


Jean-Frangois Bergier

In memóriám: Fernand B raudel
[1902^1985]

Mi, a földkerekség történészei, árván maradtunk. Fernand Braudel 1985 novemberének 
27-ről 28-ra virradó éjszakáján 83 szenvedélyes és gondolkodással teli év után őrökre 
itthagyott minket. Szavojai menedékhelyén, a Mont Blanc-nal szemben, e hozzá méltó 
táj előtt, amelyre lassan ráereszkedett a tél hidege, lehunyta szemét. Távol a tömegektől. 
Távol attól a megbecsüléstől, amelyben része volt élete alkonyán. Azzal a szerénységgel 
ment el, amely nemes gondolkodását jellemezte. Árván maradtunk. Nem a nagysága 
hiányzik nekünk, hiszen az csakaz övé. Hanem a jelenléte. A bölcsessége. A tapasztalata. 
Azok az emberi értékek, az a fogékonyság, amelyek ősztönszerűen sugárzottak mozdu
lataiból, szavaiból, könyveiből. Nem csak egy mestert veszítettünk el (pedig ki lehetett 
volna nála jogosabban büszke erre a címre), hanem egy útmutatót, tanácsadót és barátot 
is. Azok, akik ismerték és követték őt -  sokan vannak ilyenek az egész világon — és azok 
is, akiket szellemisége csak közvetve érintett meg, akik a könyveit olvasták, látták őt a 
tévében vagy csak hallottak róla.

Hamarosan szakértő vitafórumok, cikkek, könyvek, előadások fogják elemezni Fer
nand Braudel életművét, a jelen s minden bizonnyal a jövő nemzedékek történettu
dományára és humán tudományára gyakorolt hatását, valamint a gondolatait. Ezt meg 
kell tenni. Reméljük, hogy méltók lesznek emberi nagyságához, szellemiségéhez: fo
gékonyak, nyitottak, határozottak. Jelenleg a távolság még hiányzik, túlságosan le 
vagyok sújtva ahhoz, hogy ez a hódolat más legyen, mint öntudatlan jelzése ragasz
kodásomnak és hálámnak. Ezeket az érzéseket mások talán különbözőképpen juttatják 
majd kifejezésre, de ugyanazt a tiszteletet tanúsítva.

A történettudomány e fejedelme egészen fiatalon, ösztönösen találta meg hivatását, 
attól kezdve, hogy iskolaigazgató apja a kamaszfiú figyelmét az orvostudományról 
az oktatás diszciplínáira fordította. Egy csapásra belépett a történettudományba éles 
intelligenciájával, az emberek és a dolgok iránti sóvár érdeklődéssel, lelkes szenve
déllyel, a tudós megérzéseivel és biztos tudással. Ezek a tulajdonságok az utolsó 
estéig megmaradtak benne. Iskoláit játszva végezte el, alig volt nagykorú, amikor 
történelem-földrajz szakos tanár lett. Nem sokkal ezután tanítani kezdett és hozzáfo
gott doktori értekezésének megírásához.

Ettől fogva Braudel élete és munkássága olyan elválaszthatatlanul forrt egybe, hogy 
Lehetetlen lesz valaha is megérteni és értékelni egyiket a másik nélkül. Ezt a számos 
alkotóról, művészekről, írókról, filozófusokról és a legelmélyűltebb történészeta-ől el 
lehet mondani. De, azt gondolom, kevesen vannak köztük olyanok, akik valaha is 
eljutottak a létezés és a cselekvés ilyen tökéletes összefüggéséig és egységéig, ilyen 
egyensúlyig egy szenvedélyesen megélt életben és egy szenvedélyesen megírt 
életműben. Kívülről nézve egy curriculum vitae száraz adatain keresztül Fernand 
Braudel pályája mindazonáltal nagyon klasszikusnak mondható, majdnem nyugdíjaz
tatásáig. Gimnáziumi tanár lett előbb Algírban (1924-1932), majd Párizsban, egy 
oktatásügyi misszió tagja a Sao Paulo-i egyetemen (1935-1937); az Éoole pratique 
des Hautes Études tanulmányi igazgatója (1937-től), később a VI. Szekció elnöke
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(1956-1972). 1949-tői mentorának, Lucien Febvre-nekJ örökébe lépve a Collégé de 
Francé tanára; a Maison des Sciences de l ’Homme2 igazgatója, amit 1962-ben alapított 
és haláláig vezetett. Ebben a legmagasabb szintű tudományos karrierben drámai és 
mégis gyümölcsöző szakaszt jelentettek a fogság évei Németországban (1940-1945), 
amelyeket Braudel arra fordított, hogy emlékezetből megírja értekezését, ezt a mes
termunkát, amely 40 év után is a legszebb történelemkönyvek egyikének bizonyul. 
Ez a remekmű: La Méditerranée et te monde méditerranéen á l'époque de Philippe 
II. [A Földközi-tenger és mediterrán világ II. Fiilöp korában].

A dicsőséget pályafutásának vége hozza meg neki. A Méditerranée ugyan igen 
hamar a legelsők közé helyezte, de csak a „modernisták”, az ezen tudományterülettel 
foglalkozó szakértők csoportján belül. Ezt a vaskos, túlságosan kis példányszámban 
megjelent könyvet nemigen lehetett látni a könyvesboltok kirakataiban. A különböző 
kitüntetések, a külföldi egyetemek díszdoktori címei tükrözték a középkorú Braudel 
szakmai megbecsülését, de ezek mégis csak egy szűk kör jelzései voltak számára. Az 
igazi hírnév csak pályafutásának alkonyán érte el -  akkor viszont micsoda robbanás
sal! Talán jelzésértékű, hogy neve először külföldön kelt szárnyra, ott, ahol a Médi- 
terranée-1 már több nyelvre lefordították, míg Franciaországban ekkor, vagy még 
később adták ki újra (1966), ez alkalommal ajánlással és átdolgozva, két kötetben, 
hogy könnyebben kezelhető legyen. Fernand Braudel a széleskörű elismerést második 
művével szerezte meg. ACivilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe—XVIlIe 
siécte {Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV—XVIII. század. 19797 három 
kötetében a mester megosztja velünk az érdeklődéseinek, a világ négy sarkában vég
zett kutatásainak, intenzív elmélkedéseinek, valamint negyven évi tanításnak, olvas
mányainak, barátokkal, kollégákkal folytatott eszmecseréinek summázatát. 12 évvel 
korábban már megírta a Destins du Monde [A világ sorsa] sorozatban ennek a mun
kának az első változatát, Civilisation matérielle et capitalisme / Anyagi kultúra és 
kapitalizmus. 19677 címmel. Azonban ez a munka, bár tömörebb és jegyzetapparátus 
nélküli, vagyis könnyebb olvasmány, mégsem aratott hasonló sikert.

Kétségtelen, hogy az eltelt időben Braudel szellemi tekintélyét egyre szélesebb 
körben ismerték el véglegesen. Az idősödő történész minden könyvében megfiatalodni 
látszott. A ’68 utáni ifjúságot is meg tudta hódítani — államokra, iskolákra, ideológi
ákra, előítéletekre való tekintet nélkül. Az itjúság volt az, amely ezt a dicsőséget, 
késve bár, de számára így még szívet melengetőbben meghozta neki. Ezt bizonyítja, 
hogy még tavaly októberben a „Fernand Braudel napokon”, a Toulon melletti Chá- 
teauvallonban — utolsó pillantás a Földközi-tengerre -  fiatalok és meg fiatalabbak 
versengtek a barátokkal és a tanítványokkal, hogy körülvegyék a mindannyiuknál 
fiatalabb mestert... Népünnepély az után a hivatalos után, melyen a Francia Akadémia 
tagjává választotta és ünnepélyesen beiktatta egy szék, amelyet csak kivételesen 
nyernek el a történettudomány mesterei.

A  teret és az időt egyszerre nézni, a tájat és az ott élő emtereket egy gondolatban 
megragadni: ez Fernand Braudel üzenete, amelynek nagyságát és egyetemességét kö
szönheti. Nála a történelem és a földrajz nem csak hal egymásra (ahogy ezt ezelőtt egy
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nagyon helytelenül abbahagyott francia egyetemi tradíció akarta), hanem egyesült is 
egymással. A Méditerrunée, az Anyagi kultúra... és — biztos vagyok benne, noha ez a 
posztumusz könyve csak ezen sorok írása közben jelenik meg, és így még nem tudtam 
elolvasni — az ídentité de la Francé [Franciaország identitása] előbb aktív, rácsodál
kozó megszemlélése, majd elemzése annak a tájnak, ahol mintegy az impresszioniz
mustól ihletett képekben felidézett életek lejátszódnak. Ez a népek sorsának termé
szetes színhelye iránti fogékonysága minden bizonnyal Braudel veleszületett képessé
ge. De vajon nem erősítették és finomították-e ezt a konok utazó kóborlásai, azé, aki 
soha nem állt meg egyetlen tanteremben, levéltárban, könyvtárban vagy múzeumban? 
Gyermekkorát Lotharingiában falun, ifjúkorát Párizsban töltötte. Hosszú algériai tar
tózkodása a Mediterráneumot ellentétes oldaláról fedte fel előtte, kutatott a tenger 
mindegyik partján, még egy távoli országban, Brazíliában is, ahol az Újvilág nem is 
sejtett dimenziói tárultak fel: a „tanulóévek", a tér és annak benépesedési módjaira 
vonatkozó új meglátásokban gazdag korszak. Ahogy az érettség évei is, a sokféle 
párizsi tevékenység és a Szavojába, a Loire völgyébe, vagy a Pireneusokba való visz- 
szavonulások és a szélrózsa minden irányába tett utazások, amelyekre látás- és tudás
szomja csábította, vagy az öröm, amit vendéglátóinak szerzett azzal, hogy fogadhatták 
és hallgathatták őt.

A tér intelligenciája: „a jelen magyarázza a múltat”. Ez vezette Braudelt a történelmi 
időnek ahhoz az újraértelmezéséhez, amit tanítványai és kritikusai Iegszívesebben je
gyeznek meg életművéből. Ez túlságosan is ismert ahhoz, hogy itt szükséges lenne 
felidézni. Hiszen mindenki ismeri a „hosszú időtartam" elméletét. „Mozdulatlan” tör
ténelem, amely azonban végtelenül összetettnek bizonyul a „mindennapi élet" össze- 
kuszálódott „struktúráiban", ahol realitás és mentalitás egymással ütközik. Sokkal 
mozgalmasabb annál, mint ahogy azt egy túlságosan felületes megközelítés alapján 
hihetnénk. És csak azok, akik elkalandoztak Braudel látszólag oly világos nyomain, 
fedezték fel ennek a „hosszú időtartamának a nehézségeit és csapdáit. Középtávon 
a hosszú ciklusok -  akár a Kondratyev-féle ciklusok'* -  tagolják a kialakult gazdasá
goknak, az „árucsere-mozgásoknak", a kapitalizmus XV. és XVIII. század közötti 
felemelkedésének idejét. (Ezek a szakkifejezések továbbra is vita tárgyai.) Rövid távon 
végül az események sorozata tagol, legyenek azok bármilyen természetűek. Kétség
kívül túl hamar könyvelték el Braudelt, ahogy korábban Lucien Febvre-t, az „ese
ménytörténet beleketítőjének". Rossz volt ezt hallgatni, még rosszabb olvasni. Már 
olyan iskola nevelte, amely elsőrendűnek tartotta a politikai, illetve katonai eseményt, 
már igen korán megismerkedett egy olyan ellen-irányzattal, mely ezt az eseményt 
száműzte a kutatásból. Braudel nem akart kompromisszumot kötni, de hozzájárult a 
két irányzat ellentéteinek feloldásához. Nála az esemény, alkotóelemmé válva, része 
maradt a történelemnek.

A történelmi időnek ez az újraérlel mezési kísérlete bizonyos szempontból befeje
zetlen marad. Pedig áthatja a teljes életművel, mintegy erőt adva Braudelnek a tör
ténettudományért vívott harcában. Ennek alapján osztja három részre Méditerranée-\, 
három kötetre az A nyugi kulfúrá-\. Legtisztábban a híres llistoire et Sciences sociales. 
La longue durée [Történelem és társadalomtudományok. A hosszú időtartam/ című 
cikkében fogalmazta meg, amely a Annales FS( -ben jelen! meg !Ő58 ban, és amit 
más tanulmányokkal együtt az Écrit.s sár l'histoire / írások a történelemről] című
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gyűjteményben is közread. (196Ú.) A végső megfogalmazása pedig valószínűleg az 
Idenlité de la Francé-bán történik meg. A pontosság és szenvedélyesség ezen utolsó 
tanúbizonysága, amely egyben hitvallás is egy hosszú út végén, ami visszavezeti a 
történészt a hazájába, a „múlt mély áradatát” fürkészi és Tér és Történelem (Espace 
etH istoire, ami egyébként a most megjelenő első kötet alcíme) szoros összetartozását 
mondja ki.

*

Az idő és a tér kutatása kiszélesedett. Ez vezette a történelem- és földrajztudóst ahhoz, 
hogy elgondolkozzék más dimenziókról, vagyis hogy számításba vegye a történelem
mel rokon humán tudományok módszereit és eredményeit. Legalábbis ezek közül 
három elbűvölte őt ígéretes lehetőségeivel.

Először is a gazdaságtan. Tanára, Henri Hauser4 nyomán Braudel korán megértette, 
hogy ha a gazdaságtörténet nem is maga a történelem — szelleme soha nem tűrte el 
az ilyen mechanisztikus beszűkítést -  mégis egy lényeges lépést, egy szükségszerű 
utat jelent benne. A történészek ezt oly hosszú idő óta elhanyagolták, hogy Marc 
Bloch5, Lucien Febvre és az Anna/es-iskola útmutatását követve hatalmas, feltárásra 
váró terület rejlett benne. Braudel ennek szentelte erőfeszítései legnagyobb részét, és 
sikerrel kötelezte el e mellett minden tanítványát. Azoknak a kutatásoknak az ered
ménye, amelyeket ő maga vezetett, távolról irányított, vagy egyszerűen csak ihletett, 
mindig rokonszenwel, türelemmel és bizakodással telve, nos, ma ezek eredménye 
csodálatos. Mégis, még sok elvégeznivaló van hátra, most amikor úgy tűnik, hogy a 
kutatók új generációja mintha elfordulna ettől a túl igényes, igaz, néha száraz, divat
jamúltnak látszó, mégis rendkívül hasznos diszciplínától, most, amikor Braudel nincs 
már velünk, hogy bátorítson minket, hogy rámutasson a problémákra vaskos, de fürge 
Ujjaival, hogy kövessen minket tiszta szemével, amely szinte egyszerre tudott szigorú 
és gyengéd lenni.

A gazdaságtörténelmet, azoknak a századoknak a gazdaságtörténetét, amelyek meg
előzik az ipari forradalmat, Braudel a történészre jellemző érdeklődéssel és érzékeny
séggel közelítette meg: dokumentumokon, ^valóság tanúin keresztül, illetve a türel
mesen felépített vagy a kollégáinak, tanítványainak munkáiból — hangsúlyozom, hogy 
példamutató becsületességgel -  kölcsönzött gondolatsorokon keresztül. Nem pedig 
előregyártóit teóriákon vagy matematikai modelleken keresztül. Az általa kiválasztott 
korszaknak megfelelően művész volt, nem pedig iparos. Braudel, bár tanulmányozta 
ugyan, bizalmatlan volt azzal az elterjedi gyakorlattal szemben, amely a mai elméleti 
modelleket vetíti vissza az Ancien Régime gazdaságára. Ezen lehet csodálkozni. Nem 
hiszem, hogy helye lenne itt a sajnálatnak. Hiszen nem éppen függetlensége az el
méletekkel vagy éppen a divatokkal szemben (beleértve azokat is, amelyek köztudatba 
kerüléséhez ő is hozzájárult) volt az, amelynek örök ifjúságát köszönhette, amely 
lehetővé tette, hogy mindenre friss tekintettel nézzen, hogy felfedezze azt, ami új, 
hogy elmélyültén tudjon foglalkozni a múlt férfiaival és asszonyaival, akiket meg
próbált ugyanúgy megszeretni és megérteni, mint saját kortársait?

Braudel második kísértése: a szociológia. Ez, ugyanazon okok miatt nem vitte őt 
túl messzire. Emlékszem, az ötvenes évek közepén, fiatal egyetemistaként részt vettem 
Braudel szemináriumán, a zord Gaston-Paris teremben, a Sorbonne-on, ahol tanúja
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voltara hősies erőfeszítéseinek, hogy párbeszédet kezdjen a szociológusokkal, többek 
közt Georges Gurwitchcsel6. A viadal éppoly udvarias volt, mint amilyen elkápráztató, 
A lényeget tekintve azonban süketek párbeszéde volt: a két fél nem ugyanazon a 
nyelven beszélt. Való igaz, Braudei nem hagyta és nem is hagyhatta magát körülfonni 
vitapartnerei fogalomhálói által, annak az intellektuális kényelemnek az ellenére, amit 
ez nyújthatott volna: a történész minden hálóból kicsúszott. Viszont, azt hiszem, a 
történettudomány Braudelt lelkesítő értelmezése, az egységesítő funkció, amit tulaj
donított neki, szenvedte meg azt, hogy nem tudta elérni partnerei csatlakozását, 
meggyőzni őket arról, hogy kövessék őt a társadalmi élet szabályainak és struktúráinak 
pragmatikusabb és impresszionistább megközelítésében.

Ami az etnológiát illeti, amely mára már kiszélesedett és antropológiává nemese
dett, Braudei vonzalma válhatott volna nyilvánvalóbbá is, gondolhatnánk, már csak 
Claude Lévi-Strauss-szal7 Brazíliában kötött barátsága miatt is. Itt meg talán a túlsá
gosan strukturált gondolatrendszerekkel szemben való bizalmatlansága tartotta vissza 
a gyakoribb alkalmazástól. Vagy mégis másként lenne? A Méditerranée első része, 
az Anyagi kultúra trilógiáját megnyitó Structures du quotidien [A mindennapi élet 
struktúrái) talán nem a történeti antropológia alkotásai, és ezek nem biztos útmuta
tók-e hasonló elnevezésű új diszciplína felé?

Mindezek ellenére hiábavaló lenne elszigetelni az egyes diszciplínákat, a gazda
ságtant, a szociológiát és az antropológiát, amelyekre Braudei, bár szünet nélkül har
colt velük, termékenyítőleg hatott. Ugyanis végeredményben a társadalomtudomány
hoz, mint egészhez fordult. Ez olyan család volt számára, amelyet harmóniában és 
gyümölcsöző együttműködésben akart nevelni. Egy család, amelyben a történettudo
mány nemcsak egy teljesen külön helyet foglalt el, hanem központi helyet, mint az 
egység és az összefüggés forrása. Sikerült-e ezt létrehoznia? Nem tudom, de bárhogy 
is legyen, a Braudei által bejárt út könnyen nyomon követhető. Folytatni fogják. 
Visszafordulni nem lehet.

*

Ezek a küzdelmek töltik ki Fernand Braudei életét és munkásságát. Boldog küzdelmek, 
mert tudta, hogy van remény arra, hogy nyerni fog, és új távlatok nyílnak előtte. Derűs 
küzdelmek, mindent Összevéve, amennyiben kívül maradtak az ideológiai összeütkö
zéseken, vagy meghaladták azokat: semmi sem lehetett volna idegenebb a valós élet 
történészétől, mint a merev doktrínák és az előregyártott gondolatok.

Mindazonáltal ezek a harcok stratégiát és utánpótlási eszközöket hívtak életre. 
Intellektuális és tudományos témakörben hatalomról, intézményekről, erőforrásokról 
van szó. A tudós, az író és a tanár adottságait Fernand Braudei a szervezőével egye
sítette: nemcsak alkotó volt a legendás Vf. Szekcióban (amelyet ő vezetett a teljes 
önállóság útjára Ecole des Hautes Études en Sciences sóciales néven), hanem nagy
hatalmú „tanulmányi igazgató” is, született ügyintéző, és nem csak a Maison des 
Sciences de 1’Homme-ban. Bár kétségtelen, hogy ez a két intézmény volt a hatalmának 
alapja. Ezek annyira egymásba épültek, hogy az ide járók egyszerre az École-ban és 
a Maison-ban tudhatták magukat. Olyan hatalom, amelyet biztosan élvezett. Először 
megosztozott Lucien Febvre-vel az Annales irányításában, majd pedig vitathatatlan
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vezetője lett ennek a folyóiratnak, hozzájárult ahhoz, hogy sokszínű és tekintélyes 
legyen. A folyóiratot valamennyi társadalomtudomány orgánumává és egyben saját 
befolyásának eszközévé tette. Nem személye befolyásáról — szerénysége ellenállt en
nek a kísértésnek — hanem meggyőződésének, történelemszemléletének, intellektuális 
személyiségének befolyásáról van szó. Irányítása alatt a folyóirat a legkülönbözőbb, 
néha váratlan, nem egészen elfogadható irányokba lavírozott. Úgy tűnt, elcsábítja 
néhány szirénhang, de mindig időben vissza tudott térni saját útjára.

Pernand Braudel nemcsak Franciaország területén levő — gyakran általa kezdemé
nyezett, vagy védnöksége alatt álló -  intézményeket vezetett. Michael Postannal8 
együtt az Association internationale d’ Histoire économique megalapítója (1962 és 
1965 között). Kezdetben Federigo Me!isszelg együtt, majd egyedül bábáskodott az 
Istituto internazionale Francesco Datini10 életre hívásánál Pratóban. A sort még hosz- 
szan lehetne folytatni. Remélem, meg fogják bocsátani nekem, hogy most csak arról 
beszélek, hogyan láttam őt munkája közben: mindig szolgálatkész, mindig elérhető 
volt, könnyen megbirkózott a reá háruló mérhetetlen — az igazgatói szereppel együtt 
járó -  felelősséggel, sohasem fukarkodott a jótanáccsal, a megalapozott és építő kri
tikával, a dicsérettel vagy a bátorítással, a szigorú bírálattal vagy az őszinte, de vidám 
javaslattal.

Ez a rendkívüli szellem, aki olyan biztos volt az általa követett útban, akit egy
hangú, néha némi félelemmel vegyes tisztelet vett körül, nemcsak csodálókkal ren
delkezett. Irigy, csalódott szellemek, vagy akiket a braudeli út nem győzött meg, 
gyakran szemére vetették túlzott önbizalmát, hatalomvágyát. Vakmerősége ellenállást 
váltott ki, kétkedésre ösztönzött. Sok vita övezte munkáját, de ez a nagyság velejárója. 
Ő maga sohasem futamodon meg a tisztességes vita elől. Viszont nem tudta elviselni 
sem a közönségességet, sem a kicsinyességet. Ilyenkor aztán ő is túl hamar háborodott 
fel.

Fernand Braudel, mint már említettem, kivételes érzékenységgel rendelkezett a lé
tezők, a dolgok és a helyzetek iránt. Ez történészi zsenialitásának kulcsa és egyben 
élete iránytűje. Braudel félelmet keltő tekintete mögött olyan tényfelismerő készség 
rejtőzött, amellyel még senki másnál nem találkoztam. Szenvedélyesen szeretett. És 
ezért szenvedett is, ha úgy tűnt, szeretete hiábavaló. A rágalmak sem hiányoztak. 
Ezek azonban nem tudták tartósan feldúlni egyensúlyát, mélységes derűjét. Ehhez 
sokban hozzájárult Braudel asszony is, aki hűséges segítőtársként és őrzőként mindig 
mellette állt, minden vállalkozásában támogatta, két leányukkal és néhány olyan ba
ráttal együtt, akiket semmiféle vihar, egyetlen tél sem tudott elszakítani tőle.

Szeretet és szívélyes fogadtatás jellemezte őt. Vajon hányán is lehettek azok, akiket 
Fernand Braudel fogadott, tanácsokkal látott el, bátorított vagy segített erkölcsileg és 
anyagilag is? Mellette az ember bizalmába fogadottnak és mintegy a ő magasságába 
emelkedettnek érezte magát. Néhány tekintélyes külföldi látogatónak úgy mutatta be 
tanítványait, mint „fiatal kollégánkat”. Ennek eredménye megkapó az emberi kapcso
latok terén, ahol mindazok, akik közel jutottak hozzá, tisztelték és szerették Braudelt, 
ráismernek egymásra és mintegy egy nagy társaságot alkotnak; lenyűgöző a tudomá
nyos megmérettetés terén. Argentínától Lengyelországig, az Egyesült Államoktól Ma
gyarországig, Svájctól Spanyolországig több évtized munkái viselik magukon Fernand
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Braudel kezenyomát. Nem lutne-c egy szép nemzetközi lisztéi eladás számára, ezekről 
egy katalógust készíteni?

Csak fájdalommal gondolhatunk arra, hogy nem láthatjuk többé legendás fehér 
haját és nem hallhatjuk már soha tiszta, feszültségtől iz.zó hangját. Braudel ugyanis 
a szó szoros értelmében professzor volt. időadásai a College de France-on, hozzá
szólásai az Ecole des Hautes Idudes szemináriumain nem annyira sziporkázónk, mint 
mélyek, tartalmasak, a világosság és a pontosság, a konkrét magyarázat igényétől 
áthatottak voltak. Gyakran szervezel! nyilvános előadásokat, amelyek széles vonzó
erővel rendelkeztek. Bár néha túl csapongónk voltak, attól függően, hogy az előadót, 
aki túl büszke volt az őt néha becsapó rögtönzési képességére, mennyire befolyásolták 
lelki állapota és a pillanatnyi benyomások, finnek ellenére ragyogó vitapartner volt, 
pontos.de nem tudálékos, kedvesen joviális, csipkelődő, ironikus mind magával, mind 
azokkal szemben, akiket akár barátságból, akár tréfálnál önmagánál „sokkal intelli
gensebbnek” tartott. Mesterien állított paradox dolgokat, meglepetést okozva vitapart
nerének: provokált, összezavart, meggyőzön.

*

Fernand Braudel szenvedélyesen és határozottan jelen volt az életben. Számunkra jelen 
volt és jelen marad halálának misztériumában. Nem egy mítoszban, ahová némelyek 
kétségkívül meg fogják kísérelni beilleszteni emlékét, hanem a valóságban, hiszen nem 
ez-e az egyetlen módja az emlékezésnek, amelyet lénye és életműve elfogadhat?
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