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H osszan ta rtó , súlyos betegség u tá n  életének 70. évében 1982. jan u á r 21-én Moszkvában 
elhunyt J akimov professzor, a biológiai tudom ányok doktora, az Állami Lomonoszov Egyetem  
E m bertan i K utató in tézetének és M úzeumának igazgatója.

Szaratovban született, 1912. augusztus 25-én. A nevezett egyetem  Biológiai Fakultásán, a 
Gerinces-Zoológiái Tanszéken 1932— 1937 között fo ly ta tta  tanu lm ányait. Kiváló képességei 
a lap ján  várható  volt, hogy V. P. J akimov zoológusként fo ly ta tja  tevékenységét. Figyelme 
azonban m ár korán a prim áták összehasonlító morfológiájának problém áira irányult, és 1937 — 
1939 között Szuhum iban a m ajom kísérleti telepen dolgozott, ahol figyelme az antropológia, 
különösen pedig az antropogenezis irányába terelődött. 1939-ben L eningrádban a P. F . Les- 
GAFTról elnevezett Biológiai In tézetben  fo ly ta tta  ku ta tása it, és i t t  védte meg kandidátusi 
disszertációját, am elyet az ember és néhány emlős mellső végtagjainak fejlődéséről ír t. A H on
védő háború u tán  is ebben az in tézetben fo ly ta tta  ku ta tása it, és egyidejűleg a H aditengeré
szeti Orvosi Akadém ia állom ányában is dolgozott, a kiváló anatóm us professzor B. A. D olgo- 
Szaburov irányításával, 1947-ig. E kkor azonban antropológiai érdeklődésének megfelelően 
á tk erü lt a SZUTA N éprajzi In tézete  Leningrádi Tagozatának E m bertan i O sztályára.

Tevékenységének leningrádi periódusa (1947— 1958) és moszkvai periódusa (1958— 1978) 
egyarán t b iz tosíto tta  J akimov elismerését nem csak a szovjet, hanem  az egyetemes em bertan
ban is, különös tek in te tte l az antropogenezis, a hominizáció problém akörére. Ez kifejeződött 
abban, hogy 1958 júniusában a Csehszlovák Tudom ányos Akadém ia Régészeti In tézete által 
összehívott Nemzetközi B izottság tag jakén t H. Vallois, K. Stolyhw o, F. Zeu n er  (London) 
és F. Pax  (K öln) professzorok m ellett részt v e tt a Poprád m elletti Gánovcénél ta lá lt paleo
antropológiái leletek m orfológiai-rétegtani hitelesítésében. E zt követően Párizsban (1960), 
M oszkvában (1964), Tokióban (1968) és Chicagóban (1973) ta r to t t  előadásokat a Nemzetközi 
Antropológiai és E tnográfiai Kongresszusokon. T agja volt az ICAES Állandó Tanácsának, az 
1964-es kongresszuson pedig a Szervező bizottságnak.

K özponti szerepe volt a Voproszü Antropologii folyóirat k iadásában, am elynek 69 kö tete  az 
ő irányításával jelent meg (1964-től felelős szerkesztőként). T agja volt a Journal o f H um an  
Evolution szerkesztő bizottságának is.

1948-tól a Leningrádi Egyetem en az antropológia és az ember anatóm iája tárgyköréből 
ta r to t t  előadásokat, a Moszkvai Egyetem en pedig, ahol 1974-től az E m bertan i Tanszék veze
tője is volt, a biológiai és geográfiai fakultásokon speciális és általános tém akörökből. 1967-ben 
tudom ányos tevékenységéért elnyerte a biológiai tudom ányok doktora fokozatot. Széles körű 
népszerűsítő tevékenységet végzett az antropogenezis és az em berfajták kialakulása tém aköré
ből. J akimov professzornak több m int 50 tudom ányos m unkája je len t meg, amelyeknek 
jelentős része monografikus terjedelm ű és fundam entális jelentőségű.

Tudom ányos tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el az A ustralopithecusok taxonó
m iai-filogenetikai helyzetének értékelése. Véleménye szerint a fossilis prim uláknak ez a cso
p o rtja  az A rchantropusok előtti evolúciós szakaszt képezte. Érdeklődésének második tá rgy 
köre a hominizáció neandertáli periódusának problém ájához kapcsolódott. E  vonatkozásban 
hangsúlyozta a klasszikus és a preneandertáli csoportok differenciáldiagnosztikai értékelésé
nek szükségességét. Érdeklődési körének harm adik részét a Homo sapiens kialakulásával kap
csolatos problém ák elemzése képezte, különös tek in te tte l az em berfajták  kialakulására. Sze
mélyével kapcsolatos a Szovjetunió terü letén  fe ltá rt felső-paleolit és mezolit kori csontváz
leletek részletes összehasonlító morfológiai elemzése. Különös figyelm et érdemel az europoid 
és mongoloid komponensek kranioinorfológiai diagnosztikájára vonatkozó koncepciója.

J akimov professzor távozásával súlyos veszteség érte az egyetemes em bertan t, amelynek 
gyarap ításában  elévülhetetlen érdem eket szerzett.

D r .  Tóth Tibor

T. D. GLADKOVA 70 ÉVES
M unkatársai körében 1983. jan u ár 20-án ünnepelte 70. születésnapját Tatjána. D m itrijevn a  

Gladkova, a biológiai tudom ányok kandidátusa, a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem  
E m bertan i K utatóintézetének és M úzeum ának tudom ányos főm unkatársa.

T anulm ányait a  nevezett egyetemen 1933 — 1938 között végezte, em bertan i specializáció- 
val. D iplom am unkájában a  Papio és Macacus kéz és ta lp  papilláris m in tá it vizsgálta. 1913 —
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1952 között a nevezett ku ta tó in tézet könyvtárának  vezetője. K orábban egy évig anatóm iát 
ado tt elő az Omszki Orvosi In tézetben. 1980 januárjában  negyvenéves k u ta tó i tevékenysé
géért a Nagyorosz K öztársaság Elnöki Tanácsa díszoklevéllel tü n te tte  ki. A kandidátusi 
fokozatot 1959-ben nyerte el az em ber és a m ajm ok tenyérbőr-felületének összehasonlító je l
lemzése tárgyköréből. Érdeklődési körébe tartoz ik  a tudom ány tö rténet, az emberi haj vizs
gálata, a prim áták (Prim ates), főképpen pedig a dermatoglifia.

T. D. Gladkova nevével kapcsolatos a Szovjetunióban a derm atoglifiának m int az an tro 
pológia szubdiszciplínájának a kim unkálása, megalapozása. Szakmai irányításával 11 évfo
lyam -, és diplom am unka készült. Ezen kívül 10 aspiráns m unkájá t irány íto tta . E lőadásokat 
ta r to t t  a X I. Nemzetközi T udom ánytörténeti Kongresszuson (Varsó, 1965), az V. Nemzetközi 
F innugor Kongresszuson (B udapest, 1975), a V II. Bartos-szim pozium on (Szmolenice,T976) 
és a m agyar antropológia 100. éves jubileum ának Nemzetközi Kongresszusán (B udapest, 1981). 
Széles körű tevékenységére jellemző, hogy 1957-től a moszkvai term észetbúvárok társu la tában  
az em bertani szekció titkára . K onzultáció céljából rendszeresen felkeresik a különböző egyete
m ek biológiai fakultásairól, va lam in t orvosi és genetikai intézm ényekből.

Eddig több m int 80 m unkája  jelent meg, amelyeknek túlnyom ó többségében a derm atog
lifia problémáival foglalkozik. Eddig a Szovjetunió 25 etnikai csoportjának derm atoglif 
a d a ta it értékelte, 1971-től pedig a m agyar nép 21 csoportjának derm atoglif ad a ta it publikálta, 
összesen kb. 6000 egyén bőrlécm intáinak értékelése fűződik nevéhez. Egyetem es elismertségét 
jelzik párizsi (1960), indiai (1963), hollandiai (1964), jap án  (1968) és chicagói (1973) meghívásai, 
illetve jelöltségei, amelyeknek azonban objektív  okok fo ly tán  nem te h e te tt eleget. N apjaink
ban is k iapadhatatlan  energiával fo ly tatja  tevékenységét.

— Ad Multos A nnos!
Dr. Tóth Tibor

191


