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KÖSZÖNTJÜK A 80 ÉVES FARKAS GYULÁT

2012. április 11-én töltötte be 80. születésnapját a magyar 
antropológia doayenje, kimelkedő tudósa, Farkas Gyula 
emeritus professzor.

Farkas Gyula 1932-ben született Szabadszálláson, de 
szülei Kolozsvárról menekültek Magyarországra. 
Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Gróf Tisza 
István Református Gimnáziumban folytatta. A második 
világháború miatt magántanuló lett, majd 1950-ben 
érettségizett az akkor már Katona József Gimnázium-ban.

Vízépítő mérnöknek készült, de a Szegedi 
Tudományegyetem biológia-kémia szakára irányították, 
ahol 1954-ben szerzett okleveles középiskolai tanári 
képesítést. Néhány hónapnyi kecskeméti tanítás után 
1955. február 1-től nyugdíjazásáig a Szegedi 
Tudományegyetem Embertani Tanszékén dolgozott. 1980 
és 1997 között a tanszék vezetője volt. 1960-ban summa 
cum laude minősítéssel testnövekedési témakörből 
egyetemi doktori, 1976-ban a dél-alföldi őskori leletekből 

írt dolgozatával kandidátusi, 1987-ben országos menarche kutatásával akadémiai doktori minősítést 
szerzett.

A biológiai antropológia alapjait Bartucz Lajos professzor tanítványaként sajátította el.
Kutatói tevékenységében kiemelkedő helyet foglalt el az újkőkortól a magyar középkorig 

terjedő régészeti korokból származó mintegy 7000 emberi csontvázlelet tanulmányozása. Közel 
százezer gyermek testi fejlettségének vizsgálata során a serdülést befolyásoló tényezőket elemezte.

1973 óta tagja az MTA Antropológiai Bizottságának. 1980-1985 között a testület elnöke. 1990- 
től 2002-ig a Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának munkáját irányította. 1980-tól 
1999-ig az Acta Biologica Szegediensis főszerkesztője volt.

Közel 440 publikációja jelent meg különböző hazai és nemzetközi folyóiratokban. Több önálló 
kiadvány, többek között az Opusztaszer-Monostor lelőhely antropológiai leletei, „A magyar 
antropológia története”, valamint „A Biblia biológus szemmel” című könyv szerzője, a 
„Honfoglaló magyarság -  Árpád kori magyarság” című kötet társszerkesztője. Egyetemi jegyzetei 
rendkívül népszerűek a hallgatók körében, és ma is fontos segédanyagot jelentenek a 
biológusképzés számára a Szegedi Tudományegyetemen. Oktatói munkája során közel 80 hallgató 
szakdolgozati, doktori munkáját irányította. Farkas professzor úr komoly figyelmet szentelt a hazai 
antropológia jövőjének biztosítására, a szakmai utánpótlás-nevelésre: ezt az is fémjelzi, hogy 
az SZTE Embertani Tanszék valamennyi jelenlegi oktatójának tanára, minősített oktatóinak pedig 
témavezetője volt. 1991/92-ben magyar-francia doktori együttműködés kezdeményezője, amelyből 
az ő társ-témavezetésével született meg 1993-ban az első magyar-francia „co-tutelle" PhD 
értekezés.

Szakmai munkáját többek között József Attila és Bartucz Lajos emlékplakettel, illetve a 
Magyar Biológiai Társaság Géléi József Emlékérmével ismerték el.

Köszönettel emlékezünk meg Farkas Gyula professzor úrnak az embertani szakma érdekében 
kifejtett tevékenységéről, és a Tanár úr iskolateremtő munkájáról.

Tisztelettel és szeretettel kívánunk jó  egészséget, erőt, hosszú, aktív életet!
Ad multos átmos!

Molnár Erika, Pálfi György és Pap Ildikó
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