
ami a külföld előtt azt a látszatot keltheti, hogy a magyar ifjak erre a pályára nem 
alkalmasak."5 A Szencen végzettek zöme azonban nem került az állami, kamarai bányák, 
kohók hivatalaiba. Az ország és a birodalom szinte minden részébe szétszóródtak, 
termékeny munkával segítve a magyarországi területek felmérését, vizek, utak szabályozását, 
kijelölését, ásványok, kőzetek lelőnelyeinek összeírását, minősítését.6 

A szenei kollégium épületei 1776-ban leégtek, s a tanárok és hallgatók az 1765-ben 
alapított, szintén piarista kézen lévő tatai gimnáziumba költöztek át, és ott folytatták 
munkájukat . Ez időben folytak már a Habsburg-birodalom egységes iskolaszervezetének 
munkálatai, és az új tanulmányi rendben már nem szerepelt külön felső- és középszintű 
pénzügyi, gazdasági és földmérési intézmény. A Collegium Oeconomicum újjászervezésére 
sem került sor — az intézmény ilyen formájában 1780-Dan befejezte működését. 

A szenei kollégium nagymértékben hozzájárult a magyarországi földmérési és igazgatási 
kultúra kiterjesztéséhez. Létrejöttét és működését a hazai műszaki felsőoktatás közvetlen 
előfutáraként tekinthetjük.7 Végzettjei — approbatus Ingenieur, figurans ingenieur — 
megnevezéséből került ki az elnépiesedett inzsellér megnevezés. A mérnök szó — a 
bizonytalan eredetű mér szóból fejlesztve — csak 1834-től került be az általános magyar 
szóhasználatba.8 

Dr. Krisztián Béla 

Istvánffy Gyula, 
a palóc népélet 
kutatója 

Istvánffy Gyula 125 esztendeje, 1863. november 20-án született Miskolcon, egy szegény 
kékfestőmester gyermekeként. Iskolába Miskolcon és Egerben járt, a továbbtanuláshoz 
azonban kevés volt apja jövedelme, ezért beállt a minorita rendbe. Egy évig Nyírbátorban, a 
Báthori család által alapított kolostorban volt novícius, majd 1881-ben Nagyenyedre került 
elemi iskolai tanítónak. 1882-ben kilépett a rendből, pénzügyi fogalmazónak készült, az 
adófelügyeletnél vállalt munkát . A következő évben Budapesten az állami pedagógiumban 
nyelv- és tör ténet tudományi polgári iskolai oklevelet kapott . Ezt követően két évig Párádon 
nevelősködött a Károlyi családnál. Itt kezdett el érdeklődni a parasztság iránt, az első 
gyűjtései ebből a korból valók. Szeretett volna állami iskolában elhelyezkedni, de ez csak 
1888^után vált valóra, amikor Liptószentmiklósra került tanítani. Ottani tanítóskodása alatt 

kBendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon. Akadémiai, 1958. 30—31. old. 
Zelovich Kornél: A Magyar királyi József nádor Műegyetem és a hazai felsőoktatás története. 

Bp., 1922. 28—33. old. 
8Kunoss Endre: Szófüzér vagyis a tudomány, művészség, társalkodás és költészet újonnan 
alkotott vagy fölélesztett szavainak jegyzéke. Pesten, 1834. 
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szlovákoktól is gyűjtöt t . 1 Nyaranta visszatért a palóclakta területre gyűjteni, és levelezésé-
ben állandóan tartotta a kapcsolatot az Ethnographia szerkesztőségével, mely ekkor 
rendszeresen helyet adott írásainak. 

1901-től Breznóbányán volt iskolaigazgató, ahol történelmi előadásokat tar tot t , tanköny-
vet írt történelemből a polgári iskolák III-IV. osztálya számára. 1908-ban visszaköltözött 
szülővárosába, a miskolci polgári leányiskola igazgatója lett, s ugyanettől az évtől a 
Borsod-Miskolci Múzeum külső munkatársa volt 1921-ben bekövetkezett haláláig. 

1890 karácsonya előtt jelent meg 9, még Párádon gyűj töt t meséje. A kötetet bevezető 
előszó megírására az igen nagy tekintélynek örvendő Mikszáth Kálmánt kérte fel két 
levélben is, aki azonban válaszra sem méltatta. A kötetet, amelyre a sajtóban kedvező kritikát 
kapott , ennek ellenére neki ajánlotta. 

Megalakulásakor tagja lett a i Magyar Néprajzi Társaságnak és az Ethnographia első 
számában megjelent két cikke. 2 Az 1890-es években szívesen adott helyet az írásainak a 
Turisták Lapja is. 1894-ben önálló munkaként jelent meg a Palócz néprajzi tanulmányok, a 
Néprajz i Füzetek 2. köteteként. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben 1900-ban megjelent, Magyarország-
ról szóló VII. kötetbe őt kérték fel a palócokról szóló összefoglaló tanulmány megírására, 
ami jelzi, hogy ekkor már mint a palóc etnikai csoport leg ismer tAb kutatóiát tartják számon. 
Az 191 l -ben megjelent A Borsod megyei palóczok című munkáját Bodgál Ferenc mintasze-
rűen megírt tanulmányként értékelte. 

1895-ben fordult érdeklődése a dél-borsodi matyók felé, akikkel korábban senki nem 
foglalkozott a néprajz tudomány képviselői közül. Részletes ismertetésük, életük első 
tudományos igényű leírása Istvánffy Gyulától származik. Először az Ethnographiában, egy 
évvel később könyvalakban jelentette meg A borsodi matyó nép életé-t, saját illusztrációival. 
Véleménye szerint a matyók a palócok egyik ága, erre mutat nyelvük, szokásaik és 
családszervezetük hasonlósága is. Munkája tudományos igényű: bemutatja a nagycsalád 
változását, a matyó sutnmásság kialakulását, viseletüket, házaikat, életüket, mindennapjai-
kat. Összehasonlította a mátraalji palócokat a borsodiakkal, a matyókkal is. 

Munkái nem romantikus szemléletű népélet-leírások, azonban a századforduló tudomá-
nyos életének hatása — esetenként hibái is — kimutathatók az írásaiban. Gyakran vélt 
felfedezni közvetlen kapcsolatot a magyar szokások és más kulturális kö rök népeinek 
hasonló szokásjelenségei között . A matyó házassági szokáskör leírásánál pl. megjegyezte: „S 
a matyó szokások e része teljesen ázsiai eredetre vall. Amint , a török népnél, éppúgy a 
matyónál sem ismeri a házasulandó legény leendő menyasszonyát , hanem az ő tudta és 
beleegyezése nélkül édesanyja maga szemeli ki a leendő m e n y e t . . . "4 

A századforduló szellemi irányzatának, a meginduló néprajzi vizsgálódások hivatalosan is 
deklarált céljának megfelelően őt a néplélek megismerése vezette a palóc-kutatásaiban. 
„Hiszen igaz — í r ja—, hogy némi együgyűség is jellemzi őket , hanem aki közelebbről ismeri 
e népet kedélyvilágának megnyilatkozásában, foglalkozásában, eszejárásában, az a palócot 
minden együgyűsége, szűk eszmeköre s babonás természete dacára is egészscges gondolko-
dású, értelmes népnek fogja tartani, s kiben azonfelül a józan gondolkodás egy bizonyos 
fokú elmésséggel is párosul."5 

Vizsgálódásaiból nem maradtak el az antropológiai megfigyelések; termet, alkat, haj, 
szem, sőt még az arcszín leírása sem. Gyű j tö t t még háztípust, berendezést, lakodalmi, 
születési, keresztelési, temetkezési szokásokat, nyelvészeti adatokat.Volt módja a századfor-
dulót követő életmódváltozás előtt bejárni azokat a falvakat, amiket később a földrajzi térség 
iparosítása átalakított, Igyekezett írásos forrásokat is felkutatni — pl. városi levéltárak 
anyaga —, amennyire ezt a vidéki életmód lehetővé tette. Mintegy 43 faluról tudunk, ahol 
gyűjtöt t . 

'Istvánffy Gyula: Felvidéki tót babonák, Ethnographia 1894. 338-351. old. — Liptómegyei tót 
babonák, Ethnographia 1902. 31-38. old. ; 268-271. old.; 316-319. old. 
2Istvánffy Gyula: Egy török és egy palócz népmese rokonsága, Ethnographia 1890. 223-226. old. 
— Egy kis adalék a palócz nép babonáihoz, Ethnographia 1890. 295-299. old. 
3Bodgál Ferenc: Bevezető. In: Palóc népköltési gyűjtemény, Herman Ot tó M ú z e u m Néprajzi 
Kiadványai Miskolc, 1963. 12. old. 
4Istvánffy Gyula A borsodi matyó nép élete, Ethnographia 1896. 166. old. 
5Istvánffy Gyula: Ú j a b b adalékok a palóczok néprajzához, Ethnographia 1894. 185. old. 
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Istvánffy Gyulát mindezek mellett is elsősorban mint a palóc népköltészet gyűjtőjét ismeri 
a néprajz tudomány. Publikációinak nagyobbik hányada népdalok, népmesék leírását 
tartalmazza, és legjelentősebb — életében ki nem adot t — munkájának a Palóc népköltési 
gyűjteményt tartja a tudománytör ténet . Ezen írásainak nagy része nem is lépi túl az 
adatközlés szintjét, aminek — mint levelezéseiből tud juk — egyik oka volt, hogy nem tudot t 
hozzájutni azokhoz a könyvekhez, összehasonlító dolgozatokhoz, amelyekbőlkellő ismere-
tet és támpontot kaphatott volna a munkájához. 

Arról, nogy a gyűj tőúton hallott népmeséket milyen módszerrel jegyezte le: azonnal, 
pontos szöveghűséggel, vagy utólag, emlékezetből, „javított-e" raj tuk stilisztikailag, s ha 
igen, mennyit, nem sokat tudunk. Hiszen Istvánffy korában — lévén a népköltészet gyűjtői 
foként irodalmárok — általános volt a lejegyzett népmesék átírása, stilisztikai módosítása, ö 
maga egy helyen így írt erről: „Népmese költészetünk két borsodi termékét van szerencsém 
ezúttal e lapok t. olvasóinak bemutatni , amelyeket a városi civilizáltabb néppel vajmi keveset 
érintkező pusztai ember ajkáról lestem el és tettem papírra, lehetőleg azon Kifejezésekkel és 
szólásmondásokkal, amint azokat a mesemondó ajkáról hallottam, bár nem egy helyen nem 
a f inomabb ízléssel megegyező szavát kényteleníttettem használni, de csak azért, nehogy a 
népköltészet géniusza ellen elkövetett szentségtöréssel vádoltassam."6 

Jellemző volt rá — megelőzve ezzel kortársai egy részét —, hogy a közölt adatoknál, 
szokásleírásnál pontosan megjelölte a gyűjtőhelyet, időnként a változatokat, eltéréseket is 
feltüntette, és ügyelt a fonetikus lejegyzésre, ami a nyelvészeknek szolgál a nyelvjárásvizsgá-
latoknál megbízható adatként. 

A népköltészetnél sem tudta Istvánffy Gyula kikerülni azt a csábító csapdát, hogy két 
távol eső népköltészetben megjelenő hasonló motívumokból közvetlen Következtetést 
vonjon le. Az Etnographia első számában Egy török és egy palóc népmese rokonsága címmel 
jelentetett meg egy írást, amelyre Katona Lajos reflektált, bizonyítva a probléma árnyaltabb, 
mélyebb voltát. 

Legnagyobb munkája, a Palóc népköltési gyűjtemény igen hosszú utat tett meg a 
megjelenésig. A Kisfaludy Társaság 1872 óta adta ki a köteteit egy-egy tájegység népköltésze-
tének összefoglalásából — Magyar Népköltési Gyűj temény címmel. 1912-ig 13 kötet jelent 
meg a sorozatban. Istvánffy Gyula tervei szerint ennek lett volna egyik kötete az általa 
összegyűjtött palóc népköltészeti anyag. 

A sorozat szerkesztőjével, Sebestyén Gyulával folytatott levelezéséből tudjuk, hogy 
1912-ben elküldte az anyagot Vargha Gyula főt i tkárnak, aki jegyzetekkel való ellátás végett 
visszaküldte azt. Ezt a munkát azonban az összehasonlításhoz leltétlenül szükséges könyvek 
hiányában elvégezni nem tudta. Az első világháború kitörése megakadályozta ennek a 
megjelenését, majd pedig az 1921-ben bekövetkezett halála miatt egy időre a családja is 
elfeledkezett erről az anyagról. 

1958-ban Bodgál Ferenc találta meg Istvánffy lányánál a kéziratot, amit 1963-ban, 
születésének 100. évfordulója tiszteletére adtak ki. Több mint 500 népdalt, köszöntőt , 
gyermekjátékot, mesét, találós kérdést tartalmaz az a gyűjtemény, amely Bodgál Ferenc 
szerint „kora színvonalán áll, felosztása a hasonló jellegű művekkel megegyezik".8 Hiány-
pótló kötet, hiszen a magyarság ezen igen jelentős etnikai csoportjának népköltészetéről 
mindmáig ez ad hiteles képet a századfordulóról. 

Istvánffy Gyula mintegy 30 éven át gyűjtötte a palócság szóbeli hagyományait , jegyezte le 
mindennapjait , életmódját. Eközben tanított, tankönyvet írt, előadásokat tartott. Rendkívül 
szerény, csendes ember volt, aki a néprajz iránt érdektelen kisváros korlátai ellenére kortársai 
által elismert kuta tó tudott lenni. Egészen a XX. század közepéig őt tarthatjuk a palócság 
egyetlen olyan vizsgálójának, akinek a célja egy etnikai csoport minden lehetséges szempont-
ból történő megismerése volt. 

Emlékét ma Miskolcon egy róla elnevezett általános iskola, valamint a Herman O t t ó 
Múzeum évenként meghirdetett Istvánffy Gyula Honismereti Pályázata őrzi. 

Vida Gabriella 

k Borsod Megyei Lapok, 1886. okt . 26. és 29. old. 
Katona Lajos: Megjegyzések a török-palócz párhuzamhoz I-II. Ethnographia 1890. 227-231. 

old.; 364-371. old.) 
sBodgál Ferenc: i. m. 19. old. 
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