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DR. SZATHMÁRY LÁSZLÓ

Szathmáry László 1950. június 5-én született 
Debrecenben. Tanulmányait mindvégig ebben a 
városban végezte. A középiskolát a Tóth Árpád 
Gimnázium biológia-kémia tagozatán, az egyetemet a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Természet- 
tudományi Karán, ahol 1974-ben szerzett 
biológia-kémia szakos középiskolai tanári oklevelet.

1974 és 1977 között a nyíregyházi Jósa András 
Múzeum muzeológusa volt, majd 1979-től a 
tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum vezetésére kapott 
megbízást. Ezt a feladatot később megyei igazgató
főtanácsosként, illetve 1990-től 2008-ig címzetes 
múzeumigazgatóként látta el. Ezen időszak alatt több, 
mint ötven (embertani, őslénytani, történeti, régészeti, 

ipartörténeti és képzőművészeti) kiállítást rendezett az Észak-Tiszántúlon. 
Ismeretterjesztő előadásainak száma (Szabolcsban, Szatmárban, Biharban, Kárpátalján, 
Felvidéken) több mint ezerre becsülhető. 1976-tól óraadóként részt vett a KLTE Állattani 
és Embertani Tanszékének munkájában, ahol később egy évig (1986) aspiráns volt 
Nemeskéri János vezetésével, majd 1988-tól egyetemi adjunktusként alkalmazást nyert. 
1991-ben kérték fel az akkor még három, majd négy munkatársat foglalkoztató 
Humánbiológiai Csoport vezetőjévé, docensként. Múzeológiai munkáját ma is végzi a 
Jósa András Múzeum külső munkatársaként, ott, ahol a hetvenes évek derekán 
megalapította hazánk ma már harmadik legnagyobb, 6400 hiteles történeti humán 
csontvázleletet őrző gyűjteményét, amelyben külhoni és hazai szakemberek, főiskolai és 
egyetemi hallgatók rendszeresen végeznek összehasonlító vizsgálatokat.

Kutatói ambícióira elsősorban Prof. Dr. Nemeskéri János volt jelentős hatással, aki 
1970-től tanára, témavezetője és kutatótársa volt. Szerencsés módon, egyetemi 
tanulmányai alatt lett a korabeli Állattani és Embertani Tanszék vezetője 
Prof. Dr. Kretzói Miklós, aki a köréje gyűlt hallgatókban olyan evolúciós szemléletet 
gyökereztetett meg, amely közülük sokakat indított kutatói pályára.

Szakmai érdeklődése kezdetben Európa, és ezen belül a Kárpát-medence 
késő-pleisztocén, boreális és atlantikumbeli csontvázleleteinek anatómiai összefüggéseire, 
valamint a klimazonális adaptáció ritmusa által meghatározott népmozgásokra irányult. 
Módszertani téren a testmagasság és az alkat rekonstrukciója, és a hiányzó 
koponyadimenziók biometriai úton történő pótlása foglalkoztatta. E témakörben készült el 
egyetemi doktori disszertációja 1975-ben, („A Magyarország területén élt népességek 
testmagasságának rekonstrukciója”), majd kandidátusi értekezése („Mezolit és korai
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neolit kori népességek rekonstrukciója az Észak-Balkánon és a Kárpát-medencében”), 
amelyet 1989-ben védett meg.

A későbbiekben inkább a többváltozós biometriai kísérletek felé fordult az 
érdeklődése. így tért át a nagyobb mintaelem-számot igénylő többváltozós analízisek 
oszteológiai alkalmazhatóságának vizsgálatára, amelyhez kellő alapot biztosított a 
Kárpát-medence Kr. utáni VIII-XIII. századi bőséges leletanyaga. Az Alföld Kr. utáni 
I—XIII. századi népességtörténetére vonatkozó fontosabb eredményei az általa 
szerkesztett és a tanítványaival készített tanulmányokat tartalmazó kiadványban 
(Árpád előtt -  Árpád után, Szeged, 2008) jelentek meg.

A számos anatómiai-biometriai és demográfiai kísérletet egy újszerű történeti 
humánökológiai modell kialakítása követte, amely segítségével X-XI. századi 
népességtörténetünk regionális vonatkozásai egyértelműen megítélhetőek. Az ökológiai 
és az anatómiai zónák egybeesése és különbözősége alapján a lokális és az immigráns 
népességek elkülönülése egyértelművé vált. A kutatás eredményei szerint bizonyítható, 
hogy a késő-avar korban és a magyar honfoglalás korában elsősorban a környezeti 
feltételek határozták meg a különböző anatómiai felépítésű összetevők regionalitását. 
A XI. századtól kezdve viszont a politikai akarat felülmúlhatta ezt a korábban 
érvényesülő adaptációs mechanizmust. A népességstruktúra XI. századi homogénné 
válását tehát nem a környezeti, hanem a társadalomtörténeti feltételek megváltozása 
idézhette elő.

A történeti embertan kutatásának és oktatásának Debrecenben jelentős hagyományai 
vannak. Szathmáry László oktatómunkája során korán szembesült a hallgatók ez irányú 
igényeivel is. Speciális kollégiumokat szervezett, régészeti ásatásokra vitte az arra 
érdemes tanítványait, ahol az anatómiai és a régészeti rekonstrukció helyszíni 
mozzanataival ismerkedhettek meg. Harminc év alatt mintegy ötven ásatáson avathatta be 
őket a feltárás és a megőrzés fortélyaiba. 1988 óta két területen oktat: a graduális 
képzésben (ma BSc és MSc), és különböző posztgraduális képzésekben (Doktori Iskola, 
kiegészítő tanárképzés és tanár-továbbképzés). A vezetésével készült 67 szakdolgozat, 
illetve tudományos diákköri pályázat közül 14-et díjaztak és irányításával eddig öten 
szereztek doktori (PhD) fokozatot.

Tanulmányainak száma 181, ebből külföldön 21 jelent meg. A tanulmányaira 
vonatkozó hivatkozások száma 245. Tanulmányútjai során az öt kontinens 24 országában 
összesen 104 alkalommal több, mint kétszáz előadást tartott. Tudományos munkásságát 
jelentősen segítették az 1983-tól kezdve folyamatosan elnyert pályázatai. Számos hazai és 
nemzetközi tudományos társaság és az Anthropologiai Közlemények 
szerkesztőbizottságának is aktív tagja.

Munkásságának fő érdeme az, hogy a debreceni tudományegyetemen elsőként 
embertani tudományokat oktató tudós tanár, Balogh Béla által megfogalmazott elvek 
szellemében, és a határainkon túl is elismerést kiváltva, fönntartja a debreceni 
antropológiai iskola folytonosságát.
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