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Pávai-Vajna Ferenc a néprajzkutató 

dr. Hála József

Pávai-Vajna Ferencnek a földtudományok területén ki
fejtett munkásságát jól ismerik a földián és a rokontudo
mányok művelői, maradandó eredményeit már többen ismertet
ték és értékelték /Csiky G. 1964, 1965, 1976, 1977,1982,1986, 
Kaszap A. 1981, Kiss J. 1982, Papp F. 1965, Szalai T. 1977, 
Széky F. 1964, Földtani Közlöny 1960, 1964/, azonban csak 
kevesen tudják, hogy a jeles geológus néprajzi gyűjtéssel 
is foglalkozott. A néprajzkutatók ugyan számon tartják ez- 
irányu tevékenységét, de azt /ismereteink szerint/ mindmáig 
csak Gunda Béla /1986/ méltatta egy rövid Írásában.Bár nép
rajzi kutatásokat csak rövid ideig végzett és publikációi
nak száma sem nagy, eredményei mégis figyelemre méltóak, 
ami /reméljük/ az alábbiakból is kiderül.

A csongvai születésű Pávai-Vajna Ferenc 1898-ban ke
rült a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba, ahol a gimnázium 
nyolc osztályának elvégzése után 1906-ban érettségizett.
A kollégiumban eltöltött évek meghatározó jelentőségűek 
voltak életének és sorsának alakulására. A jó képességek
kel megáldott, minden uj iránt nyitott, széleskörű érdek
lődésű diák a nagyenyedi évek alatt néhány kiváló tanár 
segítségével és támogatásával messzemenően kielégíthette 
szinte csillapíthatatlan tudásszomját. Nem tartozott az 
első tanulók közé, de ami érdekelte, azzal elmélvülten 
foglalkozott és e témakörök ismeretében messze túlszár
nyalta diáktársait. A gimnáziumi tantárgyak közül első-
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sorban a természetrajzot, a földrajzot, valamint a törté 
nelmet szerette és tanulta szivesen, ami tanulmányi ered
ményeiben és tükröződött /Értesitő 1899. 1%3., 1900. 102., 
1901. 113., 1902. 118., 1903. 151., 1904. 157., 1905.140., 
1906. 147./:
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1898-1899 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
1899-1900 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1

I 1900-1901 1 2 2 1 2 1 . 2 3 1 2 1
1901-1902 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
1902-1903 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2
1903-1904 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1
1904-1905 2 3 3 3 fm 3 2 3 3 1 3 1
1905-1906 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1

Az egyik, már idős korában papirra vetett Írásában 
igy emlékzett vissza a nagyenyedi diákévekre /Pávai-Vajna F. 
1962. 33-34./:

"Nem tekintettek csodagyereknek, nem is voltam az,csak 
egyszerűen nem olyan, mint a többi. Nem voltam játékos, csak
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belekóstoltam, s már meguntam. Mezőt, erdőt, vagy legalább 
is a kollégiumi nagy kertünket jártam, s a Sétatérről ki- 
lopózkodtam az őrhegyre és Bükkös-laposra. Rovarokat, kő
zeteket, kövületeket, régiségeket, néprajzi érdekessége
ket gyűjtöttem, figyeltem meg. Tanáraink ezt szerették. 
Negyedik gimnazista korom óta már kulcsot kaptam a nagy 
természetrajzi gyűjteményünkhöz, tiz perces szünetekben 
is oda szaladtam be, hogy lássam valamelyik preparátumon 
nem kell-e valamit igazitani. Esténként a 8 órai mustra 
után, amikor az internátusbán a többiek lefeküdtek, én 
csak az ágyamat vetettem meg, s osontam a folyosókon a 
gyűjteménybe. Éjfél előtt ritkán kerültem ágyba, de fo
gyott a rovartü, szaporodtak az üveges készítmények, s a 
kicsi és nagy állatcsontvázak. Amig a csontok kifőttek, 
bújtam a könyveket, s kivonatoltam, hogy ismertessem a 
tanulótársaimmal. Biró Lajos uj-guineai levelei a Termé
szettudományi Közlönyben, vagy Apáthy István idegprepará
tum vizsgálatainak leiársai az Állattani Közleményekben, 
külön élvezet volt számomra, mint ötödik gimnázistának, 
aki akkor Írtam az első közleményemet a Rovartani Lapokba 
/1903/. Rövidesen a helybeliKözérdek-ujság is közölte út
leírásaimat és néprajzi megfigyeléseimet, pedig a szigorú 
Lázár István tanárunk szerkesztette.

Dr. Szilády Zoltán természetrajz tanár, később egye
temi magántanár, debreceni előadó és budapesti muzeumőr 
volt az első szakmai tanítómesterem. A természettudományok 
rajongója, szakiró, kritikus és ujitó darwinista, aki a 
természettudományok jövőjét tanította és megtanulását szi
gorúan megkövetelte. Tanulótársaimnak réme volt, de mi na
ponta együtt dolgoztunk, velem csinálta gyűjtő kirándulá
sait, a társaságában ismertem meg az első geológusokat,
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olyan asszisztens-félének tartott. Ennek köszönhetem,hogy 
a többi tanáraink elnézték szaktárgyaikkal szemben - nem is 
titkolt - elfogultságomat.

Mindjárt az elején a vallástanár rajtacsipett, hogy 
biblia olvasás alatt, az a vastag fekete kötésű könyv előt
tem Darwin egybekötött két főműve, de azért jelesem volt 
mindig, mert felelni tudtam. Farnos Dezső tanár ur már egész 
órát elfilozofált egy német órán a materializmusról, amikor 
kitűnt, hogy materialistának tartom magam. Az ő sokoldalú 
tudásával ő is az volt. Az is egy óra nyeresége volt az el- 
készületleneknek, amikor Molnár Károly osztályvezetőnk nem 
tudott belátásra birni az egyik órája alatt, amikor bejelen
tettem, hogy nem érek reá többet tanulni a latin, görögből 
és matematikából, mert annyit már tudok, amivel nem bukha
tok el. Kereken kijelentettem: nem szeretem ezeket a nem 
természettudományi tananyagokat.

Az erdélyi babonák és népies gyógymódok földrajzi 
elterjedése tanulmányomon dolgoztam már akkor, s Szilády 
sürgetett, mert a pesti Néprajzi Társaságban bejelentette 
dolgozatom ismertetését /meg is jelent az Ethnographiában, 
s néhány más néprajzi Írásom a Múzeumi Értesítőben/.

A természetrajzi jutalmat minden évben én kaptam,még 
érettségista koromban is..."

A visszaemlékezés fent idézett részéből kiderül,hogy 
Pávai-Vajna Ferenc "első tanitómestere" Szilády Zoltán volt.
A kiváló, nagytudásu pedagógus azonban nemcsak a természet- 
tudományokat, hanem a néprajztudományt is megszerettette 
vele. Szilády Zoltán 1901—tői tanított természetrajzot a 
nagyenyedi kollégiumban és mint kutató, elsősorban a zooló
giában ért el jelentős eredményeket, de botanikával,valamint
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művelődéstörténettel és nyelvészettel is foglalkozott 
/Kenyeres Á. 1969. 1 1 2 J .  Néprajzi munkássága is jelentős 
volt, számos publikációja jelent meg a tárgyi néprajz /pl. 
földművelés, épitkezés, tűzhelyek, viselet, közlekedés és 
szállítás/, a szellemi néprajz /pl. tánc, gyermekjátékok/, 
a néprajzi tudománytörténet /Kriza János, Herman Ottó, 
Ecsedi István, Biró Lajos/ és a népnyelv /pl. állatnevek, 
kun nyelvtöredék/ köréből egyaránt /Vö. Cs. Sebestyén K. 
1942.17., Szendrey Zs. 1942. 24., Módis L. 1956. 172-184/. 
A Bethlen Kollégiumban évekig kezelője volt az Elekes Ká
roly és Herepei Károly által megalapozott /Lukinich 1.1926. 
157, 158, 221, 222./ természetrajzi és földrajzi gyűjte
ménynek és Lázár Istvánnal 1904-ben létrehozott egy nép
rajzi gyűjteményt is /Lukinich I. 1926. 233./. Ez utóbbi 
gyűjtemény a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelő
sége támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a nép, 
elsősorban Alsó-Fehér vármegye népének "eredeti tárgyait, 
készítményeit, viseletét, eszközeit összegyűjtse a közön
ség okulására és a néprajzi tudomány gyarapítására." 
/Értesitő 1905. 55./ A gyűjtemény 1907 végén 514 db /Ér
tesítő 1909. 80./, az 1920-as évek közepén már mintegy 
1500 db tárgyból /tűzhelyek, gazdasági eszközök, szőtte
sek, himzések, viseletek, irott tojások, cserépedények, 
stb./, valamint fotókból és rajzokból állt. A kollekció 
értékes részét képezte az egykori tanítvány, a későbbi 
hires utazó, Fenichel Sámuel mintegy 100 db-ból álló uj- 
guineai anyaga /Lukinich I. 1926. 233., Vita Zs. 1937. 
246-247./.

Pávai-Vajna Ferenc mindkét gyűjtemény gyarapításá
ban aktivan részt vett. Természetrajzi és földrajzi gyűj
temény: A növendékek sorából különböző készítmények elő
állításával elsősorban Pávai Vájná Ferencz és Papp Gyula
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VI. o. tanulók tűntek ki, akik ezért külön jutalomban is 
részesültek." /Értesitő 1904. 69./. Néprajzi.gyűjtemény: 
"A gyűjtés és rendezés körül Pávay Vájná Ferencz Molnár 
József, Fogarasi István és Papp Gyula VII. o. tanulók 
segítettek." /Értesitő 1905. 56./, "Az ifjúság köréből 
Kiss Sándor képezdei növendék, Pávay Vájná Ferencz VIII.o 
tanulók hoztak ajándékokat." /Értesitő 1906.66./. Pávai- 
Vajna Ferenc még akkor is ajándékozott tárgyakat a nép
rajzi gyűjteménynek, amikor már elhagyta a kollégiumot 
/Értesitő 1909. 80./.

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi érdeklődésének kibon
takozására feltehetően nemcsak Szilády Zoltán volt hatás 
sál, hanem olvasmányai is, hiszen a kollégium jól felsze 
relt könyvtárában számos néprajzi tárgyú folyóiratot és 
könyvet is olvashatott. Pl. az oláhlapádi babonákról és 
népies gyógymódokról szóló dolgozatában, azok földraj
zi elterjedésének bemutatásához 23 néprajzi müvet hasz
nált fel, amelyet mind a Bethlen Kollégium könyvtárában 
tanulmányozott /Pávay Vájná F. 1907a. 215-216./. E ta
nulmányáról jegyezte meg Gunda Béla /1986/, hogy a szer
ző "kitünően" tájékozott volt a tárgykör irodalmában is.

Bővitette néprajzi ismereteit a magyar irodalom 
órák alatt is. E tantárgy keretében a tanárok néprajzi 
témákat is érintettek. Pl. 1900 és 1904 között a követ
kező néprajzi témák is szerepeltek a IV., V., VI., VII. 
és VIII. osztályos tanulók magyar Írásbeli feladatai 
között: "Népviselet szülőföldemen", "A temető", "A tűz 
használata, az emberi művelődés kezdete", "Havasi köz
ség /kiránduláson szerzett közvetlen tapasztalatok alap
ján/", "A népmonda és népmese", "A pákászvilágról", 
Szülőhelyemnek /vagy vidékének/ köznépe egy ünnepnapon"
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"Keressük ki Toldi II. énekéből az ismert népies szólá
sokat, s irjuk le úgy, ahogy mi hallottuk","Enyed piaczá- 
nak reális és ideális rajza", "Földmives emberek élete 
télen" /Értesítő 1901. 73-74., 1902. 80-81., 1903.110-111., 
1904. 114-115./.

Pávai-Vajna Ferenc 1905 és 1909 között 6 néprajzi 
cikket és tanulmányt publikált, amelyek anyagát egyrészt 
nagyenyedi diákévei alatt, másrészt az érettségi utáni 
néhány évben gyűjtötte.

Első Írásai az Alsó-Fehér vármegyei Gazdasági Egye
sület hivatalos közlönyében, a "Közérdek" cimü lapban je
lentek meg. Ezt az újságot egyik kollégimi tanára, Lázár 
István szerkesztette. E lapban elsősorban útleírásait és 
tájleirásait közölték /pl. Pávay V. F. 1905a/, de ebben 
látott napvilágot első néprajzi közlése is az Attila hun 
uralkodó koporsójával és elásott kincseivel kapcsolatos 
néphagyományról /P.V.F. 1905b/.

Első nagyobb néprajzi tanulmánya 1907-ben jelent 
meg az oláhlapádi babonákról és népies gyógymódokról.
E tanulmányban 4 csoportra osztva 69 babonát irt le, va
lamint emberi betegségek 73-féle és állati betegségek 53- 
féle népies gyógymódját ismertette, és kísérletet tett 
azok földrajzi elterjedésének megállapítására is /Pávay 
V.F. 1907a/.

1907-ben még két néprajzi tanulmányt publikált.
Az egyikben a nyirmezői és remetei románok szénégetését 
irta le, a tevékenységet 2 fényképpel illusztrálta /Pávay 
V . F .  1907b/, a máikban pedig a hidasi román kőfaragók 
által mészkőből készített és a környékbeli településeken
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használt méhkasalaku vízszűrőket mutatta be /Pávay V.F. 
1907c/. Ez utóbbi dolgozatát is két fényképpel tette 
szemléletesebbé.

1908-ban részletes leirást adott és 2 fényképet kö
zölt a nyirmezői és a felsőorbói románok meszégeteséről 
/Pávay V.F. 1908/, 1909-ben pedig az Aranyos-menti Lup- 
sán és az Alsó-Fehér megyei Pilis-hegyen alkalmazott kez
detleges /gúzzsal átkötött leveles faágon történt/ buza- 
és szénaszállitást mutatta be egy fénykép kíséretében 
/Pávay V.F. 1909/.

A fenti 6 publikált néprajzi Írása mellett egy 11 
oldalas kéziratos tanulmánya is fennmaradt ugyanebből az 
időszakból. Ebben az oláhlapádi népszokásokról /husvét, 
Szent György nap, karácsony/ irt /Pávay V.F.1908./. Ez 
a tanulmány Sebestyén Gyula hagyatékából került elő,aki 
abban az időben /Munkácsi Bernát mellett/ az "Etnographia" 
egyik szerkesztője volt. Pávai-Vajna Ferenc valószínűleg 
e tanulmányát is a Magyar Néprajzi Társaság folyóiratában 
akarta közölni, de erre /általunk ismeretlen okok miatt/ 
nem került sor.

Pávai-Vajna Ferenc a nagyenyedi Bethlen Kollégium
ban 1906-ban tett érettségi vizsgát, nevét az iskolai ér
tesítőben a 16 "egyszerűen érett" tanuló között olvashat
juk /Értesítő 1906. 149./. 1906 őszén beiratkozott a bu- 
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem természetrajz, kémia 
es földrajz szakára, de akkor még nem döntötte el, hogy 
fő hivatásának melyik tudományt fogja választani. Egyik 
visszaemlékezésében erről a következőket irta /Pávai V.F. 
1943. 27-28./:
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"A nagyenyedi Bethlen kollégiumban már amolyan 
asszisztens-féléje voltam a természetrajz tanáromnak 
s igy azt jósolták, hogy természetrajz tanár, vagy or
vos válhatik belőlem. Orvosnak nem mehettem, mert örök 
életemben sirva fakadtam, ha szenvedő, ha beteg embert 
láttam; tanár meg a világ minden kincséért sem lettem 
volna, úgy megcsömöröltem már akkor annak a gondolatá
tól is, hogy olyan makacs nebulókkal legyen dolgom egy 
életen keresztül, mint amilyennek magamat ismertem meg.

Majd csak leszek valami, s hogy lehessek, végig
hallgattam minden köteles és nemköteles tárgyat. Aki 
csak neves tanár előadott az 1910-es esztendők előtti 
években a pesti egyetemen Beöthy Zsolttól Eötvös Lorán- 
dig, azt én mind végighallgattam. Négyessy László iro
dalmi stílusgyakorlatain én, a természetrajz-kérnia-föld- 
rajzszakos voltam a sereghajtó szénior. Nagyon szerettem 
ezeket a stílusgyakorlatokat, mert lehetett kritikát mon 
dani, de már a verseimet álnéven olvastam fel. Kacérkod
tam a néprajzzal, földrajzzal, földtannal, állattannal, 
madártannal, őstörténelemmel s még mindig nem tudtam, mi 
lyen révbe fogok kikötni..."

Tehát egyetemi évei alatt többféle tudománnyal 
/köztük a néprajzzal is/ "kacérkodott", végül Koch An
tal professzor hatására a geológiát választotta /Pávai 
V.F. 1943/ és nála is doktorált 1910-ben. Első jelentő
sebb földtani publikációit /köztük doktori értekezését 
is/ 1910-ben és 1911-ben ugyanarról a vidékről készí
tette, mint néprajzi dolgozatait. Bár Gunda Béla /1986/ 
azt irta, hogy "az 1930-as években még gyakran részt 
vett a Magyar Néprajzi Társaság ülésein", ahol "Mindig 
rajongással beszélt az Erdélyi Érchegységről", de
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tudomásunk szerint néprajzi gyűjtéssel csak századunk 
első évtizedének végéig foglalkozott. Koch Antal hatá
sára végérvényesen elkötelezte magát a geológiával, s e 
tudományban a következő évtizedekben kimagasló eredménye
ket ért el.

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi Írásai "arról tanúskod
nak, hogy kitünően ismerte a természeti környezet és az 
ember kapcsolatát. Meglátta, hogy az Erdélyi Érchegység 
elzárt falvaiban miképpen alakul az ember gazdasági te
vékenysége, szemlélete, magatartása. írásai előfutárai 
annak a néprajzi irányzatnak, amelyet ma kulturális öko
lógiának nevezünk, és amelyről már vaskos kézikönyvek je
lennek meg, de az irányzat nálunk még elutasításra is ta
lál." /Gunda B. 1986/. Felismerte azt is, amit Nopcsa Fe
renc /aki, mint Pávai-Vajna Ferenc, a földtudományokat, 
elsősorban a paleontológiát és a néprajzot egyaránt mű
velte/ az 1920-as évek elején igy fogalmazott meg egyik 
néprajzi tanulmányában /Nopcsa F. 1923-1924. 65, 74./: 
"Sokan el sem hiszik, pedig tény, hogy a legegyszerűbb 
tárgyak és eszközök a legérdekesebbek.", a "kezdetleges 
eszközök és tárgyak tanulságai láttára eszünkbe jutnak 
a régi hermák és egyre jobban megerősödik az a meggyő
ződésünk, hogy az etnográfia az a tudomány, amelynek 
alapján megértjük az emberiség gyermekkorát."

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi kutatásainak és Írásai
nak úttörő voltát bizonyítja az alábbi néhány adat. Vaj- 
kai Aurél /1948. 14, 19./ még 1948-ban is azt irta, hogy 
"Kevés figyelmet fordított az eddigi kutatás... a mész- 
szén-, hamuégetésre." A tanulmányhoz mellékelt biblio
gráfiában a mészégetéssel kapcsolatban csak Pávai-Vajna 
Ferenc 1908—ban megjelent cikkének címét tudta megemlíteni
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és 1948-ig az ő 1907-ben publikált Írásán kivül a szén
égetésről is csak egy számottevő tanulmány született 
Tagán Galimdsán /1943/ tollából. A mészégetésről Pavai- 
Vajna Ferenc cikke után csak 1951-ben jelent meg az el
ső részletes néprajzi tanulmány Bakó Ferenc jóvoltából, 
ahogy Hegyi Imre /1978. 113./ irta:

"A paraszti mészégetést, annak menetét, technoló
giáját, berendezéseinek, eszközanyagának típusait nép
rajzi irodalmunk egy-két tanulmánya választotta tárgyául. 
A gazdasági és oktatási irodalom mellett Pávai Vájná Fe
renc foglalkozott a paraszti mészégetéssel a századfordu
ló táján, s majd fél évszázad telt el, amig tudománysza
kunk érdeklődése ismét feléje fordult."

A folyóvizek szűrésére, ihatóvá tételére használt 
vízszűrőkről ma sem tudunk sokkal többet, mint amennyit 
Pávai-Vajna Ferenc 1907-ben leirt. Pl. Palugyay Imre 
/1855. 31./ Békés megyéből, Jovicza Ignác /1968/ pedig 
Érdről említette és Gunda Béla /1986/ azt irta erről az 
eszközről, hogy a tiszai hajókon napjainkig használták. 
Megemlítjük, hogy a hidasi román kőfaragókról már Orbán 
Balázs /1871. V. 122./ is említést tett, de hogy vízszű
rőket is készítettek, arról nem irt, erről Pávai-Vajna 
Ferenc Írásából értesülhetünk először.

"Primitiv szállítóeszközeink ismeretét gazdagítja 
Pávay Vájná Ferenc az aranyosmenti és alsófehérmégyei. . . 
nép egyszerű, faágból készített vontatóinak a leírásá
val..."-irta K. Kovács László ,/,1948 . 12, 20./. Pávai- 
Vajna Ferenc erre vonatkozó adatait Paládi-Kovács Attila 
/1979. 311, 313./ is idézte és közölte egy fényképfelvé-
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telét is a magyar parasztság rétgazdálkodásáról szóló nagy, 
összefoglaló müvében.

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi Írásai jó érzékről és meg 
figyelőképességről tanúskodnak és csak sajnálhatjuk, hogy a 
geológia művelése mellett már nem foglalkozott néprajzi gyüj 
téssel. Ezirányu munkásságának ismeretében jogosan feltéte
lezhetjük, hogy még számos alapos és fontos tanulmánnyal 
gazdagíthatta volna néprajzi irodalmunkat. Anélkül, hogy 
néprajzi munkásságát túl akarnánk értékelni, megállapíthat
juk, hogy igy is maradandót alkotott e tudományban is.
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