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M IH A IL  M IIIAJLOVICS G ERASZIM OV
1907-1970

1970. július 21-én 63 éves korában  elhunyt Moszkvában a szovjet tudom ány egyik legsa
já tosabb , világhírű egyénisége M ih a il  Mih a jlo v ic s  Geraszim ov  professzor. Tudom ányos 
tevékenységét 15 éves korában kezdte el m in t régész. 1907 szeptem berében született Lenin- 
grádban és 1912-ben szüleivel Irkutszkba te lepedett á t, ahol 1922-től fo ly ta tta  régészeti k u ta 
tása it. 1927-ben m ár az Irkutszki T á jk u ta tó  Múzeum Régészeti T árának  vezetője. 1928-ban 
ta lá lta  M alta falu közelében (Ik tuszk tó l 80 km-re) a Kelet-Szibéria benépesedése szem pontjá
ból igen fontos paleolith lelőhelyet, ahol tízéven keresztül fo ly ta tta  rendszeres feltárási m unká
lata it. Tudományos tevékenységében mindvégig kapcsolatban m arad t a régészettel, melynek 
egyik kiemelkedő példájaként em líthető, hogy a halála előtti években gyakran  a helyszínen 
irány íto tta  a közép-ázsiai paleolithkori kőipar igen fontos lelőhelyének, O bi-R ahm atnak a 
fe ltárását, m ajd ezt követően aspirantúra keretében a nevezett lelőhely feldolgozójának, a 
kiváló üzbég arheológusnak, Dr . SzuLEjMÁNOVnak a képzését. 1932-től 1941-ig Leningrádban 
dolgozott, 1941-től Taskentben, m ajd  1944-től Moszkvába költözött, ahol 1950-ben megszer
vezte a SzUTA N éprajzi In tézetének keretében jelenleg is működő plasztikai rekonstrukciós 
laboratórium ot.

Az emberi arc rekonstrukciójának első kísérleteit M. M. Gera szim ov  1927-ben végezte, 
amikor a P ithecanthropus és a neandervölgyi ősember képm ásait készítette  el az irkutszki 
T ájku ta tó  Múzeum részére. E  k é t kísérlet u tán  rekonstruálta három  ismeretlen egyén 
képm ását a rendelkezésre álló koponyák alapján, melyeket a moszkvai egyetem E m bertani 
In tézetének Tudom ányos Tanácsa összehasonlított az időközben m egküldött fényképekkel, 
m ajd az 1933-ban m eg ta rto tt Tudom ányos Ülésszakon m egv ita tták  és jóváhagy ták  M. M. 
G eraszim ov  ezen alkotásait. A krim inalisztikai intézmények számos esetben kérték vélemé
nyét. 1950-ben a rekonstrukcióra vonatkozó első könyvéért állami díjjal tü n te tték  ki. K ülön 
említendő az antropogenezissel kapcsolatos tevékenysége. O rekonstruálta  150 db-ból a 
Középső-Paleolithicum egyik legfontosabb lelőhelyén, a Tesik-Tas barlangban ta lá lt gyerm ek
koponyát, valam int a Krím-félszigeti Bachesiszeráj m ellett Sztároszeljében ta lá lt moustieri 
csecsemő koponyáját. M. M. Geraszim ov  nagy elismerést v á lto tt ki a francia antropológusok 
körében, akiknek felkérésére 1960-ban rekonstruálta a K özépső-Paleolithicum La-Quinai 
koponyáját. A Német D em okratikus K öztársaság K orm ányának kérésére rekognoszkálta 
Friedrich Schiller craniológiai ereklyéjét. Számos rekonstrukciót végzett az összes társadalom - 
tö rténeti periódusok, valam int tö rténe ti személyiségek leletein (R etteg e tt Iván, Usakov 
admirális, T im ur, Ulug-Bek, Sahruh, M iransah, a középkor kiváló tadzsik  költője, R udaki 
és mások). 1956-ban közel hatszáz oldalas m onográfiájáért elnyerte a tö rténettudom ányok 
doktora fokozatot. 1964-ben a V II. Nemzetközi Antropológiai Kongresszusra készült el 
„A  Kőkor emberei” cím ű könyvével, am elyet személyesen illusztrált. E  m unkájában több 
évtizedes tap asz ta la ta it összegezve elemezte az ember szárm azásának és az em berfajták 
k ialakulásának egyes problém áit. H alálával az anatóm iában és szobrászatban egyaránt 
já r ta s , kiemelkedő antropológus és paleolith-kutató  távozott.

Dr. Tóth Tibor
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