
eredeti kézirat a könyvei - köztük francia,
angol és' olasz kiadások - és róla szóló ta
nulmányok között. Mitől ez a különös otthon
ra találás a makulátlan fehér falakon, tárlók
ban, ahol a költő-gondolkozó ember életét a
kézzel vésett gyászjelentőig, és még azon is
túl követhetjük? Talán éppen itt a felelet: a
kiválasztott helyben, ahol utolsó puritán fény
képe - az aláírás szerint fel nem használt
útlevélkép, mely itt és most mégis felhasz
náltnak tűnik - szinte szembe néz az oltár
mécsével, és azzal, amit a mécses fénye je
lent. A mindörökké úton vándorló hazatalált.
Merjük azt mondani: mindörökre.

De a hazatalálást éreztető az is, hogy az
. út, amely. az oratóriumba vezet, az egyetlen
emberre kimért csigalépcső olyan, mintha az
a labirintus lenne, ami. Pilinszkynél visszaté
rő jelkép, Simone Weiltől kölcsönzött gondo
latsor: "Csak keveseknek van erejük bejutni
a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölfalja
és kiokádja őket. Akkor - a választott keve
sek - kijönnek li labiríntusból, megálln~ka
labirintus bejáratában, s az arra jövőket sze
liden befelé tessékelik." Ez az idézet, mely a
kiállitáson is olvasható - az útlevélképpel
együtt pontosan a bejárat mellett kapott he
lyet - az oratóriumból a teljesség tágasságába
mutat, a templomhajó sok évszázadot megélt
és megszenvedett belső' terébe, a fizikai di
menziók után alélekébe.

Alig két éve az Új Emberben egy templomi
Pilinszky-emlékezés után arról írtam: "Vissza- 
tekintve írásaira minden sora olyan, mint egy
rekviem töredéke, amit önmagáért mondott 
és értünk is." Vattay Elemér útszéli keresz
tekről, paraszt-korpuszokról készitett fotói
mintha ennek a rekviemnek másféle, de még
is ugyanilyen erőteljes megfogalmazásai len
nének, Pilinszky belső arcának vakítóan éles
tükörképei. Olyan kötések, amelyekről ő ma-

Tudomány

Schram Ferenc emlékezete

Schram Ferenc néprajzkutató, a vallási nép
rajz kiváló művelője, immár tíz éve halott
(1923-1975). Fiatalon ragadta el a halál, így
életműve befejzetlen maradt, mégis jelentős ku
tatásokkal gazdagitotta a magyar néprajztudo
mányt. Zenei, teológiai képzettsége, latin és
egyéb nyelvismerete, jogi, történeti forráskriti-
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ga is vallott a kiállítás tanúsága szerint. Töb
bel, súlyosabban, mint baráti szóval, Ezeknek
a szenvedő Krisztusoknak természetes kiegé
szítői a kézzel lejegyzett rekviem-töredékek,
kéziratkópiák - így a 'Vesztőhely télen, a
Sztavrogin elköszön, és a Sztavrogin visszatér,
és az istenit emberibe sűrítő Agonia Chris
tiana -, mint ahogy Vattaynak azok a Pi
linszky testtelen testiségét mutató pillangós
és gyerekes fényképei, melyeken belső deru
jével maga a költő van jelen, és ilyen a je'
lenléte Ferenczy Béni tollrajzán is.

És ő van jelen sokszoros hangsúllyal azok
ban a mondatokban is, amelyeket róla olvas
hatunk Kabdebó Lóránttól vagy Radnóti Sán
dortól, aki Pilinszkyt Pilinszkyvel kongeniális
érzékenységgel elemezte "A szerivedd míszti
kus"-ban. És jelen van interjúban is, olyan
helyen felütve Hegyi Béla kötetét, ahol ez 01
vasható: "De itt -vannak ezek a réges-régi
templomok, amelyek ellenálltak a századok
nak. Mégiscsak ezek őrzik az időt és a törté
nelmet." Mint a sárospataki templom is. És
olvasható a Szög és olaj kötet Sárospatakon
című írása is, melyben korunk egyik teljes
embere -vagy inkább teljes keresztény és ka
tolikus embere, gondolkodója - fogalmazza.
meg átfogó világképét emberről, Istenről, az
ember helyéről, melyben Marx is utat mutat
nekünk.

Mindez töredék, mégis a teljesség -most
ellentmondok a gondolatsort kezdő önmagam
nak - nem megközelítése, hanem maga il. 1el
jesség a töredékekben, mert ez a kiállítás,
bár töredékes, a töredékesben a teljességet
mutatja fel. Ahogy minden élet csupán töre
dékes, teljessé majd a labirintus végén vál
hat. És csak akkor, ha van elég erőnk Isten
Pilinszky-i és Simone WeiH vállalásához.
Mert Ő, ők nagyon szelíden befelé tessékeltek
minket a sárospataki templom oratóriumán
túli tágasabb és örök térségbe.

Tarbay Ede

kai felkészültsége képesítette arra, hogy a levél- .
tári forrásokból megismerhető, történeti néprajz
művelője legyen. "Olyan mélységig nyúlt a val
lási néprajz kérdéseihez, ahogyan ez sokáig nem
volt megszokott. (Akik nem ismerték őt köze
lebbről, teológiai képzettsége, nőtlensége és zár
kózottsága alapján papnak vélték: esen épp ő

szórakozott a legjobban, tréfából még táplálta is
e "hiedelmet") - írja róla Katona Imre az Eth
nographiaban (1976).



A Vigiliában is jelentek meg közleményei a
70-es években. (Az éjféli mise népszokásainak
történetéből (1971), Siratóénekek és Mária
siratók (1972), Egy kottás kézirat Harmat Artur
hagyatékából (1974). Életművének méltó össze
gezésére ugyan nem vállalkozhatunk, ez a szak
tudomány feladata, (Katona Imre két írása és
bibliográfiája is jelzi ennek fontosságát), sze
retnénk azonban tisztelegni a vallási néprajz e
tudós, termékeny, ugyanakkor csendes, szerény
művelőjének nagysága előtt. Levéltári és baráti
kapcsolataink is köteleznek erre.

Schram Ferenc 1923-bap. Letenyén született,
művelt értelmiségi családban. Gimnáziumi ta
nulmányait Nagykanizsán és a gödöllői premont
rei gimnáziumban végezte. (Sokáig vívódott
azon, nincs-e premontrei hivatása). Otthonról
zenei alapismereteket és nyelvtudást hozott
magával és egy nagy családi könyvtár ismeretét.
Édesapja kívánságára jogot tanult. A népi írók
mozgalma meghatározó hatást tett rá. Közben a
Zeneakadémián is tanult, többek közt Kodály
Zoltánnál. 1948-ban doktorált. Ezután pénzke
reső állásait tekintve hányatott sorsban élt. Kü
lönböző szerződéses állásokban volt tudományos
segéderő, tiszteletdíjas, stb. Ezért is bámulatos,
hogy mennyit alkotott és ráadásul ki mindenki
nek állt rendelkezésére tudományos tanácsadás
sall..Hivatása és élete egy volt, nem volt külön
szórakozása, nem volt magánélete sem: felol
vadt, azonosult szeretett szakmájával. Szinte
csakugyan szerzetesi igénytelenséggel és alázat
tal szolgálta ezt az ügyet: a tudomány ügyét."
(Katona L) Tréfásan szokta mondani: a néprajz
tudomány minden tudomány anyja. Életművé

nek jelentős része a népénekek, ünnepi népszo
kások és a hitélet történeti változásainak kuta
tása, történeti szemléletű komplex módszerrel.
Ezt a módszert a hazai tudományban elsők kö
zött alkalmazta, példás eredményekkel.

Élete fő műve lett a "Magyarországi boszor
kányperek 1529-1768" című háromkötetes mun
kája. A harmadik kötet halála után, 1982-ben je
lent meg, az első kettő 1970-ben, az Akadémiai
Kiadónál. 569 boszorkányper levéltári okiratait
gyűjtötte össze. 77 oldalas összegező tanulmánya
a boszorkányperek társadalmi hátterét, a bo
szorkányság történeti problémáit világította
meg. Megállapította, hogy a magyarországi bo
szorkány javasasszony volt, semmi szövetségben
nem állt az ördöggel, egyénileg tevékenykedett.
Az ördöghit később, de még a középkorban lé-

pett be a magyar boszorkányhitbe. A nyugati bo
szorkányperektől eltérden nálunk igen sok volt a
felmentő ítélet, a pereknek csak kis töredékében
hoztak halálos ítéletet és azokat sem hajtották
mindig végre.

A mű rengeteg hitélet-történeti, vallási' nép
szokás-adatot tartalmaz a néprajz, nyelvészet,
jogtörténet számára izgalmas adatokon kivül.
Népünk mindennapi életébe a bírósági peranya
gok általában, de ezek a periratok különösen

mély bepillantást engednek.
Természetesen tanult emberek is, tehát papok

is nagy számban hittek a boszorkányságban.
Könyves Kálmán szállóigévé vált törvénymonda
ta - "de strigis, quae non sunt, nulla quaestio
fiat" - nem vonatkozhatott a boszorkányokra,
mert ő sem előzte meg fél évezreddel saját korát,
bármily tanult, felvilágosult ember volt is. A hit
szakadás után katolikus és protestáns papok, ne
mesek, tanult emberek között nincs különbség e
tekintetben. "A századokhoz hozzátartozott a
boszorkányokban való hit, tehát hittek bennük
~ korra, társadalmi állásra, felekezétre való kü
lőnhség nélkül - nem előzhettékmeg korukat" 
írja Schram. Csak 19. századi feliratokban olvas
ható ilyesmi az okiratok dorsumán: "Boszorká
nyokróli ostoba tanúvallomások". Komáromy
Andor, aki a századfordulón foglalkozott a bo
szorkányperekkel, megállapitotta már: "az bo
szorkányság állapotja igen homályos. és az em
beri okosság nehezen penetrálja.'

Schram Ferenc életpéldája és életműve szé
pen példázza: hogy kedvezőtlen külső körülmé
nyek között, szdkös egyéni pénzzel is lehet jelen- ,
tőset alkotni, ha valakit olyan hivatásszeretet
hevít, mint őt. 52 évesen ment el és mégis gaz
dag örökséget hagyott hátra.

Rosdy Pál

•
Erdélyi Magyar
Szótörténeti Tár

Nemrégen jelent meg Szabó T.,Attila író, nyel
vész és etnográfus, a Babes-Bolyai Tudomány- .~

egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének
ny. professzora szerkesztésében az Erdélyi Ma
gyar Szótörténetí Tár III. Elt-Felzs kötete 1164
oldalon. (Az L A-C kötete 1127 oldalon
1975-ben, a II. Cs-Elsz kötete 1219 oldalon
1978-ban látott napvilágot a bukaresti Kriterion
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