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Vajkai Aurél világa
Emlékkiállítás születésének 115. évfordulóján

Vajkai Aurél a magyar néprajztudomány kimagasló 
egyénisége, egyike a legnagyobbaknak, aki orvos-pszi-
chiáterből lett néprajztudóssá, ami vizsgálati módsze-
rét egész pályafutása alatt meghatározta, középpontjá-
ban az egyéniségkutatással. Az egész paraszti társadal-
mat mindvégig az egyes emberen keresztül közelítette 
meg. Kiváló megfi gyelőként vizsgálataiban a legapróbb 
részletek, az árnyalatnyi fi nomságok mellett sem ment 
el érdektelenül. Lélektani megalapozottságú megálla-
pításai újszerűek voltak a magyar néprajztudomány-
ban. Az a kutató volt, aki a népélet, népi művelődés 
szinte minden területén alapos vizsgálatokat végzett, 
legyen az az életmód, az épített környezet, vallási élet, 
természetismeret vagy a tárgyi kultúra. Mindezeket 
pedig az általa készített nagyszámú fényképpel tette 
teljessé. Vérbeli, szenvedélyes, fáradhatatlan tudós-ku-
tató és muzeológus volt, amit szemléletesen bizonyít öt 
önálló kötete, 428 tanulmánya, kisebb közleménye, 69 
recenziója, több tízezer cédulája, 30 000-et meghaladó 
fényképe. Életművének két sarokköve: hűség a néprajz-Vajkai Aurél 1952-ben
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hoz, választott szülőföldjéhez, a magyar kultúrához, valamint a láttatni akarás, láttatni tu-
dás képessége. Lenyűgöző életművet hagyott hátra ez a reneszánsz műveltségű, sokoldalú 
tudós, aki 1949-ben telepedett le végleg Veszprém megyében, dolgozott, valósággal szolgált 
az akkor Bakonyi, a mai Laczkó Dezső Múzeumban és gondolatai haláláig, 1987-ig mindig 
ide tértek vissza.

Ebbe az életműbe engedett betekinteni 2018. május 14. és szeptember 30. között az L. 
Karsai Henriett néprajzos-muzeológus által rendezett kamarakiállítás, amely Vajkai vilá-
gát úgy hozta közel a látogatóhoz, hogy megmutatta dolgozószobáját, amellyel felvillantot-
ta azt a színes, összetett képet, ami körülvette, amit magának teremtett és amelyen keresz-
tül a látogató belehelyezkedhetett ebbe a miliőbe. Ez volt a középpontja, kiindulóállomása 
a tárlatnak, ott volt látható mindaz, ami ezt az élénk, nagy tudású és műveltségű tudóst 
körülvette, amely egyszerre villantotta fel a gyönyörűséget jelentő paraszti tárgyi világot, 
valamint a muzeológus munkaeszközeit is.

A kiállítás másik nagy egysége Vajkai Aurél gyűjtéseinek, néprajzi kutatásainak helyszí-
neit járta végig gondolatban, az általa gyűjtött tárgyak megmutatásával, ezek segítségével. 
Elmondható, hogy szinte nem volt olyan települése a Balaton-felvidéknek és a Bakonynak, 
ahol nem fordult meg, ahol nem kutatott, ahonnan tárgyak sokaságát vitte be a múzeumba, 
hiszen a paraszti tárgykultúrának minden területét ismerte. Az általa gyűjtött tárgyakból 
készített válogatás ezt a sokszínűséget érzékeltette. Faragások, bútorok, fazekastermékek, 
munkaeszközök, textilek, a népi gyógyászat emlékei és a búcsújáráshoz kapcsolódó kegy- 
tárgyak, off erek. Hiedelemvizsgálataira az ólomöntés tárgyai utaltak. Külön fi gyelmet ér-
demelt egy szentgáli, gyönyörűen ékesített szarvasagancs lőportartó, továbbá az államosí-
tott műtárgyakból való kicsi kézi tükör Badacsonyból.

A harmadik egységet jelentették nyomtatásban megjelent munkái, amelyekből egy vá-
logatás volt látható, benne önálló kötetek, tanulmányok, kiállítási vezetők, gyűjtési útmu-
tatók.

A negyedik egység a baráti kapcsolataiba engedett betekinteni, válogatással levelezésé-
ből. Itt voltak olvashatók Németh László, Keresztúry Dezső, Illyés Gyula, Medgyessy Fe-
renc, Antall József, a balatonkenesei Csizmadia Károly sorai.

Az ötödik egység személyes és családi emlékeiből villantott fel néhány pillanatot, kö-
zöttük fényképeket, bizonyítványokat, jellemzést, rajzokat, sőt, látogatási naplót, amelyből 
nem őriz sokat a magyar művelődéstörténet. Ezen emlékeket Vajkai Aurél lánya, Gulyásné 
Vajkai Zsófi a bocsátotta a hagyatékból a kiállítás rendelkezésére.

Karsai Henriett remekül oldotta meg Vajkai Aurél életútjának és tudományos pályá-
jának szöveges tablókon történt összefoglalását. Részekre szedte (Vajkai Aurél indulása, 
pályája, egyénisége; A muzeológus; A kutató; Gyűjtései, kutatóútjai; Pszichiáterből néprajz-
kutató; Kutatási témái; Munkái; Szentgál, az életmű koronája), amellyel sikerült jól meg-
világítania ennek a jeles tudósnak az életművét. A kivetített képekkel, az interaktivitással 
múzeumi órákon hozták közel Vajkai Aurél munkásságát a mai fi atalokhoz.

2003-ban, Vajkai Aurél születésének századik évfordulóján egy nagyszabású kiállítással, 
emlékkötettel és konferenciával tisztelgett a Laczkó Dezső Múzeum egykori tudós kutató-
ja életműve előtt. Ez a mostani kiállítás a 15 esztendővel ezelőtti folytatásának tekinthető, 
méltó főhajtás Vajkai Aurél emléke és munkássága előtt. Őszintén és szívből gratulálok 
hozzá, örvendve, hogy a fi atal néprajzos nemzedék ápolja nagy elődei emlékét!

S. Lackovits Emőke


