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1954. szeptember 27-én született Makón. Középiskolai 
tanulmányait Kazincbarcikán végezte. Biológia-kémia 
szakon szerzett egyetemi diplomát 1978-ban az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 
Diplomamunkáját az Embertani Tanszéken készítette Dr. 
Gyenis Gyula vezetésével. Az egyetem elvégzése óta 
antropológusként dolgozik a Magyar Természettudományi 
Múzeum Embertani Tárában. Summa cum laude 
minősítéssel egyetemi doktori címet szerzett 1989-ben az 
ELTE Természettudományi Karán az avarkori népességek 
fenotípusos genetikai vizsgálatából írt disszertációjával 
(Avarkori népességek embertani problémái). Ugyanitt 
kapta meg 1996-ban PhD fokozatát is. Fő kutatási területe 
a Kárpát-medence népességtörténetének rekonstrukciója, 

ezen belül kiemelten a magyar nép etnogenetikai vizsgálata. Közel száz, a vaskortól a 
késő középkorig keltezett lelőhely embertani leleteinek vizsgálatával foglalkozott. 
Vezetésével valósult meg a Keszthely-Fenékpusztán feltárt lelőhelyek, valamint a 
középkori Székelyföld temetőinek antropológiai vizsgálata.

2005-től tagja az ELTE Egyiptológiai Tanszékén Dr. Schreiber Gábor vezetésével 
működő kutatócsoportnak, amellyel eddig öt ásatási szezonban dolgozott Egyiptomban, a 
thébai nemesi temetőben. A Theban Tomb 32-ben végzett kutatások eredményeit 
társszerzőkkel együtt önálló könyvben jelentette meg. Vezetésével folyik a hazai 
múzeumokban őrzött egyiptomi múmiák multidiszciplináris kutatása, amelynek 
eredményeit egy külön kötetben és két kiállításon mutatták be a Szépművészeti 
Múzeumban és a Magyar Természettudományi Múzeumban.

Történeti antropológiai munkáiból eddig több mint száz tanulmánya jelent meg, ebből 
12 könyvfejezet és két könyv. Számos hazai és külföldi konferencián tartott előadást; 
három OTKA-témának volt vezetője, részvevő kutatóként dolgozott több OTKA, NKA, 
Jedlik Ányos pályázatban, valamint a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) és a 
British Academy által támogatott kutatásokban.

Több külföldi kutatóúton vett részt, köztük a moszkvai Lomonoszov Egyetemen 
(1999), az Orosz Tudományos Akadémia Történeti Intézetében, Kazanban (2000) a 
szamarai Alabin Múzeumban (2000), a McDonald Institute for Archaeological Research, 
University of Cambridge archeokémiai laboratóriumában (2012).

Tudományos munkája mellett részt vesz a felsőfokú oktatásban is. Témavezetője volt 
az ELTE biológus és humánbiológus, valamint a Semmelweiss Egyetem általános orvos 
szakos hallgatóinak. Tanít a Képzőművészeti Egyetemen és évekig tanított az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológia Doktori Iskolájában.
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Utóbbiban jelenleg több hallgató témavezetőjeként dolgozik. Témavezetésével eddig egy 
kutató szerezte meg a PhD fokozatot az ELTE TTK-n, egy hallgató fokozatszerzésében a 
CEU-n külső konzulensként segített.

Szakértőként szerepelt a brit History Channel Attila és a hunok és az olasz RAI 1 
Attiláról szóló filmjében, valamint a National Geographic Channel Népünk genetikai 
családfája című kiállítás létrehozásában.

1978 óta tagja a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának. A Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagja 1997-től, a MTA Antropológiai Bizottság tagja 
volt 1999-2011, titkára 2002-2008 között.
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