
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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kiadásában, a Magyar Népköztársaság és Romá
nia Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási
megállapodása értelmében. Szabó T. Attila pro
fesszor több mint félszáz esztendős gyűjtésének,

nyelvtörténeti kutatásainak eredményét össze
foglaló munkája az Erdélyi Magyar Szótörténeti
Tár.

A magyar szófejtő-szótörténeti kutatásban a
XVIII. század második felében Sajnovics János
(1733-1785) nyelvtudós, jezsuita szerzetes tanár
és Gyarmathi Sámuel (1751~1830) kolozsvári

. nyelvész és orvos kis részben már megelőzték a
tudós szerzőt. A Magyar Tudományos Akadémia
is .kiadta a Nyelvemléktárt (a régi magyar nyelv
emlékeket tartalmazó gyűjteményt):az első soro
zat HV. kötetét Döbrentei Gábor (1785-1851)
költő, szerkesztő 1838 és 46 között; halála után
az ő hagyatékában maradt IV. 2. és V. kötetet
Volf György (1843~1897) nyelvész, tanár
1888-ban jelentette meg. A második sorozat
(Nyelvemléktár) I-XV. kötete 1874 és 1908 közt,
a harmadik sorozatból (Új Nyelvemléktár) XIV.
kötete 1874 és 1908 közt, a harmadik sorozatból
(Új Nyelvemléktár) viszont már csak az első kö
tet Mészöly Gedeon (188(}-1960) nyelvész szer
kesztésében Bécsi Kódex CÍmmel- 1916-ban ke
rült kiadásra. A MTA kiadott még más szótörté
neti forrásokat is, mindezek azon ban csak a kö
zépkor végi és az újkor eleji magyar nyelvemlé
kekkel foglalkoztak.

A magyar nyelv finnugor rokonságának tisz
tázása érdekében folytatott nagyarányú kutató
munka után a múlt század végén a magyar nyelv
történeti és finnugor összehasonlitó nyelvtu
dományi vizsgálódások előrehaladtával szüksé
gessé vált egy olyan gyűjteményes WŰ megalko
tása, mely a történeti magyar nyelv hiteles ada
tokkal alátámasztott szókincsét teljes egészében
magában foglalja. Így született meg a Magyar
Nyelvtörténeti Szótár három kötetben Szarvas
Gábor (1832-1895) nyelvész és Simonyi Zsig
mond (1853-1919) nyelvtudós, egyetemi tanár

/ szerkesztésében 1890 és 1919 között, A szer
kesztők középkori kódexeinket, a nyomtatott
munkák szóanyagát a nyelvújítás kezdetéig dol
gozták fel, de.kutatási körük nem terjedt ki a
levél- és kézirattárak gazdag anyagára. Sírnonyi
Zsigmond teremtette meg az összehasonlító
mondattant, melyekkor az európai nyelvészet
ben is egyedülálló volt.

A múlt század történeti forráskiadványainak
és levéltárainak ismerete késztette Szamota Ist
ván (1867-1895) nyelvtörténészt arra, hogy a
rendelkezésre álló anyagot feldolgozza és rend
szerezze. Megalkotta a Magyar Oklevéltárt. Hir
telen bekövetkezett halála után Zolnai Gyula
(1862-1949) nyelvész, egyetemi tanár szerkesz
tésében jelent meg a mű. Később Gombocz Zol-
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tán (1877-1935) nyelvtudós, egyetemi tanár 
aki 1914-től 1920-ig a kolozsvári egyetemen az
urál-altáji összehasonlító nyelvészetet adta elő 
es Melich János (1872-1963) nyelvész, egyetemi
tanár vállalkoztak egy nagyméretű Magyar Eti
mológiai Szótár, a szófejtó-szótörténeti munka
elkészítésére. Gombocz halála után Melich egye
dül folytatta a munkát. Sajnos ez a próbálkozás
is - Melich halála miatt - félbemaradt. Bárczi
Géza (1894-1975) nyelvész, akadémikus folytat
ta és kiadta a Magyar Szófejtő Szótárt 1941-ben.
Ugyancsak az ő vezetésével jelent meg a Magyar
Nyelv Értelmező Szótára hét kötetben 1966-ban.

Az eddig leírtak ismeretében tudjuk igazán ér
tékelni Szabó T. Attila munkásságát. A magyar
szótörténeti anyaggyűjtés viszonylagos szegény
sége és fogyatékosságai már 'évtizedek óta arra
késztették őt, hogy a gyűjtésbeli hiányok valame
lyes pótlása céljából egy új, az eddigieknél vala
mivel gazdagabb szótörténeti gyűjtemény anya-··
gát állítsa össze, illetve az összegyűjtött anyagot
közzetegye. Vállalkozásában már eleve bizonyos
egyoldalúsággal kellett számolnia. Ugyanis egy
részt a munkahelyhez kötöttség miatt csökkent
lehetőségei, másrészt aszótörténeti kutátás
nyelvföldrajzi igényei területi korlátokat állítot
tak elé célkitűzésének megvalósításában. Éppen
ezért, amint azt előszóban olvashatjuk: "Csak ar
ra vállalkozhatott, arra kényszerült vállalkozni,
hogy a számárá elérhető erdélyi keletkezésű le
véltári anyag földrajzi korlátainak tekintetbe vé
telével vonja meg a szótörténeti érdeklődés terü
leti határait. Így született meg előbb a Magyar
Oklevél Szótár, majd végleges formájában az Er
délyi Magyar Szótörténeti Tár terve."

Szabó T. Attila külön érdeme, hogy éppen egy
kevéssé feltár.t földrajzi terület eddig figyelmen
kívül hagyott anyagát dolgozta fel és tette köz
kinccsé, amellyel felbecsülhetetlen szolgálatot
tett a romániai tudományosság ügyének és tekin
télye növelésének. Külön elismerésre méltó,
hogy ez a Szótörténeti Tár három, magyar, ro
mán és német nyelvű értelmezéssel jelent meg.

A kötetsorozat a továbbiakban igen használ
ható kézikönyve lesz nemcsak a magyar nyelv
történettel foglalkozó szakembereknek, hanem
az erdélyi és az egyetemes magyar művelődés

történet kérdései iránt érdeklődő kutatóknak is.
Természetesen nem nélkülözhetik a magyar
nyelv- és irodalomtanárok, azIrók, költők, mű

fordítók, lapszerkesztőksem. Érdekes és élveze
tes olvasmánya lehet a magyar nyelv és iroda
lom kedvelőinek is.

A szócikkeket románul Kelemen Béla, néme
tül Nagy Jenő,. magyarul Sz. Csáti Éva és Szabó
T. E. Attila értelmezték. az anyagrendezést Sza
bó T. Judit végezte.

Cs. A.


