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Ilse Schwidetzky (emeritus professzor, Dr. 
phil., Dr. h. c.) 1997. március 18-án bekövet
kezett halálával nemcsak a német, de a nemzet
közi antropológia is egy évtizedeken át megha
tározó egyéniségét veszítette el.

Tudományos pályáját Breslau-ban (ma 
Wroclaw) kezdte Freiherr E. von Eickstedt pro
fesszor mellett, majd Mainzban folytatta. 1961- 
ben vette át Mainzban a Johannes Gutenberg 
Egyetem Antropológiai Intézetét, ahol akkori
ban a szociálantropológia és a populációbioló
gia voltak a fő témakörök.

Ragyogó intézetet alakított ki, tehetséges és 
aktív munkatársakkal (ma már valamennyi pro
fesszor). Hamarosan a történeti antropológia 
irányába fordult „Schwie” érdeklődése. (így ne
vezték őt munkatársai, egyáltalán nem tisztelet- 
lenül, sőt, inkább családias szeretettel.) Vezeté
sével egy hatalmas adatbankot alakítottak ki 
Mainzban, amely a prehisztórikus és a történel

mi időkből előkerült emberi csontmaradványok metrikus adatait rendszerezi. Ma már mint
egy 50.000 egyed adatait találhatjuk meg ebben az adatbankban.

Ugyancsak fontosnak tartotta a korszerű multivariációs statisztikai elemző módszerek 
antropológiai alkalmazását. Az első nagyobb munka a neolitikumból származó csontma
radványok elemzését és ezek alapján a prehisztórikus populációk megismerését célozta 
meg. Ebbe a munkába más nemzetbeli kollégákat is bevont, és a nemzetközi együttműködés 
e témákban is egyre szélesebb körűvé vált.

A történeti antropológia mellett a ma élő népességek antropológiájára is volt gondja. 
Nagy szervezéssel, számos ország igen sok antropológusának bevonásával megíratta és 14 
Lieferung-ban kiadta a ma élő emberiség antropológiai bemutatását („Rassengeschichte der 
Menschheit”, 1965-1993).

Tudományos kutatómunkájának eredményeit számos könyvében és számtalan tanul
mányában tette közzé. Az egyik leggyakrabban idézett európai antropológus.

Igazi iskolateremtő professzor volt, akinek jól felépített, logikus előadásait mindig élvez
te hallgatósága. Többször járt Magyarországon, több kongresszusunkon vett részt. Előadá
sai, a vele folytatott konzultációk mindig élményszámba mentek.

Schwidetzky professzor-asszony rendkívül aktív tevékenységet folytatott a németországi 
és a nemzetközi antropológiai közéletben. Alelnöke volt az Antropológiai és Etnológiai 
Tudományok Nemzetközi Kongresszusának és tagja a Permanent Council-nak. Tagja volt 
a Mainzi Tudományos Akadémiának és a Francia Antropológiai Társaságnak. 1968-70-ben 
ő volt a Német Antropológiai és Humángenetikai Társaság elnöke. Ilyen minőségében ren
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dezte meg 1969-ben Mainzban a Társaság emlékezetes 11. kongresszusát, amelyen ketten 
Magyarországról is részt vettünk. Ezen kívül is több igen eredményes szimpóziumot ren
dezett. Itt kell megemlíteni szerkesztői munkáját is: mint a Homo szerkesztője, ugyancsak 
sokat tett a nemzetközi antropológiáért.

Ki kell emelni azt a nagylelkű, rendkívül hathatós támogatást is, amelyet folyamatosan 
nyújtott az akkori szocialista országok antropológusainak. Senki nem tett annyit a „vasfüg
göny mögötti” országok antropológiájáért, mint ő. Kongresszusi meghívásokkal, ösztöndí
jak szerzésével, tanulmányúti lehetőségekkel, de mérőeszközök és könyvek ajándékozásá
val is segítette sokunk munkáját. E sorok szerzője, mint az Európai Antropológiai Társaság 
elnöke (1986-88) javasolta és szorgalmazta, hogy Schwidetzky professzor-asszonyt az EAA 
tiszteleti tagjává válasszák, éspedig tudományos és tudományszervezői teljesítménye mel
lett éppen az itt említett tevékenységéért is. Javaslata nem kapta meg a szükséges támo
gatást.

Az Európai Antropológiai Társaság 1990-ben Wroclaw-ban rendezett 7. kongresszusán 
„A breslaui antropológia kezdetei” címmel kívánta befejezni nyilvános szereplését, sajnos 
azonban ez (egyes kollégák előzetes tiltakozása miatt) meghiúsult. Nagyon szomorúan 
vette tudomásul...

Ezért is, 1991 decemberében, Schwidetzky professzor-asszony 85. születésnapját 
előkészítendő, W. Bernhard professzorral egyetértésben és az ő segítségével, e sorok írója 
Mainzban egy, az Intézetben rendezett tudományos ülés keretében köszöntötte az idős pro
fesszor-asszonyt, és átadta neki az őt ábrázoló bronzplakettet, Lesenyei Márta szobrász- 
művész alkotását, az alábbi „Laudatio” kíséretében:

Sehr geehrte, liebe Frau Professor SCHWIDETZKY!
Earlauben Sie mir bitte, daß ich Sie von ganzem Herzen begrüße. Meine betonte indi

viduelle Begrüßung könnte schon der Anfang der Jubileumsfeiern des Jahres 1992 für Sie, 
verehrte Frau Professor Schwidetzky, sein.

Ich begrüße Sie, die große Professorin der allgemeinen Anthropologie, die Verfasserin 
von vielen bedeutungsvollen, wichtigen Büchern und Artikeln, die Shöpferin des Begriffes 
„Bevölkerungsbiologie”, welcher sich als rother Faden durch Ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten zieht.

Ich begrüße die Herausgeberin und Reorganisatorin der Zeitschrift „Homo”.
Ich begrüße Sie, liebe Frau Professor, die „Nummer 1” der europäischen Anthropologie, 

die nicht nur eine hervorragende Wissenschaftlerin ist, sondern auch die Mitbegründerin 
der weltberühmten anthropologischen Schule in Mainz, ein Rom der europäischen 
Anthropologie.

Ihre Wissenschaftspolitik war immer weise und - eben darum - sehr erfolgreich.
Ich vergesse es Ihnen nie, daß Sie so unerhört viel für die Anthropologie und für die 

Anthropologen der ehemaligen Ostblockländer getan haben. Und Sie taten es insbesondere 
damals, als eine solche Aktivität nicht immer und nicht allgemein erwünscht war - und 
dazu nicht anerkannt.

Unsere Bekanntschaft reicht zurück in die frühen 60-er Jahre. Sie beehrten mich mit 
Ihrer Freundschaft, und aus diesem Grunde bat ich um die Möglichkeit Sie zu ehren. Ich 
weiß es wohl, daß meine Begrüßung nicht vollkommen ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, 
daß Sie, liebe Frau Professor, mit Horatius sagen könnten: „Exegi monumentum aere 
perennius”. - Sie errichteten (in der europäischen und auch in der Anthropologie im all
gemeinen) wirklich ein Denkmal, ein unvergänglicheres als Erz.
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Erlauben Sie mir, bitte, liebe Frau Professor, daß ich Ihnen diese Bronzeplakette als 
Zeichen meiner Verehrung mit vorzüglicher Hochachtung überreiche.

Ich wünsche Ihnen eiserne Gesundheit und noch viele aktive Jahre - und noch mehr: 
Mögen Sie noch viel Freude in Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit finden!

Ad multos annos!
•k

Schwidetzky professzor-asszony, a kitűnő tudós, a nagyszerű tanár, az erős lelkű, ám 
szeretetre méltó ember távozásával nagy űrt hagyott maga után. Emlékét hálával és tisztelet
tel megőrizzük.

Eiben Ottó
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