
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



rendezett előadásra háromszor, négyszer
is -, Marosvásárhelyre, Újvidékre, Szabad
kára, Gyulára stb. Vándorolni, sokszor pá
lyaudvarokon hálva, barátoknál meghúzód
va, mert nemcsak a romániai magyar iro
dalom jelesei, Nagy István, Sütő -András,
Székely János, Páskándi Géza drámáit
emelte színházi ünneppé, hanem Vörös
martyét, Madáchét, Csehovét és Gorkijét
is.

Tucatnál több tanulmányban és kritíká
ban igyekeztem megfejteni színházának tit
kát. Embersége volt a vonzerő, Önmagával
szembeni könyörtelen igényessége, melyet
át tudott plántálni az előadás minden
résztvevőjébe? Jöhetett hozzánk világhírű

IVisszhang

Reflexiók

az iskolatörténetírásról

Szokatlanul sok és sokféle véleményt kaptam
- különféle oldalakról - az Apáca-iskola
együttesek hazánkban 1848-1948 kÖ:lött círmí, a
Vigilia 1985. évi 5. és 6. számában meg
jelent tanulmányomról.

Vannak, akik - az általam irtakkal ellentétben
- életidegennek, a valóságtól elzártnak, saját
korában is már elavultnak tartják az apácaisko
lákban annak idején alkalmazott pedagógiát; má
sok túlságosan egyoldalúnak látják - mai szem
mel nézve - az egykor ott kapott nevelést; van
nak, akik azt mondják, hogy nem a valóságos
életre készítették fel őket az apáca-nevelők.

S bőven hangzott vélemény ellenkező előjellel,

egykori tanártól, egykori diáktól egyaránt: csodá
latos élet folyt valamikor a zárdaiskolákban.

Mi hát az igazság?
Az kétségtelen, hogy az iskolatörténetet iro

szerzőnek figyelmen kívül kell hagyni a tárgyá
val kapcsolatos egyéni emlékeit éppen úgy, mint
mások élménybeszámolóit. Az apácaiskolákban
folyó nevelés sem azért volt jó nevelés, mert ott
sokan _. mint diákok és mint tanárok - jól érez
ték magukat (hiszen bizonyára sokan voltak
olyanok is, akik nem kellemes emlékeket óriz-

társulat és világhírű rendező, míndíg, min
denkivel szemben őt választottam. Köszö
net azokért a felejthetetlen utakért!

Kedves Gyuri! Most, hogy csupasz desz
kakoporsódban egy másik világba költöz
tél, nem Téged siratlak - remek társaságba
kerültél, ahol kitűnőbbnél kitűnőbb szí
nészek várják az égi színpadon "tanács
talankodó" intézkedéseidet -, hanem ma
gunkat siratom. Árvaságunkat és azok
árvaságát, akiknek Nélküled is őrizniük

kell az Igét, hogy még sokáig, minden baj
és gáncsoskodás ellenére, érdemes legyen
megtenni azt az utat.

Isten Veled!
Szako/czay Lajos

nek magukban azokról az évekről), hanem azért,
mert a rávonatkozó írott források nevelés
tudományi-neveléstörténeti elemzése alapján az
itt folyó nevelésben, az itt alkalmazott pedagó
gíában megtalálhatók azok a kritéríumok, ame
lyekkel a "jó" nevelés, a "korszeru" pedagógia
rendelkezik.

Az írott források az apácaiskolák esetében is
bőven rendelkezésünkre állnak: elsősorban a
nyomtatott értesítők, évkönyvek, másrészt a ko
rabeli szakfolyóiratoknak a róluk szóló közlesei.
Gazdag levéltári anyag található a levéltárban:
apáca-iskolai tantestületi értekezletek, tovább
képzések, felügyeleti látogatások jegyzőkönyvei s
más egyéb dokumentumok. Ezek tanulmányozá
sa világos képet adhat egy-egy iskola oktatá
nevelő munkájának történeti értékeléséhez.

De ez csupán a munka első fele: a tanulmá
nyozott iskola szakszerúen kialakított történeti
képét el kell helyeznünk a korszak hazai iskolái
nak közegében, a teljes hazai intézményrendszer
egészében, hogy láthassuk, milyen helyet foglalt
el abban. Jelentősége, szerepe, súlya csakis ily
módon ábrázolható; légüres térben, kitekintés,
illetőleg beleágyazás nélkül aligha.

Nagyon érthető egykori kedvelt sajátos isko
lanknak - jó értelemben vett - elfogult megitélé
se, s szerenesés dolog, hogy napjainkban széles
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