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1981 novemberében, 92 esztendős korában h uny t el századunk egyik legnagyobb antropoló
gusa, H e n r i-Victor Vallois professzor. Személyében a francia és az európai hum ánpaleonto
lógia, fizikai antropológia rendkívüli aktiv itású  egyéniségét vesztette el. Tudományos m unkás
ságát egyfelől a módszeres anatóm iai szemléletből következő analízis, másfelől a k ritikai meg
gondolásokat k reatívan  alkalmazó, szintézisre való törekvés határozta  meg. M unkásságában 
elsődlegesnek tek in te tte  az összehasonlító és funkcionális anatóm ia alapján az emberi evolúció 
módszeres megismerését és m egism ertetését. Szigorúan töm ör, világos és egyben szellemes ok
fejtése h a to tta  á t m inden írásm űvét. Alkotói tevékenysége nem egyszerűen az életében publi
kált nagyszám ú (439) szakkönyvvel, monográfiával, tanulm ánnyal illusztrálható, hanem  az 
azokban megfogalm azott irány tm utató  koncepciókkal.

A Franciaország gazdag, klasszikus paleolit lelőhelyeiről szárm azott ősember leletek tudom á
nyos k u ta tása it messzemenően m eghatározták, szubhum án és humánpaleontológiai vonatko
zásban egyaránt. M. B oule professzorral együtt ír t  Les Hommes Fossiles kézikönyve négy al
kalom mal kerü lt kiadásra, majd angol és ném et nyelven is m egjelentették. Les Races Humaines 
m unkája kilenc kiadást ért meg, és azt olasz, spanyol, portugál, japán  nyelvű fordításban is 
kiadták.

A megemlékezés keretében H. V. Vallois professzor életpályájának legfontosabb állomásait 
felvillantva adhatunk  képet oktató, ku tató , tudom ányszervező és a nemzetközi szervezetekben 
k ife jte tt nagy jelentőségű tevékenységéről.

A század második évtizedének elején Montpellier egyetemének orvosi karán szerez diplom át, 
majd Párizsban 1922-ben a term észettudom ányokból nyerte el a doktori fokozatot. 1922 — 1941 
között a toulousi egyetem orvoskarán az anatóm ia professzora. Az 1938 —1960 közötti években a 
Laboratoire Broca, 1941 —1945 között, majd 1950 —1960. években a világhírű Musée de L’Hoinme 
igazgatója. A Musée de L’Homme-ban fo ly ta to tt tudom ányos munkássága során elsőként vá
zolta fel az emberi evolúció orthogenetikus fo lyam atát és a hominizáció mibenlétét.

Tudom ányos m unkásságának legjelentősebb évei 1942-től a nyugalom ba vonulását követő 
évekig terjedően a L’In s titu t de Paléontologie Humaine-hoz kötődnek. A több m int fél évszá
zadot meghaladó oktató i munkássága ala tt a francia antropológusok több nemzedékét nevelte. 
Az elődök nyom án Franciaországban, Észak-A frikában és a Közel-Keleten fo ly tato tt ásatások
ból szárm azott fossilis, mesolitikus, neolitikus csontvázleletekkel gazdagította a m ár em lített 
intézm ények gyűjtem ényeit.

Az egyetemi, múzeumi és intézeti ku tatóm unka mellett rendkívüli aktivitással fo ly ta to tt 
tudom ányszervezői m unkásságot számos francia (Société d’Anthropologie de Paris, La Société 
de Biologie, La Société Biometrie hum aine, Association des Anatomistes, Société Préhistorique 
frangoise) és nemzetközi társaságban (Conseil Perm anent des Congrés in ternationaux d’A nthro
pologie et Ethnologie, Union internationale des Sciences anthropologiques et ethnologiques, 
U. N. E. S. C. O.). T agja volt a francia orvostudom ányi akadém iának, valam int több  európai 
állam tudom ányos akadém iájának volt tiszteletbeli tagja. Az életrajzi áttekintés a teljesség 
igénye nélkül, mindössze azt a hallatlan sokoldalú tevékenységet k ívánta érzékeltetni, amely 
H. V. Vallois ta rta lm as életét jellemzi.

Külön kiemelten em lítést érdemel az a tevékenység, am elyet 30 éven á t a L’Anthropologie 
szerkesztőjeként fe jte tt ki.

A m agyar antropológiai kutatások eredm ényeit H. V. Vallois professzor m indenkor figye
lemmel kísérte, és a kiemelkedő fontosságú m agyar antropológiai tanulm ányokat a L’Anthro- 
pologie-ban közölte. A recenzióban te t t  észrevételeivel igen értékes ú tm u ta tá st n y ú jto tt további 
munkáinkhoz.

H. V. Vallois professzor emlékét a m agyar antropológusok kegyelettel őrzik meg.
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