
F em an d  B raudel: 
A u tou r de la M éditerranée

Nemrég jelent meg Párizsban az Editions de Fallois kiadásában “Les écrits de 
Fernand Braudel” címmel az a nagy háromkötetes mű, amely az 1985-ben elhunyt 
francia történész 1927 és 1985 között írt rovidebb, részben kiadatlan, részben 
nehezen hozzáférhető írásait teszi közzé. A szerkesztésben a történész felesége, 
Paule Braudel is közreműködött. A válogatás célja, hogy “ouvrage de référenee”, 
azaz könnyedén használható kézikönyv legyen mindazok számára, akik az egész 
braudeli életművet kívánják megismerni. A könyvben összegyűjtött cikkek, előa
dások, ismertetések, valamint tanulmányok és forráskiadványok elé írt bevezetők 
-összesen mintegy 300 szöveg- között azok az ifjúkori írások is megtalálhatók, 
amelyeket Braudel maga talán nem tett volna közzé. Braudel szigorú volt 
önmagához: határozottan megtiltotta, hogy a hanyagul, sietve papírra vetett és sok 
szempontból vitatható kéziratokat valaha is publikálják, s ezt végleg megakadályo
zandó, azokat jószerivel megsemmisítette. _

Ezzel a szintetizáló, koherens összeállítással a szerkesztők szándéka nem más, 
mint hogy az olvasó bepillantást nyerhessen a braudeli életmű összefüggéseibe és 
ellentmondásaiba, az egyes művek belső fejlődésébe, ugyanakkor a braudeli 
történészi módszer és eszme folyamatosságába is. A kötetek érdekessége tehát 
maga Braudel, hiszen az írásokban leginkább Braudel történészi fejlődését 
figyelhetjük meg. A kiadványban nem szereplő szövegeket (ismertetők, interjúk, 
a szerző levelei, néhány magnószalagra felvett előadás) a harmadik kötet végén 
található bibliográfia tünteti fel.

Jelen cikk szerzője itt csak a Mediterráneumot tárgyaló első kötet bemutatására 
vállalkozik.1

Ez a válogatás bár megtartja a kronologikus sorrendet, igyekszik a szerző 
személyes élményeihez, utazásaihoz kapcsolódó témákat bemutatni. Az első kötet 
Braudel kutatásainak és oktatói tevékenységének első korszakához kapcsolódik. 
A csokorba szedett szövegek három térség, azaz három ország köré szerveződnek. 
Az első térség -a kötet első része- természetesen Észak-Afrika, azon belül is 
leginkább Algéria, ahol Braudel 1923 és 1932 között középiskolákban tanított. 
Spanyolországi kutatásait Braudel 1927-ben kezdte meg a simancasi levéltárban, 
a kötet második nagy témaköre ezért a Spanyol Birodalom. Olaszországot 1932- 
ben járta be Palermótól Velencéig. Ehhez a személyes élményhez kötődik a kötet 
harmadik és egyben utolsó sujetje, Itália és a Mediterráneuin kérdése. A három 
témát bemutató szövegek térségenként két részre oszlanak. Az első részben a 
szerzőnek az adott országra vonatkozó 1927 és 1985 között írt különböző

1 Les érrits de Fernand Braudel. I. Autour de la Méditerranée. Szerk.: Roselyne de Ayala és Paule 
Braudel. Editions de Fallois, Párizs, 1996.
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terjedelmű írásait olvashatjuk, melyeket a szerkesztők által írt -Braudel személyes 
élményeire, kutatásaira és utazásaira vonatkozó- megjegyzések vezetnek be. A 
második csoportba Braudel ugyanazt a térséget vizsgáló cikkekre, tanulmányokra, 
Forráskiadványokra vonatkozó kritikai hozzászólásai és ismertetői tartoznak. A 
különböző folyóiratokban megjelent recenziók témájukat és terjedelmüket te
kintve is rendkívül változatosak. A nagyobb lélegzetvételű cikkek azért is érdeke
sebbek, mert itt Braudel a tárgyalt tanulmányt nemcsak részletesebben foglalja 
össze, hanem saját kutatásainak és tapasztalatainak eredményeivel is kiegészíti, 
olykor helyreigazítja. A fiatal Braudel fejlett kritikai érzékét, magabiztosságát és 
szilárd történészi irányelveit jó l mutatja első cikke, az az 1927-ben írt kritikai 
ismertető, amelyben Gabanes doktor Spanyol birodalomról szóló “Le mai héré- 
ditaire” című tanulmányát kíméletlen kritikával és alig leplezett iróniával két 
mondatban egyszer és mindenkorra “helyreteszi” .

Mivel a bemutatott tanulmányokon és cikkeken keresztül számos módszertani 
megközelítés ismerhető meg, a recenziók igen érdekesek, annak ellenére, hogy az 
olvasó a kritizált művek zömét valószínűleg nem ismeri. Leginkább a Braudel által 
rossznak tartott munkákról írt ismertetők tanulságosak: módszertani és tartalmi 
kifogásai tigyanis jó l tükrözik Braudel és az általa képviselt Annalesdskolának a 
történetírásról vallott eszményeit. Csak példaképp idézünk néhány jellemző 
kritikus mondatot Maurice Legendre “Nouvelle Histoire d’Espagne” című, 1938- 
ban megjelent tanulmányáról írt recenziójából: “A legmegdöbbentőbb az, hogy 
Legendre teljesen megfeledkezik történészi hivatásáról. Olyan történetírást pro
dukál ugyanis, mely csak politikai, vallási, irodalmi és művészettörténeti tényekre 
korlátozódik. Ez egy olyan történelem, ahol csak a nagy sztárok kapnak helyet. 
Legendre semmi mást nem tesz, csak egymás mellé helyezi a hírességek életrajzait. 
Tényleg ez a legmegfelelőbb módszer a Spanyol Birodalom aranykorának megí
rásához? Legendre vaskos kötetében ennek az elavult történelemszemléletnek 
minden sablonja, szólama, hamis és irritáló problémafelvetése képviselteti magát. 
Egy ilyen könyvben az életnek természetesen nincs helye. Legendre Spanyolorszá
ga nem szánt, nem arat és nem kereskedik. Nem derül ki, hogy vannak-e városai, 
egyetemei, különböző tartományai. (...) Történeti alakjai puszta árnyékok.(.„) A 
Legendre által megrajzolt Spanyolország olyan mint egy kísértetkastély (...), a 
szerző fantáziájának puszta szüleménye (...), amelynek sem az akkori sem pedig 
a mai élethez nincs köze. Legendre Spanyolországba akar kalauzolni bennünket, 
holott tulajdonképpen csak saját magáról mesél. Ésszerű lenne az iskolás oldalak 
eltávolítása után a könyvnek valami megfelelőbb címet választani.”2

A szerkesztők a BraudeLcikkgyűjtemény elejére Braudelnak M. Charlétyhez, a 
Párizsi Akadémia rektorához 1929-ben írott levelét tették, nyilván azért, hogy 
bepillantást nyerhessünk a történész első kutatásainak folyamatába. Braudel 
részletesen tájékoztatja a rektort spanyolországi levéltári kutatásainakjellegérő! és 
nehézségeiről. A szerző Madridban és Simancasban az inkvizícós iratokat tanul-

2 I. m.: pp. 343-344 ( fordította a cikk szerzője) 
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mányozta a “II. Fülöp. Spanyolország és a Mediterráneum” című doktori disszer
tációjához. Már ebből a levélből is kiderül, hogy milyen jellegű kérdések és 
dokumentumok foglalkoztatták az ifjú történészt. Az inkvizíciós anyagok vizsgá
latakor nem annyira az inkvizíció intézményének bírói, jogi és adminisztratív 
működése érdekli, hanem sokkal inkább az inkvizítoroknak a mindennapi életre 
vonatkozó megjegyzései (drágaság, bérviszonyok, magas élelmiszerárak...). Leve
lében arról is részletesen beszámol, hogy milyen eredményekre jutott a Spanyol 
Birodalomnak az Észak-Afrikával és az itáliai városokkal való kereskedelmi kapcso
latainak tanulmányozása terén. Ez a beszámoló is érzékelteti azt a kutatói szemlé
letet, amelyben sem a szigorú értelemben vett diplomáciatörténetnek, sem pedig 
eseménytörténetnek nincs helye. Ez lesz az oka annak, hogy Braudel végül doktori 
disszertációjának eredeti címét “A Mediterráneum és a mediterrán világ II. Fülöp 
korában” -ra változtatja.

Az Algériát tárgyaló fejezet nagyrészt olyan cikkeket, ma már kevéssé ismert 
kisebb írásokat tartalmaz, amelyek többnyire a harmincas években. a Revue 
Africaine-ben jelentek meg. Ez alól talán csak a “Les Espagnoles de l’Afrique du 
Nord de 1492-1577" (Spanyolok és Észak-Afrika 1492 és 1577 között) című 
viszonylag hosszú írás az egyetlen kivétel, amelyre még ma is mint alapkutatásra 
hivatkoznak. A Cikk megjelenésekor, 1928-ban újdonságnak számított, mivel az 
addigi kutatások egyoldalúságára és hibáira tapintott rá. Spanyolország Észak- 
Afrikában vívott harcának bemutatása addig kimerült az életrajzok és a katonai 
manőverek részletes leírásában. (A Maghreb-országok elleni spanyol keresztes 
háború bemutatása mellett nem kapott kellő hangsúlyt Észak-Afrika dinamikus 
fejlődése és átalakulása a XVI. század során.) Braudel a Spanyol birodalom észak
afrikai politikájának az 1492 és 1577 közötti periódusát vizsgálja. A cikk nemcsak 
az Észak-Afrikába vezetett spanyol expedíciók szellemi, anyagi és társadalmi 
okaira tér ki, hanem részletesen léíija a korabeli Maghreb-országok társadalmi, 
gazdasági viszonyait is, s arra a kérdésre is igyekszik választ adni, hogy alkalmaz
ható-e a feudalizmus fogalma az észak-afrikai fejlődésre. Braudel másik érdekes 
kérdésfelvetése az, hogyan illeszkedik ez az Észak-Afrikával szembeni politika a 
Spanyol birodalom szerteágazó európai politikájába. Mint Braudel kutatásaiból 
kiderül, a maghrebi hadszíntér, hasonlóan a magyarországihoz, másodlagos volt 
és teljesen a spanyolok itáliai háborúinak rendelődött alá. A szerző meggyőzően 
mutatja be a hódítók magatartásában rejlő kulturális sajátosságokat (a helyi 
viszonyok, szokások és nyelv ismeretének hiánya, arrogancia, önteltség, kapzsiság, 
jó  kapcsolatok kialakításának képtelensége a helyi lakossággal), amelyek a 
spanyolok észak-afrikai keresztes hadjáratait végűlis szellemi és katonai kudarcra 
ítélték. A spanyol jelenlét ugyanis sem vallási, sem kulturális, de még csak 
gazdasági tekintetben sem tudott kellő hatást gyakorolni az őslakosságra. Nem 
véletlen tehát, írja Braudel, hogy a két spanyol protektorátus még a vizsgált 
korszak vége előtt végérvényesen összeomlott. A szerző a Spanyol birodalom és 
Észak-Afrika közötti hivatalos kapcsolatok bemutatása után rátér az addig még alig 
kutatott spontán, privát kapcsolatok tárgyalására. A spanyol csempészek, kalózok, 
kalandorok és magán-hajótulajdonosok tevékenységének elemzése után Braudel
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megállapítja, hogy a spanyolok részvétele Észak-Afrika és az Ibér-félsziget kereske
delmi kapcsolatában valójában sokkal jelentősebb volt annál, mint amit a hivatalos 
vállalkozások és expedíciók sejteni engednek.

A “L’histoire de TAlgérie et l’iconographie" (Algéria története az ikonográfia 
tükrében) című második fejezet — mint ahogy a cím is mutatja — az észak-afrikai 
fejlődést teljesen más szempontból igyekszik megközelíteni. Két rövidebb, na
gyon személyes hangvételű írás azt világítja meg, hogy miként fedezte fel a 
festészet Algériát. Az 1930-ban született cikk a festészet fejlődésén keresztül 
mutatja be, hogyan látták az európaiak (spanyolok, franciák, hollandok) a XVI. és 
a XIX. század között és hogyan változtak meg róla idillizáló és rendkívül felszínes 
ismereteik. A második írás Delacroix, Fromentin és Guillaumet képeinek elemzé
sével a XIX. századi nagyon sokrétű francia orientalista festészetet tekinti át 
egészen az impresszionizmusig. Az ikonográfiái elemzéseket a Maghreb-államok 
történetére vonatkozó recenziók követik. Az ismertetők többnyire a térség XIX.-
XX. századi történelmével és a francia gyarmatpolitika kérdésével foglalkoznak.

A kötet legteijedelmesebb, második részébe a XVI-XVII. századi spanyol 
birodalommal foglalkozó szövegek kerültek. A válogatás azokat a kisebb írásokat 
is tartalmazza, amelyekből Braudel egy átfogó monográfiát szeretett volna írni: a 
mű Lucien Febvre felkérésére a Spanyol birodalom, az első modern monarchia 
működését tárgyalta volna. Braudel globális világtörténelmet írt volna (a szerző 
bemutatta volna pl. a korabeli távol-keleti birodalmakat is), amelyben a diplomá
cia-, illetve a politikatörténeti események leírása helyett a mélystruktúrák történe
tének vizsgálata került volna előtérbe. A tervezett monográfiából a szerző sajnos 
csak egy kiadatlan kéziratban talált bevezetőt és egy V. Károlyról illetve II. 
Fülöpről szóló életrajzot készített el.

Az 1965-ben Milánóban megjelent V. Károly-biográfia a császár személyéhez 
kapcsolt szövevényes legendákban igyekszik eligazodni és rendet teremteni. A 
feladat nem könnyű, hiszen nagyon nehéz értelmezni Károly igen bonyolult 
politikája mögött rejlő személyes mozgatórugókat (hatalmi ambíciók, mélységes 
vallásosság, lovagi eszmék, birodalom növelése). Maga V. Károly rendkívül 
összetett, titokzatos és misztikus személyiség volt: már csak neveítetetésének 
köszönhetően is egyéniségében igen sokféle ízlés, hatás, eszme és ellentmondás 
keveredett. A sok nem autentikus portré és leírás miatt jellemét felettébb nehéz 
megrajzolni. Braudel szerint, megcáfolva az általános vélekedést, V. Károly nem 
volt rabja semmilyen egyszer s mindenkorra meghatározott politikai eszmének.

A német és a török birodalommal szembeni politika, valamint a spanyol 
gyarmatosítási mechanizmus és a kereskedelmi kapitalizmus kezdeteinek az 
elemzése után Braudel megpróbál V. Károly uralkodásáról mérleget vonni..

II. Fülöpről portrét írni Braudel számára talán még nagyobb kihívás, mint a 
szenvedélyes V. Károlyról, hiszen alig ismer a történelem Fülöpnél zárkózot.tabb, 
rejtélyesebb személyiséget, a történész számára mint ember így gyakorlatilag 
megközelíthetelen, Fülöpről nincs elfogulatlan vélemény: korlársai és a későbbi 
történetírás is, hol magasztalta, hol pedig gyalázla, de legalábbis elmarasztalta. Itt
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érdemes megemlíteni, hogy a kötetbe bekerült az a figyelemre méltó 1944-ben az 
Annales lapjain megjelent kritikai írás is, amelyben Braudel — több életrajzra 
utalva— összefoglalja II. Füíöp recepciójának a történetét. A cikkből kiderül, hogy 
a Fülöpről alkotott sötét kép, “légende nőire” -amely Fülöpöt vagy haladásellenes
nek, vagy tehetedenkedő, habozó, csak a papírügyekkel foglalatoskodó (“roi 
paperassier”) királynak mutatja- csak a részlehajló, negatív forrásokat veszi figye
lembe. £  “ fekete legenda” helyébe később annak szöges ellentéte, azaz valamiféle 
romantikus dicshimnusz (“légende dorée”) lépett. Az e legendát képviselő törté
nészek figyelme kimerül Fülöp nagyságának hangsúlyozásában, miközben Fülöp 
környezetéről, s magáról Spanyolországról alig ejtenek szót. Természetesen e 
túlzó nézeteknek sehogy sem sikerült Fülöp személyiségét és egyéni sorsát 
megragadni. Braudel kísérletet tesz arra, hogy a legendák szövevényéből saját 
levéltári kutatásaira támaszkodva aufentikusabb képet rajzoljon.

Braudel cáfolja azt a bevett nézetet isj miszerint Fülöp kormányzása Spanyolor
szág hanyatlását felgyorsította volna. A szerző nyomatékosan hangsúlyozza, II. 
Fülöp nem volt a Birodalom “sírásója”, hiszen minden erejét arra fordította, hogy 
országa hatalmát kiterjessze és megszilárdítsa.

A két életrajz érdekessége abban áll, hogy Braudel — a pszichologizáló és 
populáris elvárásoknak is eleget téve — elsőként határolta el magát a fend 
legendáktól. Elsőként rajzolt a két uralkodóról olyan portrét, amelyben megpró
bálta izgalmas előadói stílusban megragadni a két uralkodó szetnélységében és 
sorsában lévő egyszerit, anélkül, hogy légüres térbe helyezte volna őket. Az 
életrajzokon belül részletesen kitért a korabeli udvar intrikáira és meghatározó 
személyiségeire, a Birodalom pénzügyi és katonai manővereire, a bürokrácia 
működésére, sőt körképet rajzolt a korabeli spanyol társadalomról is. Mindamel
lett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a “népszerű életrajz” nem volt Braudel 
“műfaja”, holott — minden tudományos elvárást kielégítő módon is — ilyet is 
tudott írni. A biográfiákat, mint fentebb utaltunk rá, pusztán egy nagy, a spanyol 
birodalomról szóló monográfia részének szánta.

Az életrajzokat egy, az ötvenes évek végén írt gazdaságtörténeti elemzés követi, 
ahol a szerző V. Károly és II. Fülöp hitelügyleteit, valamint a kor rendkívül 
bonyolult hitelezési technikáit és a korabeli nemzetközi pénzügyi rendszerek 
működését tárgyalja. Braudel megközelítése a XVI. századi pénzügyek vizsgálatá
hoz új szempontokat vezetett be és teljesen új megvilágításba helyezte II. Fülöp 
gazdaságpolitikáját is.

A válogatásban helyet kapott egy 1971-ben írt politikatörténeti cikk is, amelyben 
Braudel a korabeli'közvéleményt rendkívüli módon foglalkoztató 157l-es lepan- 
tói tengeri ütközetről igyekszik mérleget vonni, mégpedig úgy, hogy a katonai 
manőverek leírása helyett nagyobb történelmi távlatokba helyezve, a csata politi
kai, hatalmi következményeit vizsgálja. Részletes elemzést nyújt a törökellenes 
szövetség tagjainak hatalmi, stratégiai megfontolásairól, illetve az ütközet mögött 
meghúzódó politikai háttérről és a rendkívül összetett érdekellentétekről is.
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A második rész negyedik fejezete tizenhat spanyol vonatkozású tanulmányról, 
cikkről szóló ismertetőt tartalmaz, amiből kiderül, hogy Braudel nemcsak a szűk 
értelemben vett kutatási területéhez illeszkedő kérdésekhez szólt hozzá. A bírált 
írások ugyanis a tárgyalt témát és az érintett korszakot tekintve is rendkívül 
változatosak: a XVI.-XVII. századi spanyol birodalmat bemutató átfogó tanulmá
nyok, a korra vonatkozó gazdaságtörténeti cikkek és forráskiadványok bemutatá
sa mellett olvashatunk regionális kutatásokról (Kasztília, Katalónia), a spanyol 
ókorról, XVII. századi vallástörténetről, XVIII. századi eszmetörténetről, diplo
máciatörténetről, de még az andalűziai arab költészetről is.

A kötet harmadik, s egyben legrövidebb részében többek között Braudel három 
Itália XV1-XVII. századi gazdaságtörténetére vonatkozó írását olvashatjuk. A 
velencei kapitalizmust tárgyaló 1958-ban olaszul megjelent cikk azt a tévhitet 
próbálja eloszlatni, mely szerint a XVI. századi Velence történetét mindenekelőtt 
a hanyatlás jellemzi. Bár vannak kétségbevonhatatlan jelei a a stagnálásnak 
(pénzügyi, gazdasági nehézségek), Braudel szerint ezek többnyire egy általáno
sabb, az egész világgazdaságot érintő gazdasági dekonjunktúra következményei. 
Tény, hogy a velencei kapitalizmus súlypontja a XVI-XVII. század fordulóján 
lassanként a Meditteráneum keleti felére korlátozódik, vagyis részvétele az északi, 
illetve a nyugati kersekedelemben a háttérbe szorul, de nem igaz, írja Braudel, 
hogy ez a periódus alapvetően a város hanyatlását jelentené. Velence népessége 
ugyanis 1575-ös pestisjárványig egyáltalán nem csökken, gazdasági teljesítménye 
ráadásul növekszik. A városállam tehát továbbra is Európa minden gazdasági és 
kereskedelmi szektorának aktív tényezője marad. Az Ibériai-félszigetről kiinduló 
felfedezések nem teszik tönkre Velencét. Bár a városállam gazdasági súlya csökken 
a megerősödő modern államok mellett, Velence hanyatlásáról a században 
mégsem beszélhetünk.

A válogatásba bekerült az az 1984-ben írt viszonylag rövid írás is, amely Genova 
XVI-XVII. századi gazdasági szerepét vizsgálja. A cikk azt az általánossá vált nézetet 
cáfolja, miszerint a Kasztíliai állam hatodik államcsődje 1627-ben végérvényesen 
véget vet “Genova századának”. Braudel megállapítja, hogy az Európa és a világ 
pénzügyeit a XVI. században kezében tartó Genovára súlyos csapást mérő állam
csőd csak a régi hitelrendszer megszűntét és a törlesztések ideiglenes felfüggesz
tését vonta maga után, hisz a spanyol korona a városállam hitelezőivel 1627 után 
további tárgyalásokat folytatott és újabb szerződéseket kötött. A csőd dacára 
továbbra is érkeznek genovai kereskedők Spanyolországba és a város andalúziai 
kolóniái egészen a francia forradalomig aktívak és jelentősek maradnak. Igaz, 
hogy Genova kereskedelmi és hitelkapcsolatai Spanyolországgal 1627 után meg
lazulnak, a genovai nemesfémforgalom és tőkeelhelyezés ennek ellenére tovább 
növekszik, sőt szerepe a spanyol ezüst és a portugál brazíliai arany forgalmában a 
francia forradalomig jelentős marad. Braudel cikkében tulajdonképpen arra a 
gyakori történészi hibára igyekszik felhívni a figyelmet, amely minden változást 
merev periodizációval kíván érzékeltetni.
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Az “Autres Textes” (“Más írások”) címet viselő fejezet Itália történetére vonat
kozó kisebb kritikai írásokat tartalmaz. A cikkek között talajuk Ugo Tucci 
Velencére vonatkozó cikkgyűjteményéhez írt 1981-es bevezetőt és azt az ismerte
tőt is, amely Guiseppe Parenti ma már iskolateremtőnek tekinthető európai 
kitekintésű ártörténeti régiókutatásait méltatja. A kritikai írások között helyet 
kaptak forráskiadványokhoz írt bevezetők, társadalom-, gazdaság- és diplomácia
történeti témák is, amelyek zömmel Itália XVI-XVII. századi történelmével 
foglalkoznak.

A kötet áttekintésekor csak a legérdekesebb írásokra utaltunk. A Mediterráne- 
um térségére vonatkozóan a kötet természetesen nem nyújt átfogó képet és 
ismereteket, hiszen nem is ez a válogatás célja. A hosszabb, bizonyos részterülete
ket érintő és még ma is irányadó cikkeket viszont jó l hasznosíthatják a XVI- XVII. 
század történelme iránt érdeklődők. A válogatás újdonsága az, hogy benne 
magának a szerzőnek a szellemi fejlődése kísérhető nyomon. Az összegyűjtött 
írások az ezév tavaszán megjelent “A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. 
Fülöp korában” című háromkötetes monográfiához jó  segédanyagul szolgálhat
nak, hiszen sok esetben kiegészítik azt, illetve elősegítik annak jobb  megértését. A 
köteten keresztül ugyankkor betekintést nyerhetünk abba is, hogy a harmincas és 
a nyolcvanas évek között a térség kutatóit milyen kérdések és “tévhitek” foglalkoz
tatták, s melyek azok a problémák, amelyek még ma is vitatottak és megoldatlanok. 
A műből így nemcsak az Annaleá&iskola és Braudel történelemfelfogása, hanem 
számos más módszertani és eszmei megközelítés is megismerhető.

Egy iskolateremtő és jelentős történész tudományos rangját az bizonyítja a 
legjobban, hogy az őt akkor foglalkoztató kérdések és az általa alkalmazott 
módszerek a munkássága egészébe most bepillantó olvasó számára ma már nem 
is tűnnek annyira újnak.

Hammerstein Judit
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