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(Budapest,1923.február3.–München,2010.november14.)

Maga vajda, az Adelheid Mette tiszteletére kiadott tanulmánykötetbe (2000) írt
TheodorBenfey-értékelésétazzaladühöspanasszalkezdi–egyakkornemrégelhunyt
szaktársrautalva,ámsokmásjeleskutatónevétisemlítve–,hogy„egyszámosfordulattalkialakítottéletműakollégákemlékezetébenmennyireleegyszerűsítvemarad
meg”.Akkormára75.születésnapjáratisztelőiáltalmegjelentetettösszegyűjtötttanulmánykötete(Ethnologica. Ausgewählte Aufsätze. Wiesbaden,Harrassowitz,1999,572
p.) fedezékében nyilván leginkább a maga utókorára gondolt. Mint annyiszor: éles
elméjűen. A nekrológ megfogalmazásakor magam is érezhettem, milyen nehéz is
egyensúlybahoznivajdaéletművénekigazánfontoshatóerőit–nohaezeknálaoszthatatlanuléselválaszthatatlanul(indivilisibiliter ac inseparabiliter) jelentkeztek.
Szokás mondani, hogy egy nagy tudósnak nincs is életrajza, csak „munkarajza –
bibliográfiája”. ez a megállapítás rá is áll – mégis „szimplifikálás” lenne. A Magyar
Néprajzi Lexikon (anyilvánáltalamegküldöttadatokalapján)aztírja,hogyabudapestiegyetemenszerzettbölcsészdiplomát(1947),ésmárettőlazévtőlkezdveanéprajzi
Múzeumbandolgozik,sőthamarabudapestiegyeteminéprajziIntézetbenőazetnológiaoktatója.1956októberébenkelet-németországbantartózkodik,majdmegszakítva addigi életét, nyugatra disszidál, és hamarosan Münchenben az egyetem
Völkerkunde-intézetébenjárjavégigaranglétrát.ehhezképestcsakelégkésőn,1968ban habilitál: Untersuchungen zur Geschichte der Hirtenkulturen című monográfiája
(Wiesbaden,Harrassowitz,1968,648p.+táblák)utánleszegyetemitanár.nyugdíjba
vonulása után is Münchenben él, lakásában található kiváló szakkönyvtára és félelmetesméretűcédulakatalógusatovábbraisidevonzzáknémetésmagyartanítványait,kollégáit.
ám a számos fordulat (meg a mögötte változatlan egyéniség) is soron követhető.
értelmiségicsaládbólszármazott,édesanyjaazírónőMolnárkata(1899–1967,1939benaBaumgartenalapítványdíjazottja).nemfalusilétéreabudapestiegyetemenaz
akkormárviskikárolyvezettenéprajziIntézetbejutel.viskittekintettemesterének.
(MásholMarótkárolytemlítiilyeténminőségben–nyilvánarítus-elemekönállóvizsgálatára utalva.) Innen indítják az akkor visszacsatolt Székelyföldre kutatni. A havasi
pásztorokközöttél,ittfedezifel,hogyezekéletmódjakülönvilágotképvisel.Talánőa
legelsőmagyarkutató,akiahiedelemtörténeteketmintolyanokatgyűjtiössze.Gyűjtött
tárgyai, ezek tüzetes leírásai a Sepsiszentgyörgyi Múzeumban vannak. (Gondolom,
nemsokáraemlékkiállításiskészülbelőlük.)1944-benabaloldaliéspolgáriellenállás
egyikigenaktívrésztvevője.1945utánazújtársadalmirendésideológiameggyőződéseshíve,erőteljesképviselője.elméletiérdeklődésekövetkeztébenazakkoriújnép-
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rajzelméletmegfogalmazásavárrá,ésefeladatotvállaljais.Aprimitívésőstársadalmakirántiérdeklődésénekmegfelelőenszakterületévéazetnológia(vagyahogyakkor
hívták:„egyetemesnéprajz”)válik.AmikoranéprajziMúzeumbanegyönkéntes„munkaközösség”formálódikki,és„felosztjákavilágot”:diószegivilmosSzibériát,Boglár
lajosAmerikát,BodrogiTiboróceániát,vajdaAfrikátkapja.ecsoportnakistermészetesvezetője.Márbölcsészdoktoriértekezése(Az obo-típusú halmok etnológiai problematikájához)jelzivilágméretűtájékozódásiigényét,amelyhezkiválótárgyismerettársul.Jóllátszik,hogyigazánelmélyültenolvassaavallástörténet,klasszika-filológiaés
régészet klasszikusait: elsősorban a német kultúrkörből. később sem lesz a francia
vagy angol-amerikai etnológia követőjévé. disszertációjának egyik fejezete (kövek a
síron) például a rabbiképző Scheiber Sándor szerkesztette évkönyvében (IMIT) jelet
meg.Amarxistafordulatkeretébenközlitanulmányáta„bécsiiskola”ésáltalábana
néprajztudomány kultúrtörténeti irányzata témájáról (1949), meg a néprajzi anyaggyűjtésértelméről(1954).Azénnemzedékemasztálinizmuskorábólismertilyen„átértékelő”dolgozatokatmárnem„hitte”,inkábbabennük„bíráltnézetek”bemutatását
tekintettefontosismeretszerzésiforrásnak.
1956 októberéig vajda szinte mindennel foglalkozik: a tánc világtörténetével, az
ősművészettel,régimagyarutazókkal,aszocialistakultúranéprajzitanulmányozásával.érdekes,hogyrítus-tanulmányaiésmondai-mitikustárgyúírásaiinkább(vagyelőször)magyarnyelvenjelentekmeg.Azafrikaikultúrábólistárgycsoportokértelmezését
adja–demárvilágnyelveken.ezekszakmaiértékét,időtállójellegétazisbizonyítja,
hogymáremlített,1999-esgyűjteményeskötetébenezekközülalegfőbbeketváltozatlanulközölteújra.
csakegykorikortársaiemlékezhetnénekarra,mimindennelisfoglalkozottekkora
mindiglobogóésszervezővajda:kiállításokkal,népműveléssel,végeláthatatlanülésezéssel,állandótervkészítésselésszemélyeskonzultációkkalmindazokszámára,akiket
bűvkörébevont.legutoljáraPócséva,kisbáneszter,csalogzsoltévfolyamáttanította
–akikmindmáiga„ricordarsialfelicetempo”módjángondolnakvisszará.Arákosikorszak örökös ideológiai klikkharcai a magyar néprajztudományt is jellemezték. és
nohaortutayGyulaprimátusamindhatalmacsúcspontján,mindideigleneskegyvesztettségébenmegkérdőjelezhetetlenvolt–aminteztnaplójamajdmindenlapjánleis
szögezi–,vajdaszellemirangjaisannakszámított.Pedigkíméletlenülélesnyelve,szigorúanszámonkérőértékítéletemárekkorisközismertvolt.
Új hazájában (?) hamar felismerték a kiválóan felkészült, alapos tárgyismerettel
rendelkezőafrikanistát.ámbibliográfiájaistükrözi,abeilleszkedésmégsemvoltgyors
ésegyszerű.viszontannálsikeresebblett.vajdanemvoltamonográfiákvagyarecenziók embere. 1-2 íves tematikus tanulmányokat szeretett írni, nemzetközi anyagáttekintésseléslegtöbbszöregyfrappánsötletkibontásával.Példáulasámánizmusfejlődéstörténetihelyérőlírott(másokszerintlegjobb)tanulmánya(1959)abécsiiskolakultúrkör-elméletétköveti.nyilvánaszibériaisámánizmusnyolcvonásánaktömörenfenomenológiai leírása tetszett a kortársaknak és nem a dolgozatzáró bűvészmutatvány:
minthogy mind a közép-ázsiai agrárkultúrákban, mind az északi vadászkultúrában
megvannakezekazelemek–ésmindkétkultúráhozképest„későbbi”asámánizmus.
(később maga is közelebb jutott egy társadalomtörténeti-regionális megoldáshoz.)
Háromévnyi publikációs szünet előzi meg az említett habilitációs pásztorkultúramonográfiát.Amelyvoltaképpenalappokésegyesszibériainépekrénszarvastartásárólszól–arészletezettneolitikumtólszintenapjainkig–,igazinémetalapossággal.A
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hazairossznyelvekszerintaz1956-igafrikanistanyugatnémetföldönazérttértáta
Szibéria-kutatásba,nehogyvalamilyenterepmunkaveszélyefenyegesse.Azigaz,vajda
nem is gondolt terepmunkára. ám haláláig tovább készítette tüzetes afrikanisztikai
jegyzeteitis.(Természetesenmáskontinenseketnológiájaadatainakkijegyzetelésével
együtt.)Tanulmányaibanegyretöbbazókori,általában„egyetemes”tárgyúírás,amelyekben különös, ám az egész világból keresgélhető témákat választ. köztük van
magyartárgyúis,mintamagyarpogánylázadásokleírásakoremlített„carminanefanda”problémájánakbemutatása.Tudománytörténetiésvisszatekintőírásainakismindigvanelméletimondanivalója.
csak müncheni kollégái tudják, hány múzeumi kiállítást, olykor színházi előadást
vagydisszertációtsegítettévekenát.visszaisdobottdolgozatokat–szerintemolykor
egyindokolatlanulmagastudományosszint„érdekében”.nohamégnémetföldönsem
utazott szívesen, igen sok régészeti, művészeti kiállítást látott. leánya is művészeti
könyvkiadónálhelyezkedettel.Jólismerteaklasszikuszenét.Amagyarirodalmatés
történelmetsosemfeledteel.Főpassziójaazonbanvendégekkikérdezése,politikaiés
társadalmivitatkozásvolt.véleményébenbaloldali,demokrata,sőtgyakorlatilagateistavolt.AkorábbanaStachuseszpresszó-jellegűkávéházában,majdschwabingielső
emeleti, csodálatosan működő német polgári lakásának sarokszobájában az ilyen,
sűrűdohányzássalkísértbeszélgetésekdélutántóléjféligtartottak.Majdvisszavonult,
olvasgatott,azújpublikációkbóltovábbicédulákatkészített.egy-egyilyenfiókocskában
gyakorlatilag megírásra készen volt százféle téma… olykor, erős felkérésre ezekből
megisfogalmazottegyet-egyet.Másnapdélignemlehetettlátni.
német kollégái kimeríthetetlen tudásáért elismerték: az etnológusoktól és régészektőlaklasszika-filológusokig.nohatöbbendeklarálták,hogyőkvajda-tanítványok–
igaziutódjanemakadt.Mégakikkelszívbőlrokonszenvezetettis,mintarenan-követő
valláskritikusmagántudós,Frl.H.vondechend,nemazőmódszerétkövették.Akinti
magyarokközülBogyayTamáséskövesTheo(ahogyőhívta)megkecskési„Maja”állt
közelhozzá.Ahazaikapcsolatokfenntartásaiséletelemevolt.Amikormárlehetett,és
amígmégtudott,érettségitalálkozókrajárthaza.volt,amikorosztálytársa,apipaárus
Galvitz lakásán szállt meg, gyakorlatilag a Pilvax kávéház fölött. Itt volt a budapesti
egyetem néprajzi Intézetének jubileumán. Meg is kapta az elTe emlékérmét.
Szerencsére pár éve a néprajzi Múzeumban Tari János portréfilmet készített róla.
Sokakathívott,szálljonmegnála,használjakönyvtárát,céduláit.Szerencsérejónéhányanelfogadtákazinvitációt.Magamis,évtizedekenát.
A nagyon sokáig élénk, mindig valamivel foglalkozó ember élete végén fáradt és
beteglett.látásarémisztőenmegromlott.Igazábannemvoltkedvemegbátorságakórházhoz,műtétekhez.Makacsgyávaságarévénígylegalábbegyévveltovábbélt,mint
orvosaijelezték.Halálátvégülszintevárta.egésznémetországiéletétfeleségetartotta
kézben–aháttérből,mindenkívánságáttejesítve,eltűrve.Hálátérdemel.
Tudományos könyvtárát a budapesti néprajzi Múzeumra (és nem valami német
intézményre)testálta.Most–sajnos–márodaislehetszállítani,ottrendbetenni–és
használni.
Anekrológíróknemszoktakfukarkodniszemélyesemlékeikkel.ámmostcsakpár
ilyen vonást említhetek. Mindig bírált, kritizált, céltudatos munkára biztatott. ám azt
nagyon nem szerette, ha visszakérdezték: ő most min dolgozik? nagyon elégedetlen
voltaz1989utánimagyarviszonyokkal.Akkoristöbbszörvoltunkegyütt,amikormég
eljártmúzeumikiállításokra,arégészekkirándulásaira.notórius(rövid)telefonálóvolt.
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Főként adatokról érdeklődött. egyik idei szeptember végi telefonja megriasztott.
korábbanmindigaztmondta,haméglátniakarom,menjekMünchenbe!készültünkis,
csakilyenkormindigközbejönvalami…Szeptemberitelefonjánviszonteztmondta:„Itt
vajda.Megleplek.Mostnegyere,ittnagyarendetlenség.”Megrémültem,ámmégez
utánistöbbszörtelefonált.egyszerPulszkyromolárólérdeklődött,énmegelmeséltem
nekihogy(akülönbenpozsonyi)rudolphvonlabanazelsővilágháborúalattamagát
forradalmárnak tekintő Tristan Tzara svájci dadaista köréhez tartozott, és minden
bizonnyallenintislátta,akiaközelbenlakott.nagyonélveztükazilyentereferét.Szinte
az utolsó otthoni hetén pedig a magyar agancs szó történetéről érdeklődött. Amikor
elmondtam,hogykései,nyelvújításiszó–felkacagott.„Tudtam,mintafurdancsmega
rikkancs!na,szervusz!”–búcsúzott.(Örökre.)ámakacagásmiattúgygondoltam,lesz
mégmódunktöbbszörisbeszélni…
ő volt a magyar etnológus. Tőle lehetett összehasonlító vallástörténetet, művelődéstörténetet tanulni. Már itthon is, és külföldön is. Szerencsére az utóbbi években
néhány kinti cikkét magyarra is lefordították. köztük azt is, amely a nomádizmust a
„dominó-elmélettel” magyarázta – tipikus „vajdai” ötletként. remélem, végre lesz
magyar nyelvű tanulmánykötete is! Már csak életkora miatt is mára régimódi kutató
volt:ceruzával,tollaljártkönyvtárba,aműveketneminternetrőlismerte,igazábantáskaírógépenszeretettírni.(Pontosabbannemszeretettírni:beszélgetniszeretett.)noha
nem volt honvágya, „emigráns” lelke, még kevésbé egy távoli kossuth- vagy Herzenpóza–azértővoltazazáltalajólkiformáltnemhízelgőkintitükör,amelybeidőnként
belepillanthattunk,hogyjobbanértsüknemcsakazegyetlen(azazfélpár)lábbelivel
érkezőt (monoszandalosz) nagy bajjal büntető (megint csak jellemzően a
kilimandzsárótól a lappföldig adatolt) történeteket, hanem a magunk csak „félig
egész”gondolataitis.
Voigt Vilmos

