
Több mint 900 évig vár tuk, hogy hon fog la ló õse -
ink kel vég re szem tõl szem ben áll has sunk. A ne ve -
ze tes ese mény re 1834-ben a Duna–Tisza kö zi
Benepusztán ke rült sor, mi u tán a szél le fúj ta a ho -
mo kot egy fér fi te te mé rõl. A sír ból nem csak a ha lott
csont vá za, ru há za tá nak dí szít mé nyei, fegy ver öve,
kard ja, nyíl vesszõi és fel szer szá mo zott lo va vált lát -
ha tó vá, ha nem I. Berengár ki rály (888–924) pénz ér -
méi is, le he tõ vé té ve az el te me tés ide jé nek meg ha tá -
ro zá sát és ez zel hon fog la ló õse ink hez kö té sét. A tár -
gyak Jankovich Mik lós (1773–1846) bir to ká ba ju tot -
tak, aki azo kat írás ban és kép ben nyom ban köz -
kinccsé tet te, sõt mun ká já ban „Bene ma gyar vi téz
ko po nyá já nak há rom fer tály ra ki csi nyí tett hom lok és
ol dal raj za” is he lyet kapott.1 A benepusztai le let is -
mert té vá lá sá val or szág szer te kez de tét vet te a hon -
fog la lás idõ sza ká nak ku ta tá sa, mely nek ered mé nye -
ként a tárgy ról már a 20. szá zad kez de tén össze fog -
la ló ré gé sze ti mun kák születtek.2

A csont ma rad vá nyok szak sze rû em ber ta ni
vizs gá la ta azon ban csak azu tán kez dõd he tett,
hogy a sváj ci Ru dolf Mar tin (1865–1925) vég le ge -
sí tet te a mé ré sek mód ját, és meg tör tént a mé rõ esz -
kö zök szabványosítása.3 Az em ber tan el sõ ma -
gyar or szá gi mû he lye a bu da pes ti tu do mány egye -
tem 1881-ben lé te sült Ant ro po ló gi ai Tan szé ke volt
Tö rök Au rél (1843–1912) irá nyí tá sá val, gyûj te mé -
nye azon ban jó részt bu da pes ti köz te me tõk 19.
szá za di le le te i bõl ál lott. Ré gi ko rok em be re i nek
csont váz gyûj te mé nye leg elõbb a Nem ze ti Mú ze -
um, utóbb Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Em ber -
ta ni Tá rá ban, va la mint a sze ge di tu do mány egye -
tem Em ber ta ni Tan szé kén jött lét re Bartucz La jos
(1885–1966), Nemeskéri Já nos (1914–1989) és42
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Jel ké pes (inkomplett)
ko po nya lé ke lés 
(tre pa ná ció). A je len ség
ki tün te tett fi gyel met
ér de mel, mert 
gya kor la tát 
a hon fog la lók 
ter jesz tet ték el 
a Kár pát-me den cé ben.

ÉRY KIN GA

A HON FOG LA LÓ MA GYAR SÁG
EM BER TA NI JEL LEM ZÕI
Ku ta tás tör té ne ti váz lat



Lipták Pál (1914–2000) mun ká ja nyo mán, amit azu tán ta nít vá nya ik hosszú so ra
foly ta tott és foly tat mind a mai na pig. A vizs gá la ti ered mé nyek köz re a dá sa a 20. szá -
zad má so dik fe lé tõl vált szé les kö rû vé, ki hasz nál va az itt ho ni és kül ho ni szak fo lyó -
irat ok le he tõ sé ge it. A köz le mé nyek ha tal mas tö me gé ben va ló el iga zo dást ant ro po ló -
gi ai bib li og rá fi ák segítik.4

A hon fog la lók 10. szá za di, va gyis el sõ há rom nem ze dé ké nek csont vá zai min dig
is a ha zai em ber tan ér dek lõ dé sé nek kö zép pont já ban áll tak. 

Ke le ti ere de tük is me re té ben a fi gye lem leg elõbb a ko po nyá kon fel lel he tõ faj ta jel -
le gek re, eur ázsiai tér ség rõl lé vén szó, az europid és mongolid nagy rassz je gye i re irá -
nyult. A két nagy rassz leg fõbb kü lönb sé ge az arc pro fi lon ér zé kel he tõ, ami az europi-
dok ese té ben erõ tel jes ki emel ke dé sû, a mongolidok ese té ben csak mér sé kelt vagy
cse kély. A ko po nya kes keny – hosszú (dolichokran), avagy szé les – rö vid
(brachykran) for má ja szin tén irány adó, nagy ál ta lá nos ság ban ugyan is a dolichokran
for ma az eur ázsiai tér ség észa ki és dé li sáv já ban él tek re, míg a brachykran for ma an -
nak kö zép sõ sáv já ban élt né pes sé gek re jel lem zõ. Az év ez re dek so rán le zaj lott ke ve -
re dés ezek szám ta lan for mai vál to za tát hoz ta lét re, meg ne ve zé sük azon ban sok eset -
ben za var és fél re ér tés forrása.5,6 A hon fog la lók ed dig is mert fér fi és nõi ko po nya le -
le te zöm mel az europid nagy rassz for ma kö ré be so rol ha tó, de meg ta lál ha tó kö zöt tük
ke vert europo-mongolid, sõt né hány mongolid egyén is. 

Ko po nyá juk jel lem zõi sze rint a hon fog la lók két cso port ra bont ha tók. Egyik cso -
port juk a Fel sõ-Ti sza-vi dék, a Duna–Tisza kö ze és a Kis al föld sík vi dé kén te le pe dett
le, ezek ko po nyá ja szé le sebb és rö vi debb, és kö zöt tük lel he tõk fel az europo-mongo-
lid és mongolid egyé nek. Má sik cso port juk az Észak-Alföld és Du nán túl dom bo sabb
vi dé ke it száll ta meg, ezek ko po nyá ja kes ke nyebb és hosszabb, kép vi se lõ ik pe dig az
europid nagy rassz ba so rol ha tók. Fi gye lem re mél tó ugyan ak kor, hogy a ko po nya for -
ma kü lön bö zõ sé ge el le né re a hon fog la ló fér fi ak és nõk test ma gas sá ga mind két cso -
port ese té ben nagyközepes.7,8

Össze ha son lí tó sta tisz ti kai vizs gá la tok sze rint a fen ti ek ben vá zolt ko po nya for -
mák gyö ke rei messzi múlt ba ve zet nek. Az eur ázsiai tér ség Kr. elõt ti 15. szá za da és
Kr. utá ni 13. szá za da kö zöt ti idõ szak 120 em ber ta ni so ro za tá nak is me re té ben ugyan -
is a hon fog la lók for mai pár hu za mai az Azovi- és a Fe ke te-ten ger fe let ti sztyep pe ké -
sõ vas ko ri idõ sza ká nak né pes sé gei kö zött lel he tõk fel. Ezen be lül a szé le sebb és rö -
vi debb ko po nyá jú sík vi dé ki hon fog la lók az Azo vi-ten ger fe let ti tér ség ben, míg a kes -
ke nyebb és hosszabb ko po nyá jú domb vi dé ki hon fog la lók a Fe ke te-ten ger fe let ti tér -
ség ben nyer het ték el meg je le né sük vég sõ formáját.9

A hon fog la lók to váb bi em ber ta ni jel lem zõ i rõl ha lan dó sá gi vi szo nya ik szol gál nak is -
me re tek kel. En nek ér de ké ben vált szük sé ges sé a csont vá zak pon to sabb élet kor- és nem-
meg ha tá ro zá sa, ré gé sze ti szem pont ból pe dig a te me tõk va la mennyi sír já nak fel tá rá sa.

Az élet kor-meg ha tá ro zás új mód ja a ko po nya var ra tok el cson to so dá sá nak, a kar -
csont és comb csont bel sõ szer ke ze ti ké pé nek, va la mint a sze mé rem cson ti fel szín
alak vál to zá sá nak együt tes mér le ge lé sé re épült, vi szo nyít va azt is mert élet ko rú ha lot -
tak ugyan ezen mutatóihoz.10 A nemmeg ha tá ro zás új mód ja a ko po nya, a me den ce öv
és a comb csont te rü le tén vizs gált 22 jegy együt tes mér le ge lé sé re épült, fi gye lem be
vé ve azok ne mi ki fe je zett sé gé nek mértékét.11

Te me tõk de mog rá fi ai cé lú elem zé se ab ból az el vi fel te vés bõl in dult ki, hogy a
ha lot tak az egy kor volt élõ kö zös ség tü kör ké pei. Az ada tok azon ban csak a ha lot -
tak kö zös sé gé re vo nat koz tat ha tók, még hoz zá an nál na gyobb biz ton ság gal, mi nél
tel je sebb a te me tõ fel tárt sá ga, és mi nél na gyobb a vizs gál ha tó csont vá zak szá ma.
Tel jes te me tõ fel tá rás ra és an nak együt tes ré gé sze ti-em ber ta ni vizs gá la tá ra elõ ször
az 1940-es évek vé gén ke rült sor Fiad-Kérpusztán, amely 388 10–11. szá za di csont -
vá zat eredményezett.12
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Ár pád-ko ri csont vá zak élet ko ri és ne mi ada ta i ból Acsádi György (1924–2012) ha lan -
dó sá gi mo dellt szer kesz tett az ENSZ ha lan dó sá gi táb lá i nak fi gye lem be vé te lé vel. Ez a
mo dell a 10–12. szá zad idõ szak ára ala csony, 28–29 éves szü le tés kor vár ha tó át la gos élet -
tar ta mot becsül.13,14 Ala csony szü le tés ko ri élet re mény min de nek elõtt a ma gas cse cse mõ -
ha lan dó ság kö vet kez mé nye, an nál kü lö nö sebb, hogy szá mos egy ko ri te me tõ bõl a vár ha -
tó nál jó val ke ve sebb cse cse mõ csont váz lát nap vi lá got. A je len ség oka ta lán csont ja ik na -
gyobb mér té kû kor ha dá sa, eset leg se ké lyebb sír ja ik pusz tu lá sa, de az sem zár ha tó ki,
hogy a ha lott cse cse mõ ket nem min den eset ben te met ték a fa lu temetõjébe.15

A fel nõt tek ada tai min de nek elõtt a ne mi arány szem pont já ból mél tók a fi gye lem -
re. Ki egyen lí tett fér fi-nõi arány Kérpuszta né pes sé gén volt ész lel he tõ, ugyan ak kor a
tel je sen fel tárt, több mint ezer sí ros 10–11. szá za di Majs te me tõ jé ben az 55/45 szá za -
lék fér fi több le tet jelez.16 Kü lö nös mó don ugyan ilyen, az az 56/44 szá za lé kos fér fi több -
let adó dott a leg kü lön bö zõbb hely rõl va ló 10. szá za di hon fog la lók össze vont le let anya -
gá ban, ezt azon ban a jobb meg tar tá sú fér fi ko po nyák cél zott gyûj té se is okoz hat ta. 

A fér fi ak és nõk kor cso por ti ha lá lo zá si gya ko ri sá gá nak csúcs ér té ke az Ár pád-ko -
ri mo dell sze rint 50–54 év kö zött volt, de te me tõ vizs gá la tok et tõl el té rõ ese te ket is
mutatnak.17 A fel nõtt ko ri ha lan dó ság mér té ke függ az egy ko ri né pes ség élet kö rül mé -
nye i tõl, az õket ért be teg sé gek tõl, de szá mos, ma már nem fel tár ha tó ok tól is. 

A hon fog la lók em ber ta ni jel lem zõi csont ja ik kó ros el vál to zá sa in is le ol vas ha tók. Ezek
szám ta lan faj tá ja kö zül, csak a leg gya ko rib bak ról szól va, a kö vet ke zõk mondhatók.18

Tö rés vagy sé rü lés (tra u ma) a csont váz va la mennyi ele mén elõ for dult. A tö ré sek
csak nem min dig gyógy ul tak, de he lyük ese ten ként el fer tõ zõ dött. Elõ for dult cson kí -
tás, va la mint zú zott és vá gott seb is. Vá gott ko po nya se bek csont szé le i nek le tisz tí tá -
sa se bé szi el lá tá suk ra utal, mi ként a ko po nya bol to zat csont hi á nyá nak fém le mez zel
tör tént le fe dé se is. A hon fog la lók né hány egyé nén a ko po nya bol to za tá ból ha tal mas
da ra bot tá vo lí tot tak el, és no ha zö mük nem él te túl a be avat ko zást, akad azon ban
pél da a túl élés re is.19

Ízü le ti el vál to zás (osteoarthritis) el sõ sor ban a fel nõt tek ge rin cén és a kap cso ló dó
cson to kon for dul elõ, de meg fi gyel he tõ a nagy- és kis ízü le tek te rü le tén is, sú lyo sabb
eset ben a csont fel szín le csi szo ló dá sát vagy akár össze cson to so dást is okoz va. A kór -
fo lya mat lét re jöt te nagy részt az élet kö rül mé nyek ro vá sá ra ír ha tó, sú lyos bo dá sát az
élet kor elõ re ha la dá sa fo koz za.

Vér kép zõ rend sze ri (hematogén) meg be te ge dés el sõ sor ban gyer me kek ma rad vá -
nya in ész lel he tõ nagy részt hi á nyos táp lál ko zás kö vet kez té ben. A meg be te ge dés a ko -
po nya fel szín egyes te rü le te i nek fel rit ku lá sát, egye be ken kí vül pe dig a fog zo mánc ká -
ro so dá sát okoz va. 

Gyul la dás (osteomyelitis, periostitis) meg je le né si for mái kö zül leg gya ko ribb a
csont hár tya gyul la dás, kü lö nö sen az al só vég tag okon. 

Fer tõ zõ meg be te ge dés (infectio) két sú lyos ese te is meg fi gyel he tõ a hon fog la lók
csont vá za in. Ezek egyi ke a csont ízü le ti gü mõ kór (csont tu ber ku ló zis), a má sik a lep ra.
No ha a ké sõ kö zép kor ban a lep rás be te ge ket nem csak az élõk tõl, ha nem a hol tak tól is
el kü lö ní tet ték, sír ja ik a 10–11. szá zad idõ sza ká ban még fel lel he tõk a temetõkben.20

Jel ké pes (inkomplett) ko po nya lé ke lés (tre pa ná ció). A je len ség ki tün te tett fi gyel -
met ér de mel, mert gya kor la tát a hon fog la lók ter jesz tet ték el a Kár pát-me den cé ben. A
mû ve let so rán kör vagy szil va ala kú csont da ra bot vág tak ki a ko po nya bol to zat fel szí -
né bõl, mint tör tént ez a benepusztai har cos ese té ben is, vagy ilyen for mát kar col tak
a csontfelszínre.21 Az ugyan azon egyé nen né ha több ször is vég zett be avat ko zá sok
cél ja a ko po nyák ról nem ol vas ha tó le.22 Gya kor la ta a 12. szá zad vé gé ig ki mu tat ha tó,
utol só elõ for du lá sa i nak egyi ke III. Bé la ki rály (†1196) ko po nyá ján észlelhetõ.23

A hon fog la ló ma gya rok csont váz le le te i nek leg újabb vizs gá la ta a cson tok ge ne ti -
kai jel lem zõ i nek, ké mi ai és fi zi kai össze te võ i nek fel tá rá sá ra irányul.24 A vizs gál tok44
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kez de ti ál la po ta és a ta nul má nyo zott ese tek ala csony szá ma tá gabb kö vet kez te té sek
le vo ná sá ra még nem ad mó dot, az ered mé nyek azon ban so kat ígér nek.
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