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SZILÁGYI KATALIN 
(1941-2013)

Dr. Szilágyi Katalin, aki a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Alattam és Embertani Tanszékén 
dolgozott 1965-től 1996-os nyugdíjazásáig, 2013. október 
15-én, életének 72. évében elhunyt.

Szilágyi Katalin 1941-ben született Debrecenben, ahol 
általános-, középiskolai és egyetemi tanulmányait is 
folytatta. 1965-ben avatták okleveles biológia-kémia 
középiskolai tanárrá a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetemen. 1972-ben a KLTE-n szerzett egyetemi doktori 
fokozatot, amely fokozat és a disszertáció megvédése után 
végzett szakmai munkája alapján 1996-ban nyerte el a 
PhD fokozatot. Fő kutatási területei: (1) az értelmi 

fogyatékos gyermekek auxológiai és genetikai vizsgálata; (2) a humán populációk 
kutatása, mely kutatás kiterjedt a népességek rekonstrukciójára, biodemográfiai, 
humángenetikai és auxológiai vizsgálataira is. Kutatási eredményeit hazai és külföldi 
folyóiratokban publikálta, hazai és nemzetközi konferenciákon ismertette.

Kutatói tevékenysége mellett az oktatói feladatait nagy odaadással végezte. Előadások 
tartásán és gyakorlatok vezetésén kívül a hallgatók tudományos munkáját nagy 
lelkesedéssel irányította. Nagyszámú szakdolgozói közül sokan díjnyertes OTDK 
pályamunkát és négyen doktori disszertációt készítettek témavezetésével.

Kedvessége, közvetlensége, kollegiális lojalitása, emléke, oktatói és kutatói 
munkásságának eredményei bennünk kollegáiban és tanítványaiban tovább élnek.
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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 

A 2013. ÉVBEN
374. szakülés, 2012. december 10.

Páll! György1, Kristóf Lilla Alida1, M olnár E rika1, Pap Ildikó2, K ustár Ágnes2, Pohárnok 
László3, Patonay Lajos4 ( 'Szegedi Tudom ányegyetem , Term észettudom ányi és In form atika i 
Kar, E m bertan i Tanszék, Szeged, 2M a gyar Term észettudom ányi M úzeum, E m bertan i Tár, 
B udapest, 3P etz A ladár M egyei O ktatókórház, I.sz. R adio lóg ia i Osztály, Győr, 4Sem m elw eis  
Egyetem , A lka lm azott K lin ika i és A n a tó m ia i Laboratórium , B udapest): Szent László király 
koponya-ereklyéjének ni ultidiszciplináris vizsgálata és legfontosabb antropológiai jellemzői.

Patonay Lajos1, Kristóf Lilla Alida2 ('Sem m elw eis Egyetem, A lka lm a zo tt K linikai és A n a tóm ia i 
Laboratórium , B udapest, 2Szegedi Tudom ányegyetem , Term észettudom ányi és In form atika i 
Kar, E m bertan i Tanszék, Szeged): Szent László koponyája és az ál/l/kapocs.

K ustár Ágnes1, Vollmuth Krisztián2, Kalikó A ndrás3, Pap Ildikó', Pálfi György4, M olnár 
Erika4, Dirk Vandermuelen5, Peter Claes5 ('M agyar Term észettudom ányi M úzeum, 
E m bertan i Tár, Budapest, 'M a g ya r K épzőm űvészeti Egyetem, In term édia  Tanszék, B udapest, 
3képzőm űvész, 4Szeg ed i Tudom ányegyetem , Term észettudom ányi és In form atika i Kar, 
E m bertani Tanszék, Szeged , 5M edical Im a g in g  Research C en ter Universitair Z iekenhuis  
G asthuisberg, Leuven, B elg ium ): Szent László magyar király szobrászi arcrekonstrukciója.

Józsa László (professzor em eritus, az M TA doktora): NaturaUsztikus, erotikus ábrázolások a 
paleoUtikum kori ember művészetében.

375. szakülés, 2013. február 14.

Juan Luis A rsuaga1,2 (‘ U n iversidad  C om plu tense  d e  Madrid, M adrid, 2Centro U C M -ISC III de 
E volúción  y  C om portam iento  Humanos, M adrid): The Atapuerca cave sites. The largest 
collection o f  human fossils in Europe.

376. szakülés, 2013. október 16.

Rácz Piroska (Szent Is tván  K irá ly  M úzeum, Székesfehérvár): Emberi testrészek nyomainak 
vizsgálata — Zsámbéki kéz- és lábnyomos téglák a IS. sz. elejéről.

M olnár E rika1, Merczi M ónika2, M arcsik A ntónia1, Bernért Zsolt3, Józsa László4, Buczkó 
Krisztina5, Lassányi G ábor6, H. Kelemen M árta2, Zádori Péter7, Vandulek Csaba7, Bíró 
Gergely7, Hajdú Tamás3,8 ('Szegedi Tudom ányegyetem , Term észettudom ányi és In form atika i 
Kar, E m bertani Tanszék, Szeged, 2ß a la s sa  Bálint M úzeum , Esztergom, 3M agyar  
Term észettudom ányi M úzeum , E m bertani Tár, Budapest, 4O rszágos Traum atológiai Intézet, 
P ato lóg ia i Osztály, B udapest, 7M agyar Term észettudom ányi M úzeum , N övénytár, Budapest, 
6B udapesti Történeti M úzeum , A quincum i M úzeum, Budapest, E gészségügyi Centrum , 
K aposvári Egyetem, K aposvár, 8Eötvös L o rá n d  Tudom ányegyetem , Term észettudom ányi Kar, 
E m bertan i Tanszék, B udapest): Csontáttétes daganatos esetek a késő római kori 
Pannóniából.

É vinger Sándor
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Instructions to Authors
Form of submission
Electronic submission of manuscripts is required. Manuscripts should be prepared according to the general 
instructions below and attached to an email cover message to the Editor (bodzsar@ludens.elte.hu). 
Manuscript/Article types
Scientific articles are comprehensive descriptions of original research and include a theoretical survey of 

the topic, a detailed presentation of results with discussion and conclusion. The length of an article including 
tables, graphs, and illustrations should not exceed twenty pages. Scientific articles shall be subjected to peer 
review by experts in the field.

Brief notes/Short reports are presentations of original research from various anthropological fields that 
should not include a detailed theoretical discussion. Their aim is to acquaint readers with preliminary or partial 
results of research. They should not be longer than five pages. Brief note articles shall be subjected to peer 
review by experts in the field.

Book reviews acquaint readers with the content of important books at home and abroad.
Originality of articles. Manuscripts submitted for publications in Anthropologiai Közlemények should not 

contain previously published material and should not be under consideration for publication elsewhere.
Language. Scientific articles and brief notes/short reports should be submitted in Hungarian or in English. 

Book reviews are published in Hungarian.
A manuscript should consist of the following subdivisions, each beginning on a separate page:
1. Abstract -  should consist of 150 words or fewer, supplemented with no more than five key words.
2. Introduction.
3. Material and Methods.
4. Results.
5. Discussion.
6. References/Literature cited.
7. Mailing address of the author (and if possible email address).
Figures and Tables. Tables and figures should be cited in the text. Figures and tables should not be 

integrated into the text. Indicate between the paragraphs where the figures and tables are to appear in the text. 
Figures and tables should be sent electronically, figures must be saved in .xls, .jpg or ,tif format.

Literature. References to the literature should be cited in the text. When references are made, use the 
follow ing formats: if one author is cited: Bartucz (1961) or (Bartucz 1961); if a work by two authors is cited: 
Acsádi and Nemeskéri (1970) or (Acsádi and Nemeskéri 1970); if the work by three or more authors is cited: 
Tanner and his associates (1975) or (Tanner et al. 1975). The literature must be arranged alphabetically in the 
following style:
Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közi.. 5: 5— 18. 
Lipták, P. ( 1969): Embertan és emberszármazástan. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 352.

Format and form o f manuscripts. Manuscripts should be written with Word for Windows, lines should be 
typed double-spaced and margins should be of 3 cm on A4 pages. Paragraphs should be separated with an 
empty line. The title and chapters should be written bold in font size 14. Two copies of original manuscript and 
a copy on a CD must be given to the Editor. All articles must be proofread for professional and language errors 
before submission.
A szerkesztő címe: DR. BODZSÁR ÉVA
Address of Editor: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/e. ELTE Embertani Tanszék 

Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University 
Tel.: 36-1-381-2161, Fax: 36-1-381-2162, E-mail: bodzsar@elte.hu

A kiadvány előfizethető és példányonként megvásárolható a Magyar Biológiai Társaságnál:
1088 Budapest, Bródy S. u. 16. Tel.: 06 1 225-3273, E-mail: mbt@mail.tvnet.hu. Honlap: http://www.mbt-biologia.hu 
Pénzátutalás a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10200830-323-10061 számú számlaszámra történhet. 
Subscription Information: Hungarian Biological Society
1088 Budapest, Bródy S. 16. Tel.: +36 1 225-3273, E-mail: mbt@mail.tvnet.hu, Web-site: http://www.mbt-biologia.hu 
Bank transfer should be made to Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Hungary 
1BAN code: HU73 10200830 32310061, Bank account: 10200830-323-10061
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