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NYILAS KÁROLY

Nyilas Károly 1946. július 15-én született 
Nagydoboson. Az általános iskolát a 
szülőfalujában végezte el, majd Kisvárdán a nagy 
múltú Bessenyei György Gimnáziumban tanult 
tovább. Az itteni kiváló biológia tanára hatására a 
Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán biológia tanári 
szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. Itt 
ismerkedett meg a biológiai antropológiával, mint 
tudományos diákköri hallgató és Rajkai Tibor 
vezetésével iskolás gyermekek növekedés 
vizsgálatában vett részt Záhony vonzáskörzetében. 
Friss diplomásként Nyírmadán sikerélményekben 
gazdag három évet töltött el tanítással az általános 
iskolában. 1970-ben a Nyíregyházi Tanárképző 

Főiskola Állattani Tanszékére hívták meg, ahol Durucz István tanszékvezető főiskolai 
tanár segítségével a szakmai ismereteit sokrétűen bővítette. Közben Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanult tovább, ahol 1974-ben biológia szakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett. Szakdolgozatát Szilágyi Katalin vezetésével írta. 
Nemeskéri János irányításával kezdte meg a Rétközben a kutatómunkáját. A rétközi 
gyermekek testfejlettségi állapotáról készült tanulmányával 1979-ben megszerezte az 
egyetemi doktori címet. 1980-ban kapcsolódott be Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
értelmi fogyatékosainak a humánbiológiai vizsgálatába. Farkas Gyula segítségével és 
együttműködésével a fejméret vizsgálataiban nemzetközi viszonylatban is nagy 
elemszámú minta adatait elemezte. 1988-ban OTKA pályázat révén vett részt a Felső 
Tisza-vidék népességeinek populációgenetikai kutatásában. 1991-től Szathmáry László 
vezetése alatt történeti antropológia vizsgálatokat is végzett „Az Észak-Tiszántúli magyar 
honfoglalás-kori és Árpád kori népességének rekonstrukciója csontvázleletek alapján” 
című pályázatban. A rétközi kutatásokat 10 évenkénti megismételt vizsgálatokkal 
folyamatosan viszi tovább. Vizsgálatait kiterjesztette a Nyírség és a Szatmár-Beregi 
síkság gyermeknépességeire is.
Az antropológus kollégák mindig számíthattak a segítségére, így például Gyenis Gyula 
nyertes OTKA pályázataiban is részt vett, mind a gyermekkori obezitás vizsgálatában, 
mind pedig főiskolás és egyetemi hallgatók humánbiológiai vizsgálatában.
A népszerű tudományos ismeretterjesztésben és a tudományszervezésben is igen aktív 
szerepet tölt be. A TIT Szabolcs-Szatmár-megyei szervezete Biológia Szakosztályának 
titkára volt hosszú időn keresztül, a Magyar Biológiai Társaság Embertani 
Szakosztályának több ciklusában is vezetőségi tag volt, a Debreceni Akadémiai Bizottság 
Humánökológiai Munkabizottságának pedig a társelnöke.
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