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történeti műve

Amikor 1945 tavaszán Johan Huizinga halálának híre Svájcba érkezett, és ami kor a halál 
ténye már nem, csak körülményei voltak ismeretlenek, nekünk jutott az a feladat, hogy 
bázeli barátai előtt arról beszéljünk, mit jelentett számunkra Huizinga mint ember, mint 
holland, mint történetíró. Ma, amikor halála után eltelt egy év, talán szabad a múltkori 
gondolatokat felelevenítenünk, és svájci történészek körében választ keresnünk a kér
désre, hogy milyen helyet foglalt el Huizinga a történettudományban, mekkora volt a 
jelentősége történeli tudatunk formálásában. Gondolataink középpontjában tehát nem 
annyira a személyiség, mint inkább Huizinga történeti munkássága áll, kora és korunk 
általános történeti gondolkodásának háttere előtt.

Azt gondolom, hogy most is, amikor arról van szó, hogy egy életmű lényegét egy 
nagyobb, személytelen összefüggés keretén belül megértsük, a fonalat még egyszer 
ott kell felvennünk, ahol ez a lényeg először formálódott: a kutató személyiségében. 
Maga Huizinga mondta egyszer: „Az a történeti tudás, melynek alaĵ ja & mértéke 
nem a személyes szellemi és lelki életben van, halott és értéktelen. Első témánk 
tehát az lesz, amit életében utoljára tárgyalt Huizinga: útja a történelemhez.

I .

Néhány, témánk szempontjából fontos adalékot publikált írásaiban is találhatunk. Leg
inkább azonban egy önéletrajzi feljegyzésből menthetünk. Ez élete utolsó, magányos 
idejéből származik, és Amhem közelében, a fogságból való elbocsátása után vetett^ 
papírra. A feljegyzés a következő dátumot viseli: „de Steeg, 1943. december 27.” 
Mielőtt élete utolsó éve megkezdődött, és a vakság sötétsége szemeire ereszkedett volna, 
Huizingát csábította az a gondolat, hogy még egyszer visszapillantsonszellemi tevékeny
ségének kezdetére, és feltegye magának a kérdést: hogyan került sor tulajdonképpen arra, 
hogy erős és egészen más irányú hajlamok ellenére végül a történelmet tegye élete 
tartalmává.

Ezek a feljegyzések nem szóinak arról a témáról, amit nekünk egy pillanat erejéig 
elsőként érintenünk kell: elődeinek szellemi örökségéről. Huizinga családfáján a XVI. 
század óta csaknem megszakítatlan a baptista prédikátorok sora, és mivel ezen férfiak 
házasságkötései bizonyára a baptista közösségen belül történtek, a női ágról is, részben 
paraszti színezettel, baptista örökségnek kellett rászállnia. Ez egy történész-tehetség 
formálódásában talán nem volt közömbös. Itt nem éppen a baptista spiritualizmus 
tipikusan elvi]ágiasodó formáira, vagyis a belső isteni szónak a teremtésben, a ter
mészetben és a történelemben való keresésére kell gondolni, hanem arra, hogy a tör
téneti érzék mint olyan, lassú kifejlődésében ilyen előzményekhez kötődik- Ez a má
sokban és a magunkban végbemenő folyamatokra való odafigyelés képességével kap
csolódik össze. Idegen, elmúlt lelki folyamatok megértése történész—tehetségeknél sok 
esetben a belső szóra való odafigyelés művészetéből táplálkozott, amelyet a vallási
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szféra bán gyakoroltak. Muizinga apja a hagyományokhoz híven niég belépett az amsz
terdami baptista szellemű teológiai szemináriumba, ebből a környezettót azonban lel
kiismereti okokból kivált, s orvos és fiziológus lett. Már fiatal korában olyan nagy 
megbecsülésnek örvendhetett a groningeni diákok körében, hogy katedráját részben 
hallgatói spontán mozgalmának köszönhette.'

Történelem iránti fogékonyságának első, gyermekkori jelentkezésére Huizinga na
gyon pontosan emlékezett. Ez 1870 késő nyarán volt. A groningeni diákok történelmi 
viseletben, a régi családi ruhatárból kölcsönzött XV], századi ruhákba öltözve vonul
tak fel a lustrumünnep3” alkalmából. Egy kelet-frieslandi gróf Groningen városába 
való bevonulását játszották el. Huizinga akkor még hétéves sem volt, de annak a 
napnak a jelenetei felejthetetlenek maradtak számára: még öregkorában is maga előtt 
látta az utcasarkot, amelyen akkor állt, emlékezett még a szélre, amely akkor fújt, a 
meghajló zászlórúdra és egy lovasra, aki egy zászlóval volt betakarva. Huizinga egész 
éleiében meg volt győződve arról, hogy történelmi tudásának vázát egy fiatal tanárnő 
élvezetes, hazafias szellemű történelemóráinak köszönhette, amelyeket gyermekként 
élvezhetett. Fantáziáját ebben a korai időszakban kezdték el érdekelni a múlt dolgai. 
Bátyjával együtt mélyültek el a heraldika büszke jel beszédében, egy gyűjtemény ér
méinek mondanivalójában, amelyet a két testvér közösben gyűjtött, és amelynek dísz- 
darabjai közé egy Geusenfillér* és Jámbor Lajosnak'*1" egy dénárja tartozott. Talán 
egy kis névvarázs is közrejátszott, amikor éppen Hunsinga nevű falu földjéből került 
az a dénár napvilágra? Mindenesetre az éremgyűjtemény tekintélyes lehetett, ha C. 
P. Hofstede de Grool professzor, a híres művészettörténész apja, érdemesnek találta, 
hogy kollégája két fiának egy szabályos kis érmeszekrényt szerezzen. Nem szabad 
megfeledkeznünk ezekről a gyermekkori kezdetekről, ha Huizinga szimbolikus formák 
és emblémák iráni! későbbi érdeklődésére gondolunk. Még mielőtt latinul tudott volna, 
tanulmányozta egy XVI. vagy XVII. századi esküvői ezüstfillér „Charitas omnia suf- 
fert”*d feliratát. „Suffert”, ez olyan igazán hoílandosan és romantikusan csengett.

Azt gondolhatnánk, hogy ezektől a gyermekkori passzióktól egyenes út vezetett a 
történelmi tanulmányokhoz. Huizinga érdeklődése azonban már 12 és 18 éves kora 
között mélyebben szántott. Most a nyelvi formák maguk voltak azok, melyeknek 
alakjától és változásától a múlt titkai csalogatták. Felejthetetlen volt számára az az 
iskolai óra, amelyen először hallott a caput és hovet-haupt vagy a páter és Vater3e 
szavak közötti összefüggésekről. Különös módon sohasem gondolt arra, hogy 
klasszika-filológus legyen. Az összehasonlító nyelvtudomány kevésbé feltárt területe 
vonzotta. „Szívem és fanlázi ám a középkoré volt, amelyről egészen keveset tudtam, 
amelyről azonban virágzó és egyúttal meglehetősen homályos vízióim voltak.” A nyel
vészeti tanulmányok melletti döntésében talán nem kis szerepet játszott egy bizonyos 
papnövendék, akinek történelmet kelleti volna tanítania, ám ehelyett történeteket me
sélt, s héber és arab töredékeket tanított diákjainak. Már a gimnáziumban sem csak 
a szokásos héberoktalásban részesült Huizinga, hanem aratót is tanult, és ekkor ta
lálkozott először a bázeli tudóssal: Albert Socinnal, az Arabische Grammatik [Arab 
nyelvtan} szerzőjével.",f Az arab nyelvhez Huizinga egyetemi tanulmányai alatt is még 
sokáig hű maradt 4

Közben az Andersen meséi iránti gyermekkori szerelem az összehasonlító mitológia 
és a primitív kultúrák iránti érdeklődéssé érett. Edward Bumett Tylor4a angol antro
pológus könyve, amely akkoriban korszakot nyitott, szinte rabul ejtette5. Maga val
lotta, hogy Tylor Primitive Culture [A primitív kultúra]  c. műve, bármennyire is 
túlhaladottak ma már a mű fő tézisei, olyan távlatokat nyitott meg előtte, melynek

107



horizontjai mindig meghatározók maradtak tudományos gondolkodására. A 16 éves ifjú 
1888—89—es téli olvasmányában nyilvánvalóan ott van a későbbi Homo ludens [A játszó 
emberJ csírája. Elhelyezkedési szempontokból kifolyólag azonban akkor nem az arabot 
és a többi sémi nyelvet választotta szakmájául, hanem a németalföldi Letleren-t, tehát 
Hollandia nyelvét, irodalmát és történelmét. Ez visszavezette a nyugati világba, a közép
kori vallásosságnak abba a misztikus szférájába, amelyből baptista elődei származtak. 
Rémy de Gourmont3*-nak a misztikusok latinjáról írt műve mély benyomást tett rá. 
Ezzel már a középkor alkonyánál és Erasmus fiatalsága története küszöbénél vagyunk. 
De Németalföld ősi múltjában nem a történelem, hanem megint csak az összehasonlító 
nyelvtudomány, tanárai körében nem a történész Biok5*5, hanem a filológusok: Sij- 
mons és van Helten voltak azok, akik a leginkább lebilincselték. Azonban ekkor már 
hatalmába kerítette az az érzés is, amely elkezdte kiszorítani a tudományos megis
merést mint olyat az első helyről, amit eddig az a műveltségről alkotott tudatban 
elfoglalt, és az esztétikai impulzusokat és élményeket az értelmiek elé helyezte6 Itt 
nemcsak az „esztétikainak” az „értelmi” előtti, hanem a léleknek az értelem előtti, a 
belső életnek a külső élet előtti primátusáról is szó volt. Huizinga megvallotta, hogy 
ezeknek az eszméknek a hatása alatt egész egyetemi tanulmányai alatt nem olvasott 
újságot — ezt később megbánta —, de az igazi életet is korán a lélek mélyén kereste, 
amit később áldásnak talált. A kor holland szellemi életére jellemző, hogy ezeket az 
impulzusokat Franciaországból, Angliából, sőt Amerikából vette át. Rémy de Gourmont, 
Edgár Allan Poe,6® R. L. Stevenson,6b D. G, Rossetti60 tartoztak azok közé a személyek 
közé, akikre az ifjú Huizinga baráti körében felnézlek. „Egészen a húszas éveim végéig 
javíthatatlan fantaszta és ábrándozó maradtam”, vallja erről az időről. „Amikor a délutáni 
órákban orvostanhallgató barátaimnak gyakorlatuk volt, többnyire egyedül vándoroltam a 
városon kívül, amíg estefelé újra találkoztunk. E kirándulások során rendszeresen könnyed 
transz—állapotba kerültem, amelynek nem tudok könnyen nevet adni... Gondolkodásnak 
nem nevezhetjük tulajdonképpen, mindenesetre nem meghatározott dolgokra gondoltam; 
szellemem a mindennapi lét határain túlra csapongóit, egyfajta esztétikai élvezetbe, amely 
még leginkább a természet iránti lelkesedéssel volt rokon, de gyorsan ismét elillant a hét
köznapok egyhangúsága elől. Ez az állapot a zenében találta meg természetes kifejeződését,” 
Huizinga alig játszott hangszeren, de egész életén át sokat hallgatott zenét. Később szívesen 
képzelte el a festő vagy szobrász alkotó folyamatát úgy, mint amit zenei hangulat kísér, és 
amikor ő maga még öregkorában is a városon kívül fekvő házacskájában reggel munkához 
látott, egy kicsit halkan dúdolgatott vagy futyörészett maga elé.

Amikor Huizinga 1893 őszén az egyetemi záróvizsgát letette, és doktori vizsgára 
gondolt, akkor vetette magát csak igazán a nyelvészetre, éspedig a szanszkritra. Az 
akkori gromngeni szanszkritológus, J, S. Speyer lett a tanára, akinél jobbat el sem 
tudott képzelni. Az upanisadoK és buddhista szövegek lettek a napi kenyere. A 
nyelvészeti érdeklődés volt az, ami Huizingát Németországba vonzotta, az úgyne
vezett újgrammatikusokhoz Lipcsébe, amely iskolába éppen akkor lépett be, amikor 
az ifjú 11. Vilmos a Birodalmi Törvényszék6*5 új épületét felavatta. Lipcsében Hui
zingát megérintette a Kelet levegője. A szláv nyelvek és a litván, sőt a kelta, illetve 
a Gewandhaus koncertjei és a Tamás-templom kantátái küzdöttek alkalomadtán szí
vében az elsőbbségért. Doktori disszertációjának témája, amelyet Lipcsében válasz
tott, a következő volt: A látás és hallás észlelésének kifejezése az indogermán 
nyelvekben. Korábbi nyelvtudása ekkor az orosszal gyarapodott.
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Közben azonban esztétikai érdeklődése az akkori modern művészetben új táplálékot 
talált Már németországi tanulmányai előtt, majd hazatérte után ismét, néhány hasonló 
korú barátjával olyan csoportot alakított, amely modem művészek alkotásaiból kiál
lításokat rendezett, Th. H. van Hoytemas grafikai munkásságát és Vjncent van Gogh 
képeit, amelyek még katalogizálatlanul álltak Bussumban egy padláson, ezek a fiatal 
művészetbarátok mutatták be polgártársaiknak egy kezdetleges kiállítási teremben, 
amelynek zöld faliszőnyegét maguk vásárolták. Ez a szőnyeg később Huizinga haar- 
lemi dolgozószobáját díszítette. Néha egy vasárnap délután derűjében barátaival 6 
maga is csákóval a fején a történeti múzeum kiállítótermének lépcsőjén állt, hogy 
tűzjelző kürttel hívja a művészet élvezetére a groningenieket; nyilvánvalóan nem nagy 
sikerrel.

A  disszertáció, amivel Huizinga tanulmányait végül lezárta, nem azt a sokrétű témát 
tárgyalta, amit Lipcsében választott, hanem az indiai irodalomtörténet egy speciális 
kérdését: a komikum fogalmát, ami az indiai színpadon egészen mást jelentett, mint 
a miénken; tehát egy fogalmi összehasonlítást széles időkeretben.7

A „tulajdonképpeni történeti" Huizinga egyetemi tanulmányai során egyre inkább 
háttérbe szorult. Akkor került hirtelen újra előtérbe, amikor arra kényszerült, hogy a 
haarlemi felső polgári iskola diákjai számára a hazai történelmet érthetővé tegye. Ezt 
a változást egyrészt az az elhatározás idézte elő, hogy anyagilag függetlenné váljék, 
másrészt pedig a történész Biok belátása, aki megértette, hogy tanítványa, Huizinga, 
aki az ő széleskörű világnézeti előadásai iránt sohasem mutatott nagy érdeklődést, 
összehasonlító nyelvészeti passziói ellenére, amelyek egyetemi tanulmányait megha
tározták, alapjaiban mégis a történettudományhoz tartozik. Huizinga különösebb pe
dagógiai képzettség nélkül került az indiai színpad világából a haarlemi iskola kated
rájára, s ott gyorsan magára talált. Az oktatás olyan segédeszközeihez nyúlt, amelyek 
megfeleltek adottságainak, és nem riadt vissza attól, hogy a jobb megértetés kedvéért 
12 éves diákjai számára a történelem fő jeleneteit a táblára rajzolja vagy kartonpapíron 
ábrázolja, amelyeket szokatlan könnyedséggel rajzoló kézzel készített e l 8 Hamarosan 
megértette, hogy a tanításban a szemléletes előadáson és nem a kritikus tudományos
ságon van a hangsúly. Ezen oktató képek közül néhány ma is megvan. Csak a tanítás 
folyamán szélesítette és rendszerezte tudását, és csak ekkor alakult ki benne a nyugati 
világ történetének összefüggő képe. Szíve azonban még mindig a keleti dolgokon 
csüngött. Haarlemi tanítói éveiben, 1903-ban Amszterdamban habilitált előindiai ré
giségtanból és irodalomból. Első előadásait a védikus-brahmanikus8a és a buddhista 
kultuszformákról tartotta. Hogy mennyire bizonytalan maradt szellemi lehetőségeinek 
köre még harmincadik életéve táján is, jól mutatja az, hogy alkalmilag szerkesztői 
állást ajánlottak neki a Nieuwe Rotterdamsche Couraní-nál, amit elutasított, másrészt 
az, hogy levéltáraknál és múzeumoknál pályázott meg állásokat, és az is megtörtént, 
hogy jelentkezését abban a pillanatban vonla vissza, amikor biztosnak látszott, hogy 
az állást megkapja. Végül is Haarlem város és múltja volt az, ami egészen hatalmába 
kerítette. Blokkal való beszélgetései hatására fordult a város korai történetéhez és 
jogtörténetéhez. E munka során történt meg a végleges fordulat a nyelvészettől és az 
orientalisztikától a történettudományhoz, méghozzá a nyugati világ középkori törté
netéhez. Ez a fordulat, amely Huizinga bán is csak később tudatosodott, már régen 
érlelődött. A külső ösztönző erők egyike, melyek hatására a történészi elhivatottság 
tudata győzedelmeskedett, az 1902 nyarán Brüggében rendezett ónémetalföldi művé
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szeli kiállítás volt. De csak amikor 1905—ben tanulmánya De. Opkomxt van Haarlem 
(Haarlem keletkezései címmel a llijdragen vau r Vutlurlaiulsche (! esc kietlen l,s ért Oud- 
hetdkunde—bán megjelent, lőném meg a fordulat csakugyan. Még lie sem fejezte a 
munkát, amikor Biok, aki felismerte ha jdani lamtványa nagy tehetsegét, már kiharcol la, 
hogy a fakultás és a kuralőrium töhlisegének véleménye ellenére kinevezzék a groningeni 
egyetem történettudományi tanszékére. Később maga is úgy találta, hogy ismét egy igazi 
salto mortale volt az, ahogyan első történeti katedrájára került

II.

Azért tárgyaltuk először ezt a sajátságosait mozgalmas felkészülési időszakot, hogy 
érthető legyem Huizinga történészi munkássága nem hozható összefüggésbe a histori
ográfia egyetlen ismert iskolájával sem. Bár I'etrus Johannes Biok, a holland állam 
történetírója fontos szerepel játszón Huizinga éld óljában, az. a különleges történeti 
látásmód, ami Iluizingal később jellemezte, nem az ő iskolájában alakult ki.1 Ez a 
látásmód egy individuális tehetség és a koreszmék kölcsönhatásának terméke.

Ha Burekhardt1011 nézete, mely szerint a reneszánszkori Itáliában a vallás „Lénye
gében már csak művészeiként éli tovább", mint a XV, és XVI. századdal kapcsolatos 
történeti kijelentés erősen kelseges is, annál találóbban jellemzi azt a korszakol, amely
ben a Wellgesc/iiclttlic/ie Hetraehtungen / Világtörténelmi elmélkedések] megjelent : 
az 1900 körüli időszakot, Huizinga ifjúságának korát. Akkoriban hunyt el az a holland 
festő, akinek lelki fejlődését éppen a vallásos kezdetektől a tisztán művészi kifejező 
szándékhoz való fordulás jellemzi: Vineenl van Cíogh—rój van szó. Ugyanez a mottó 
némi egyszerűsítéssel Burokbardt saját életére is ráillik. A XIX. század végének erősen 
hangsúlyozott művészetkultuszából nőitek ki Huizinga történeti látásmódjának kez
detei. Ahol Burckhardl abbahagyta, ott kezdte Huizinga. Groningeni székfoglaló 
előadása a következő témát tárgyalta: IJet ucsthetische fíestanddeel van Geschiedkun- 
dige Voorstell ingen [ Történeti képzetek esztétikai alkotórészéről! É Történeti tudalát 
egy ónémetalföldi kiállítás ébresztette fel újra. Fiatalkori barátainak egyike tanúsítja, 
hogy Huizinga már nyelvészeti tanulmányainak éveiben, tehál a 90—es evekben, rend
kívül tisztelte Ja colt Bűre kitárd tót.1 Utolsó kollégáinak egyike pedig a Holland Aka
démián tartott emlék ítészedében Huizinga tanáraihoz való viszonyát a következőkép
pen jellemezte: „A tudományos történeti kutatást Huizinga Biok iránymutatása mellett kezdte 
el. Róla és még inkább FruinrólI Vl később nagy megbecsüléssel nyilatkozott. Lelkes csodálattal 
azonban egyedül az egykori svájci egyetemi tanár, Jacob Burckhardl életművéről ítészeit."’

Huizingának ezt a viszonyát Burckhardl hoz sem túlértékelni, sem alábecsülni nem 
szabad. A németalföldi városi joggal kapcsolatos korai kutatásai nem hozhatók 
összefüggésbe burckhardli gondolatokkal, Azokat Biok és mélyebb értelemben Fru- 
in ' rendkívül kifinomult alkotnia nytörlcneli érzéke ösztönözte. Burckhardli előzmé
nyek azonban nem vonatkoztál hatók el Huizinga fő műve, a Herfsttij dér m'uldeleeu- 
iven /A középkor alkonyaJ előtörténetétől.

Kíséreljük meg egy pillanat erejéig ennek a Huizinga hírnevét megalapozó műnek 
és Burckhardl Die Kultur dér Renaissunce in halién (A reneszánsz Itáliában] e. mun
kájának a viszonyát közelebbről meghatározni.16 Összehasonlíthatóságuk az ábrázolt 
korszakok és kultúrák párhuzamosságából adódik. A kot téma egyike sem tárgyalható 
a másik figyelmen kívül hagyásával. A kél szemléletmód lényegét akkor látjuk a 
legjobban, ha megvizsgáljuk: hogyan értelmezi Burckhardi az n reneszánsz-eszmé-
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nyén helül burgund—francia kultúrát, és hogyan Iluizinga a reneszánszot az ő kö
zépkori alkonyában. Az első kérdés könnyebben megválaszolható, mint a második. 
Amikor Burckhardt Franciaországra és Burgundiára kitekint — amit szívesen és gyak
ran lesz akkor úgy véli, hogy bizonyos vonások, amelyek Itáliában teljesen kiala
kullak, északon éppen csak nyomokban vannak jelen. így megjegyzi például, hogy 
Itáliában a politikai jogbiiorlással szemben edzettebbek és a fejedelmek törvénytelen 
származásával szemben tel jesen közömbösek voltak. Burgundiában a fatlyaknak csak 
„pontosan megái lapított évi járadékot, püspökségeket és egyebeket" utaltak ki, többet 
nem.17 Vagy „ hogy lehetséges legyen egy hatalmas fejedelmet elfogni, és miután 
több iratot aláírattak vele, es egyébként is mélyen megalázták, elevenen újra elbo
csássák. mint ahogy azt Merész, Károly, tette XI. Lajossal Férőn ne-bán (1468.): az 
olaszok szemében ez esztelenség vo|t".,s Itáliában az államraison maxi májából a ke
gyetlenségnek és tekintet-nélküliségnek már szélsőségesebb konzekvenciáit vonták 
le, mint Burgundiában, De ugyanakkor Burckhardt éppen Commynes-nál18a talál 
olyan objektív megfigyelési és ábrázolást, ami az olaszokra jellemző,19 Csak Burck
hardt jellemző módon éppen ezt a vonást vezeti vissza egy olasz barát, Angelo Catto 
befolyására.

Burckhardt reneszánsz.képéve! szemben Huizinganak mini fiatalnbbnak, kritikusi 
felelőssége tudatában kelleti állást foglalnia. Nagyon távol állt tőle, hogy a hurckhardti 
kategóriákat alkalmazza az. Észak vizsgálatánál; új, saját szempontok szerint alkotta 
meg képét a burgundi kultúráról. Lnnél azonban sokkal töbhet tett: a főbb burekhardti 
gondolatokkal olyan módim került összeütközésbe, hogy az magára az itáliai rene
szánszra is új fényt vetett. Az egyik, Iluizinga számára is döntő szempontban a né
zeteltérés elkerülhetetlen volt. Kutatók egy generációja, az, amely korban Burckhardt 
és Iluizinga közölt helyezkedik el, művészet- és kuUúrtíirténészek egyaránt, a Van 
Eyck fivérek rl és rokonaik festészetet északi reneszánsznak, „renaissance seplentri- 
o na le"—ne k értelmezte, es ezt a megtel ölest a realizmus jelszavából indokolta. Bár 
gondolatait a reneszánszról es a realizmusról Iluizinga csak Id26-ban fogalmazta 
meg, -  jellemző módon e^v előadáson, a bázeli aula burekhardti katedráján, -  azok 
már A középkor alkonya~ alapjaihoz tartoznak. Az úgynevezett realizmusnak a re
neszánsz lényeges jellemzőjeként való felfogását határozottan elutasította, és ebben 
egyetértett Wölfflmnck" ' a klasszikus művészetről alkotott nézeteivel. De a „realiz
mus" szerinte a Van Eyck fivérek művészetére sem volt találó fogalom. A „realizmus" 
ill is, ott is kétségtelenül megtalálható, de a lényeg tulajdonképpeni meghatározásához 
ez az elem nem tartozik hozzá, mindeneseire nem a modemitás felé törekvő natura
lizmus régi értelmezésében. A középkor tilkonvá—öan a mű vége felé Huizinga arra a 
megállapításra jut, hogy ebben a „realizmusban” sokkal inkább egy, a gondolati fo
galmak anyagivá változtatására irányúin, specifikusan későközépkori törekvés műkö
dik. „Ez a naturalizmus (a Van Evek fivéreké) nem a reneszánsz előfutára, mini 
általában gondolják, hanem inkább a középkori mentalitás fejlődésének utolsó 
lépcsőfoka. Az a vágy. hogy minden megszentelt eseményt határozott képpé változ
tassanak, ho^y az. ideálnak tiszta és világos körvonalazott formát adjanak -  amelyet 
Ciersonnál” , a Rózsa-regényben és Karthausi Déncsnér * figyeltünk meg —, a művé
szetnek is irányt szabott...”''1. Ezzel azonban az a szoros összefüggés, amit még Burck
hardt a burgundiai és itáliai kultúra közöli feltételezett és ami aztán a „renaissance 
septenlrionalcTogaImában erőteljes kifejezést nyeri, alapvetően új értelmezést kapott, 
és a reneszánsz, lényegének mégha tarozása szempontjából elvesztette jelentőségét. 
Huízingának egészen új fogalmi feltételekből kellett építkeznie. Mindemellett számára
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Burckhardt maradt » legnagyobb mester. Nem a burckhardti reneszánsz-értelmezés 
materiális fogalmi tartalma volt számára útmutató -  azt több tekintetben el is utasította
— , hanem a burckhardtí fogalomalkotás és ábrázolás mint olyan volt az, amit egész 
életében nagyra értékelt, és amit maga is ismételten megvalósított.22

Amíg Burckhardt fogalomvilágában a reneszánszot az jelentette, hogy „az emberek 
tárgyilagosan kezdik megfigyelni az államot és e világ minden dolgát, és úgy is 
bánnak velük”2', és Burgundia esetében is erre helyezte a hangsúlyt -  gondoljunk 
csak Commynes jellemzésére addig Huizinga Figyelme egészen más dolgokra irá
nyult. Nem a tudat objektivitása és világossága jelentették számára a mértéket, 
amellyel a burgundi kultúrát megérteni igyekezett, hanem éppen ezek ellenkezője: 
álomszerű elemek és játékos illúziók kötötték le figyelmét. Ezek alakulása alapján 
kísérelt meg megsejteni valamit a burgundi kultúra lényegéből. Ezek változásában 
vélte felismerni a későközépkarból a reneszánszba való átmenetet. Ebben az átme
netben tehát nem egy „a levegő által félrelebbentett fátyolról” van szó, mint Burck- 
hardtnát, hanem csuprfn a színek játékának megváltozásáról eg^fátylon, amely fátyol 
a történelem folyamán feltehetően sohasem szállt el teljesen 24 Álom és játék mint 
pozitív kultúraformáló faktor felfedezése minden bizonnyal Huizinga történetírásának 
egyik előfeltétele. Ezen felfedezések körében találta meg a fogalmakat ábrázolásához. 
Itt már a Homo ludens csíráit vehetjük észre. Nem véletlen, hogy az ifjú Huizinga 
kedvenc olvasmányai közé tartoztak a hátborzongató víziók amerikai költőjének, Ed
gár Allan Poe-nak, és az angol elbeszélőnek, Róbert Louis Stevensonnak hőstettekről 
és csendes-óceáni kalandokról szóló művei. És az is éppoly kevéssé véletlen, hogy
-  ne ijedjünk meg -  Sigmund Freud is Huizinga kortársa volt, bár éppen a pszicho
analitikus álomfejtéssel szemben Huizinga kezdettől fogva — korábbi saját álláspontján 
nyugvó -  nagyon kritikus magatartást tanúsított. Huizinga az irracionalizmus korában 
lett naggyá. Számos lényeges felismerést köszönhet ennek a kornak, amellyel baroolva 
ezeket a felismeréseket élete későbbi periódusában igyekezett tisztán tartani és hasz
nálhatóvá tenni.

A középkor alkonyá—btin van egy részlet, amely szerintem a mű eszmei magja, és 
amelyben Huizinga megismerési módszere különösen jói megfigyelhető. „Minden kor
ban úgy látszott, hogy az ideális élethez három út vezet. Az első a lemondás a világról. 
E felfogás szerint tökéletes élet csak a földi munkálkodás és élvezetek köréből kitörve, 
minden kapcsolat megszakításával érhető el; minden evilági dologra pazarolt tevé
kenység eltávolítja az embert a megígért üdvösségtől. Minden magasabb kultúrában 
sokan jártak ezen az úton...A második út a világ megjavításának és tökéletesebbé 
tételének az útja. A középkor szinte egyáltalán nem ismerte az ilyenfajta törekvése
ket...A reneszánsz egészen más erőknek köszönheti erélyes életigenlését. Csak a XVI- 
II. századnak lesz legfőbb dogmája, hogy az ember és a társadalom tökéletesebbé 
tétele igenis lehetséges...A szebb világija van egy harmadik út is -  az álmok országán 
keresztül. Ez a legkényelmesebb út, bár mindig egyformán távol marad a céltól., me
rüljön el a lélek a csillogó képek álomországában, amely az eszmény felé vágyódás 
elragadtatásában élét veszi a gyötrő valóságnak. Egyetlen zenei téma, egyetlen akkord 
kell csak ahhoz, hogy felcsendüljön a szívet-lelket felemelő fúga...”

Jellemző Huizingára, hogy már sikerült elkerülnie azt, hogy a három ösvényt egy 
feszes vonatkozási rendszer szerint az egyes történeti korszakok sorába beszorítsa. 
Hiszen a művészetet már Bruckhardt is minden korszakban életlehetőségként, tehát 
a harmadik út egy formájaként fogta fel. Huizinga a harmadik ösvény pontosabb
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megismerésére törekszik, annak kultúrtörténeti jelentőségében. Messze tévői áll tőle, 
hogy azt csupán a művészet vagy az irodalmi illúzió ügyének tekintse. „Bizonyos, 
hogy jóval több. Éppúgy alakitó erővel nyúl hozzá a közösség életének formájához 
és tartalmához, mint a két másik irány, s befolyása annál erősebb, minél primitívebb 
maga a kultúra.”26

Ezzel felvetődi k egy feladat, amelyet Burckhardt, noha látott, ténylegesen nem ol
dott meg: a művészet- és kultúrtörténet összeolvasztásának feladata. Épp ez lebegel^ 
Burckhardt szeme előtt, amikor A reneszánsz Itáliában—hoz az anyagot gyűjtötte. 
De éppen erről mondott le a szerkesztés előtti utolsó pillanatban, látszólag külső 
okokból. Kihagyta azokat a részeket, amelyek a tulajdonképpeni művészettörténethez 
tartoznak, és egy olyan munkát publikált, amely „tisztán” a kulturális szférára vonat
kozik. Burckhardt fogalmi alapsémája A reneszánsz Itáliában c. műben nagyon he
terogén. Számos elem származik Michelet2 -tői, régi egyháztörténeti frazeológiából, 
egy és más Wackernagel2 poétikájából, de sok mindent vett át és mélyített el a 
régebbi reneszánsz történetírásból is. A  gondolati séma úgy jött össze, „ahogy azt a 
pásztor a kapun beterelte”.

Huizinga kisebb területet vizsgál és kérdésfeltevése is behatároltabb, de ugyanakkor 
zártabb és egységesebb. Azáltal, hogy az „élet feszültségéből” és a „magasztos élet 
utáni vágyból” indul ki, a „magasztos élet utáni vágynak” a társadalom és a lét kü
lönböző szféráiban (lovagság, háború, udvari élet, szerzetesrendek, fogadalmak, a ma
gasztos, átszelíemített érzéki és idilli szerelem szférái) való alakulásáról szóló fejezem 
tek logikus sorrendjéhez jut. Csak a kilencedik fejezetben érint aztán egy újabb szférát: 
a halálét és a vallásos életét. De ha az esztétikai megformálás itt, a vallás és a val
lásosság típusainak terén már nem hat is annyira primer módon, mint az előbb tárgyalt 
szférákban, mégis félreismerhetetlen ennek a motívumnak a rejtett kisugárzása. A 
későközépkomak az az alapvető hajlama, hogy a gondolatot képben, világos képlet
ben, rítusban szilárdítsa meg, itt is mindenütt felismerhető. Ez határozza meg végül 
is ezen hajlam nagy tagadását: a misztikát. A mű utolsó fejezeteiben aztán Huizinga 
visszatér a kiinduló kérdéshez. >A középpontba azonban itt már nem a lét művészeten 
kívüli szféráinak esztétikailag megformálandó mozzanata lép, hanem maga a művé
szet. Ez azonban most a mindennapi élet gondolkodási formáiból származó gazdag 
kultúrtörténeti háttér előtt jelenik meg, és éppúgy, mint egy polimorf növény virága, 
az élet egészének kulturális organizmusából nő ki.

Amit Huizinga itt — eltekintve attól, hogy egy mérhetetlen nagy, pompás történeti 
anyagot szellemesen feldolgozott korszakalkotó módon a kutatásnak adott: az a 
kulturális kifejezőkészség mintapéldája. Minden egyes fejezet bizonyította, hogy Hui
zinga az éppen ábrázolt gondolkodási formát, legyen az az idilli életképé vagy a 
lovagi fogadalomé, a burgundi kultúrán jóval túlmenően átgondolta, és a más kor
szakokban és kultúrterületeken jelentkező párhuzamosságokkal együtt vizsgálta. Szer
teágazó kitérői az összehasonlító nyelvészet, az etnológia és az indiai irodalom terü
letére itt gyümölcsözőnek bizonyultak: az egészen más viszonyokba tett utalásszerű 
bepillantásai bizonyítják az éppen tárgyalt kulturális kifejezésfonna belső szilárdságát. 
Meglepő módon arra a meggyőződésre jut eközben, hogy ezen kifejezésformák száma 
nem végtelen, hanem az élet fő kérdéseiben „mindenkor csak néhány”28 áll rendel
kezésre.

Ennek a gazdag műnek az egyik fő erénye szerintem abban rejlik, hogy erőteljesen 
átgondolt, és hogy egy rendkívüli történeti érzék alkotása. Annyira hozzászoktunk 
ahhoz, hogy a későközépkort egyrészt a reformáció és a reneszánsz előhírnökeként
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értelmezzük, másrészt, hogy a gazdaságtörténet és n nemzetközi politikatörténet mo
dern kategóriáit alkalmazzuk rá, és a jelenkor olvasójának gondolkodásához idomítva 
modernizáljuk, hogy egészen a meglepetés erejével hatott ez a munka, amelyben a 
kor sajátságos élete eredeti szellemi megnyilatkozási szándékában jut érvényre, amely
ben a krónikások színes, terjengős elbeszéléseit nem űzték a történelem lomtárába, 
hanem meghallgatták, és történelmi értelemmel világították át.

Már a tartalomjegyzékből szembetűnik, hogy A középkor alkonya át meg át van 
szőve esztétikai elemekkel: „Stilizált szerelem... Az idilli életszemlélet... A halál ví
ziója... A  képekben kikristályosodó vallásos gondolat... A szimbolikus gondolkodás
mód hanyatlása... gondolkodás formái és a mindennapi élet", és ezzel még nem 
soroltuk fel az összes fejezetcímet, amely ebbe az összefüggésbe tartozik. Mindez 
nem véletlen, hanem szükséges válasz a feltett kérdésre. „Hogyan hat a valóságra a 
szebb élet felé vezető harmadik út, a zord valóság előli illúziókba való menekülés? 
A z élet formáit a művészet formáivá változtatja... Olvan ponthoz érkeztünk, ahonnan 
szemügyre vehetjük a hanyatló középkor kultúráját." Ezzel a kérdésfeltevéssel olyan 
álláspontot nyert, amelyből kiindulva a „művészet- és kultúrtörténet összeolvasztása", 
amelyről egykor Burckhardt csak álmodott, logikusan és praktikusan lehetővé vált. 
Természetesen Huizinga sohasem gondolt arra, hogy ezt az összeolvasztást odáig vi
gye, hogy a két tudományág egymásban feloldódjék. A művészettörténet feladatának 
érintetlenül kellett maradnia. De ha az ember tudományosan akart foglalkozni a kul
túrtörténettel, akkor világos kérdésfeltevésekkel kellett operálnia. Elsőként Huizinga 
értelmezte azt az élet és a szellem formáinak történeteként.

Térjünk vissza az elöljáróban felvetett második kérdésre: annak alapján, ahogy a 
reneszánsz burckhardti problémája Huizinga művében értelmezést nyer, a válaszhoz 
talán a következő címszavak adódnak: életkedv és a létezés öröme. Ezek már régóta 
a reneszánsz jellemzőinek számítottak. A középkor alkonyé—ben sem kevésbé hang
súlyosak, de egy régi formanyelven jelennek meg. A formák váltása, az egyszerű, 
antik kifejezés megtalálása jelenti itt a változást, és nem a2  életöröm mint olyan. 
Másrészt Itáliában ezek között az új kifejezésformák között néhány régi újra megta
lálható. Firenzében is még ugyanazokat az álmokat ismerik a hősiességről és az öregek 
bölcsességéről, lovagokról és hajadonokró), vidám pásztorokról. De ezeket aztán rész
ben már más motívumokkal álmodják tovább. Harmadrészt az a személyiség, aki 
különleges tettekkel akar kitűnni és a világ csodálatát elnyerni, nem különösebben 
reneszánsz-szerű, se nem humanista. Chastellain jól ismeri ezt az alakot. A rene
szánsz kortól azonban a régi kívánság itt is új antik kosztümöt kap.30 Ilyen és hasonló 
megfigyelésekből jutott Huizinga arra a nézetre, hogy Burckhardt a későközépkor és 
a reneszánsz közötti távolságot túl nagynak látta. Huizinga számára nagyon fontos 
volt, hogy a kulturális élet egyes szféráiban az elemek egymásba folyását kimutassa. 
A leghatározottabban képviselte azt a tézist, hogy a vallásosság típusainak, a vallásos 
életnek és egyáltalán a vallásosságnak a területén csaknem töretlen a kontinuitás. Itt 
Max Weber** és Troettsch30*’ egyes párhuzamos megállapításaira kell utalnunk. Hui
zinga művében megerősítést nyernek Emst W a lse r °  tézisei is, amelyeket Lucien 
Febvre gazdag anyaggal támasztott alá.31 De nem a kontinuitás tézise az, ami 
Huizinga művét kiemeli, hanem a kifejezés váitozásának differenciált folyamataira 
való felFigyelés: ezzel a kérdéssel kapcsolatos eredményeit művének utolsó fejezeté
ben foglalja össze: „Az új forma eljövetele".

Huizinga történészi tevékenységéről szóló rövid áttekintésünkben nem azért fog
lalkoztunk ilyen részletesen A középkor alkonya—\a], hogy szerzőjét homo unius lib-
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ri —vé degradáljuk -  ez senkinek sem jutna eszébe hanem mert életműve utolsó 
szakasza mellett ma egy kicsit megfeledkezünk munkássága középső szakaszának fő 
teljesítményéről. Pedig éppen e müve alapján határozható meg leginkább Huizingának 
az európai történetírásban elfoglalt helye. Többi munkája között csak egy van, amely 
A középkor mellé állítható: a Homo ludens. Ezen második főműve olyan, mint álta
lános tézis egy kidolgozott példához, még ha a példának sokkal gazdagabb tartalma 
van is, mint amit a tézis meg tud ragadni. A Homo ludens32 A középkor alkonya 
csaknem minden fejezetében már jelen van. Mindazonáltal inkább tartozik a történet
elmélethez, mint a történetíráshoz. A könyv érdemeinek méltatása a játékról szóló 
tanítás történetének és egyúttal a kultúraelmélet történetének kifejtését kívánná. A művet 
éppúgy be lehetne sorolni a kultúrfilozófiához, mint az etnológiához. Ezenfelül ahhoz, 
hogy igazságos kritikai méltatást készíthessünk, szükséges lenne, hogy kellően kiemeljük 
azt az igen korlátozott érvényességet, amit Huizinga adott tézisének. Mert hogy ő nem 
arra gondolt, hogy az emberi kultúrát mint olyat a játékból vezesse le, hanem hogy a 
játékelemet, ami a kultúra sajátja, az emberi történelem korszakaiban és szféráiban meg
határozza, ezt tulajdonképpen mindenki tudja, aki a könyvet valóban elolvasta.

III.
Ezen a ponton felmerül a kérdés, mi legyen a huízingai történeti életmű harmadik, utolsó 
megközelítésének tárgya. Beszéltünk már arról, hogyan jutott el a történelemhez, kísér
letet tettünk két főműve közül az egyik tartalmának, helyének meghatározására; vá
lasszuk ki végezetül a rendkívül gazdag életműből a kevésbé fontos, inkábbszaktörléneti 
jellegű műveket, s próbáljuk meg ezeket egyenként beilleszteni az elemzések menetébe, 
a nem igazán történeti jellegű maradék írásokat pedig tegyük félre? Azt hisszük, hogy a 
választott témához való effajta hűség helytelen lenne. Mert bármennyire is csábító dolog 
Huizinga Erasmus-Aról, a Wege dér Kulturgeschichte [A kultúrtörténet útjai]-tó\, az 
amerikai problémákhoz kapcsolódó vizsgálódásáról, a holland kultúrtörténethez írt váz
latokról, valamint egy sor, a kései és érett középkor burgundiai és francia eseményeit 
tárgyaló tanulmányáról beszélni -  ha az embere számos munkáról átpillant azon művek 
kisebb csoportjára, amelyek nem kimondottan tudományos, hanem aktuális, publiciszti
kai jellegűek: In de schaduwen van morgen [A holnap árnyékában], D ér Mensch und 
die Kultur [Az ember és a kultúra], Geschonden Wereld [Meggyalázott világ], akkor 
nem lehet kérdéses, hogy ezen utóbbi művek sokkal hangsúlyosabban élnek annak a 
tömegnek a tudatában, amely számára Huizinga nem annyira történetíró, hanem sokkal 
inkább olyanvalaki, aki eligazít a jelen és a kérdéseiben. Számukra ő maga is 
történeti figurává -  korunk lel ki ismeretévé vált. Bár munkáinak ezen csoportja is a 
„történeti” írásokhoz tartozik, de a szónak egy másik, mélyebb értelmében. így nem 
habozunk, hogy e műveket válasszuk elemzésünk harmadik s egyben utolsó témájának.

Ezzel olyan jelenséget érintünk, amely már újdonságánál fogva is lebilincselő: egy 
kultúrtörténésznek a jelenre gyakorolt hatásáról van szó. „A történész és kora” témá
jának számos változata létezik: ám ezek szinte kivétel nélkül a politika szférájában 
játszódnak le. Az, hogy a történész nem a múlt, hanem a jelen és a jövő kedvéért 
fordul kortáisaihoz, a XIX. század óta minden európai országban a szellemi élet meg
szokottjelenségei közé tartozik. A történész politikához fordulását az jellemezte, hogy 
hatása a történész hazájára, számos esetben pedig egy bizonyos pártra korlátozódott 
A holnap árnyékában a megjelenés napjától kezdve európai könyvnek számított.
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Persze ebben jelentős szerepet játszott egy negatív irányú politikai momentum: a 
könyv diktatúrákat elutasító álláspontja. Am a meglepő ebben az írásban, az ami 
kiváltképp felkeltette az olvasó érdeklődését, az a tény volt, hogy a nap mint nap 
jelenlévő válság félelmet keltő jelenségeit olyan összefüggésben szemlélte, melynek 
tulajdonképpeni súlypontja kívül esett a politikai és gazdasági szférán. Igaz, ezekre 
a nagyobb összefüggésekre sokan mások is utaltak már; de Huizinga írásaiban nyil
vánvalóan egy olyan szellem szólalt meg, aki tudott valamit a válságjelenség valódi 
eredetéről, aki ezt nem egy szimplifikáló eljárással kívánta gyógykezelni, és akinek, 
amikor a vita elhagyta a gazdaság és a politika rikító rivaldafényét, nem volt szüksége 
arra, hogy mindenütt kínálkozó, elkoptatott sémákkal segítsen magán, akinek történeti 
tudása valamivel mélyebben nyúlt vissza a múltba, mint a mindennapok azon filozó
fusáé, akinek a világ a francia forradalommal kezdődött.

Huizinga birtokában volt a kora válságának elemzéséhez szükséges gondolati és 
nyelvi eszközöknek, mert megfigyelőképességét egy életen keresztül edzette és erősí
tette kultúránk nagyon különböző területein, szellemtörténetünk igencsak eltérő kor
szakaiban. Könnyű lenne bemutatni, hogyan nőttek ki A holnap árnyékában c. műben 
meglévő bizonyos alapfogalmak abból a gondolkodásmádból, amely A középkor a l- 
konya-nak alapját alkotja, vagy hogy miként erednek más alapfogalmak a történettu
domány módszerével és kritikájával kapcsolatos megfontolásaiból. A történeti mód
szertanhoz kapcsolódó Culturhistorische verkenningen [A kultúrtörténet feladataiJ, 
valamint Vier voordrachten over den huidigen stand dér geschiedeniswelenschap [Ta
nulmányok a történelem elméletéhez és módszeréhez] című írásokban. lefektetett vizs
gálódások tartalmazzák a legfőbb előzményt azokhoz a gondolatmenetekhez, amelyek 
azután 1935 körül A holnap árnyékában nyelvének tökéletes kiforrottságán és egy
szerűségén keresztül ismét felmerülnek és a nagyközönség látószögébe kerülnek.

Ha az utolsó írásokat összehasonlítjuk A középkor alkonyá—va 1, feltűnik, hogy ezek, 
számos azonos gondolati elem mellett, egészen másképp épülnek fel. A középkor 
alkonya egy esztétikai kérdésfelvetésből indult ki és a burgundiai— francia kultúra 
elemeit egy formai elgondolás alapján vizsgálta. Végül a könyv visszatért a kép és 
szó -  szó és kép kérdéspárjához. Alcímének szó szerinti értelmében az élet és a 
gondolkodás formáit kívánta vizsgálni. A kulturális formaelemzés Huizinga utolsó 
könyveiben is értékes módszertani segédeszköz marad. De a kultúra egésze most 
teljesen más oldalról világíttatik meg. A hangsúlyok most, amikor nem történelmi 
témáról, hanem a jelenről, a szellemi élet állapotáról és jövőjéről van szó, sokkal 
egyszerűbb dolgokra esnek. Huizinga alapjában véve talán mindig hasonlóképpen 
gondolkodott, de csak most, élete vége felé nyilatkozott olyan egyértelműen a kultú
rának nevezett szellemi építmény alapvető viszonyairól, hogy azt mindenkinek értenie 
kellett. Most az volt a célja, hogy felsorolja azokat az „alapfeltételeket és aIármérté
keket7’, melyek szükségesek ahhoz, hogy a kultúra jelenségéről beszélhessünk.' „Itt 
azonban megemlítendő, hogy a magas vagy alacsony kultúra általános minősítését 
végeredményben és végsőképpen nem az intellektuális vagy esztétikus, hanem az 
etikus és spirituális fokmérő látszik meghatározni. Magasnak nevezhetünk egy kultúrát 
még akkor is, ha sem technikát, sem egyetlen szoborművet nem tud megteremteni, 
de akkor nem, ha az irgalmasság hiányzik belőle.”í6

Bármennyire a vallási és etikai szférára esnek is ilyen módon a fő hangsúlyok, 
az elemzés kiindulópontja mégis intellektuális. A jelen válságának az európai törté
nelem korábbi korszakaival való összehasonlítása, illetve a kultúra alapvető feltételeinek 
meghatározása után a szerző az intellektuális élet területein kutatja fel a válság tulaj
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donképpeni szimptómáit. Az, hogy a természettudományok és ■> matematika már el
jutottak az emberi gondolkodás határához: ez elsődleges, de éppenséggel természetes, 
egészséges, végeredményben pozitívnak nevezendő jelenség a szellemi élet különböző 
válságjelekkel terhelt területén, mégpedig valódisága és tisztasága révén. A másik 
jelenség, az ítélőképesség általános gyengülése már sokkal súlyosabb, mégpedig azért, 
mert ez nem a tudomány válságának valódi következménye, sokkal inkább a széles
körű gondolati restség, a közoktatás és a modern publicitás következményeként ér
telmezendő. Ezért aztán a politikai szféra haszonélvezőinek mindezt már nem kell 
provokálniuk, csupán csak kihasználniuk. Először azonban nem a politikai szféra spe
kulánsait vette célba Huizinga, hanem az úgynevezett tudomány azon termelőit, akik 
a tudás tényleges válsága és a széleskörű gondolati restség közt mozogva pszicholó
gusokként, népi csodadoktorként, és -  különösen végzetes elfajulásként -  fajelméletek 
gyártóiként a képzett embereket, meggyengült ítélőképességüket kihasználva, végzetes 
döntésre bírják. Az intellektus válságának ugyanezen körében írja le aztán a tudo
mánnyal való visszaélés jelenségét, amely a technika elefantiázisátói a modem pusz
tító eszközök előállításán át egészen a születések számának korlátozásáig, s így az 
élet mesterséges megsemmisítéséig terjedhet.

Az intellektus válsága erkölcsi válsággá lesz, de nem csupán a tudománnyal való 
visszaélés miatt; sokkal inkább az értelmiségi szerep tisztaságáról való lemondás által: 
az intellektusnak alapvetően az életet kell szolgálnia és nem mást. Huizinga végig
követi az utat, amely az úgynevezett életfilozófiától az erőszakról szóló tan eredetéhez 
vezet, ahogyan az a bolsevizmus és a fasizmus közös anyjaként már korán előfordul 
Georges Söreinél.' Bemutatja, hogyan diadalmaskodott ez a tan az ösztön és a haj
lam trónra emelésével pszichológusainknál, valamint a „vér misztikusainál” szomszé
dunkban, s hogyan ásta alá végül teljesen a valóság fogalmát. Ilyen körülmények 
között az a régi, tiszteletreméltó tanítás, hogy az élet küzdelem, mégpedig erkölcsi 
küzdelem, melyet minden embernek a lelke mélyén kell megvívnia, a létért vívott 
harc vulgáris tanává alakult, melyet mindenütt hirdetni kezdenek a fiataloknak, s 
amely átvive a politikai individuumokra, a háborúról mint normális állapotról és a 
hódításról mint az állam létfeltételéről szóló tanná válik. A fejtegetés ezen részében 
Huizinga szembefordulása a nemzetiszocializmus eszméivel különösen intenzívvé vá
lik. A  szerző az államjogász Cári Schmitt-tel polemizál, s valószínűleg e részek miatt 
tiltották meg végül a könyv nyilvános árusítását Németországban. Az idő azóta ítéletet 
mondott, s mégis, ha ma olvassuk a művet, észrevesszük, hogy alig veszített valamit 
aktualitásából: Huizinga olyan jelenséget tárgyalt, mely ugyan a nemzetiszocializmus
ban és a vele rokon irányzatokban különösen nyersen és különösen veszélyesen jutott 
kifejezésre, ám gyökere sokkal mélyebbre nyúlik. A szerző az erkölcsi kérdésekkel 
összefüggésben tárgyalja a politikai kérdéseket. így aztán természetes, hogy a politikai 
részek közé beékelődik egy, az erkölcsi normák hanyatlásáról szóló fejezet. Az er
kölcsi normáknak ez a hanyatlása itt a szellemi szféra szétrombolásának nagy ősz- 
szefüggésében jelenik meg: olyan folyamat ez, melynek gyökerei a filozófiai immo- 
ral izmustól a freudisták pszichológiai rendszereiig s természetesen a marxista szocia
listák történelmi materializmusáig nyúlnak Az erény fokozódó megvetésének a XVIH. 
század közepe óta tartó rövid története, melyet a szerző két oldalba sűrített, egyike 
azoknak a kultúrtörténeti gyöngyszemeknek melyekkel Huizinga műveiben lépten— 
nyomon találkozhatunk 37

Az egyik legfontosabb fejezet számomra ebben az összefüggésben „Az állam az 
állam farkasa?” című38. A cím nem véletlenül követi az állami abszolutizmusok ter
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mészetjogi érvelését {„homo homini lupus”)''Sa. Németországban ugyanis már több 
mint egy évszázada elismerést nyert — a történészek között még inkább, mint az 
államjogászok között -  a külpolitika primátusát hirdető tan. Ez a tan magában foglalta, 
hogy a polgár politikai sorsának a külpolitika szükségleteihez és -  mivel a fontos 
külpolitikai döntéseket a háborúkban hozzák -  a hadügyminisztérium szükségleteihez 
kell igazodnia. A  tétel magában foglalta a politikai élet militarizálódását. Németor
szágban nemzedékek óta olyan férfiak támasztják alá ezt a tételt a legkifinomultabb, 
akadémikus módon, akik a nemzetiszocializmussal semmi közösséget nem vállaltak, 
a legszellemesebben talán -  és a tragikus Összefüggések valódi f|Hsmerésével -  Fried- 
rich Meineckeátíb az államaisonról szóló tannal. Gerhard Ritter' vaskosabb módon 
járt el, felhasználta a lutheri teológiát, ellenfelét reálpolitikai hátsó gondolatokat ápoló 
utópistaként diszkvalifikálta. Mindkét férfi, kik csak egy sokkal nagyobb és időnként 
nyersebb csoport legelőkelőbb képviselői voltak, joggal hivatkozhatott a rankei 
iskolára. Emellett mindketten Machiavelli egy bizonyos értelmezését képviselték. 
Azért említjük ezeket a dolgokat, mert csak e háttér előtt ismerhető meg Huizinga 
tulajdonképpeni álláspontja. Azok között a történészek és államjogászok között, akik 
kortársai voltak, csak egyet ismerek, akiről éppolyan melegséggel és mély tisztelettel 
beszélt, mint Jacob Burckhardtról: van Vollenhovent, a holland nemzetközi jogászt 
és Grotius—kutatót.40 Nem véletlen, hogy Erasmus mellett Grotius az egyetlen holland, 
akinek Huizinga külön tanulmányt szentelt.41 „Grotius adta meg ennek a rendszernek 
a klasszikus formáját. S ez, mint az egészséges államrendnek alapja, ihlette napjaink
ban van Vollenhovent, túl korán félbeszakadt életművének megírására” — írja A holnap 
árnyékában , s itt valóban Huizinga alapvető meggyőződéséről van szó. A  pusztulás 
láttán a Geschonden Wereld utolsó lapjain még egyszer megerősíti: „Legbensőbb 
meggyőződésem, hogy az amorális államnak ebből a tanábój mint egy gennyes sebből 
kultúránk testén, romlás árad az együttélés minden ízébe.” 3 1945 október 8—án, ami
kor Vollgraff professzor a holland tudományos akadémia előtt Huizingára emlékezett, 
helyénvalónak tartotta, hogy felelevenítse ezt a kijelentést és Huizinga hivatkozását 
Vollenhovenre és Grotíusra 44

Az amorális állam modern tanával szemben Huizingában olyan meggyőződések 
érlelődtek meg, amelyek az erkölcsös élet ősrégi normáiban gyökereznek. Maga a 
jroX.LTr|$ szó is egykor a város belső rendjéből, s nem a háborús—külpolitikai gondol
kodásból nőtt ki. Polgárokat jelentett és nem harcosokat. Tartalmát a polgártársak 
viszonya, s nem a barát-ellenség viszony határozta meg. A természetjog tana mindig 
megőrizte az antik erényfogalom örökségét; ám a német történeti gondolkodás a fran
cia forradalmi eszmék fürdővizével együtt rendszerint a gyereket -  ezt a tant -  is 
kiöntötte. Épp ezért volt a történész Huizinga oly feltűnő, oly idegen és mégis oly 
vonzó Németországban. Gondolkodásában egy már csaknem elfelejtett képet fedeztek 
fel az ember őseredeti természetéről. És ezt a képet most plasztikus formájának tel
jességében jelenítette meg A holnap árnyékában, veleszületett adottságainak gazdag
ságában -  és a halálos veszélyeztetettség tudatában, a fenyegető hanyatlás megpillan
tásakor. E kép láttán a humanitás egyfajta reintegrációja ment végbe az olvasók gon
dolataiban. Hogy alapjában véve magától értetődő ősrégi dolgokról beszél, „melyeket 
mindenki tud vagy mindenkinek tudnia kellene”, Huizinga maga is kimondta a Ge
schonden Wereld-hez 1943 szeptember 26—án írott előszavában.

Ez az 1935—bői származó kultúrpatológiai diagnózis különösen szemléletessé vált 
a heroizmus és a puerilizmus képeiben, két olyan fejezetben, melyeknek belső rokon
sága A középkor alkonyá-v&\ és a Homo ludens—szel félreismerhetetlen. Huizinga
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végül az esztétika területén -  költészetben az értelemről való Lemondásban és a 
képzőművészetekben a látható valóság formáinak feladásában -  találta meg nem csu
pán a párhuzamokat, hanem éppenséggel a kritikus összkép legkézzelfoghatóbb kife
jeződését: a stílus és a színvonal elvesztését. Mindezek ellenére a könyv meglehetősen 
reményteljes fordulattal ért véget, amely még mindent nyitva hagyott.

Amikor nyolc évvel később Huizinga újból tollat ragadott, hogy A holnap árnyé
kában utolsó fejezetét újra írja -  addigra a katasztrófa megtörtént és országa meg
szállás alá került. Ó maga országa polgáraként és a leideni egyetem tanáraként tette, 
amit kötelességének érzett.44 Az a nyugalom, amellyel Sint Michjelsgestel-i túszként 
1942. október 3-án fogolytársai elé tárta a spanyol ostrom elleni leideni ellenállás 
képeit, melynek évfordulója épp aznap volt, a magabiztos, kritikus elbeszélés a tör
téneti tudat rendíthetetlenségének pompás tanúsága marad. A Geschonden Wereld 
nagyrészt a fogságból való szabadulás után, az 1943—as év folyamán de Steegben, 
egy Arnhem közelében fekvő helységben keletkezett, melyet Huizinga kényszertar
tózkodási helyéül jelöltek ki. A szerző nem használhatta könyvtárát, s egyre erősödő 
testi panaszok terhe alatt dolgozott. A könyv A holnap árnyékában közvetlen ki
egészítése éppúgy, ahogyan a diagnózis felállítását a terápiás kezelés követi. Kultúránk 
helyreállításának esélyei: így hangzik a felvetett téma.

Huizinga még egyszer visszatekint. Történészként, ami hivatalból volt, és összeha
sonlító nyelvészként, ami fiatalkorában szeretett volna lenni, gondolkodik el arról, 
mit is jelentenek a következő szavak: kultúra, civilizáció, civiltá, civilitas, s mit ro
konaik — nem feledkezve meg a holland beschavingról sem47* —, s milyen értelemben 
használták őket a legnagyobbak Ciceró és Dante óta. Csak azután teszi fel magának 
a kérdést a nyugati kultúra lényegéről, a felemelkedés és hanyatlás okairól, s végül 
a legutóbbi évtizedek kulturális veszteségeiről. Egyértelműbben annál, mint ahogyan 
A holnap árnyékában tette, rámutat arra, hogyan fajulhat a politikai élet, melynek 
lényegénél fogva erkölcsi életnek kell lennie, militarizmussá, nacionalizmussá, sőt 
hipemacionalizmussá. Az egészséges demokratikus formák hanyatlását nem 1933-tól 
datálja; előtörténetét már 1870-től kimutatja a különböző nyugat-európai országokban, 
s eközben sem a Dreyfus-per Franciaországát, sem a búr háború Angliáját nem kíméli. 
Ebben az összefüggésben talán a legmegrázóbban a táj pusztulását panaszolja: a 
száműzetésben lévő hetvenéves férfi tekintete még egyszer megnyugszik a szeplőtlen 
természet szépségén, azon sétákon, melyek egykor, gyermekkorában Groningen kapui 
elé, az érintetlen ezeréves rónákra vezették: ez az a táj, melyen egykor megtalálta 
önmagát, s melyen most bunkerépiídk turkálnak, és traktorok zakatolnak.

Ezután azonban a jövő és a gyógyulás lehetőségei kötik le gondolatait. Az általa 
felállított prognózis rendkívül differenciált. A kulturális alkotófolyamat legfontosabb 
kútfőjére mutat rá, ha lehet, még nyomatékosabban, mint A holnap árnyékában, egy 
metafizikus és erkölcsi meggyőződésre. Különös módon azonban Huizinga most nem 
az esztétikai, sem pedig a szellemi élet területéről, hanem a nemzetközi jogrendből 
kiindulva jut el eddig a pontig Ilyen jogrend szerinte csak ott képzelhető el, ahol az 
államok egymás közti bizalmának legalább a minimuma megvan: az a minimum, 
mely nélkül a gazdasági élet mindennapos üzleti forgalma sem bonyolódhatik le. 
Ezután még egyszer a vallás kérdéseinek komoly szféráiba emelkedik. Ifjúságának 
mélyebb aggályaiból tárul fel itt valami, világosabban, mint bármelyik másik általam 
ismert művében. A túlvilágról alkotott elképzelések és megváltáseszmék indiai és 
keresztény változatai állnak itt egymással szemben. És a mérleg nyelve, egyér
telműbben kimondva most, mint korábban vaiaha is, a kereszténység javára billen:
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„A kereszténység mindenkor széles teret engedett a kisszerű szellemek legkorlátol
tabb, csak saját lelkűk megmentésére, saját boldogulásukra gondoló egoizmusának, 
de a megváltás keresztény rendszere kétségkívül tágasabb egy dimenzióval, mint a 
keleti vallásoké, 48

Huizinga, éppen azért, mert komolyan vette a vallás kérdéseit, nem tudta magát 
megnyugtatni mindazok olcsó optimizmusával, akik azt hitték, hogy a háborúban meg
nyomorított lakosság és néhány ellenálló csoport keresztény buzgalmából a Nyugat 
vallási megújulására következtethetnek. Tudta, ha megint bőség lesz, és az üzletek 
megint csábítóak lesznek, gyorsan elröppennek majd ezek a hangulatok. „ Nekem 
úgy tűnik, hogy el bizakodónak azok, akik azt állítják, hogy effajta fordulat áll 
előttünk. A  modern emberiség Európában és Amerikában az üzletnek és az élvezetnek 
hódol. Az emberek egyre növekvő hányada a gondolkodásnak arra a szintjére süllyedt, 
melynek közönségessége és hétköznapiassága nem oldható már fel valamely hitval
láshoz való tartozással. A kapzsiságot, az uralkodni vágyást és az erőszakot sehol 
sem átkozták el; a világ a szerzés társadalmaként, az élvezetnek és a nyereségnek 
hódoló közönségként néz szembe az eljövendő korszakkal. A kilátások változatlanul 
sötétek. 40

A következő fejezet címe szó szerinti fordításban a következőképp hangzik: 
„Tűnhetik-e úgy, hogy az esztétikai szférában egy új fénykor előtt állunk, ha a legfőbb 
jó elérhetetlen marad?” Az összefüggésből következik, hogy ez az aligha elérhető 
legfőbb jó egy vallási megújulás lenne,' Ezen vallási megújulás valószínűtlensége 
mellett Huizinga úgy találja, hogy az esztétika, a művészetek és az irodalom szférá
jában sem túl sok vigasztaló dolog prognosztizálható. Könyvének kicsengése figyel
meztetés arra, hogy legalább szerény célokra kell törekedni: azoknak az erényeknek 
a helyreállítására, melyeket már az ókor is ismert, a középkor pedig a helyes visel
kedés alapfokaként tisztelt: Fortitudo, lustitia, Temperantia, Prudentia.50* „Már több 
mint negyven éve meggyőződésem, ...hogy az erényeknek és a hibáknak ez a sora, 
s teljesen mindegy, hogy az ember egyszer hét, máskor nyolc tulajdonságot sorol ide, 
legértékesebb gondolati eszközeink egyikét jelenti mindannak megismeréséhez, ami 
az ember lélek— és erkölcstanát illeti."'1

Huizinga számára fontos volt, hogy legalább utaljon arra a közegre, melyben a 
kultúra csírái megjelenhetnek, noha ezeknek a csíráknak e kifejlődése az elkövetkező 
időben kevéssé volt valószínű. Ez a közeg nem lehet egy meghatározott intézmény, 
sem egy bizonyos tanítás, kizárólag a szabad személyiség lehet az. Hogy jelenkori 
életünk a személyiség kiforrását még mindig lehetetlenné teszi, számára a legsúlyo
sabb tünetek egyikének tűnt. „Az ipari korszak egyik terméke a félművelt ember. 
Általában az iskolai képzés, az osztályok közötti különbségek látszólagos megszün
tetése, valamint a szellemi és gazdasági érintkezés túlzott könnyedsége a társadalom 
domináns rétedévé tették a félművelt embert. A  félművelt ember pedig a személyiség 
ősellensége.”5^ A szellemi érdeklődés lesüllyedése a politika szintjére a félműveltség 
egyik szímptómájakénT jelent meg előtte. Az állam, mint a kultúra megőrzője és út
mutatója, gyanús volt számára. Úgy tűnt neki, az állam az egyik legalkalmatlanabb 
intézmény azok közül, melyek ezt a szerepet valaha is maguknak vindikálták.

Huizinga néhány tanáccsal zárja prognózisát. Olyanokkal, melyekkel akkor áll elő 
az ember, ha rosszak a kilátások, s az előttünk álló utak fáradságosnak ígérkeznek: 
letenni valamit a kultúra túlságosan nagy tértiéből, s csak azt megőrizni, ami igazán 
lényeges. Az önuralmat, az egyszerűséget és a lemondást! „Sok minden utal arra,
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hogy elburjánzott kultúránk roeggvóg vitásának és megőrzésének egyetlen lehetősége 
a káros és értelmetlen dolgok tudatos és önkéntes feladásában rejlik.’*53

E szavakban annak az embernek követelése ismerhető fel újra, akit Huizinga gyak
ran nevezett a XIX. század legbölcsebb szellemének. 4 S valóban, Huizinga maga is 
használta Burckhardtnak az új aszkézisről mondott szavait: „Az új aszkézisnek oda
adásnak kell lennie. Odaadás mindahhoz, ami mint legfőbb képzelhető el. Ez nem 
lehet sem állam, sem nép, sem osztály, éppoly kevéssé, mint a saját személyi lét. 
Boldog az, akinek számára minden alapérték csalánnak a nevét viseli, ki így szólott 
vala: »Én vagyok az út, az igazság és az élet«,

Ennek ellenére kétséges, vajon Huizinga e szavak közben valóban Burckhaidtra gon
dolt—e. Talán ismét az a folyamat lebegett a szeme előtt, melyet történelmi működése 
csúcspontján oly varázslatosan mutatott be: a középkor alkonya, egy elbuijánzott és túl
éretté váló kultúra hanyatlása és halála, és azoknak az újabb és egyszerűbb formáknak a 
megtagadása, melyeknek első németalföldi hirdetője Erasmus volt: túlérett és fásulttá váló 
régi formákról való Lemondás volt ez is, a mértékhez és az egyszerűséghez való visszatérés 
a megújult hit, a klasszikus forma, a szigorúbb erkölcs jegyében.

Egy évvel ezelőtt még ismeretlen volt a Geschonden Wereld végleges szövege, 
így nem tudhattuk, hogy az utolsó években és hónapokban miként alakult Huizinga 
lelkivilága. Utolsó műve, de környezete és barátai beszámolói is arról győznek meg, 
hogy minél közelebb értek az inváziós csapatok a számkivetett férfi menedékhelyéhez, 
minél erősebbé váltak testi panaszai, lelkivilágának nyugalmát annál inkább megőriz
te. Utolsó feljegyzései -  imádságok sora, melyekből már szinte kihallatszik az arahemi 
ágyúdörgés —, hasonlíthatatlan tanúbizonyságai szelleme összeszedettségének és emel
kedettségének. Egyik fiatalkori barátja a következőt írja a de steegi — utolsó — író
asztalánál ülő Huizingáról: „az a mélységes békesség hatotta át, mely mindennél ked
vesebb volt számára, melyet mindig áhított, nemcsak önmagának, de a világnak is.’* 
„Most sokkal jobban érzem magam, mint a múlt évben,” írta egy rövid levelében, 
melyet ugyanaz a barát csak akkor kapott kézhez, amikor Huizinga néhány órányi 
öntudatlan állapot után már csendben elköltözött.

Egy másik látogató arról a beszélgetésről számol be, mely 1944 nyarán zajlott le, 
abban az időben tehát, amikor Huizinga utolsó könyvén dolgozott.57 Egy mezőn tett 
séta közben az erkölcsiség azon négy tartóoszlopára terelődött a beszélgetés, melyeket 
az ókor oly nagyra becsült: „A bölcsesség, a bátorság, az önuralom és az igazságosság 
mind elengedhetetlenek, de ennél mégis mélyebbre kell ásni," mondta Huizinga, s a 
könyörületességrŐI beszélt, amely nélkül az emberiség nem menthető meg „Hogy 
értsem ezt?” kérdezte a vendég nevetve: „ Hisz tegnap még azt mondta: ^Javíthatatlan 
idealista vagyok; az emberek mindig ugyanazok maradnak.« Gondolja, hogy azok az 
emberek, akik mindeddig nem akartak tudomást venni erről a mélyebb alapról, valaha 
is úgy érzik majd, hogy szükségük tesz rá?” „Önnek igaza van”, felelte, „valóban ezt 
mondtam, de a végső szót szerencsére sohasem az ember mondja ki.”

*

Ez a beszélgetés még egyszer megvilágítja azt az okos érzéket határ és mérték iránt, 
amely Huizinga lényét jellemzi. Egy holland barátja mondta ki, hogy Huizinga nem 
gyújtott új fényt, nem gyújtott jelzőtüzeket, amelyhez az emberiség igazodhatnék. Ha 
újat nem is -  de talán láthatóvá tett újra egy régit, egy gyakran elfeledettet? Ha olyan
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sokat jelentett számtalan olvasónak Hollandián kívül: úgy ennek oka nem egyedül 
éneimének világossága volt, vagy megkülönböztető megállapításainak élessége, vagy 
nyelvezete szépsége, amiből a fordítások csak keveset adnak vissza, — sokkal inkább 
oka volt ennek az az egyszerűség, amellyel ősrégi dolgokat újra tudott mondani (és 
tenni), az a tévedhetetlenség, amellyel az emberi élet és a szellemi—lelki fejlődés 
alapvető viszonylataira rámutatott, szavával és életével, -  egy olyan világban, amely
ben fennállott a veszély, hogy az ámítások lármájában feledésbe merül az a termé
szetes arányérzék, amely az embernek, mint teremtménynek adatott.

Jegyzetek
1. 1 Huizinga: De Wetenschap dér Geschiedenis [A történelem tudománya], Ha

arlem, 1937. 81. I. — lm Bann dér Geschichte. [A történelem hatalmában]. Ba
sel.1943. 68. 1.

2. Nagy hálára vagyunk kötelezve Mevrouw A. Huizinga-Schölvinck iránt, aki a 
fenti önéletrajzi töredék másolatát rendelkezésünkre bocsátotta. Egy sor más 
hátrahagyott iratot is használhattunk, így pl. a Sint Michielsgestei-i internálótá
borban a Leiden 1574. okt. 3—i felszabadítása évfordulójára készített emlékbe- 
szédet, egy, a leideni Civitas Academicán 1940 novemberében el nem hangzott 
beszédet, továbbá Kernkamp és Ha nóta ux történészek emlékére tartott beszéde
ket, amelyek a Holland Tudományos Akadémia ugyanazon, 1945. okt. 8-i ülé
sén hangzottak el, amelyiken C. W. Vollgraff Huizingára emlékezett. Vollgraff- 
nak ez az emlékbeszéde közben nyomtatásban is megjelent: Herdenking van 
Johan Huizinga [Megemlékezés Johan Huizingáról], Haarlem, 1945.

3. Az apa személyisége különösen élénken tárul elénk annak az emlékiratnak az 
első részeiből, amelyet fia ifjúkori barátja, az amszterdami neurológus C. T. 
Valkenburg Gondolatok a gyermekkor közösen eltöltött napjairól ám en publi
kált: C. T. Valkenburg: J. Huizinga, Zijn leven en zijn persoonlijkheid [J. Hui
zinga. Élete és személyisége], Amsterdam—Antwerpen, 1945.

3a. lustrum (latin): eredetileg engesztelő és tisztító áldozat az ókori Rómában, ame
lyet a cenzus végeztével az egész népért ajánlottak fel. Később a lustrum öt évi 
időközt is jelentett.

3b. Geuse (holland: koldus): németalföldi szabadságharcosok, akik 1566 után Spa
nyolország ellen harcoltak. -  A Geusenpfennig: koldusfillér a szabadságharco
sok jelvénye volt.

3c. Lajos, I. (Jámbor) (778—840): frank uralkodó (814-840).
3d. Charitas omnia suffert (latin): A szeretet mindent eltűr.
3e. A szavak jelentése: caput (latin): fej; hovet (közép-németalföldi (middelneder- 

landsch]): fej; haupt -  (német): fő -; páter (latin): atya, Vater (német): atya.
3f, Socin, Albert (1844—1899): német orientalista. Egyiptomban, Palesztinában, 

Szíriában és Mezopotámiában végzett fontos kutatásairól ismert. Az Arabi- 
sche Grammatik 1885-ben jelent meg.
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4. Figyeljük meg ebben az összefüggésben az elbeszélő realizmusnak * hadíszból 
[Mohamedre vonatkozó szóbeli hagyományok; általánosabb értelemben arab 
történeti jellegű hírek és tudósítások] vett példáit, amelyek Hutzingának még a 
reneszánszról és a realizmusról szóló dolgozatának írása közben is eszébe jutot
tak: Wege dér Kulturgeschichte [A kultúrtörténet útjai]. München, 1930. 145- 
146. I.

4a. Tylor, Edward Bumett (1832-1917): angol antropológus, az animizmus elméle
ti megalapozója. Animizmus: ősi vallásos elképzelés, amely nemcsak az ember
nek, hanem az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak és természeti je
lenségeknek is lelket tulajdonít. Fogalmát G. B. Tylor határozta meg.

5. Primitive Culture /A prim itív kultúra]. 2 k. 1871.
5a. Gourmont, Rémy de (1858—1915): francia író és kritikus. A szimbolizmus 

egyik teoretikusa és támogatója. Fontos műve: Le livre des masques [A masz
kok könyve], (1896.)

5b. Biok, P. J. ( 1855-1929): holland történész, Fruin (I. a 13a. jegyzetet ) tanítvá
nya, a groningeni majd a leideni egyetem professzora. (L. még a 10. jegyzetet.)

6. Ezzel az irányzattal Huizinga alkalomadtán még évtizedekig szembekerült, 
később egyre elutasítóbban. Ahhoz, hogy ezzel a gondolatkörrel foglalkozhas
sunk, ismernünk kellene a művészettörténész, író és festő barát, Jan Veth Hui- 
zinga-életrajzát (1927), ami számomra sajnos nem volt elérhető. Fontos utalá
sok erről van Valkenburgnál, i. m. 39—40. I.

6a. Poe, Edgár AJlan (1809-1849): amerikai író. Az amerikai romantika egyik leg
jelentősebb képviselője. Költeményei (The Raven [A holló], 1844. stb.) és elbe
szélései (The Fali o f the Mouse of Usher [Az Usher—ház vége]. 1839. stb.) 
nagy hatással voltak az európai irodalomra.

6b, Stevenson, Róbert Louis (1850-1890): angol író, a kalandregény volt a ked
venc műfaja. Számos utazásáról fantasztikus útleírásokat írt. — Legismertebb 
műve: Treasure Island /A kincses sziget]. (1883.)

6c. Rossetti, Dante Gábriel (1828-1882): angol festő és költő. A szimbolizmus 
egyik előfutára. — Fontos képe: Beala Beatrix [Boldog Beatrix]. (1863.)

6d. upanisad(ok) (szanszkrit: titkos tanítások): az i. e. I. évezred folyamán keletke
zett szanszkrit nyelvű szöveggyűjtemények, amelyekben megtalálhatók a védí- 
kus bráhmanizmus (1. még a 8a. jegyzetet) misztikus, vallásos tanai.

6e. Birodalmi Törvényszék (Reichsgericht): a Német Császárság államainak közös 
legfőbb törvényszéke, amely az 1877. április 11—i bírói szervezeti birodalmi 
törvény szerint Lipcsében volt.

7. De Vidusaka in hét Indisch Tooneel [A vidusaka az indiai drámában], Gronin- 
gen, 1897. [A vidusaka a klasszikus indiai dráma komikus szereplője.]

8. Valkenburg nagyon kedvesen mesél Huizinga rajzművészetéről és az ő „Tafe- 
reelen uit de Vaterlandsche Historie”—érői. Egy egyetemi varietészínpadon 
gyorsrajzolóként hatalmas sikert aratott, és amikor az 1906—os groningeni filo
lóguskongresszuson bemutatott valamit művészetéből, egy amerikai kollégája 
állítólag nagy lelkesedéssel biztosította: „You could easily make a 100000 Dol-
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lars a year in the United States ” [„Ön könnyűszerrel kereshetne 100000 dollárt 
egy év alatt az USA-ban."] Valkenburg, i.m. 35-36, 43. I.

8a. Védá(k) (szanszkrit: tudás, szent ismeret) az i.e. II. évezred 2. felében archai
kus szanszkrit nyelven írott himnuszgyűjtemény, a bráhmanikus hinduizmus 
magva (valamennyi későbbi bráhmanikus filozófia a Védőkből származik.). -  A 
bráhmanák az i. e. I. évezredben szanszkritul írott, a Védőkhöz fűződő teoló
giai kommentárok, amelyek a rituáléról is fontos adatokat tartalmaznak.

9. Haarlem történetéről írott korai és a groningeni egyetem történetéről írott 
későbbi munkáiról nehezen lehet áttekintést nyerni, mivel műveiről nincs bibli
ográfiai katalógus, és számos írása Svájcban nem található meg.

10. Biok (1855—1929): Hollandián kívül mindenekelőtt a hatkötetes Geschichte dér 
Niederlande [Németalföld történetei révén ismert, amely a Heeren—Ukert-féle 
gyűjteményben Dierauer Geschichte dér schweizerischen Eidgenossenschafi [A 
svájci államszövetség története] c. művének a megfelelője. Később főleg politi
kai életrajzzal foglalkozott (Willem de Eerste [I. Vilmos], 2  k. 1919/20, Frede- 
rik Hendrik. 1925, De Ruyter. 1928). Kezdetben németalföldi várostörténeti ku
tatásokkal foglalkozott, különösen Leidennet kapcsolatban.

10a. Jacob Burckhardtról I. Hermann Heimpel tanulmányát e kötetben.
11. Gesamtausgabe [Összkiadás]. V. 120.
12. Haarlem, 1905.
13. Valkenburg, i. m. 12. I.
13a. Fruin, Róbert Jakobus (1823-1899): holland történész, Hollandia történetének 

legjelentősebb XIX. századi kutatója. A leideni egyetem professzora. -  Fő 
műve: Tien jaren uit den tachigjarigen oorlog 1588—1598 [Tíz év a nyolc
vanéves háborúból 1588-1598]. (1857-1858.) (L. még a 15. jegyzetet.)

14. Voilgraff, i. m. 6—7. I.
15. Hogy hogyan vélekedett Huizinga R. J. Fruinról (1823—1899), kitűnik a Kort 

begrip van den aard dér geschiedenis als cultuurverschijnsel en als weten- 
schap [A történelem mibenlétének mint kulturális jelenségnek és tudománynak 
a rövid áttekintése] záró szavaiból: „Hollandia történetének tudományos kutatá
sát a XVIII. század végén mindenekelőtt Adriaan Kluit alapozta meg, mind 
ami a középkori, oklevél vizsgálaton nyugvó, mind ami a köztársaság modem 
kori, politikai történetét illeti. A németalföldi ókortudományi és történeti tan
szék, amelyet 1778 körül Leidenben állítottak fel, és amit Kluit vezetett, 
később megszűnt. Csak Róbert Fruinban találta meg Hollandia ismét azt az 
elsőrangú történészt, akinek jelentősége a hazai történelem tanszékének Leiden
ben történő újrafelállításával nyert elismerést. Fruin diákja és utóda, P. J. Biok 
vállalta s készítette el az egész holland történelem tudományos leírásának nél
külözhetetlen munkáját.” De Wetenschap dér Geschiedenis, Haarlem, 1937, 
139. I. Ennek a fontos műnek az utolsó fejezetét sajnos az lm Bann dér Ge
schichte c. gyűjteményben való újrakiadásnál törölték. Basel, 1943.

16. Huizinga, anélkül hogy saját művéről szólt volna, maga vázolta fel az ezekhez 
az összefüggésekhez kapcsolódó hátteret a következő dolgozataiban: Das Prob-
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lem dér Renaissance [A reneszánsz problémája}, Renaissance und Realismus 
[Reneszánsz és realizmus), Die Figur des Todes bei Dante [A halál figurája 
DanténálJ, mind a Wege dér Kulturgeschichte—ben, München 1930., az első 
újabban az lm Bann dér Geschichte— ben.

17. Gesamtausgabe V. 14. [Magyarul: Jacob Burckhardt: A reneszánsz Itáliában. 
Ford. Elek Artúr. Bp. 1978. 15. 1.]

18. Uo, V. 71. [Magyarul: uo. 74.]
18a. Commynes, Philippe de (1445-1509): francia diplomata és történetíró. Merész 

Károly, majd XI. Lajos (1461—1483) szolgálatában állt. Emlékiratai [Mémoi- 
rés] a XV. század végi burgundiai és francia történelem fontos forrásai, és a 
magyar Istvánffy Miklós számára is mintául szolgáltak.

19. Gesamtausgabe V. 71. (jegyzet a német kiadásban).
19a. Van Eyck fivérek: Hubert (1370-1426), Jan (1390-1441) németalföldi festők. 

Hatásuk az európai festészetre rendkívül nagy volt. Az olajfestészet technikájá
nak és a perspektivikus ábrázolásmódnak továbbfejlesztése fűződik a nevükhöz, 
-  Legfontosabb közös művük az ún. Gentí oltár (1432).

20. Ez volt valószínűleg az első előadás, amelyet Huizinga Svájcban tartott, a bá
zeli egyetemisták vendégeként 1926. dec. 13—án. A szöveg: Wege dér Kultur
geschichte, 140—164. I.

20a. Wölfflin, Heinrieh (1864—1945). svájci művészettörténész, a stílustörténeti is
kola megteremtője. — Fontos műve e tárgyban: Die klassische Kunst [A klasz- 
szikus művészet]. (1899.)

20b. Gerson, Jean (1363-1429): francia hittudós, a párizsi egyetem rektora. Korának 
egyik legbefolyásosabb teológusa és egyházpolitikusa. Latin traktátusain kívül 
számos értekezést, kegyességi művet írt franciául.

20c. Dénes, Karthausi (1402-1471): németalföldi karthauzi szerzetes, teológus. Me
tafizikai írásairól ismeretes. Az utolsó skolasztikusnak is nevezik.

21. Herbst des Mittelalters. 3. kiadás. München, 1931. 397. I. [Magyarul: A közép
kor alkonya. Ford. Szerb Antal. Bp. 1979. 262. I.]

22- Huizinga Burckhardt iránti tisztelete élete vége felé inkább növekedett, mint 
csökkent. Ez kitűnik számos nyilatkozatából. Utolsó művében, a Geschonden 
Wereld (Meggyalázott világ]-bán szól „ a legnagyobb svájciról, akit én mono
lógjaimban szívesen nevezek a XIX. század legbölcsebb szellemének.” Ge
schonden Wereld. 16. I.

23. Gesamtausgabe V. 95. [Magyarul: Burckhardt, i. m. 94. 1.)
24. Ezeknek a dolgoknak a tárgyalásánál mindig Burckhardt műve 2. szakaszának 

kezdő szavaihoz jutunk. Gesamtausgabe V. 95. [Magyarul: i, m. 94. 1]
25. 3. kiad. (1931.) 45. skk. I [Magyarul: A középkor alkonya. Bp. 1938. 38—40.

I.; Bp. 1979. 35-36. I.)
26. Uo. 47. I. [Magyarul: A középkor alkonya. Bp, 1938. 38—40. 1.]
27. Vö. ezzel bevezetéseméi a Gesamtausgabe V.-höz, XXXVIII. skk. I., és külö

nösen Burckbardi és II. Miksa bajor király levelezését, uo. XLV—XLV1. I.
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27a. Michelet, Jules (1798-1874): francia történész, a romantika korának jelentős al
kotója. Szépirodalmi igényű művei kiterjedt forráskutatásokon alapultak. -  Fő 
műve: Histoire de Francé [Franciaország története], I—XVII. k. (1833-1867.)

27b. Wackernagel, Wilhelm (1806-1869): német germanista, ófelnémet és középfel
német szövegek kiadója, a bázeli egyetem professzora. -  Fő műve: Geschichte 
dér deutschen Literatur [A német irodalom története]. I—III. k. (1848—1856.)

28. Herbst des Mittelalters. 3. kiad. 192. 1.
29. Ua. 48—49. |, [Magyarul: A középkor alkonya. Bp. 1979. 36—37. 1.)
29a. Chastellain, Georges (1404—1415? -  1475): flandriai költő, a burgundiai udvar 

történetírója. Megírta Burgundia 1419 és 1474 közötti történetét: Chronique 
des dacs de Bourgogne [A burgundiai hercegek krónikája]. (1420—1474.)

30. Vö. ezekhez a témákhoz a Herbst des Mittelalters 3. kiadásának 39, 52, 54, 91, 
136, 192, 213, 251, 312, 368. lapjait et passim. [Vö, A középkor alkonya meg
felelő részeivel.]

30a. Max Weberről I. René Köriig tanulmányát e kötetben.
30b. Troeltsch, Ernst (1865-1923): német teológus és filozófus, a historizmus egyik 

legjelentősebb filozófusa. — Fő műve: Dér Historismus und seine Probleme [A 
historizmus és problémái]. (1922.)

30c. Walser, Ernst (1878— 1929): svájci irodalom- és kultúrtörténész, reneszánszku
tató, a bázeli egyetem professzora.

30d. Febvre, Lucien (1878-1956): francia történész. Első jelentős munkája: Philippe 
II. et la Franche—Comté [II. Fülöp és a Burgund Grófság]. (1911.) M. Bloch- 
hal együtt az Annales folyóirat alapítója (1929). Jelentősége főként a történetel
mélet és a társadalomtörténet terén igen nagy. Utóbbit más tudományágakkal 
összefüggésben igyekezett vizsgálni. (Fontos művét I. még a 31. jegyzetben.)

31. Vö. Lucien Febvre, Le probleme de Vincroyance au XVI. siécle, la religion de 
Rabelais [A hitetlenség problémája a XVI. században, Rabelais vallása]. Paris, 
1942.

31a. homo unius libri (latin): egykönyvű ember.
32. Haarlem, 1938., németül: Amsterdam, 1939. és azóta új kiadásban. A  mű gon

dolatait, amelyek A középkor alkonya—bán már megcsendülnek, Huizinga rekto
ri beszédében fogalmazta meg először összefoglalóan: Over de grenzen von 
spel en ernst in de cultuur [A játékos és a komoly oldal határa a kultúrában], 
Haarlem, 1933.

33. A jelen dolgozat szerzője tudatában van annak, hogy ezzel a megszorítással 
Huizinga életművének jelentős részei maradnak megtárgyalatlanok. Különösen 
fájlalja, hogy le kell mondania a XII. századról írott tanulmányokról, ame
lyekről a szerző sokáig hitte, hogy egyszer talán egy átfogó, a kort bemutató 
mű kerekedik belőlük. Mindeddig csak három (Abélard—ról, Alain de Lilié—ről, 
valamint John of Salisbury-ról szóló) tanulmány ismeretes, amelyek közül az 
utóbbi németül is megjelent {Parerga, Basel, 1945). Ugyancsak németül jelent 
meg: Über die Verknűpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei A lanus 
de Insulis [A költészet és a teológia összefonódásáról Alanus de Insulisnál]', in:
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Mededeel ingen dér Koninklijke Akademie van Wetenschappert, A fde eling Let- 
terkunde, deel 74, serie B, No. 6, Amsterdam, 1932.

34. A különböző fordításokat áttekintő munka egyelőre még hiányzik. Mindeneset
re szembetűnő, milyen gyorsan ismertté vált a könyv Észak-Európán kívül Ke
let-Európábán, Itáliában és Spanyolországban is. Az előadás, amelynek alapján 
a könyvecske keletkezett, 1935. március 8—án hangzott el, az első német kiadás 
ugyanebben az évben Bemben jelent meg. A következőkben ezt az első német 
kiadást idézzük. További fordításokról hallok Franciaországból, Angliából, Spa
nyolországból, Magyarországról, Olaszországból, Csehszlovákiából.

35. lm Schatten...30. skk. I. {Magyarul: A holnap árnyékában. Ford. D. Garzuly 
Mária. Bp. 1991. 29. skk. I.]

36. Uo. [Magyarul: Uo. 30. I.]
36a. Soréi, Georges (1847—1922): francia újságíró, anarchoszindikalista ideológus. — 

Fontos műve: Réflexions sur la violence [Elmélkedések az erőszakról], (1908.)
37. lm Schatten...109. skk. 1. [Magyarul: Huizinga: A holnap... 93, skk. 1.]
38. Uo. 116. I. [Magyarul: Uo. 99-108.1.)
38a. homo homini lupus (latin): az ember az embernek farkasa.
38b. Meínecke, Friedrich (1862—1954): jelentős német történész, a politikai eszme- 

történet irányzatának megalapítója, a XIX-XX. századi német történelem kuta
tója. — Fontos műve e tárgyban: Die Idee dér Staatsrason in dér neueren Ge- 
schichte [Az államraison eszméje az újkori történelemben]. (1924.)

38c. Ritter, Gerhard (1889—1967): német történész. Fő kutatási területe a reformáció 
kora volt, valamint a német történelem a XVIII. századtól. (Idevágó műveit I. a
39. jegyzetben.)

39. Az itt szóba hozott gondolatmeneteket I. Gerhard Ritternél az Erasmus und dér 
deutsche Humanistenkreis am Oberrhein [Erasmus és a felső-rajnai német hu
manista kör] c. emlékbeszédében (Freiburg, 1937), és alaposabban, s különös 
tekintettel a holland, valamint az angol államjogi gondolkodásra a Machtstaat 
und Utopie. Vöm Streit um die Dámonie dér Macht seit Machiavelli und Mo- 
rus [Totális állam és utópia. A hatalom démoni erejéről folytatott vitáról M a
chiavelli és Morus ótaj c. írásban (München és Berlin, 1940). Vö. Huizinga: 
lm Schatten ...118 skk. 1-, valamint a későbbi kiadásokban az ehhez a helyhez 
fűzött megjegyzést, amely a két történész levelezése alapján keletkezett.

39a, Leopold Rankéról I. Marczali Henrik írását e kötetben.
40. Hogy mit vesztett a Grotius—kutatás Vollenhovennel, arra van Eysinga utal a Gro- 

tius-emiékévre megjelent írásaiban: W. J. M. van Eysinga: Huigh de Groot, een 
Schets [Hugó Grotius. Vázlat]. Haarlem, 1945,, valamint ugyanő, Gids voor de 
Groots De iure belli ac pacis [Bevezetés Grotius A háború és a béke jogáról c. 
művéhez]. Leiden, 1945,

41. Két Hugó Grotius—emlékbeszéd, Wege dér Kulturgeschichte, München, 1930. 
298-323. I.

42. Id. h. 118. I. [Magyarul: Huizinga: i.m. (A holnap...) 101. I,|
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43. Geschonden Wereld, Haarlem, 1945. 225. [.; Wenn die Waffen schweigen [Ha 
a fegyverek hallgatnak]. Basel, 1945. 180. i.

44. Vollgraff, i. m. 33. 1.
45. A Geschonden Wereld vázlata megtalálható már a The Fortnightly 1940 áprilisi 

számában: Conditions fór a recovery of Civilizálton [A civilizáció talpraállásá- 
nak feltételei}.

46. Az ebben az összefüggésben keletkezett utolsó művek egyike egy soha meg 
nem tartott beszéd, amely a leideni Civitas Academica valamennyi tagjához 
szól, és a következő témát tárgyalja; Hogyan határozza meg a jelent a történe
lem? Huizinga az egyetem és a tudomány örökérvényű feladataira mutat rá a 
feltett kérdésre adott válaszban, amely életműve legszebb szövegei közé tarto
zik. A beszéd 1940 decemberére volt bejelentve; az egyetemet november 27-én 
bezárták. Végül épp jelen dolgozat kinyomtatásával egyidőben jelent meg Hol
landiában: Hoe bepaalt de geschiedenis hét heden ? [Hogyan határozza meg a 
jelent a történelem ?] Haarlem, 1946.

47. A  könyvet az eredeti címen (Geschonden Wereld) és az eredeti holland kiadás 
alapján idézem. A német kiadás, amely egy meghatározott tendenciának megfe
lelően át van dolgozva, s amely így nem tekinthető minden ponton az eredeti 
szöveg szigorú megfelelőjének, a következő kiadói címet viseli: Wenn die Waf
fen schweigen. Oroszországról szóló nagyobb részeket kihagytak, és egyébként 
is meglehetősen önkényesen bántak az eredeti szöveggel. Vő. a teljesen helyt
álló kritikával: Bemerkungen üher die deutsche Ausgabe von Huizingas neuem 
Buch [Megjegyzések Huizinga új könyvének német kiadásáról]. Neue Zürcher 
Zeitung 1946. febr. 2.

47a. Az idegen szavak jelentése: civilta (olasz): civilizáció, civilitas (latin): udvari
asság, polgáriság; beschaving (holland): műveltség.

48. Geschonden Wereld. 166. I.
49. Uo. 168.1.
50. A  Wenn die Waffen schweigen a holland kiadás utalását („Van hét hoogste”), 

amely jellemző visszafogottsággal a szót magát nem mondja ki, a „kulturelles 
Ideál” [kulturális ideál] kifejezéssel adja vissza, amely nincs benne az eredeti 
szövegben .

50a. A latin kifejezések jelentése: Fortitudo: Bátorság; lustitia: Igazságosság; Tem- 
perantia: Önuralom; Prudentia: Bölcsesség.

51. Geschonden Wereld. 182- sk. I.
52. Uo. 194. I.
53. Uo. 218. 1.
54. Uo. 16. I.; vö. Valkenburg, i.m. 62.1.
55. lm Schatten von morgen. 193. I. [Magyarul: A holnap... 164—165. 1.] ■ A szö

vegben idézett újszövetségi hely: János, 14:6.]
56. Valkenburg, i. m. 46. I. a hozzáfűzött megjegyzéssel.
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57. G. ,t. Heering 0 4 5 . február 25-én i leidcni remonstráns templomban megtar
tott, .Az üt, az igazság és az diai" igére elmondott prédikációjában emlékezés
ként Huizinga professzorra (kéziratként sokszorosítva),

A tanulmány szerzője
Kacgi, Werner ( ló ü l—0 7 0 ) , svájci történetíró, 0 3 5  óta a bázeli egyetem tanára. Fő 
műve: Jacoh fiurckltardi c. életrajza (7 kötetben, 0 4 7 —0 5 0 ) , amelyet nagy elismerés 
fogadott, mint „összefoglaló áttekintést az európai szellemtörténet felelt”, és mint egyi
két ,.a legnagyobb életrajzírói teljesílmenyeknek”. Emellett az olasz reneszánsszal és 
F'irasmus.szal foglalkozott. O fordította németre Huizinga műveit. Tanulmánykötetéből 
(Historische Mcdilalionen jTörténeti elmélkedések] 0 4 2 ., 0 4 6 .)  is kitűnik ragyogó 
stílusa, valamint az, mennyire szuverén módon tekintette át a nyugati történelem egy 
évezredéi. Fentiekben közöli írásának eredeti címe: Das historische Werk Johatt Hui- 
zingas. In: Sehweizer iieitrdge zűr A Ugemcinen (i csehi elité. Eludes suixses d hl siói re 
generálé. Sitid i svizzeri di sít m a generaie. (1 )gg. von Werner Nül,) Bd. 4. Aara u, 0 4 6 . 
7-37. I.

Johan Huizinga magyar fordításban megjelent művei
A holnap árnyékában. Korunk kulturális bajainak diagnózisa- (Ford.: D. Gnrzujy Ma

ri a .) Bp, J038. 2CI3 I.;1W|. 1761.
Homo ludens. Kísérlet a kultúra jálékelemcinek meghatározására. (Ford.: Máthé Klá

ra.) Bp. 0 4 4 . 224 I. — Repróit kiadás: Szeged, 1000.
A középkor alkonya. (Ford.: Szerb Antal.) Bp. 0 3 8 . 307 I. -  Új kiadások: (Utószó: 

Klaniezay Gálxir.) Bp. 1076. 327 ].; 0 7 0 . 372 I.; 1083. 333 1. '
Kultúra és vallás. In: Korunk Szava, 0 3 8 . 24. sz. 705. I
A népek szellemi együttműködése. (Ford.: Farkas (iciza.) In: I/ithatár, 1038. I. sz. 

18-21. I-
Patriotizmus, nacionalizmus. (Ford.: Szőni kút y Pál.) [Pécs. 0 4 1 1. 76 I.
A történelem hátaiméiban. (Részletek.) In: Polgári történeti!lozöfia. Szöveggyűjte

mény. 1. k.(Szerk.: Balogh József.) Bp. 1064. 240-300. I.
Válogatott tanulmányuk. Tudomány, irodalom, művészet. (Vál.: Tolnai Gábor, főid.: 

Radnóti Miklós.) Bp. 0 4 3 . 324 I.

Fordítana, a szerzői jegy zetapparát üst kibővítette és a bibliográfiát összeállította:
Paál Vince, Varga Zsolt
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