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JUBILEUM

Životné jubileum antropológa RNDr. Júliusa Jakaba, CSc.

nedávno sme si pripomenuli významné život-
né jubileum antropológa rnDr. Júliusa Jakaba, 
cSc., ktorý pôsobí v archeologickom ústave Sav 
v nitre od ukončenia vysokoškolského štúdia 
v roku 1971.

narodil sa 19. júla 1948 v galante a jeho rod má 
korene v Sedmohradsku. Po ukončení základnej 
a strednej školy v galante študoval na Prírodo-
vedeckej fakulte Uk v Bratislave (biológia so 
špecializáciou na antropológiu). Štúdium ukončil 
v roku 1971 obhajobou diplomovej práce s názvom 
„obsah kyseliny citrónovej a výber metódy pre 
jej stanovenie v ľudských kostiach“. od príchodu 
do archeologického ústavu Sav až dosiaľ od-
borne pôsobil, ako o tom svedčí jeho bibliografia, 
v historickej antropológii. Patrí k popredným 
predstaviteľom tejto vednej oblasti s nesporným 
medzinárodným uznaním. na svojom pracovis-
ku v roku 1986 absolvoval ašpirantské štúdium, 
ktorého výsledkom bola dizertačná práca nazvaná 
„Diferenciácia populácií na území Slovenska vo 
včasnom stredoveku“.

ako výskumný a neskôr vedecký pracovník de-
tailne rekonštruoval, dokumentoval a analyzoval 
antropologický materiál z lokalít, ktoré skúmal 
archeologický ústav Sav na území Slovenska. 
Pravdaže, ťažisko jeho vedeckých aktivít spočíva 
predovšetkým v saturovaní záujmov svojho pra-
coviska v intenciách interdisciplinárnej spolupráce. 
Zameral sa výlučne na jednoznačne datované antro-
pologické nálezové fondy. Dokumentujú to desiatky 
antropologických posudkov, ale predovšetkým 
odborných analýz i štúdií v odborných časopisoch. 
Sú originálne – viaceré i pionierske; charakterizuje 
ich akcent na zvládnutie metodiky tzv. objektívneho 
určovania individuálneho veku a pohlavia jedincov.

rád by som zdôraznil, že výpočtovú techniku 
J. Jakab aplikoval v spoluautorstve na vyhotove-
nie textu antropologických posudkov kostrových 
nálezov (vrátane určenia pohlavia, ako aj výpočtu 
štatistických parametrov).

Július Jakab sa systematicky venoval aj výpo-
vednej hodnote antropologického materiálu. oso-
bitne zdôrazňujem skutočnosť, že súčasťou každej 
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antropologickej analýzy bol aj prehľad evidencie 
kostných anomálií a (i keď nebol paleopatológ) 
diagnóza patologických zmien. Poznatky archeo-
lógov o interpopulačných rozdieloch včasnostredo-
vekého obyvateľstva na území Slovenska potvrdil 
štatistickou analýzou frekvencie 74 epigenetických 
znakov, výpočtom mier divergencie medzi kostro-
vými súbormi a konštrukciou dendogramov.

Pri analýzach včasnostredovekých kostrových 
súborov (hurbanovo-Bohatá, komárno-lodenica, 
levice-géňa, nitra-Zobor, nové Zámky, Pobedim-
-hradištia, Tesárske Mlyňany-gočol, Závada-chri-
by, Zemné-gúg a iné) dokumentoval a riešil otázku 
prítomnosti jedincov s mongoloidnými črtami, 
umelými deformáciami lebiek a tzv. symbolický-
mi trepanáciami. analýzy nálezov z rozsiahlych 
pravekých kostrových pohrebísk (napr. Jelšovce-
-JrD, ludanice-Mýtna nová ves, Mlynárce, nitra, 
nižná Myšľa-várhegy, Palárikovo-Dolný keres-
túr, Svodín-Busahegy) doplnil vyhodnotením 
a interpretáciou málopočetného, ale špecifického 
antropologického materiálu z kultových objektov 
(nitra-Dolné krškany, nitra-Selenec, nižná Myšľa, 
Spišský Štvrtok), ale aj z pravekých kultúrnych 
vrstiev a objektov (nižná Myšľa, Šurany-nitrian-
sky hrádok). Dokumentoval a analyzoval tretí 
nález neandertálca (Šaľa ii) na Slovensku. výsledky 
analýz niektorých rozsiahlych pravekých sérií, 
žiaľ, neboli publikované (napr. Jelšovce-JrD – 
666 jedincov, ludanice-Mýtna nová ves – vyše 
550 jedincov, Svodín-Busahegy – asi 200 jedincov) 
pre nemožnosť kreovania kostrových súborov 
z jednoznačne datovaných hrobov.

Z výpočtu vedeckých aktivít i bibliografie jubi-
lanta vidno, že sa programovo venoval štúdiu antro-
pologického kostrového materiálu od praveku až po 
novovek. Ťažisko jeho vedeckých záujmov spočíva 
predovšetkým vo výskume kostrových súborov 
z obdobia včasného stredoveku (komárno-lode-
nica, nitra-Zobor, nové Zámky, Závada-chriby, 
Zemné a i.). neskôr sa systematicky zameral aj na 
výskum kostrových súborov z pohrebísk zo star-
šej doby bronzovej a najmä z kultových objektov 
opevnených sídlisk doby bronzovej (nižná Myšľa, 
Spišský Štvrtok a i.).

Július Jakab si vždy uvedomoval, že okrem toho, 
že plní požiadavky svojho pracoviska, čo je nevy-
hnutná podmienka práce každého antropológa 
pôsobiaceho na archeologickom pracovisku, je po-
trebné zvyšovať svoju vedeckú úroveň aj realizáciou 
neplánovaných úloh. Svedčia o tom aj jeho príspev-
ky či štúdie, zaoberajúce sa napríklad podmienkami 
vzniku a chemického zloženia tuhých povlakov na 
ľudských kostiach, rozdielmi medzi trepanáciami 
a otvormi v lebkách po bojových poraneniach, 
zlomeninami ľudských kostí z postmortálneho 

a perimortálneho obdobia, či podmienkami vzniku 
a lokalizáciou mutilácií foramen magnum.

Prvky interdisciplinárneho výskumu majú naj-
mä jeho práce zaoberajúce sa dokladmi kultových 
predstáv v období praveku. Presviedčajú nás o tom 
predovšetkým štúdie „nutritívny kanibalizmus 
v opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry 
v Šuranoch – nitrianskom hrádku“ a „Fenomén – 
pohreby v nádobách“, ale aj iné. (viď Bibliografia).

Július Jakab sa významne angažoval aj v reali-
zácii viacerých vedecko-výskumných projektov, 
kde bol vedúcim, resp. členom grantových úloh 
(vega). Bol školiteľom doktorandského štúdia 
v študijnom odbore antropológia na Fakulte 
humanitných a prírodných vied Prešovskej uni-
verzity (v rokoch 2006 až 2013). výsledky svojej 
vedecko-výskumnej činnosti prezentuje pravi-
delne na domácich i zahraničných podujatiach 
a najvýznamnejšie v odbornej spisbe. od roku 
1991 pedagogicky pôsobil na Filozofickej fakulte 
UkF v nitre a podieľal sa na príprave študentov 
archeológie na zásadách správnej manipulácie 
s ľudskými kostrovými zvyškami v rozličných ná-
lezových situáciách terénnej archeologickej praxe.

Je členom Slovenskej antropologickej spoločnosti 
pri Sav (od roku 1968) a členom Slovenskej arche-
ologickej spoločnosti pri Sav (od roku 1971). v ro-
koch 1991 – 1995 bol predsedom revíznej komisie 
Slovenskej antropologickej spoločnosti a v rokoch 
1996 – 2001 aj členom jej hlavného výboru pri Sav 
v Bratislave. od roku 2000 až doteraz je predsedom 
odbočky Slovenskej antropologickej spoločnosti 
pri Sav v nitre.

vedecko-výskumné aktivity Júliusa Jakaba sú 
nesporne pozoruhodné. Sú nielen svedectvom 
jeho kreativity, ale aj príkladom, že si vždy náležite 
uvedomoval možnosti pôsobenia na významnom, 
európsky uznávanom archeologickom pracovisku, 
ktoré nespočíva iba v analýze ľudských kostro-
vých zvyškov z archeologických výskumov, teda 
určovania individuálneho veku a pohlavia, ale aj 
v hľadaní latentných znakov, majúcich schopnosť 
historickej výpovede o súvekých populáciách. Toto 
úsilie otvára aj nové horizonty poznania. v tejto 
súvislosti by som ešte chcel zdôrazniť fakt, že po 
objave kultového objektu – obetiska na opevnenom 
sídlisku ľudu otomanskej kultúry v Spišskom 
Štvrtku v roku 1974, sme spoločne s J. Jakabom 
odkrývali či skúmali objekt, aký dovtedy nebol ob-
javený nielen na území Slovenska, ale ani v širšom 
súvekom stredoeurópskom kontexte. aj preto sme 
spoločne publikovali štúdie o kultových objektoch 
z obdobia mladšieho praveku. Svedčí o tom aj naša 
štúdia o nutritívnom kanibalizme na opevnenom 
sídlisku ľudu maďarovskej kultúry v Šuranoch-
-nitrianskom hrádku.
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Je nesporné, povedané slovami spisovateľa vla-
dimíra Mináča, že „Náš kratučký pobyt je zmysluplný 
len ako pokračovanie v iných pohyboch a predurčovanie 
iných pohybov“. ak ide o hľadanie pravdy o dejinách 
dávnovekého ľudstva, potom je nevyhnutný naj-
mä akcent na využitie všetkých možností, ktoré 
poskytuje interdisciplinárny výskum. J. Jakab 
významne prispel k tomu, aby interdisciplinárny 
prístup nebol iba verbálnym želaním, ale aby pre 
bádanie priniesol aj konkrétne definovateľné po-
znatky. výrazne nás o tom presviedčajú aj publi-
kácie z posledných decénií jeho vedeckých aktivít 
v archeologickom ústave Sav. áno! Pre hľadanie 
pravdy o dejinách treba využiť všetky možnosti, 
ktoré v súčasnosti ponúka interdisciplinárny prí-
stup k mnohorozmernej problematike – stručne 
povedané: ľudstvo a dejiny.

napokon treba povedať, že Július Jakab celý 
svoj aktívny pracovný život dochádzal denne 
z galanty na miesto svojho pôsobenia v nitre. 
nepochybne bez pochopenia manželky a celej 

rodiny by to nebolo možné. Svojou prácou vý-
znamne prispel k poznaniu problematiky, ktorá 
objasnila zložitý duchovný svet dávnych populá-
cií, žijúcich na území Slovenska. Prispel tak k po-
znaniu historicky pravdivého obrazu našej dávnej 
– nielen národnej – minulosti, ale predovšetkým 
civilizačných vrstiev od počiatkov pravekého 
osídlenia územia Slovenska. Mal som možnosť 
stretávať sa s ním nielen pri riešení problémov, 
ktoré nemôže riešiť archeológ, ale predovšetkým 
antropológ, a výslednicou našich stretnutí boli aj 
naše spoločné práce.

S vďakou a so želaním všetkého len toho najlep-
šieho do ďalších rokov života želáme rnDr. Júliu-
sovi Jakabovi, cSc. ďalšie úspechy v oblasti vedy, 
ktorej zasvätil roky svojho pôsobenia na pracovisku 
v archeologickom ústave Sav v nitre.

Ad multos annos!

Jozef Vladár
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