
KISZELY I S T V Á N 

CSOPAKON ELŐKERÜLT „LÉKELT"-KOPONYÁJÚ 
CSONTVÁZLELETEK ANTROPOLÓGIAI 

FELDOLGOZÁSA 

BEVEZETÉS 

A ,,lékelt"-koponyájú csontvázleleteket a Kár
pát-medencében a X—XI. századhoz kötik; kurió
zumként került elő néhány ilyen eset bronzkori 
sírokból. 1972-ben Csopakon olyan kettős, jól 
datált római kori sírt tárt fel Palágyi Sylvia, 
amelyben az egyik egyednek jobb oldali occipi
talis részén in vivo keletkezett csonthiány volt, 
amely sejtregenerációval gyógyult. E rövid adat
közlő cikk ezen leletet írja le. E csontváz tudo
mányos értéke nem vitatható, mert a római kor
ból ez az első ilyen lelet a Kárpát-medencében, 
továbbá mert szükséges határt vonnunk a „léke
lés" in sensu stricto kifejezés, valamint a „léke
lésnek" nevezett fejseb-gyógyítások között. Min
den bizonnyal e korból is fog hasonló módon „ki
kezelt" fejseb előkerülni a nagyobb római teme
tők (Keszthely—Fenékpuszta, Intercisa—Dunaúj
város, Szászhalombatta stb.) antropológiai fel
dolgozása során. Indokolt ez annál is inkább, 
mert a római korból számos magasfokú orvosi 
beavatkozást ismerünk a fogorvoslásban éppúgy, 
mint a gyógyszerezésben vagy egyéb sebkeze
lésben. 

Köszönettel tartozom Palágyi Sylviának figyel
mes és gondos sírfeltárásáért, valamint azért, 
hogy ezen értékes leletet átadta feldolgozásra. 

CSONTVÁZAK ANTROPOLÓGIAI JELLEGE 

1. egyed. (1. tábla) 
Megtartás. Teljes koponya állkapoccsal, jó 

megtartásban, és vázcsontok. A koponya bal ha-
lántéki része másodlagosan törött. 

Nem: nő. A másodlagos nemi jellegek egyaránt 
a női nemre utalnak. Különösen nőies a magas 
homlok, gyengén fejlett glabella, az occipitálén 
a lineae nuchae-k fejletlensége, alacsony állka
pocstest, oldalt csak gyengén kiálló állkapocs
szeglet, gyengén fejlett processus mastoideus. 
A termet gracilis, vázcsontokon az izomtapadási 
felszínek gyengén fejlettek, a caput femoris és a 
caput humeri kicsi (3. táblázat), az incisura major 
ischiadica széles, az os sacrum kicsi, alacsony és 
széles (3. és 4. táblák). 

Életkora: 50 év körüli. A koponyavarratok 
külső felszínének elcsontosodása Vallois szerint 
40—50 évet mutat. A nyílvarrat lambda- és obe-
lion-része már elcsontosodott, a nyílvarrat és 
koronavarrat bregma-része pedig éppen elcson-

tosodóban van. A fogak Körber-féle elcsontoso-
dási foka 4-es, ami az 50. életkor feletti korra 
mutat. A humerus proximális epiphysisének erő
vonalai Krogman sémái alapján az 52 éves átlag
hoz állnak a legközelebb. 

Számított életbeni termet: 159 cm. A termetet 
Breitinger sémái alapján számítottam ki, átla
golva a kapott értékeket. A különböző hosszú
csontok alapján kapott értékek csak 1—1 élet
beni cm-el tértek el egymástól. 

Anatómiai variációk és antropológiai jellem
zők. Dolicho-mesokephal, hypsikephal, akrokep-
hal, normálhomlokú, eurymetop, mesognath, 
leptoprosop, lépten, mesokonch, leptorrhin, lep-
tostaphylin, dolichuran. Az agykoponya közép
vastag (Beddoe), koponya alapalak (Sergi) rhom-
boid-birsoid, hátulnézetben bomba alakú, phae-
noprosop, phaenozyg, a homlok középszéles, a 
homlokdudorok közepesen fejlettek, sutura 
sphaeno parietal is „széles", a nyakszirt plano-
curvooccipital, protuberantia externa (Martin) 
l-es, a glabella fejlettsége (Martin—Broca) 2-es, 
csecsnyúlvány nagysága: 3-as, az orbitaszélek 
közepesen fejlettek, az orbiták alacsonyak és le-
kerek4tett sarkúak. A csontos orr jellegtelen, 
majdnem egyenes; Hovorka-féle alakja: l-es. 
Apertúra piriformis egyenletesen keskeny, spina 
nasalis anterior 3-as (Broca), apertúra piriformis 
alsó széle anthropin, a fossa canina majdnem tel
jesen kitöltött. Pórus acusticus középszéles és 
függőleges helyzetű, az állcsúcs (Eickstedt) du-
doros, a száj pad U-alakú, sutura palatina trans
versa egyenes, a csontos száj pad középmagas, 
foramen o.m. középnagy, előrefelé keskenyedő 
ovális alakú. A nyílvarrat lambda-részén jobb 
oldali varratcsont, os incae monoparti tum (1. táb
la), ossa suturarum: jobboldalt; — baloldalt 1. 

Mindössze 10 fog maradt fenn, valamint in 
vivo kihullott a két alsó 5-ös és 6-os. A bal alsó 
7-esen caries superficialis, a bal felső caninuson 
in vivo foggyökérgyulladás zajlott le osteoporo-
tikus fogmedri felszínekkel. A harapásforma: 
labidontia. 

Os sacrum basalitása (Radlauer): hypobasalis, 
femur platymer, tibia euryknem. 

Típusa: atlanto-mediterrán nem tiszta előfor
dulási tormában. A koponya-alapalak mediter-
rán-jellegű (1. tábla), a leptoprosopia, a kopo
nyának főbb jellegei és a termet ugyancsak 
mediterrán-szerű. Idegen vonások: a feltűnően 
alacsony és lekerekített sarkú orbiták, a kopo
nya-alapalaknak mesodolchokephalia határán 
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I. tábla. Az 1. számú egyed koponyája a Csopak—Kőkoporsó-dűlő-i sírból négy nézetben. Nő, 50 év körüli, zömében 
az atlanto-mediterrán típushoz tartozik 

Plate 1. Skull of the individual No 1 from the grave of Csopak, Kőkoporsó-dűlő in four views. Woman of about 
50 years, most probably of Atlanto-Mediterranean type 
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levő értéke, a nem nagymértékben kiálló occi-
piális rész, a kismértékben bár, de oldalt kiálló 
állkapocsszeglet. 

2. egyed. (2. tábla) 
Megtartás. Koponya állkapoccsal és vázcson

tok. A koponya ép, az állkapocsnak a jobb oldali 
része hiányzik. 

Nem: íérfi. Amennyire az 1. sz. egyed gracilis 
nő, éppannyira férfias a második csontváz. 
A homlok lankásan futó, glabella erőteljesen fej-

2. tábla. A 2. számú egyed koponyája a Csopak—Kökoporsó-dülő-i sírból négy nézetben. Férfi, 45—50 éves, nor-
dikus-taurid típushoz tartozik 

Plate 2. Skull of the individual No 2 from the grave of Csopak, Kökoporsó-dűlő in four views. Man of 45—50 years, 
Nordic-Taurid type 
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3. tábla. Os sacrum és femur nagyságbeli különböző
sége a római sír két egyede között 

Plate 3. Difference in size of sacral bone and femur 
between the two individuals of the Roman grave 

lett, processus mastoideus erőteljes, lineae 
nuchae-k markánsok, az állkapocsszeglet kiálló. 
Különösen nagyok és erőteljesek a vázcsontok, 
azokon az izomtapadási felszínek érdesek, élet-
beni erőteljes munkára utalók. Incisura major 
ischiadica igen szűk, a caput femoris és a humeri 
nagyok. 

Életkor: 45—50 év közötti. A koronavarratnak 
és a nyílvarratnak bregma-tájéki része éppen 
csak hogy elkezdett összecsontosodni a külső fel
színen; a fogak kopásfoka Körber-féle 3—4-es. 

Számított életbeni termet: 172 cm Breitinger 
táblázata alapján. A hosszúcsontok részadatai 
közel megegyezők, csak a radius, tehát az alkar 
alapján számolva 3 cm-el magasabb. 

Anatómiai variációk és antropológiai jellem
zők. Dolichokephal, orthokephal, akrokephal, 
szűk homlokú, metriometop, orthognath, meso-
prosop, euryen, mesokonch, leptorrhin, lep-
tostaphylin, és dolicho-mesuran. Az agykoponya 
vastag, a koponya-alapalak (Sergi) о void, hátul
ról ház alakú, phaenoprosop, kryptozyg homlok 
keskeny, a homlokdudorok gyengén fejlettek, a 
falcsonti dudorok jellegtelenek. Pteriontájon a 

sutura sphaenoparietalis középszéles, protube-
rantia occipitalis externa (Martin): 2, csecsnyúl
vány (Broca—Martin): 3—4, glabella: 3. Orbita-
szélek lekerekítettek, a csontos orr nagy, hajlott; 
a csontos orr alakja (Hovorka): 2. Apertúra piri
formis középszéles, orrtövis 2-es, apertúra piri-

4. tábla. Clavicula és humerus nagyságbeli különböző
sége a római sír két egyedénél 

Plate 4. Difference in size of the rclavicles and of the 
humerus in the two individuals of the Roman grave 
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formis alsó széle anthropin, fossa canina közép
mély, pórus acusticus középszéles, közel függő
leges, a járomívek alacsonyak, gyengén kiállóak. 
Allcsúcs: alacsony piramis, száj pad patkó alakú, 
sutura transversa palatina, egyenes futású, cson
tos szájpad középmagas, foramen o.m. közép-
nagy, előre keskenyedő ovális, Ossa suturarum: 
jobboldalt: 2, baloldalt: 1. 

Mindössze 4 fog maradt meg és négy in vivo 
kihullott (két felső 4-es, jobb felső hetes és bal 
alsó hatos). A bal alsó hetesen caries profunda. 
Harapás: labidont. 

Clavicula robustus, keresztcsont hypobasalis, 
femur platymer, tibia meso-euryknem. 

Típusa: taurid-nordikus. Nordikus jellegre utal 
a dolichokephalia, a koponya-alapalak, a magas 
termet és az erőteljes vázcsontozat. Taurid jel
legű a nagy és hajlott orr, az orbiták lekerekí-
tettsége, és a homlokalak. Ez utóbbi (taurid) tí
pusból csak kevesebb ismérv található e csont
vázon, ezért mégsem mondható tiszta nordikus 
típusúnak. 

Pathológia. Az egész csontvázon, de elsősorban 
a csigolyákon (5. tábla), térdízületeken (6. tábla) 
az arthrosis deformansnak (arthropathia chro
nica), azaz az idült ízületi bántalmak biztos is
mérvei láthatók. E betegségnek oka a túlzott 
igénybevétel, a porc öregedése, vérellátási és 
anyagcserezavarok. A csontvégeket fedő rugal
mas porcréteg elpusztulása folytán a csontvégek 
közvetlen behatás alá kerülnek. A szivacsos 
csontállomány gerendái összeroppantak, az ízü
leti végeken csontvastagodások és felrakodások, 
ún. peremexostosisok keletkeztek. Az így kelet-

5. tábla. Súlyos arthrosis deformanst mutató pere
mexostosisok a második egyedénél 

Plate 5. Exostoses revealing heavy arthrotic deformity 
with the second individual 

6. tábla. Arthrosis deformansra jellemző processus 
transversus es faciès anticularis sup. (fenn), valamint a 
femur és tibia találkozási helye (lenn) a második egye
dénél 

Plate 6. Transverse process and articular faciès sup. 
characteristic of the arthrotic deformity (top) and the 
point of coincidence of femur and tibia (bottom) of the 
second individual 

kezett csontnövedékek erősen eltorzítják a csont
végeket. Az egymással szemben álló csontfelszí
nek lecsiszolódtak, súlyos mozgáskárosulás, me
revség keletkezhetett. Érdekes, hogy a történeti 
korban, így nálunk is gyakoribb férfiaknál, mint 
nőknél, ma ez fordítva van. 
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7. tábla. A második egyed occipitalis koponyarészén 
talált in vivo gyógyult koponyaboltozati sérülés rálá
tással fényképezve. Az alsó képen jól látható az occipi-
táléra mért vágás síkja és a kitört rész közötti különb
ség 

Plate 7. Wound in the skull cap healed „in vivo" found 
at the occipital part of the skull of the second indi
vidual, taken from above. At the bottom image is clear
ly displayed the difference between the plane of cutting 
inflicted on the occipitals and the broken out part 

GYÓGYULT KOPONYASEB A 2. EGYEDEN 

A 2. számú maturus férfiegyed koponyájának 
jobb oldali occipitalis részén a lineae nuchae su-
periores-ektől fölfelé a lambdavarrat irányába 
elhúzódó közel bab alakú 31 mm hosszú és 20 mm 
széles szélein begyógyult seb látható. Első pillan
tásra azt a benyomást kelti e seb, hogy azt vala
milyen szerszámmal lékelték volna, tüzetesebb 
vizsgálat azonban magára a seb keletkezésére és 
gyógyulásának folyamatára is választ ad. 

A seb maga két részből áll: egy 43 x 23 mm 

nagyságú teljesen sima felszínű részből, és egy 
kisebb a lyuk felé meredeken végződő 20 x 8 mm 
nagyságú kiöblösödésből. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a mediális oldalról egy erős és éles szer
számmal (karddal, baltával) az occipitale jobb 
oldalára vágást mértek (legplauzibilisebben jobb 
kézzel), majd amikor a szerszám megállt, a jobb 
oldali laterális rész a koponyából ,.kitörött". 
Amint a röntgenképből is látható (8. tábla) a nyí
lás körül a csontszövet csontregenerációval gyó
gyult, a mediális résznél azonban a tabula interna 
még intakt, ugyanakkor a laterális résznél, ahol 
„törésről", illetve „kitörésről" beszélhetünk a 
tabula interna, externa és a középső diplое-réteg 
egyaránt regenerált, közel egy síkban tört ki. 

Mondanivalómat röviden summázva, e sebet 
így írhatnánk le: az occipitalis részre vágást mér
tek, majd a jobb oldali rész kitörött. Mindkét 
rész sejtregenerációval gyógyult. 

Ahhoz azonban, hogy e fejseb gyógyuljon, két 
tényezőre volt szükség: 1. a vágás lágyrészeket 

в. tábla. Fenn: Szövettani metszet a 2. számú egyed 
occipitalis sebének „vágott" széléből. Jól láthatók a 
regenerált sejtek, valamint a tabula externa és interna 
záródása. Lenn: az occipitalis sebről készült röntgen
felvétel 

Plate 8. Above: Histological section from the „cut" 
edge of the occipital wound of the second individual. 
Regenerated cells and the closing of outer and inner 
table can be well seen. Below: X-ray picture of the 
occipital wound 
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ne érintsen, 2. a ,,sebkezeléshez" abban a korban 
érteni kellett, különben a ,,beteg" elvérzett 
volna. Az első tényező az adott seb alakjából, a 
röntgenfelvételen látható vágási felület alján 
levő tabula interna érintetlen lemeze miatt adott. 
A második tényezőre ugyan a római korból eddig 
még Pannoniából adatunk nincsen, mégis való
színű, hogy a rómaiak értettek a sebkezeléshez, 
elsősorban a vérzéscsillapításhoz. Sokkal korábbi 
időkből számos hellenisztikus adatunk van a 
vérzéscsillapításra, főleg annak két alapanyagára 
az olívaolajra (ölei olivarum) és a viaszra (cerae 
albae). 

A csopaki 2. számú egyed esetében tehát — 
éppúgy, mint a honfoglaló magyarságnál — nem 
annyira azt kell keresnünk, hogy ,,lékelték"-e a 
koponyát vagy nem, hanem azt, hogy egy ko-
ponyasebet, amely nem hatolt a meningeán túl, 
vérzéstelenitéssel, dezinficiálással, a csontszi
lánkok eltávolításával és a skalp kikezelésével 
tudtak-e orvosolni, vagy nem. Kétségtelen, hogy 
voltak ismereteik a fontosabb agyközpontok lo
kalizálásáról, jelen esetben azonban arról van 
csupán szó, hogy egy sebet magasfokú orvosi 
tudással el tudtak látni, meg tudtak gyógyítani, 
és er re a római korból ez az első adatunk Pan
noniából. 

1. táblázat 
Koponya méretei 

M a r t i n 
{. s z á m 

8 1 
17 1 
20 1 
17 8 
20 8 

9 10 
9 8 

47 45 
48 45 
52 51 

54 55 
50 44 
63 62 
61 60 

6 1 

10: 9 

9a : 8a 

2. táblázat 
Koponya és vázcsontok jelzői 

Jelzők 

Hosszúság-szélesség-jelző (Garson) 
Hosszúság-magasság-jelző (Martin) 
Hosszúság-magasság-jelző (Martin) 
Szélesség-magasság-jelző (Martin) 
Szélesség-magasság-jelzö (Martin) 
Haránthomlokjelzö (Martin) 
Transversális frontoparietalis-jelzö 
Morfológiai arcjelzö (Kollmann) 
Felsőarcjelzö (Kollmann) 
Szemüregjelző (Martin) 

Orrüregjelző (Martin) 
Interorbitális jelző (Martin) 
Száj pad jelző (Martin) 
Maxillo-alveolaris-jelző (Turner) 
Robusticitas claviculae (Martin) 

Diaphysis tranv. jelző numerusnál 

Hossz-kereszt-jelző humerusnál 

Hossz-szélesség-jelző sacrumnál 
Keresztcsonti jelző 
Szélesség-magasság-j elzö pelvisnél 
Index pilastericus femoris 

Index platymericus femoris 

Index cnemicus tibiae 

1. sír 2. sir 
nő férfi 

76,14 71,87 
77,45 71,88 
65,89 61,46 

103,08 100,00 
87,69 05,51 
80,34 78,63 
72,31 66,67 
91,66 H 96 
55,83 48,87 

j : 79,41 j : 78,05 
b : 76,47 b : 84,62 

43,48 42,18 
25,27 24,74 
64,15 56,78 
62,50 109,26 

j : 25,18 j : 27,69 
b : 27,77 b : 25,17 
j : 72,72 j : 74,07 
b : 68,18 b : 73,08 
j : 20,69 j : 23,35 
b : — b : 22,12 
118,82 98,52 
86,73 88,89 

131,43 135,59 
j : 96,00 j : 109,68 
b : 96,00 b : 109,68 
j : 70,00 j : 66,67 
b : 60,97 b : 66,67 
j : 75,00 j : 70,00 
b : 70,00 b : 78,38 

M a r t i n . . . t b. Mere tek f. szám 

I. Legnagyobb koponyahosszúság 
3. Glabel la- lambda-hosszúság 
7. Fo ramen magnum hosszúsága 
8. Legnagyobb koponyaszé lesség 
9. Legkisebb homlokszélesség 
10. Legnagyobb homlokszélesség 
I I . Biaur iculár is szélesség 
17. Agykoponya magassága 
20. Por ion-bregma-magasság 
23. Hor izontá l i s kerüle t 
25. Nyí l i r ányú koponya ív 
3 2 / 1 . Nas ion-bregma-szög 
32/2 . Glabel la-bregma-szög 
32/a. Tangent ia l is-szög 
40. A r c k o p o n y a hosszúsága 
43. Felsőarc-szélesség 
45. Arcszé lesség 
46. Középarcszélesség 
47. Arcmagasság 
48. Felsőarc-magasság 
51. Orbi taszélesség 

52. Orb i t amagasság 

54. Orrszé lesség 
55. Aper t . pir iformis magassága 
65. Condylus- távolság 
68. Al lkapocsszélesség 
72. Arcprofi lszög 
73. Középarc-profi lszög 
79. Al lkapocsszög 

. s í r 2 . s í r 
n ö f é r f i 

173 192 
168 180 

2 8 34 
130 138 
9 4 9 2 

117 117 
107 116 
134 138 
114 118 
5 0 0 5 3 0 
370 3 8 5 

5 7 ° 5 2 ° 
5 6 ° 50° 
8 6 ° 8 6 ° 

100 9 6 
100 104 
120 133 

94 97 
110 113 
6 7 6 5 

j : 3 4 j : 4 1 
b : 3 4 b : 3 9 
j : 2 7 j : 3 2 
b : 2 6 b : 3 3 

2 0 54 
46 51 

— 118 
108? 110 
8 2 ° 8 6 ° 
8 4 ° 8 3 ° 

124° 101° 

3. táblázat 
Vázcsontok méretei 

M. Mére tek 1. sír 2. sír 
f.sz. nő férfi 

j obb bal j obb bal 

1. Clavicula legn. hossza 135 130 144 151 
6. Clavicula középső kerülete 34 36 40 38 
1. Humerus legnagyobb hossza 290 — 334 330 
2. Humerus teljes hossza 288 — 330 323 
4. Distalis epiphysis szélesség 54 — 68 70 
5. Diaphysis max. középső 0 22 22 27 26 
6. Diaphysis min. középső 0 16 15 20 19 
7. Legkisebb középső kerület 60 61 78 73 
9. Caput humer i t ransv. 0 36 40 49 48 
1. Radius legnagyobb hossza — — 262 _ 
4. Diaphysis t ransversal is 0 15 15 18 17 
5. Diaphysis saggital is 0 10 11 14 13 
1. Ülna legnagyobb hossza — — 290 
1. Sacrum elülső ívhossza 98 135 
5. 
1. 

Felső egyenes szélesség 
Pelvis magassága 

101 
184 

133 
240 

2. Intercr is ta l is 0 140 177 
1, Femur legnagyobb hosszúsága 390 398 470 466 
2. Femur természetes hosszúsága 388 392 464 462 
6. Diaphysis sagitt . középső 0 24 24 34 34 
7. Diaphysis t ransv. középső 0 25 25 31 31 
9. Trans . 0 a felső harmadban 40 41 48 45 
10. Sagitt. 0 a felső harmadban 28 25 32 30 
19. Caput sagitt . 0 42 40 53 55 
1. Tibia tel jes hosszúsága 336 336 398 392 
1/b. Mollison hosszúsága 310 322 380 376 
8a. Sagitt. 0 for nutr . -nál 28 30 40 37 
9a. Transv. 0 for nutr .-nál 21 21 28 29 
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ISTVÁN KISZELY 

ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS 
OF SKELETAL FINDS W I T H TREPHINED SKULL FOUND AT CSOPAK 

The skeletal finds with „trephined" skull are dated 
the X—XI century in the Carpathian Basin. As a curio
sity, some skulls of this kind are known from graves 
of the bronze age. 

At Csopak, from a grave of the Roman age which 
was rightly dated 1972, skeletons of two individuals, 
that of a woman and of a man, were discovered. Prob
ably, but anthropologically it cannot be decided whe
ther they formed a married couple or not. The woman 
is of about 50 years and the man younger, between 
40—50 years. Between the two individuals of different 
sexes, there is a very great difference in size (plate 3 
and 4), the man being very robust and the woman very 
gracile. The woman is of the Atlanto-Mediterranean 
type, very characteristic of the Romans, while the man 

is Nordic/Taurid, perhaps a local inhabitant, but in 
no way can he classified as an Italian type. The man 
suffered from severe joint troubles. 

At the right side, approximately in the middle region 
of the occiput a large wound healed in vivo can be 
found. The wound was ,,cut out" by a sharp cutting 
tool from the medial side, but its lateral side is a 
consequence of fructure. In the inflicted large wound 
haemostasis, disinfection were applied and the broken 
out a n d / o r cut out occipital part was removed which 
implies that high-standard medical treatment was 
provided. The find is all the more important that the 
age of the skeletons can be precisely established and 
thus this is the first evidence from Pannónia concerning 
the medical treatment by Romans of a head wound. 
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