy újítás »fényoldalaít« is: hogyan jön el minden törtetésre a sápadt halálfélelem, 
mert ismét csak odafönt lesz az igazi hatalom, és a «pofa be» általános parancs lesz”. 
Amit a lefolyt történelemben nagyra tart, a „kockázatos korokat” előrevetíti a jövőbe; 
de természetesen ez még így is ijesztő képet mutat, és a történeti felismerés, akár a 
múltba, akár a jövőbe vetítve, csak erősítheti az elégedetlenséget a jelenlévő „kellemes 
évszázaddal” szemben. A „maiizmus" ezen szelleme —  ismét Burckhardt stílusában 
fogalmazva —  korán teljes volt; egy olyan érzékeny szellem, mint Burckhardt, akinek 
gondolatai mindig erőteljes hangulati tónusban fejeződnek ki, nem volt alkalmas arra, 
hogy a leveleiben és műveiben mégiscsak megtalálható barátságosabb ítéleteket év
századáról sokáig hangoztassa. A művészettörténész Burckhardt örülhetett az új le
hetőségeknek, melyeket az új fényképészet nyújtott a műalkotások reprodukálására, 
s bőven ki is használta ezeket; 1848-ban elkészítette egy tudományos-ismeretterjesztő 
könyvsorozat tervét; a muzsikus Burckhardt nemcsak csodálkozni akart, hanem él
vezni is az új olcsóságot, amely lehetővé tette, hogy a Peters Kiadó által kiadott 
klasszikus zeneművek eljussanak a polgári otthonokba; a történész Burckhardt szá
zadának —  a műveltség általános elterjedése folytán, s annak folytán, hogy ez a 
század távolságot tart a múlt vallási meggyőződéseivel szemben — , különleges hi- 
vatottságot tulajdonított a történelem tanulmányozására. De mindez nem más, mint 
realisztikus elismerése olyan előnyöknek, amelyek a legkeserűbb veszteségek árán 
voltak megszerezhetők: a műveltség ellaposodása árán, a szellemi spontaneitásnak 
Németországra főleg 1871 után jellemző csökkenése árán, valamint azon az áron, 
hogy a modern nagyállam igényt tartott a kényszer alkalmazására.

*

Miután a Constantinus és a Cicerone írójának szülővárosa nem az őt megillető állást 
kínálta fel, 1855 őszén Burckhardt elfogadta a zürichi Eidgenössische Technische 
Hochschule meghívását egy művészettörténész-professzori katedrára, s mind levelei
ben, mind visszaemlékezéseiben „rehabilitációnak” fogta fel, amikor 1858 tavaszán a 
történelem rendes professzoraként tért vissza Bázelbe. Ezután Bázeliben a történe
lemtől, a jelentől és a jövőtől páratlan módon felzaklatott férfi negyvenegy éves korá
tól nyolcvan éves koráig külső körülményeit tekintve nyugalomban élt. Burckhardt a
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meghívásokat elutasította vagy tudomást sem vett róluk, így a karlsruheiről, a tübinge- 
niről, végül 1872-ben a berliniről, ahol Ranke örökébe lépett volna. Rokonai és néhány 
ismerőse társaságában, a badeni kirándulásokon, majd később melankolikusan a határ 
mentén magányosan sétálva, az esti sörözés és borozás közben folytatott „komoly 
beszélgetéseken”, s a kiválasztott tanítványokhoz —  mint öregkorában a szeretett 
WölfflinheZ54—  fűződő gondoskodó kapcsolata során őrizte meg önmagát a szellemi 
összpontosításra: Albert Brennerhez írott leveleiben (1855—56) meglepő az a komoly
ság, amellyel a professzor saját ifjúságáról, de mind az irodalmi német, mind a bázeli 
nyelven írt verseiről (E Hdmpfeli Lieder / Egy maréknyi dal}. 1853.) is megemlékezve, 
nemcsak a tudomány, hanem a költészet terén is magára veszi akadémiai védence 
gondjait. Kollégákról tisztelettel beszélt, különösen a zsenialitásában látnokian elis
mert, ám a nyilvánosság előtt távol tartott Friedrich Nietzschéről55, de érintkezést 
inkább az egyszerű emberekkel keresett. Akármennyire zárkózottan élt, mégis hatást 
gyakorolt a társaságra, vagy azt mondhatnánk, hogy ő teremtette meg ezt a társaságot 
előadásainak hosszú sorával, amelyek közül az elsőt 1844-ben, s az utolsót 1892-ben 
tartotta —  egy fél évszázadon át egy félelmet ébresztő tekintély chiffre-jeként^6 a vele 
élő és a később született polgártársak között. A korszak nagyszabású értekezései —  
mint az 1859-ben elhangzott beszéde Schillerről —  váltakoznak a görög írók olvasásá
nak gyümölcseivel és a már szinte kényelmesen megfestett korrajzokkal, mint amilyen 
a Madame de Sévigné leveleiről tartott előadás, amely összefogja és újra kiárasztja a 
francia Ancien Régime egész illatát. Még ha a fiatal Burckhardt kritikusan el is tudta 
magát határolni az ő Bázelétől, a polgári kötelességét tiszteletben tartó „előadó” mégis 
itt élvezte legelőször, amit a nyilvános szellemi versengés „nagy forgószínpadain”, 
Athénben és Firenzében is becsült: az európai művelt világot tömörítő közönséget. 
Paul Heyseí8 mellett, aki Franz Kugler berlini házában történt találkozásuk (1847) óta 
idős koráig kötődött hozzá, igaz barátot talált a badeni közigazgatási tisztviselő, Fried
rich von Preen személyében. Az 1864-től 1893-ig Bruchsalba küldött levelek azokban 
az években követték egymást sűrűbben, amikor Burckhardt 1868 őszétől kezdve több
ször tartott kollégiumot és előadásokat, amelyeket hagyatékából már csak unokaöccse, 
Jacob Oeri adott ki 1905-ben Weltgeschichtliche Betrachtungen címmel. Ennek tartal
mát röviden visszaadni teljességgel lehetetlen, főként a jegyzetét, amely —  egy Hegel
lel vívott csendes harcban —  megvallva a szerző ellenszenvét a történelemfilozófiával, 
a kronológiai előrehaladással és a „kezdetek” ki nyomozásával szemben —  feladatát 
abban látja, hogy „történelmi megfigyelések és kutatások sokaságát egy félig véletlen- 
szerű gondolatmenethez kapcsolja, mint ahogyan máskor egy másikhoz”.

Ezek is az egyetemi oktató Burckhardt korai fáradozásaira vezethetők vissza: végső 
soron az Einleitung in das Stúdium dér Geschichte [Bevezetés a történelem tanulmá
nyozásába} című előadására, amelyet 1851-ben tartott meg először; a Betrachtun- 
gen-hez —  amelyet maga az előadó mindig csak Über das Stúdium dér Geschichte 
[A történelem tanulmányozásáról/  címen említett — , Burckhardt azáltal jutott el, hogy 
kezdettől fogva nem a szaktörténészképzésből, hanem egy történelmi világszemlé
letből kiindulva, az első lejegyzések forrástudományos, metodikai irányáról egyre in
kább áttért a tárgyszerű történelmi mozzanatokra. Ebből a kimeríthetetlen —  titokzatos 
gyorsírást sem nélkülöző —  könyvből: a homály történetének egészére irányuló átfogó
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áttekintésből egy sem hiányzik azok közül a vonások közül, amelyeket a kultúrtör- 
ténész és kultúrkritikus Burckhardtnái már megfigyeltünk

A legközelebb áll a hagyományos történetszemlélethez a történelmi krízisekről, a 
felgyorsult folyamatokról: inváziókról, háborúkról, forradalmakról szóló fejezet. A 
Betrachtungen központi részének mindig az a fejezet fog tűnni, amelyik „a három 
potenciával” foglalkozik. Ahelyett, hogy Ranke módján „a világtörténelem mondáját” 
a népekben és államokban, mint Isten gondolataiban találná meg, Burckhardt a „po
tenciákban”, a történelmi őserőkben: az államban, vallásban és kultúrában kereste azt. 
Mindenekelőtt ezek szétválasztásában: „A három potencia egymás között teljesen he
terogén és nem koordinálható”. Mégis: az állam, mint a politikai, és a vallás, mint a 
metafizikai „szükséglet” kifejezése, mint „stabil”, kényszerítő érvényre jutást igénylő 
hatalmak, összetartoznak „az anyagi és szellemi szükségletnek szőkébb értelemben 
megfelelő” „kultúrával” szemben. A kultúra Burckhardt számára a kényszerítő ér
vényre jutás ellentéte, a szabadság birodalma. A szabadság pedig mindenütt jelen van, 
ahol a történelemben a szel lenti-erkölcsi élet kifejezéseként észlelhető a spontán, a 
naiv, a különféleség, a tarkaság a társas életben, a technikákban, a művészetekben, a 
költeményekben, a tudományokban. Burckhardt szeretete erre a „mozgó világra” irá
nyul, amely szabad, nem okvetlenül univerzális, erre az „európai” világra. Megvilá
gítja, hogy a potenciák kölcsönösen meghatározzák egymást. Jól látja, hogy az állam 
mint kényszerítő hatalom megtagadhatja a helyet a kultúrától, de meg is teremtheti 
azt számára: nemcsak „elposványosodás” vagy kicsinysége által („magunk előtt lát
hatjuk a szétdaraboltság és kisállamiság előnyös oldalát is, amelyet a középkori hűbér- 
úri rendszer hozott magával”), hanem háború és erőszak által is.

A hatalom „természeténél fogva rossz”: szállóige, a félreértő elkoptatás minden 
veszélyével. Minden „mohó vágy” „eo ipso5<) teljesíthetetlen”, boldogtalan és boldog
talanná tevő, nem akar mást, mint önmagát fenntartani. De itt a kultúrát nem játsszák 
ki a hatalom ellen, mert a történész Burckhardt nem a „kívánatosat”, hanem a való
ságosat keresi. A „rossz” „a nagy világtörténeti ökonómia egy része”: „a nemzetek 
legfontosabb anyagi és szellemi javai csak egy hatalom által biztosított létben 
fejlődnek”. És ha egyszer az „individuum” és az „általános” viszonyáról ilyen meg
határozást találunk: „aki tehát egy közösségnek nagyságot, hatalmat és csillogást sze
rez, annak megbocsátják a bűnét”, és „itt minden az eredményen múlik”, azért még
sem hallunk a bűn mentségéről, és nem hangzik el a felszólítás, hogy az eredményt 
imádni kell. A moralista Burckhardt vonakodik attól, hogy a rosszat annak jó követ
kezményei miatt jónak nevezze, a történész Burckhardt elismeri a hatalmat, mint a 
történelmi ökonómia elemét. Nem az ítélet és az elítélés, hanem a megismerés és az 
ebből fakadó aszkézis Burckhardt utolsó szava. Moralista volt végül is a francia „mo
ralisták" szellemében, akiknek —  ahogy vallomásszerű melegséggel mondja róluk —  
„az élet oiyannyira objektívvá vált, hogy úgy látszik, fölötte állnak”. Burckhardtot 
akár a XIX. század Montaigne-jének is nevezhetnénk.

Ahogyan Burckhardt történelmi gondolkodásmódja a Weltgeschichtliche Betrach- 
tungen-ben, úgy történészi működése utolsó nagy művében, a Griechische Kulturge- 
schichte-ben [Görög kultúrtörténetj nyilvánul meg a legvilágosabban. A mű tervét 
1862-es nyilatkozatokra vezethetjük vissza, 1870-es első változata már könyv alakban 
is megjelent, és az 1872-es év nyári szemesztere óta, a Griechische Kulturgeschichte
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első előadásával, szándékát befejezettnek tekinthetjük „Quod felix faustumque sit”6U, 
amit Burckhardt három csillag jegyében ezeken a lapokon is rögzítelt. Az antik auk
torok világában való „barangolás” Burckhardt „érdekes és vadon burjánzó szokása1” 
volt ifjúkora óta, a görögség, főképp az athéni kultúra, ahogyan a Weltgeschichlliche 
Betrachtungen-ben mindannyiszor példaként szerepel, életeleme volt Ismétlődő, a 
„túlhajszolt”, „éjszakai” és „halálos” munkától való idegenkedésének megfelelő val
lomásával: hogy egy kollégiumot készít elő, s nem egy könyvet ír —  szembeniül az 
„irodalmi vállalkozásra” csábító kedve. Elég az hozzá, hogy az előadás olyan négy
kötetes gondolatgyűjteménnyé fejlődik, amely gondolatokat olvasmányokból nyert: 
az antik szerzők olvasásától, és nem a feliratok kutatásából; Burckhardt bizonyára 
sajnálta az olyan fiatalabb történészeket, akik agyondolgozták magukat levéltárakban, 
de még a teljes Hérodotoszt is aligha olvasták.

Csak Plutarchost mennyire használta! Mert a források kiaknázása és nem azok 
gyarapítása történetírásának lényege. Antigonos Dóson „megtalálja az igazi hősi halál 
gyönyörűségét”, és az illírek fölött aratott győzelemben lóháton hal meg, vérömlésben. 
S ekkor Burckhardt a nem hitelesíteti történetet nem kritikátlanul, egy —  a valóságnál 
mélyebb —  igazság szolgálatába állítja: „(ahogyan a fejc/iékben bizonyára hozzáköl- 
tötték) a mondással: "Milyen szép nap!«”61.

A görögökről alkotott ítélet —  a legrégebbi időktől kiindulva a „hellenisztikus 
emberig”, Athéntól Spártáig, az anyaországtól a kolóniákig, a polis agorájátót az intim 
asszonyi világig —  már az első fejezet, „A görögök és mítoszuk” végén egészében 
készen áll. Mert inkább a mítoszban, mint a történelemben ismerik meg önmagukat 
a görögök. „A görög nép —  amelyre az idők folyamán a legnagyobb világtörténelmi 
feladatoknak kellett hárulniuk —  szellemileg úgy volt orientálva, hogy fogva tartotta 
a mitikus őskor, hogy egy sző szerint vett történelemre csak nagyon lassan vált ké
pessé, hogy teljesen feloldódott a poétikus képszerűségben ...”. Burckhardt azonban 
csodálta, nem idealizálta a görögöket. Nem szépíti „a rossz légkört”, amely az athéni 
demokráciában a legjobb polgárok közül sokakat elfordított az államtól; mindenesetre 
a délihez való erős vonzódás mellett is számolni kell azzal, hogy az északi ember 
soha nem tudja visszaidézni a görög polgár „agorazeirC-jél, ezt az „üzletből, beszél
getésből és kedves henyélésből összekevert egyúttalIdogálásl, naplopást”, ám azt is 
felismeri, hogy az athéni közélet idegességét a (rabszolgákra áthárított) mindennapi 
munka hiánya magyarázza. Majd ismét a teljes Burckhardt jelenik meg, amikor a 
felismerés együttérzésre vált: „De minden kultúrnép közül a görögök az a nép, amely 
magának a legkeserűbb, legérzékenyebb kárt okozta.”

A további kötelek igen gazdag közlésanyaggal tárgyalják a görög kultúra önfela
dásának titkos problémáját. Önfeladást, és: kontinuitást. Ugyanis a Kelet heilenizálása, 
a rómaiak filhellénizmusa62, a római világbirodalom krisztianizákklása, a germánoktól 
érkező barbár „felfrissülés” közepette — ez a „régi Európa” kultúrájának megmentése, 
amit Burckhardt kedvenc alakjába, Nagy Gergelybe sűrített bele.

Ha a szakkifejezéseket használjuk, akkor egy ilyen szemléletben egyfajta ideolo
gikus gondolkodást figyelhetünk meg: ahogyan a nagy állam és a kis állam közölt 
nem létrejöttük feltételei és annak okai, hanem céljaik szerint tétetik különbség: a 
nagy állam arra szolgál, hogy „nagy kollektív erők nyugodtan kiteljesedhessenek”, a 
kis állam pedig, „hogy létezzék egy pont a világban, ahol az államhoz tartozók a
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lehető legnagyobb számban, a szó legteljesebb értelmében, polgárok lehessenek”. A 
„reneszánsz kultúra” létrejöttéhez a városi éleinek egy bizonyos fejlődése volt „szük
séges”, avagy: csak miután az ortodoxia tökéletesen megszerveződik, és az ókor tra
dícióinak egy részét szárnyai alá veszi, akkor „múlhat ki az impérium”. Ez a oélok 
és kívánságok szerint orientált kifejezésmód „az okok és hatások nagy főáramáról” 
birtokolt tudás fölött helyezkedik el. De éppen ez az, ami burckhardti, az oksági 
összefüggések teleologikus felfogása. Ugyanez a Burckhardt újra meg újra megtiltja 
magának -— különösen a Weltgeschichtliche Betrachtungen utolsó darabjában (íjbér  
Glück und Unglück in dér Weltgeschichte (A szerencséről és a szerencsétlenségről a 
világtörténelemben]) — , hogy a szerencse alapján ítélkezzék, tudniillik vágyaink be
teljesedésének megfelelően, ilyen formán: „Szerencse volt, hogy a görögök legyőzték 
a perzsákat, Róma pedig Karthágót”63. És mégis éppen ez az, ami számára is a vi
lágtörténelem legnagyobb szerencséje. O, aki sosem fárad bele, hogy óvjon a „kívá
natosságból” fakadó ítéletektől, ő maga a nagy kívánó. Kívánságait azonban vissza
vonja a történelmi megismerés fegyelmébe. Ez az ő -— mindig beismert —  „tudo
mánytalan” módszerének tudományos eredménye. A  rendszerességre irányuló szelle
meket ez irritálja. „Storiografia senza probléma storieo” —  gúnyolódott Croce64. De 
a probléma és annak megoldása Hurckhnrdt megragadó, találó nyelvezetében rejlik: 
az igazság a szóba van bezárva. Kétségtelen, Burckhardt nyelve is őrzi a titkot: „Idő 
és ember titokzatos elszámolásra lépnek”. Stílusa gnómikus, homályos, mintha szavai 
a színpadon csak úgy „félre” hangzanának el: „Az emberek teljesen mások”; ám ez 
a nyelv felvillantja a történelem egészéi, és a bázeli katedráról megállapítások hang
zottak el, amelyek telítve voltak a moralista emberismerő és a képekben látó történész 
bölcsességével: az, hogy a demos rendszeresen panaszt tett az athéni hadvezérek ellen: 
betegség volt, éspedig gyógyíthatatlan, mivel az egészség egyik jelének tartották.

*

A nagy emberekben nem minden nagy, és inkább el kellene gondolkodni rajtuk, mint 
ismételgetni őket. Nemcsak nagyszerű, hanem haragos-derűs dolgokat is mond a pró
féta. Őt, aki századában úgy érzi magái „mintha egy esős vasárnapon délutáni isten- 
tiszteletre kellene menni”, a csúf kőszén „tolakodó modernségével” bosszantja. Bosz- 
szantja őt a vasútépítés és a lokomntívok füttye, kiváltképpen Bázel körül, és „száza
dunkkal és annak pretenziójával6'' szembeni igaz gúnnyal” látja, hogy némely „vas- 
utacska” ugyanúgy megy esődbe, mint az államok adósságaik alatt. Pénzes procook és 
kapitalisták, proletárok és szocialisták egyaránt rossz emberek, Friedrich List66 kortár
saként, de a katedraszocialisták67 és a bismarckr munkásbiztosílás68 kortársaként is, a 
természettudományos és Ipari „találmányokat”, még a múltbelieket sem valami nagyra 
tartva, a gazdasági életet könyörtelenül úgy látja, mint amijéltéte! nélküli pénzszerzés 
és komfort, a lelkiismeret megnyugtatására szolgáló filantrópiával”. Nincs szava a 
technikai géniusz erkölcsi erőiről, de nincs benne tevékeny szeretet az új idő áldozatai 
iránt sem, akiknek tompa kiáltása egy igazságos élet után úgy sérti fit, mintha a 
proletariátus jóléthajhászásának kiáltása volna. Már régen voll, hogy a fiatal Burck
hardt (1843) Louis Blancot6*1 olvasla és Lajos Fülöpben az „értelmesebb szocialisták”
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szövetségesét látta, s hamarosan eljött az az idő, amikor az európai iparvidékek „kerék- 
zümmögéses nyomorúságából” a meneküléssel Itáliába —  ahol „oly sok a koldus”, és 
„oly kevés az ipar” —  már nem lehetett megszabadulni. Burckhardt akkor merevedett 
meg egy hangulatban, sejtésben és szkeptikus, rezignált felismerésben, amikor Kari 
Marx hideg tudományossággal már régen megvizsgálta a polgári társadalom sebeit. 
Lehet, hogy Burckhardt tévedett a legközelebbi és közeli dolgok tekintetében, mégis ő 
volt az igazmondó próféta a XIX. század történészei között. Ő — aki 1890-ben egy 
„világháború” növekvő veszélyét az „egész munkásosztály nyugtalanságával” kapcsol
ta Össze —  megsejtette a nagy- és a totális állam következményeit a demokrácia és a 
szociális átalakulás időszakában egészen a keserű végkifejletig, és nap mint nap előre
látó aggodalommal szenvedte meg azt, aminek a következő században be kellett követ
keznie.

Ő, aki fiatal éveiben azt tűzte ki célul maga elé, hogy a svájciak német —  vagyis 
az akkori értelemben germán, alemann — jellegét kimutassa, mint diák és ifjú egye
temi oktató Németországot „szent német földként” szerette, mint a ki sáliami szabadság 
és tarkaság földjét; a negyvenes évek végétől azonban már Németországot is bevonta 
abba a gondterhelt elutasításba, amit a modern nemzetállam iráni érzett, és Bismarckot 
és Németországát már nem tudta szeretni: Németország története már nem torkollik 
számára „olyan szépen a jelenbe”, mint 1841-ben. De ahol tekintélyt kelleti elismerni, 
Burckhardt érzelmileg a birodalommá váló Németország mellé állt. 1890. március 
25-én írja Preennek: „És ezekben az időkben szétzúzzák a kancellárt70. Nem mintha 
az hordana magával egy mixtúrát71 a nagy veszélyek ellen a zsákjában, de mégis 
jobb lett volna, ha legalább kifelé minden erejükkel megóvnak mindent, ami tekin
télynek tűnik, vagy arra emlékeztet. Mintha ez egyszerre ritka árucikk lett volna.” 
Két évvel később viszont ezt írja barátjának Bismarck kijelentéséről {„a császár nem 
lett nálam kegyvesztett”)72: „Bizonyára ez a legvaskosabb, ezt már nem lehet felül
múlni”. Burckhardt nem lép itt —  egységben a pillanattal —  II. Vilmos oldalára, 
hanem egységben önmagával a tekintély pártját fogja. O, aki az Erinnetungen aus 
Rubens [Emlékezések Rubensről] e. művével élete utolsó szakaszában még egyszer 
kisugározza az általa megismert és megfejtett szépség csillogását, „a mozgásban rejlő 
nyugodt létet”, amelyet már ifjúkorában szembehelyezett a kortárs történelmi festé
szettel, ugyanúgy, miképp Rembrandttal szembeni ellenszenvében Tizianót „egy szép 
és szabad emberi nem” valóságos történelmi festéjeként ünnepelte, utolsó szavait a 
történelemről ítéletként hagyta hátra „a tűrő, küzdő és cselekvő emberről, amilyen 
most és amilyen mindig volt és lesz”.

Jegyzetek
1. antistés (görög); elöljáró, felügyelő. Svájcban a református városi templomok 

első papját és az egyházi és iskolai ügyek főgondozóját nevezik így.
2. 1819-ben Heinrich von Stein báró (1757-1831) megalapította a „GeselIschaft 

für Deutschlands áltere Geschichte”-t, melynek célja a középkori német törté
nelem forrásainak kiadása volt. — Az 1826-tói megjelenő Monumenta Germa- 
niae Historica [Németország történelmi emlékei] öt sorozata (latin címekkel): 
1 Scriptores [Irókj, 2. Leges [Törvényekj\ 3. Diplomata [Oklevelek/; 4. Episto-



lae [Levelek]-, 5. Antiquitates [Régiségek]. —  A forrásgyűjtemény kiadása nap
jainkban is folyik.

3. Mommsen, Theodor (1817-1903): német ókortörténész, jogtörténész, egyetemi 
tanár. Leghíresebb műve a Römische Geschichte [Római történelem]. I—III. k. 
(1852-1854.) Róma történetét a kezdeti időktől az i.e. 46. évi thapsusi csatáig 
tekinti át. Másik kiemelkedő műve a Römisches Staatsrecht [Római államjog]. 
I—III. k. (1871-1888.) mintául szolgál az antik és a modern nemzetek államjo
gának tudományos kutatásához. Foglalkozott szövegkiadással is. —  1902-ben 
irodalmi Nobel-díjat kapott.

4. Niebuhr, Barthold Georg (1776-1831): német történész, klasszika-filológus, állam
férfi. Kiemelkedő műve a Römische Geschichte [Római történelem]. 1—III. k. 
(1811—1832.), amelyben, megalapozva a modern forráskritikát, a rómaiak törté
netét az 1. pun háborúig tárgyalta. Tevékeny részt vett a C-orpus Scriptontm  
históriáé Byzantinae [A bizánci történelem történetíróinak gyűjteménye] c. so
rozat elindításában (1828—).

5. Treitschke, Heinrich von (1834-1896): német történész és publicista, 1886-tól 
Ranke utódaként a porosz állam hivatalos történetírója; történetírói munkássá
gát a porosz állam szempontjai határozták meg. -— Fő műve: Deutsche Ge
schichte im IQ. Jahrhundert fNémetország története a XIX. században]. I—V. k. 
(1879-1894.)

6. Droysen, Johann Gustav (1808-IS86): német történész, aki ókori görög törté
nelemmel és a porosz történelemmel foglalkozott. Geschichte Alexanders des 
Grossen [Nagy Sándor története] (1833.) c. művében Nagy Sándorban olyan 
„eszközt” látott, aki birodalmával létrehozta az alapot a kereszténység terjedése 
számára. —— Fontos műve még: Geschichte des Hellenismus [A hellenizmus tör
ténete]. I—II. k. (1836-1843.); a „hellenizmus” fogalmát ő honosította meg a 
történettudomá nyba n.

7. Leopold Rankéról 1. Marczaü Henrik tanulmányát e kötetben.
8. cicerone (olasz): idegenvezető. A foglalkozás nevét — Cicero ékesszólására 

utalva —  a hozzá szükséges beszédességről kapta.
9. baedeker (német): útikalauz, útikönyv (az ilyeneket közzétevő lipcsei kiadó, 

Kari Baedeker [1801—1859] nevéből).
10. IV. Ince (eredeti neve: Sinibaldn de Frischi) (?-1254), római pápa (1243- 

1254): az I. lyoni zsinaton kiátkozta II. Frigyes német-római császárt (1220- 
1250), 1252-ben engedélyezte az inkvizíciós eljárásban a kínpad használatát.

11. Paestum; ókori város Itália nyugati partján, Nápolytól délre. Az i.e. VII. század 
végén a görögök alapították Foséidónia néven, az i.e. III. századiján Paestum 
néven római város lett. — Részben Fennmaradt a görög városfal tornyokkal és 
négy főkapuval, a város középső zónája és a fórum által kettéosztott szentély- 
körzet három görög templommal.

12. Gibbon, Edward (1737-1794): angol történész. Fő műve, The History of the 
Decline and Fali o f the Román Empire [A római birodalom hanyatlásának és
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bukásának története]. I—VI. k. (1776-1788.) az i.e. II. századtól 480-ig dolgoz
za fel a birodalom történetét, és kitekint a bizánci történelem ezer évére is.

13. História Augusta (latin): Felséges történet: vitatott szerzőségű, 400 körül kelet
kezett késő-római császáréletrajz-gyűjtEmény, Hadrianustól Numerianusig 
(117-285) 30 uralkodó 11! trónkövetelő életrajza. Noha a mű sok hiteles, fon
tos adatot is tartalmaz, a közölt dokumentumok egy kivétellel mind hamisítot
tak. Mommsen szerint a História Augusta „az egyik leghitvónyabb fércmű az 
ókorból”.

14. adoptáció (latin): itt: örökbefogadás. —  Diocletianus alkalmazta ezt az eljárást 
a tetrarchia megteremtésénél: a két főcsászár (augustusok) örökbefogadták a két 
alcsászárt (Caesarok). —  Később Constantinus felszámolta a rendszert, és 324- 
től egyeduralkodó volt.

15. A német eredeti kifejezés: „Potenz”.
16. Eusebios, Cáesareai (265?-339?): görög író, egyháztörténész kb. 313-tól Caesa- 

rea püspöke, akit Constantinus császár a bizalmába fogadott, s aki azután a ke
reszténység vezéreként dicsőítette őt. — Fő műve: Ekklésiastiké história [Egy- 
háztörténet]. (325 k.)

17. Az Eusebiosnak tulajdonított Eis tón bion tou makariou Konstantinou hasi teás 
[Az áldott Konstantin császár élete] (337—338 k.) c. mű írja le Constantinus 
látomását a milviusi csata (312.) előtt: eszerint a császár és serege az égen a 
már lemenőben lévő nap felett a kereszt fénysugárból kirajzolódó jelét pillan
totta meg, s mellette a szavakat: „E jelben győzni fogsz!”

18. peribolos (görög): az ókori görög templomok körüli szent liget vagy fallal kö
rülvett terület.

19. Murillo, Bartolomé Esteban (1618—1682): spanyol festő, a spanyol barokk 
egyik legismertebb mestere. Fontosabb képei a Louvre-ban: Alcalái Szent Die- 
go csodája (1646.); Mária születése (1655 ); A Szeplőtelen Szüzanya (1678.).

20. Itt és a továbbiakban felhasználtuk Elek Artúr magyar fordítását.
21. uomo universale (olasz): egyetemes ember; a reneszánsz embereszmény a sok

oldalúan képzett, több tudományágban és a művészetekben egyaránt jártas sze
mélyiség.
—- Alberti, León Battista (1404-1472): olasz építész, író. Fiatalon humanista, 
jogi, természettudományi és művészeti tanulmányokat folytatott. Számos je
lentős épületet tervezett (a Rucellai-palotát Firenzében, a Sant’Andrea templo
mot Mantovában); úttörője volt az ókorral foglalkozó archeológiái kutatásnak. 
Úttörőnek számítanak latinul és olaszul írt művészeti, pedagógiai, gazdasági, 
filozófiai, szépirodalmi művei is. —  Főbb művei: Delta famiglia [A családról]. 
(1441.); De re aedificatoría... [Az építészetről] (1450.) —  „Mindenben, amiért 
dicséret jár, gyermekkorától fogva első volt..." —  írta róla Burckhardt.

22. Voigt, Georg (1827—1891): német történész, egyetemi tanár. A Heimpel-tanul
mányban idézett fontos műve: Die Wiederbelebung des klassischen Altertums 
[A klasszikus ókor feltámasztása]. (1859.)
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23. Acton, John Emerich Edward Dalberg, Lord (1834—1902): angol történész és 
filozófus, 1895-től ■ a cambridge-i egyetem újkori történelem professzora. Ér
deklődése homlokterében a politikai morál kérdései álltak. Fő művei előadásai, 
melyek többségét.csak halála után adták ki.

24. composizioni (olasz): zeneművek.
25. Hagenbach, Kari Rudolf (1801-1874): svájci protestáns teológus, egyháztörté

nész, 1828-tó! a bázeli főiskola rendes tanára. —  Fontos történeti műve: Vorle- 
sungen über die Kirchengeschichie von dér áliesten Zeit bis zum lOten Jahr- 
hundert [Egyháztörténeti előadások a legrégibb időktől a XIX. századig] . I- 
VII. k. (1834-1842.)

26. De Wette, Wilhelm Martin Leberecht (1780—1849); német evangélikus teoló
gus, aki a bibliai teológia kérdéseivel történeti alapon foglalkozott. —  Fő 
művei: Lehrbuch dér christlichen Dogmatik [A keresztény dogmatika tanköny
ve], I—II. k. (1813—1816.); Lehrbuch dér historisch-kritischen Einleitung in die 
Bibéi Altén und Neuen Testaments [A bibliai O- és Ujtestamentumba való tör
téneti-kritikai bevezetés tankönyve]. I—II. k. (1817—1826.)

27. Humboldt, Wilhelm von (1767-1835): német író, filozófus, nyelvész, államfér
fi, aki kultuszminiszterként 1810-ben Berlinben megalapította az eredetileg III. 
Frigyes Vilmos porosz királyról (1797-1840) elnevezett Friedrich-Wilhelm- 
U ni versi tatét, a későbbi Humboldt-egyetemet.

28. Boeckh, August (1785-1867): német régész és filológus, 1811-től a berlini 
egyetemen a retorika és az ókori irodalom tanára. A romantika szemléletének 
megfelelően a filológia tárgyának egy nép egész „életvilágát” tekintette; a filo
lógia szerinte az ókor szellemi reprodukciója. — Fő művei: Die Staatshaushal- 
tung dér Athener [Az athéni államháztartás], I—III. k. (1817—1840.); vezető 
szerepe volt a Corpus Inscriptionum Graecarum [Görög feliratok gyűjtemé
nye], I—IV. k. (1825—1859.) kiadásában is.

29. Grimm, Jacob (1785—1863): német nyelvész, irodalomtörténész, író, 1840-től a 
berlini tudományos akadémia tagja. Öccsével, Wilhelm Grimm-mel (1786- 
1859) a modern német filológiai kutatás megteremtője. —  Fő művük: Kinder- 
und Hausmárchen [Gyermek- és családi mesék], I—III. k. (1812-1822.); Jacob 
Grimm: Deutsche Grammatik [Német nyelvtan], 1—IV. k. (1819—1837.)

30. Kugler, Franz (1808-1858); német író, költő, művészettörténész, a tudományos 
művészettörténet-írás egyik úttörője. —  Fő műve: Handbuch dér Kunstge- 
schichte [A művészettörténet kézikönyve). I—II. k. (1841 — 1842.)

31. Schlüter, Andreas (1660 k .-l7 l4 ): az északnémet barokk szobrászat legna
gyobb mestere, építész. Fő műve a Nagy Választófejedelem szobra (1703), 
amely Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelmet (1640-1688) ábrázolja, 
1704—1706 között a berlini királyi palota építésén dolgozott.

32. Schinkel, Kari Friedrích (1781-1841): német építész és festő, a klasszicizmus 
egyik legnagyobb hatású mestere. Fő műve, a berlini Altes Museuni (1824— 
1828) a klasszicista múzeumépítés mintájává vált. Udvari építészként számos 
jelentős középületet, templomot tervezett.
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33. Tschudi, Friedrich (1820-1886): svájci tudós, lelkész, közéleti személyiség; je
lentős érdemeket szerzett a tanügy terén............

34. Luther Eislebenben született 1483-ban. Az éjjeliőr által énekelt dalt Burckhardt 
1841 tavaszán hallotta, amikor ott éjszakázott.

35. St. Maria im Capitol: Köln legrégibb temploma, keresztalakú román bazilika, 
amelyet 1049-ben szenteltek fel. A II. világháborúban súlyosan megsérült épü
letet (erre utal Heimpel tanulmánya) később helyreállították.

36. Maikáferbund (német): „Cserebogárszövetség”, amely a Dér Maikáfer c, vicc
lap körül alakult, s a rajnavidéki német költők köre volt. Gottfried Kinkéi és 
Johanna Mockel (I. a 37. jegyzetet) alapította 1840-ben; a kör 1847-ig műkö
dött. A tagok közé tartozott Burckhardt is,

37. Kinkéi, Gottfried (1815—1882): német író, költő, művészettörténész, L840-tő! 
Kölnben evangélikus lelkész. Eltérvén az ortodoxiától, az ottani papokat ellen
ségévé tette, s amikor 1843-ban feleségül vette az elvált, eredetileg katolikus 
Johanna Mockelt, elvesztette állását. (Minderre utal Heimpel tanulmánya.) 
Később művészettörténészként tevékenykedett. — Főbb művei: Geschichte dér 
bildenden Künste bei den christlichen Völkern [A keresztény népek képzőművé
szetének története]. (1845 ); Ottó, dér Schütz [Ottó; a vadász], (1846.)
—  Kinkéi, Johanna (szül. Mockel) (1810-1858): német írónő. Első férjétől el
vált, s hogy Kinkéi felesége lehessen, áttért az evangélikus vallásra. —  Fő 
műve: Erzahlungen [Elbeszélések}. (1849.)

38. Konrad von Hochstaden (?-1261): kölni érsek (1238-1261), II. Frigyes csá
szárral (1220-1250) szemben ellenkirályokat koronázott meg. O kezdte el a 
kölni dóm építését.

39. armagnac(ok) (francia): Armagnac francia gróf által 1410-ben toborzott zsoldo
sok, akik 1444-ben III. Frigyes német király (1440-1493, 1452-től császár) ol
dalán harcoltak —  óriási vérveszteséggel —  a svájciak ellen. 1444-1445-ben 
Elszászban és Lotharingiában raboltak és pusztítottak (ez volt az ún „armag- 
nac-háború”).

40. veltlini gyilkosság: Veltlin az Adda folyó felső völgye, amely terület 1512-től a 
svájci Graubündenhez tartozott. 1620-ban a katolikusok a tisztviselők és a pro
testánsok meggyilkolása után függetlenítették magukat, ám a svájci szövetség 
később ismét alávetette őket.

41. habilitácíó (latin): egyetemi magántanári képesítés
42. venia legendi (latin): engedély az egyetemen való előadásra magántanári szin

ten.
43. servilis (latin): itt: a politikai életben a szélsőségesen királypártiak elnevezése.
44. berlini „szabadok”: Burckhardt a berlini radikálisakat nevezte így.
45. Festbrüiler (német): tulajdonképpen „ünnepi ordító”. Burckhardl az 1844-es bá

zeli lövészünnepség radikálisait jelölte e sajátos összetétellel.
46. viri eruditissimi (latin): legtudósabb férfiak (ironikusan használva).
47. „Satyricus”-nak Rankét nevezte — annak hűvös iróniája miatt —  Burckhardt 

egy 1842-i levelében.



48. Arnim, Bettina von (írói név, szül. Anna Elisabeth Brentano) (1785-1859): né
met írónő. 1835-ben kiadta Goethével folytatott levelezését (Goethes Brief- 
wechsel mit einem Kind [Goethe levelezése egy gyermekkel}), a levelek többsé
gét azonban maga költötte.

49. Alkibiadés (i.e. 450 k.—404): athéni politikus, hadvezér. A radikális demokraták 
tehetséges, nagyratörő, hazaárulástól sem visszariadó vezetője. 415-ben belevit
te Athént egy szerencsétlen kimenetelű szicíliai vállalkozásba. Spártába mene
kült, harcolt Athén ellen, majd 411-től athéni oldalon Spárta ellen. Notion mel
letti kudarca után (407) Perzsiába menekült, ahol megölték.

50. Az 1795. április 5-én kötött bázeli francia-porosz béke elismerte, hogy a Rajna 
a francia köztársaság keleti határa.

51. „alkyoni napok”: Alkyoné a görög mitológiában Aiolos leánya, akit az istenek 
jégmadárrá változtattak. (Alkyoné görögül: jégmadár.) A jégmadár kottásának 
idején Aiolos 14 napig csendet teremt a tengeren, s ezek „Alkyoné napjai”: 
szelektől mentes, szerencsés napok.

52. matizmus (olasz): itt valószínűleg: rosszhiszeműség, bizalmatlanság.
53. terribles simplificateurs (francia): rettenetes leegyszerűsítők.
54. Wölfflin, Heinrich (1864—1945): svájci művészettörténész, a stílustörténeti is

kola megteremtője. —  Fő művei: Die ktassische Kunst [A klasszikus művészet], 
(1899.); Kunstgeschichtliche Grundhegriffe [Művészettörténeti alapfogalmak]. 
(1915.)

55. Nietzsche 1869—1879 között a klasszika-filológia tanára volt a bázeli egyete
men.

56. chiffre (francia): rejtjel, kulcsszó, jelige, monogram.
57. Sévigné, Marié de Rabutin-Chantal, marquise de (1626-1696): francia írónő, aki 

korának legkülönfélébb eseményeiről tudósító leveleivel vált világhírűvé.
58. Heyse, Paul (1830-1914): német költő, novellista, regény- és drámaíró, műfor

dító. Főként erkölcsi kérdések és konfliktusok érdekelték; legtöbbet variált mo
tívuma a szerelem volt. 1910-ben a német írók közül elsőként elnyerte az iro
dalmi Nobel-díjat. — Fontosabb művei: L'Arrahiata [A dühös lány], (1853.); 
Merlin. (1892.)

59. eo ipso (latin): magától értetődően, természetesen
60. Quod felix faustumque sit (latin): hogy legyen boldog és szerencsés.
61. Antigonos Dóson (görög: „sokat ígérő”) (i.e. 263 k.-221): makedón király 

(227-221), aki 221-ben legyőzte az illíreket. Halála kapcsán Plutarcbos ezt írta: 
„A filozófiai iskolákban az a történet járja haláláról, hogy a győzelem után ki
törő örömmel felkiáltott: »Milyen szép nap!« Majd erős vérömlés után magas 
lázt kapott és meghalt.” (Kleomenés: 30. — Máthé Elek fordítása.) —  A Heim- 
pel áltat részben idézett Burckhardt-mondat magyar fordításban a következő: 
„[Antigonos Dóson] a győzelemben iőháton halt meg, vérömlésben (ahogyan a 
leschékben [a német szövegben: „in den Leschen”] bizonyára hozzá költötték) a 
mondással: »Milyen szép nap!« [Griechische Kulturgeschichte. Bd. 4. Berlin- 
Stuttgart, 1902. 589, |.) —  A német „Leschen”-t Vizkelety András (akinek se
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gítségéért ezúton mondunk köszönetét) a görög „lesché" szó többes esetet al
kalmazó német átírásaként értelmezte; e szó magyar jelentései pedig: „1. nyil
vános csarnok (mindig nyitva levő tánsaígőhely, ahol rossz időben is tartózkod
ni lehetett, s ahol a hajléktalan idegenek s a szegények az éjszakát tölthették);
2. beszélgetés; társalgás; szórakozás; 3. összejövetel; gyűlés.” (Györkössy Ala
jos —  Kapitánffy István —  Tégyey Imre: Ógörög—magyar szótár. Bp 1990. 
629. I.)

62. fiihellénizmus (görög-latin): görögbarátság, a görög kultúra szeretete.
63. Szávai Nándor fordítása.
64. Croce, Benedetto (1866-1952): olasz filozófus, történész, politikus. A legtöké

letesebb tudománynak az esztétika és a logika szintéziséből keletkezett történet- 
írást tartotta. A történelmet a szellem megvalósulásaként, a filozófiát pedig en
nek értelmezéseként fogta fel. —  Főbb történeti művei: Sloria d ’ltaüa dél 1871 
al 1Q15 [Itália története 1871-1015]. (1927.); Storia dell’etá harstcca in Halta 
[A barokk kor története Itáliában}. (1929.)
—  Itt idézett kijelentése magyarul: „Történetírás történeti probléma nélkül.”

65. pretenzió (latin): itt: önhittség.
66. List, Friedrich (1789—1846): német közgazdász, aki a klasszikus polgári köz- 

gazdaságtan elveivel a nemzeti szempontú gazdasági rendszer elméletét állította 
szembe. —  Fő műve: Das nationale System dér politischen Ökonomie [A póló  
tikai gazdaságtan nemzeti rendszere]. (1841.)

67. katedraszocialisták: a XIX. század második felében a német közgazdaságtanban 
és szociológiában kialakult azon irányzat képviselői, amelynek az volt a célja, 
hogy társadalmi reformok és állami beavatkozás által integrálja a munkásokat a 
fennálló jogállamba. Főbb képviselői voltak: Lujo Brentano, Gustav Schmoller, 
Werner Sombart.

68. A német birodalmi gyűlés 1883-han meghozta a betegbiztosítási, 1884-ben a bal
esetbiztosítási, 1889-ben pedig a rokkantsági és öregségi biztosítási törvényt.

69. Blanc, Louis (1811-1882): francia szocialista politikus, teoretikus. Felfogása szerint 
az államnak támogatnia kell a munkások által irányított „társadalmi műhelyeket", 
amelyek fokozatosan kiszoritanák a termelésből a tőkés nagyvállalatokat. —  Főbb 
művei: Organisation du travail [A munka megszervezése}. (1839.); Histotre de dix 
ans 1830-1840. [Tíz év története 1830-1840}. I-V. k. (1841-1844.)

70. 1890 januárjában kitört a nyílt ellentét 11. Vilmos német császár (1888-1918) 
és Bismarck között. A februári birodalmi gyűlési választáson a kancellár ellen
zéke győzött, így Bismarck a császár bizalmán kívül a parlament támogatását 
is elvesztette. Március 19-én lemondott, s ezt a császár másnap elfogadta.

71. mixtúra (latin): itt: gyógyszerkeverék.
72. 1892 júniusában Bismarck ezt mondta az egyik német lap szerkesztőjének: 

„Kegyvesztetté lettem a császárnál, és ma még nem tudom, miért. ... A császár 
nem lett nálam kegyvesztett. Ha Őfelsége megszüntetné a kegyvesztettséget, a 
kapcsolat a régi lenne."
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A tanulmány szerzője
Heimpel, Hermáim (1901—1988): német történész. Tanulmányait a müncheni, majd a 
freiburgi egyetemen végezte, 1927-ben itt habilitált és professzorként működött 1931- 
ig. 1934—1941 között a lipcsei, 1941-1946 között a strasbourgi, 1946 után a göttinge- 
ni egyetem professzora, 1956-tól a göttingeni Max-Planck-Institut fúr Geschichte igaz
gatója volt. Kutatási területei voltak: a későközépkor, különös tekintettel a német-ró
mai császárság történetére és a gazdaságtörténetre. —  Fő művei: Das deutsche Mittel- 
alter /A német középkor], (1941.); Dér Mensch in seiner Gegenwart [Az ember, jelené
ben]. (1954.); Kapitulálton vor dér Geschichte? [Kapituláció a történelem előtt?]. 
(1956.) —  Itt közölt írása: Jacob Burckhardt 1818—1897. In: Die grossen Deutschen. 
(Hgg. von Hermann Heimpel u. a.) IV.k. (West-)Berlin, 1958. 11-27.1.
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