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Az 1962 júliusában, 86 éves korában elhunyt GEORGE TREVELYAN a XX. század 
első felének legnépszerűbb angol történésze. Apja, Sir George Ottó Trevelyan2, Ma
caulay3 unokaöccse és életrajzírója, maga is kitűnő történész, illetve egy ideig a skót 
ügyekkel foglalkozó minisztérium irányítója volt. Két bátyjának, a politikus Charíes- 
nak és Robertnek, a költőnek keveset jelentett volna a szülők által választott „Macau
lay” név. George viszont fiatal korától kezdve meg volt győződve arról, hogy hivatása 
a történelem tanulmányozása, leírása és tanítása. Pályája során számos jól megérde
melt akadémiai és egyéb el ismerést kapott a világ minden tájáról.

Nem sokan élhetnek már azok közül, akik egyetemista korától olyan közelről is
merték őt, mint én. 1893 őszén került a Cambridge-i Trinity College-ba, ahol én akkor 
harmadéves voltam. Élénken emlékszem sok közös sétánkra, a szobákban folytatott 
beszélgetésekre és a belső udvar csendjére kedves iskolánkban, amely olyan tanulók
kal dicsekedhetett, mint Bacon, Newton vagy Macaulay. Barátom ekkor már nagyon 
tájékozott volt a történelem és az irodalom terén. Neki szerencsésebb söre jutott, mint 
Macaulay-nak, aki 59 évesen hunyt el, befejezetlenül hagyva nagyszabású History of 
England [Anglia története] című remekművét. Trevelyan írásai az évek múltával egyre 
tökéletesedtek. Bár nehéz vagy egyenesen lehetetlen lett volna túlszárnyalni briliáns 
korai műveit, későbbi munkái mégis olyan érettséget, szakmai hozzáértést mutatnak, 
amit egyetlen kortársa sem múlhatott felül. Anna királynő uralkodásáról szóló mes
terműve megérdemli a monumentum aere perennius jelzőt4.

Kevés kétségem volt, hogy életét a történelemnek és az irodalomnak szenteli majd. 
Imádta a költészetet, és George Meredith, akiről pompás könyvet írt,5 ugyanolyan 
sokat jelentett neki, mint nekem Malthew Arnold6. Fáradhatatlan gyalogló volt, mivel 
fizikai és szellemi energiákban egyaránt bővelkedett. 1898-ban ő lett az első történész 
„Fetlow of Trinity College . Erre a rímre néhány évvel korábban hiába pályázott 
Maitland, legnagyobb jogtörténészünk8. Örömmel állíthatom, hogy századunkban a 
történészhallgatók is ugyanolyan eséllyel nyerhetik el ezt a magas elismerést, mint a 
klasszika-filológiával, matematikával vagy természettudományokkal foglalkozók. Tre
velyan pályája a későbbiekben még magasabbra ívelt, mikor elnyerte a Regius Pró- 
fessor of Modem History9 és a Master of Trinity10 címeket. Az elismeréseket egy 
kis kötettel „hálálta meg", mely minden fontos információt tartalmaz, amire a College 
látogatóinak szükségük lehet.

Trevelyan olyan szellemi hagyatékot örökölt, amit a liberálisok hitvallásának ne
vezhetnénk. Erősen hitt abban, hogy az emberiség bátor gondolkodás és bölcs állam- 
vezetés által fejlődhet. Minden politikai folyamatot mohó érdeklődéssel követett, de 
soha semmiféle vágyat nem érzett arra, hogy bekapcsolódjék a politikai életbe. Az 
angol-búr háború idején közös barátunk, Charles Masterman kezdeményezésére fiatal 
Liberálisok kis csoportja egy esszékötetet készített a korszak fontos társadalmi és po
litikai problémáiról. Címét, The Ueart of the Empire {A birodalom szíve] Trevelyan
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választotta. Ő írta a kötet záróesszéjcl The Pást and Future [Múlt és jövő} címmel, 
melyben a különböző szellemi áramlatokról ad gondolatébresztő áttekintést. Az én 
tanulmányom, az Imperialism [Imperializmus], a leghosszabb a kötetben, kifejezi 
szerzőtársaim állásfoglalását is, akik a kormányzó konzervatívokat azzal vádolták, 
hogy elhanyagolták a belpolitikai problémákat, és figyelmüket szinte kizárólag a ki
terjedt Brit Birodalomra fordították. A könyv sikere a szerzőket is meglepte. Azzal 
hízelegtünk magunknak, hogy mi is hozzájárultunk valamivel a liberálisok újjáéledé
séhez, ami a Liberális Párt 1906-os elsöprő győzelméhez vezetett.

Bár Trevelyan élete legnagyobb részét a későbbi századok történelmének szentelte, 
bemutatkozó kötete mégis a nagy hatású England in the Age of Wycliffeíí [Anglia 
Wycliffekorában], amely a Fellowship elnyeréséhez készített disszertációjának kibőví
tett változata volt. A könyvben nyoma sincs az éretlenségnek, stílusa végig gördülé
keny. Legdrámaibb epizódja az 1381-es parasztfelkelésről szól. Az egész mű bizo
nyítja, hogy a szerző ugyanolyan érdeklődést tanúsított a nép élete, mint az udvar 
története vagy a parlamenti naplók iránt.

Mint a legtöbb angol, Trevelyan is lelkesedett a Risorgimentóérl. Ez volt az egyik 
oka annak, hogy megkedvelte George Meredith-t, aki Angliában az itáliai egység 
ügyének legékesszólóbb pártfogója volt. Senki sem lehet próféta a saját hazájában, a 
fiatal angol történész szemében azonban Garibaldi tökéletes hős volt. E romantikus 
figuráról szóló trilógiája12 izzik az elragadtatástól. Ebben leírja, hogyan hajózott Ga
ribaldi a kb. 1000 fős seregével, kis csapata hogyan űzte ki, szinte lövés nélkül, 
Szicíliából Nápoly királyának katonáit, hogyan követte őt a szárazföldön, hogyan 
vonult be Nápolyba és az Örök Városba. Ezek voltak azok az események, melyek 
jobban felkavarták a romantikus fiatal vérét, mint a XIX. századi európai történelem 
bármely más epizódja. Túlzás nélkül állíthatom, hogy e ragyogó leírás megjelenése 
után Trevelyan egycsapásra híressé vált. Az egyik utolsó cikkében, nevezetesen a 
Bias in History-bán [Az előítélet a történelemben]  bevallotta, hogy a három kötet az 
ifjúság hibáit és érdemeit egyaránt tükrözi. Hiányzik pl. a szerző megértése azok iránt, 
akik, bár jó hazafiak voltak, ellenezték vagy elutasították az együttműködést hősével. 
Igaz, hogy Garibaldi tevékenysége nagyon látványos volt, de Itália nem egyesülhetett 
volna II. Viktor Emmanuel koronája alatt C'avour szellemi képességei és III. Napóleon 
katonái nélkül.

Trevelyan a gyakorlatban is bizonyította Itália iránti rajongását, mikor az I. világ
háború idején hadikórházi szolgálatot teljesített. Ennek során szerzett tapasztalatait a 
Scenes from Italy's War [Jelenetek az itáliai háborúból] című művében írta le. Ötödik 
kötetét, mely arról az országról szól, amit a saját hazája mellett a legjobban szeretett, 
Daniele Maninnak, az 1848-as velencei forradalom hősének1̂  szentelte. Későbbi élete 
során Trevelyan talán legnagyobb csalódása az volt, hogy Mussolini Hitler oldalán 
lépett be a II. világháborúba, és így olyan ország katonáinak vérét ontotta, mely 
bizonyította, hogy Itália jó barátja. Tehetséges felesége, Janet14 is nagyon szerelte 
Olaszországot. Short History of Italy [Itália rövid története] című könyve tudományos 
igényű és egyben olvasmányos munka.

Nincs angol történész, aki jobban szerette volna hazáját, mint George Trevelyan, 
és senki sem tett többet azért, hogy történelmét ismertté tegye. Egykötetes History of 
England [Anglia története] című könyve J. R. Green15 munkája óta (Short History
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of (he English Peopte jAz angol nép rövid története/) a legjobb összefoglalás, az ő 
műve a szigetünk történetének legvitatottabb szakaszát áttekintő legkiválóbb nép
szerűsítő ..egykötetes*1, [ing!and in the Sevenleenth Century [Anglia a XVII. század
ban/ címmel. Még nagyobb jelentőségű háromkötetes elbeszélése Anna királynő ide
jéről- A brit történetírás történetének nincs nagyszerűbb emléke a XX. századból, mint 
Trevelyannek ez a klasszikus műve. Mesteri kombinációja a forrásfeldolgozásnak, az 
objektív ítéletnek és a szép stílusnak. Bár Trevelyan whig indíttatású volt (apja és 
annak nagybátyja is ebben a pártban jeleskedett), művei lapjain nyoma sincs a pártos 
elfogultságnak Igazat adott a toryknak abban, hogy békét kötöttek a hosszú spanyol 
örökösödési háború végén, míg a whigek a folytatás mellett kardoskodtak, annak 
reményében, hogy elkergetik a Bourhon uralkodót, és így beteljesítik a célt, amiért 
a háború folyt.

Trevelyan fokozatosan érte el azt az elfogulatlanságot, amelynek szintjére talán 
Macaulay sem jutott volna el, még ha meg is éri, hogy megvalósítsa dédelgetett álmát 
Ő is szeretett volna írni Anna királynő korának eseményeiről, szereplőiről, légköréről, 
ahogy ezt megtette II. Károly és II. Jakab idejével, illetve III. Vilmos uralmának első 
felével kapcsolatban. Készben ugyanezt a korszakot öleli fel Trevelyan egy másik kis 
kötete, a 1/islory of (he Revolution o f 1688 [Az 1688-as forradalom története], mely 
a Home University I.ihrary [Házi Egyetemi Könyvtár] sorozatban jelent meg. Szerzője 
élénk érdeklődést tanúsított a népnevelés iránt, és aktív támogatója volt a londoni 
Working Men's College-nak16. England in the Nineteenth Century [Anglia a XIX. 
században/  című műve olyan objektív, hogy egyetlen még élő „viktoriánusnak” sem 
lehet ellene semmi kifogása.

Élete derekán Trevelyan három életrajzot írt: John Bright hivatali pályafutásáról 
(méltó párja John Morleyis C'obűen-röl1 szóló munkájának), a reformer Lord Grey^ 
életéről és egy kisebb kötelet apjáról. Mindhármat a családi levéltárak anyagával gaz
dagította, mindhárom személyes empátiáját tükrözi. Bár nem értett egyet a jeles ra
dikális kvéker államférfi pacifista nézeteivel, de teljes mértékben osztotta fennkölt 
morális eszméit. Más, irodalomnak szentelt művei mellett legutolsó könyvében, 
amelyben cambridge-i előadásait publikálta,^1 még egyszer megcsillan egész életét 
végigkísérő költcszeíszeretete. Mikor látása megromlott, némi kárpótlást talált abban, 
hogy könyv nélkül felidézhette néhány kedvenc sorát a nagy angol költők műveiből.

Trevelyan könyveit olvasva nem vonhatjuk kétségbe történészi nagyságát. Hazafi- 
sága is elismerésre méltó volt. Lelkesedett hazája törvéuyes keretek között kiteljesedő 
szabadságáért. Elkötelezte magát amellett, hogy védi, erősíti azt a fennkölt alapelvet, 
amely az angol demokráciát sikeressé lelte: mivel minden állampolgár számára a 
legjobb lehetőséget ad ja meg ahhoz, hogy tehetségét ki teljesíthesse, és így a közösség 
javát is szolgálja. Századunk első felében senki sem alkotott nála értékeseblret és 
maradandóbbat ilyen szellemben.

Jegyzetek

1. OM: Order of Merít (angol): „Érdemrend”: a legmagasabb brit kitüntetés értel
miségiek számára. Trevelyan 1930-ban nyerte el.
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2. Trevelyan, George Ottó Sir (1838—1928): angol író és liberális politikus. 
Főbb művei: Cawnpore and the Massacre there [Cawnpore és az ottani mé
szárlás]. (1865.); The Life and Letters of Lord Macaulay [Lord Macaulay élete 
és levelei], I-II.k. (1876.)

3. Thomas Babington Macaulay-ról 1. az Illustrated London News cikkét és Tre- 
fort Ágoston emlékbeszédét e kötetben.

4. Trevelyan műve Anna királynő uralkodásáról (1702-1714): England under 
Queen Anne (Anglia Anna királynő idejében], I-III.k. (1930.) -„monumentum 
áere perennius” (latin): „ércnél maradandóbb emlékmű", idézet Horatius III. 30. 
ódájából.

5. Meredith, George (1828-1909): angol író, költő, az intellektualizmus vele vo
nult be az angol regénybe. -  Fő műve: The Egoist [Az önző], (1879.) -  Treve
lyan műve Meredi thröl: The Poetry and Philosophy of George Meredith [G eor
ge Meredith költészete és filozófiája/. (1912.)

6. Amold, Matthew (1822—1888): angol költő, kritikus, aki az emberek harmoni
kus, független személyiséggé nevelésében nagy szerepet szánt az irodalomnak, 
különösen a művek formai szépségeinek. Kritikai írásaiban ezért nagy figyel
met fordított a tárgyalt művek formai, stiláris elemeire. -  Főbb művei: Essays 
in .Criticism [Irodalomkritikai esszék], (1865.); Literature and Dogma [Iroda
lom és dogma], (1873:)

7. Fellow (angol): tag; a fellowship, a kollégium vezetőség tagja, aki a kiemelkedő 
hallgatók közül kerül ki, és bizonyos évdíjat élvez.

8. Maitland, Federic William (1850-1906): angol történész, forráskiadó. Fő kuta
tási területe a középkori angol jogtörténet volt. Az angol történetírásban óriási 
tekintélynek örvendett. -  Fő műve: History o f  English Law before the Time of 
Edward I. [Az angol jog  története /. Edward kora előtt], I—II. k. (1895.)

9. Regi us professor of modem history (latin-angol): az újabbkori történelem taná
ra valamelyik állami egyetemen.

10. Master of Trinity (angol): a Trinity College élén álló vezető, akit a fellowship 
saját soraiból szabadon választ.

11. W ycliffe, John (1324—1384): angol reformátor. Oxfordi egyetemi tanárként 
előadásaiban támadta a pápaságot, az elvilágiasodott papságot, sőt később az 
átlényegülés tanát is. Nézetei nagy hatással voltak Húsz János felfogására.

12. Trevelyan műve Garibaldiról: Garibaldi and the Making of Jtaly [Garibaldi és 
Itália megteremtése]. I—III. k. (1911.)

13. Manin, Daniele (1804-1857): olasz jogász és politikus, az 1848 márciusi ve
lencei forradalom.során kikiáltott köztársaság elnöke, majd diktátor. A forrada
lom bukása után Franciaországban élt. -  Trevelyan műve Maninről: Manin and 
the Vertet ián Revolulion of 1848 [Manin és az 1848-as velencei forradalom]. 
(1923)

14. fenroae, Janet (1879-1956): angol közéleti személyiség és írónő, 1904-től Tre
velyan felesége.
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15. Green, John Richards (1837-1883): angol történész, könyvtáros. Short History 
of the English People [Az angol nép rövid története}. •£., 1874-ben megjelent 
könyve óriási sikert aratott: a következő két évtizedben 30 0 0 0 0  példány kelt el 
belőle. -  Fontos még: History of the English People [Az angol nép története}. 
H V . k. (1877-1880.)

16. Working Men’s College (angol): Dolgozók esti egyeteme. A munkások tanulá
sai segítő intézmény.

17. Bright, John (1811-1889): angol szónok, államférfi, közgazdász, gyáros; lelkes 
pacifista. (Valószínűleg rá utal a tanulmány „Bár nem értett egyet.,. ” kezdetű 
mondata is.)

18. Morley, John (1838-1923): angol író és államférfi, aki számos liberális szemlé
letet tükrözd életrajzot írt, pl. Voltaire. (1872.); Life o f Richard Cobden 
[Richard Cobden élete}. (188L); E. Gladstone. I—Hl. k. (1903.)

19. Cobden, Richard (1804-1865): angol politikus, a kereskedelem szabadságának 
hirdetője. 1838-ban John Bright-tal megalapította a Gsbonatörvény-ellenes Li
gát,

20. Grey, Charles (11.), Howick Lord (1764—1845): angol whig politikus. Minisz
terelnöksége alatt (1830-1834) fogadták el az első nagy parlamenti reformot 
(1832.) -  Trevelyan műve róla: Lord Grey of the Reform Biti [A reform-tör
vényjavaslatot beterjesztő Lord Grey}. (1920.)

21. A kötet címe: A Layman's Lőve of Letters [Egy laikus tudományszeretete}  
(1954.)

A tanulmány szerzője
Gooch, George Peabody (1873-1968): angol történész, képviselő, 1907-1960 között a 
Contemporary Review  szerkesztője. Fő kutatási területe az újkori történelem. — Főbb 
művei: History and Historians in the lQth Century [Történetírás és történetírók a XIX. 
században]. (1913.); Political Thought in England from Bacon to Halifax [Politikai 
gondolkodás Angliában Bacontól Halifaxig]. (1914.) Itt közölt tanulmánya: George 
Macaulay Trevelyan, OM. In: The Contemporary Review, 1962. szept. 139—141.1.

George Macaulay Trevelyan művei magyar fordításban nem jelentek meg.

Fordította és a jegyzeteket készítette: Szilágyi Ágnes Judit 
A fordítást ellenőrizte: Juhász Nagy Ágnes
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