
E disszonáns felhangok kissé beárnyé
kolják a könyv értékeit. Pedig egyes kifogá
solt pontokra maga a könyv is megadja a
választ, például akkor, amikor a lelkiveze
tés és a lélektan kapcsolatát tárgyalja. (Ez
egyébként a legragyogóbb fejezet). Egy új
kiadás esetén tanácsos lenne a fejezetek
egységesebbé simítása.

A könyv egyik legfőbb érdeme, hogy fel
hívja a figyelmet: a modern lelkipásztor

In memorian

Sáfrán Györgyi

Neve elsősorban az Arany-kutatók előtt

ismert, hiszen irodalomtörténeti munkás
ságának középpontjában Arany János em
beri és költői alakja állt. Az Arany-filológia
neki köszönheti a költő levelezésének kri
tikai kiadását és számos ismeretlen élet
rajzi dokumentum felkutatását ésközzété
telét. Tudományos munkásságával pár
huzamosan mindvégig megőrizte írásain és
személyes kapcsolatain keresztül eredeti
pedagógusi hivatását.

Magyar-történelem szakos tanárként
Szegeden végzett 1936-ban. Az egyetemen
Sík Sándor tanári működésében tapasz
talhatta a pedagógiai gyakorlat és az iroda
lomtörténeti kutatás harmonikus összefo
nódását. E kettős tevékenység iránti érzéke
nyilvánult meg Zirzen Janka és az egységes
magyar nőnevelés kezdetei círrní doktori
disszertációjának témaválasztásában vala
mint a KALÁSZ munkájában való részvéte
lében. Előadásokkal és Üzenet címmel írt
könyvével gyakorlatilag is hozzájárult a
KALÁSZ céljainak megvalósításához. Pá
lyáját a szegedi egyetemen díjtalan gya
kornokként kezdte, 1936 és 1938 között
szerződéses tanárként tanított a budai
Szent Margit, majd a Szent Orsolya, illetve
a Ranolder Intézetben. 1938-ban nevezték
ki a szegedi Tanárképző Gyakorló Iskolájá
ban, ahonnan Munkácsra helyezték át.
1942-ben visszahívták Szegedre, az egye-

nem nélkülözheti az alapos lélektani isme
reteket. A gyakorló lelkipásztor hasznos
tanácsokat kaphat egy-egy gyakori problé
ma-típus megoldásához. Ugyanakkor, re
méljük, indítást is érez majd ahhoz, hogy
ezen a területen tovább képezze magát.
Haszonnal forgathatják a könyvet a lélek
gyógyászattal foglalkozó szakemberek is,
különösen azok, akik a vallásos élet fino
mabb rejtelmeiben járatlanok. (Prugg Ver
lag, Eisenstadt)

Tringer László

tem leánykollégiumának igazgatására.
. 1946-ban a budapesti Sarolta kollégium
igazgatója lett. 1948-ban a Sarolta kollé
gium népi kol1égiummá alakult át, és ezzel
a tanárok megbízatása lejárt. Pedagógus
ként munkájában a nevelői / tevékenység
kapott hangsúlyt. Ha most tanárként kelle
ne méltatnunk, utalnunk kellene az
1942-ban megvédett doktori disszertációjá
ban meglevő történeti érdeklődésére,

amely számontartotta és értékelte a peda
gógus elődök törekvéseit és eredményeit.
Élete azonban úgy alakult, hogy éppen tör
téneti érdeklődésű kutatómunkájának
eredményeit vehetjük számba. 1948. szep
tember l-től saját kérésére a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárába helyez
ték. Nyugdíjba vonulásáig, 1980-ig a kéz
irattárban számos jelentős irodalmi és
tudományos dokumentumot tett hozzáfér
hetővé a kutatás számára. A legjelentőseb

bek ezek közül Arany János és Kosztolányi
Dezső kéziratainak és levelezésének nyom
tatott katalógusai. Az Akadémiai Könyvtár
Közleményeinek egyik köteteként publikál
ta 1966-ban Romain Rolland és ezeke
Marianne Brunszvik Teréz naplóinak ki
adásával kapcsolatos levelezését. Ennek
bevezető tanulnányában értékes adalékok
kal és megfigyelésekkel árnyalta Beetho
ven és Brunszvik Teréz hagyományos kap
csolatának képét, valamint Romain Rol
'land írói médszerét. 1963-ban a Magyar
Századok sorozatban jelent meg a Teleki
Blanka és köre című dokumentumkötete,

845



amelyből 1979-ben a Kriterion Kiadó je
lentetett meg egy válogatást. Teleki Blanka
munkatársairól, Karancs Terézről. Leovei
Kláráról, valamint a hazai nőnevelés úttö
rő alakjairól: Zirzen Jankáról, Veres Pál
néról a Magyar Tudományban, a Békési
Életben, ifjúsági folyóiratokban és a
Magyar Nemzet hasábjain közölt tanul
mányokat, cikkeket. Nagy vállalkozását, az
1950-es évek közepén megkezdett Arany
János levelezés kritikai kiadását csak rész
ben tudta befejezni. A harmadik köteten
dolgozott, de egy mintaszerű feldolgozást is
hagyott ránk a nagykőrösi Arany János
Múzeum Közleményeinek II. kötetében,
Arany János Nagykőrösön - levelezése tük
rében címú tanulmányában. Még kézbe ve
hette utolsó munkáját: Náday Károly
Sáfrán Györgyi: Történeti kutatások Kuiste
inban, Czuczor Gergely rabsága -, amely
szintén a Magyar Tudományos Akadémia
Közleményei sorozatban jelent meg
1984-ben.

Mind tudományos, mind ismeretterjesz-
tő írásainak esztétikai igényességén túl egy
ma már ritka írói erénye is szembetűnik: a
személyiség tisztelete. Kutatásainak nem
tárgyai, hanem alanyai voltak. Belülről jö
vő tapintatával érvényre tudta juttatni
állásfoglalását a tudatosan vállalt élet
sorsok és szenvedések előtt. Emberi alak
ját nem tudjuk találóbban jellemezni, mint
Brunszvik Terézről írt saját soraival:
" ...kedves halottai kedvéért az élőket és
önként vállalt kötelességeit soha nem
hanyagolta el, s a való világgal mindvégig
termékeny, szoros kapcsolatban volt."

Körmendy Kinga

A hitszervezö

Búcsú Harag Györgytöl

Több mint tíz éve az Ő színházát mindenkié
nél jobban szeretem. Ekkor láttam rende
zésében Marosvásárhelyt Barta Lajos Sze
relemjét, ekkor csapott meg az üres szín
pad levegője, s az a varázs, mely azóta is
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fogva tart: Harag György látomása a létről.

Ahogy a falak nélküli hatalmas szoba - az
elemeire bontott tér - űri csendjében el
tudta hitetni: félelmünknél és alázatunknál
csak bizonytalanságunk nagyobb, maga
volt a vallomás: ilyenek vagyunk.

Sohasem - már akkor sem! - érdekelte a
konvenció, az általa bemutatásra választott
darab előélete. Ő minden, akár kopásig
"elhasznált" vagy rossz kezek között elde
formálódott kavicsban gyémántot látott,
annak - így csak a saját bensőjében érzé-

"kelhetó - fényét akarta előhívni. Csak tár
sakat kellett keresni a megvalósításhoz,
szervezni és mindenkibe beleültetni a hi
tet, hogy érdemes játék fog születni. Méltó
a szóra: SZÍNHÁZ.

Tündérien el tudta hitetni mindenkivel,
"li környezetével és a szakmával is, hogy
rendezései főképp szorult helyzetéből:

tanácstalanságából születtek. Az idő sürge
tett - mindjárt itt a premier! -, s neki ki
kellett valamit találnia. Harag zsenialitá
sára jellemző, s ebben alighanem egyedüli
a magyar színházművészetben(s talán az
egyetemesben is), hogy ő mindig a lehetsé
ges legjobbat találta ki. Hihetnénk, tökély
re fejlesztette a rögtönzést.. holott egy
hosszú vajúdásokkal teli életszakasz szám
talan megszenvedett kísérlete adta a biz
tonságot: merjen önmaga lenni!

Ez a gyönyörű önmagára találás már
másfél évtizede csak hibátlan gyümölcsöt
hozott. Íze, zamata volt előadásainak. Kö
nyörtelen szókimondásában, a totális szín
ház erejét hirdetve, odáig merészkedett,
hogy a "homokból font köté!" illékonysá
gával is az ember felelősségére figyelmez
tetett. Néha bölcs történelmi derűvel, más
kor már-már megszégyenítő arculcsapás
sal. Gyötrődött és gyötretett - egyetlen cél
lal: az igazmondásban akart megigazulni.

Mert ebben könyörtelen volt: az ember
nem rabláncra született. S aki tíz év táv
latából is emlékszik az összebilincselt Kál
vin és Szervét kényszerű "sétájára" (Sütő

András: Csillag a máglyán), az még most is
beleremeg, hiszen hallja a sétatéri szín
padot súroló durva lánc sokkoló hangját.
Ezekért a remek pillanatokért volt érde
mes Kolozsvárra ruccanni - egy-egy általa


