KÖHLER KITTI

A LENGYELI ES A BALATON-LASINJA KULTÚRA
EMBERTANI LELETEI VESZPRÉMBŐL

Bevezetés
Veszprém, Jutási út lelőhelyen a 2003-ban végzett
megelőző feltárás során Regénye Judit a késő neoliti
kus lengyeli kultúra nagy kiterjedésű telepét és nyolc,
gazdag melléklettel ellátott temetkezését, továbbá a
rézkori Balaton-Lasinja kultúra négy sírját tárta fel.
A lelőhelyen ezenkívül még késő rézkori telepjelen
ségek és temetkezések, továbbá kora bronzkori meg
telepedés nyomai kerültek napvilágra.1 A területen
a lengyeli kultúra nagy kiterjedésű telepe régóta is
mert, a közelben 1972-ben és 1985-ben már végez
tek leletmentést.2 A lengyeli kultúra temetői, illetve
nagyobb sírszámú lelőhelyei elsősorban a Dunántúl
délkeleti területéről ismertek nagyobb számban (Vil
lánykövesd,3 Zengővárkony,4 Mórágy-Tűzkődomb5),
az észak- és nyugat-dunántúli régióból általában ke
vés és kis sírszámú temetkezések kerültek feltárásra
(Papkeszi,6 Felsőőrs,7 Szentgál-Füzikút,8 Várpalota,9
Városlőd,10 Csabdi-Télizöldes"). A rézkori BalatonLasinja kultúra temetkezései ezzel szemben alig is
mertek, önálló temetője ezidáig nem került elő.
Alábbiakban a lengyeli, illetve a Balaton-Lasinja
kultúrához tartozó temetkezések embertani anyagának
vizsgálati eredményeit közöljük. A feldolgozás során
a nem meghatározását a koponyán és a vázcsontokon
megfigyelhető, a nemi dimorfizmust markánsan mu
tató morfológiai és metrikus jellegek megfigyelése
alapján végeztük el.12 Az elhalálozási életkort felnőttek
esetében több módszer egyidejű, egymást kiegészítő
alkalmazásával becsültük meg.13 Gyermekek életkorát
a fogak fejlődése és a hosszúcsontok hossza alapján
becsültük meg,14 juvenis korúak esetében az epiphysisek záródását vettük figyelembe.15 Felvettük a ko
ponyák és vázcsontok metrikus adatait,16 kiszámoltuk
a legfontosabb indexeket,17 elvégeztük a méretek és in
dexek kategóriákba sorolását,18 továbbá a hosszúcson
tok mérete alapján kiszámoltuk a testmagasságot.19
A feldolgozás során a makroszkopikusan észlelhető
kóros eseteket,20 továbbá az öröklődő epigenetikai jel
legeket is leírtuk.21

A leletek leírása
/. Lengyeli kultúra
1. sír (100. obj.) - 2,5-3,5 éves gyermek: A ko
ponya és a vázcsontok töredékeiből álló lelet elha
lálozási életkorának megállapítása a fogazati status és
a hosszcsontok méretei alapján történt.
2. sír (98. obj.) - 50-70 éves férfi: A koponya töre
dékes és vízkővel fedett, arci része szinte teljesen hi
ányzik, a vázcsontok szintén erősen töredékesek és
vízkövesek, ezért elemzésre alig alkalmasak. Fogazat:
A töredékes felső fogsorban valamennyi fog még a ha
lál beállta előtt kihullott, az alveolusok már csaknem
teljesen felszívódtak, az alsó fogsorban pedig három
fog (jobb oldali Ml és M2, bal oldali Ml) ante mor
tem elvesztését figyeltük meg. A mandibulán a meg
maradt 9 fog közül a jobb oldali P2 fogon nyaki caries
látható. A fogak abráziója 5-ös fokozatú. Patológia:
A gerincoszlop valamennyi szakaszán a csigolyák
corpusainak peremén erőteljes osteophyta-felrakódás
látható. A jobb oldali ulna alsó harmadában (in loco
tipico) gyógyult törésre utal a csont megvastagodása,
egykori gyulladás nyomai nélkül. A bal oldali ulnán
ugyanakkor a diaphysis közepén figyeltünk meg mi
nimális dislocatióval gyógyult törést, mely álízülettel
a radiushoz kapcsolódott. Mindkét calcaneuson túlter
helés eredményeként létrejövő hypertrophiás elvál
tozást (entesopathiát) figyeltünk meg.
3. sír (102. obj.) - 51-60 éves nő (?): A töredékes,
hiányos, vízkővel borított lelet részletesebb elemzésre
nem alkalmas. A számított testmagasság a kisközepes kategóriába esik. Anatómiai variáció: Mindkét
humeruson a fossa olecrani perforált. Fogazat: A 10
megfigyelhető fogon caries nincs. Az abrázió 3-4-es
fokozatú.
4. sír (71. obj.) - 17-19 éves egyén: A töredékes,
vízkővel fedett lelet esetében az elhalálozási életkort az
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epiphysisfügák elcsontosodásának előrehaladottsága
alapján állapítottuk meg. Fogazat: A megőrződött 28
fogon caries nincs. A fogak abráziója 2-es fokozatú.
5. sír (219. obj.) - 52-60 éves férfi: A lelet töredékes-,
vízkővel borított koponyából és vázcsontokból áll. Az
igen hosszú, keskeny agykoponya hyperdolichokran
indexű, körvonala norma verticalisban ellipsoid, nor
ma occipitalisban ház alakú, a tarkó mérsékelten bathrokran profilú. A széles homlok eurymetop indexű. A
számított testmagasság a kis kategóriába esik. Fogazat:
A megőrződött 27 fog közül - amennyire az a vízkő
ellenére látható volt - csupán a jobb oldali felső Pl
fog nyakán látható kismértékű nyaki caries. A fogak
abráziója 6-os fokozatú, a felső fogsor metszőfogain a
kopás mértéke ennél előrehaladottabb, amely esetleg
valamilyen munkafolyamattal hozható összefüggésbe.
Patológia: Az ágyékcsigolyák corpusainak peremén
osteophyta-képződés látható. A bal femuron - a tro
chanter majoron és a linea asperán -, a patellán, vala
mint mindkét calcaneuson az izomtapadási régiókban
túlterhelés eredményeként csonttüskék alakultak ki
(entesopathia).
6. sír (228. obj.) - 28-37 éves nő: A töredékes, hiá
nyos és vízkővel fedett koponyából és postcraniális
vázból álló lelet részletesebb elemzésre nem alkal
mas. A hosszúcsontok mérete alapján számított termet
a nagyközepes kategóriába esik. Anatómiai variáció:
A lambdavarrat bal oldalán varratcsontocska látható
(ossa wormiana). A bal numeruson a fossa olecrani
perforált. Fogazat: A 16 megmaradt fogon cariest a
vízkő miatt nem tudtunk megfigyelni. Az abrázió 3-as
fokozatú.
7. sír (229. obj.) - 47-56 éves nő: A lelet viszony
lag jó megtartású, de vízkővel fedett koponyából és
hiányosan megőrződött, igen vízköves vázcsontokból
áll. Az agykoponya a metrikus adatok szerint hosszú
középszéles-magas; indexek szerint dolicho-ortho-akrokran; körvonala norma verticalisban ovoid, norma
occipitalisban ház alakú, a tarkó curvoccipitális pro
filú. Az igen széles homlok (hyper)eurymetop indexű.
Az abszolút méretek szerint középszéles-magas arc
leptoprosop, az ugyancsak magas felsőarc lépten
indexű. Az orbitális index chamaekonch, az orrin
dex mesorrhin, a szájpad mesostaphylin kategóriájú.
Az apertúra piriformis alsó széle anthropin jellegű.
(1. ábra) A számított termet a nagy kategóriába esik.
Fejlődési rendellenesség: Az utolsó lumbalis csigolya
a keresztcsonthoz csontosodott (sacralisatio). Fogazat:
A megmaradt 32 fogon - amennyire az a vízkő el

38

lenére látható volt - caries nem fordult elő. Az abrázió
4-es fokozatú.
8. sír (158. obj.) - 30-40 éves férfi: A töredékesen és
hiányosan megőrződött lelet részletesebb elemzésre
nem alkalmas. A hosszúcsontok mérete alapján számí
tott testmagasság a nagy kategóriába esik. Anatómiai
variáció: A lambdavarrat mindkét oldalán varratcsontocskák láthatók (ossa wormiana).
//. Balaton-Lasinja kultúra
9 sír (280. obj.) - 8-9 éves gyermek: A töredékes ko
ponyából és viszonylag jó megtartású vázcsontokból
álló lelet esetében a halálozási életkor meghatározása
a fogazat és a hosszúcsontok méretei alapján történt.
Anatómiai variáció: A lambdavarrat megfigyelhető
részén, a jobb oldalon két kisebb méretű varratcson
tocska látható (ossa wormiana). Ezenkívül a nyíl- és
a lambdavarrat találkozásánál, vagyis a lambda pont
nál egy közepes méretű ( 1,6 x 2 cm nagyságú) önálló
csontot figyeltünk meg (os apicis).
13. sír (555. obj.) - 23-40 éves férfi: A lelet jó meg
tartású, bár kis mértékben vízkővel fedett koponyából
és vázcsontokból áll. Az agykoponya a metrikus ada
tok szerint hosszú-keskeny-magas; indexek szerint
hyperdolicho-ortho-akrokran; körvonala norma ver
ticalisban ellipsoid, norma occipitalisban ház alakú;
a tarkó curvoccipitális profilú. A középszéles homlok
eurymetop indexű. Az arc, illetve a felsőarc abszolút
méreteit tekintve alacsony. A szemüreg mesokonch,
az orr leptorrhin, a szájpad mesostaphylin indexű. Az
apertúra piriformis alsó széle anthropin, a spina nasalis anterior 3-as fokozatú, a fossa canina mély. Alveoláris prognáltság nem fordul elő. (2. ábra) A számított
termet a közepes kategóriába esik. A jobb oldali humeruson a tuberositas deltoidea erőteljes megvastagodása esetleg valamilyen munkafolyamattal hozható
kapcsolatba. Anatómiai variáció: A lambdavarrat bal
oldalán több, közepes méretű varratcsont látható (ossa
wormiana). Mindkét oldalon csecsnyúlványi varrat
(sutura squamomastoidea), a bal oldali halántékcsont
mastoidalis és squamalis része között pedig önálló
csontocska figyelhető meg (ossiculum incisura parietalis), a jobb oldalon a csontra rakódott vízkő miatt
e jelleg nem megfigyelhető. Fogazat: Az összesen
megőrződött 27 fogon caries nem látható. A fogak
abráziója 4-5-ös fokozatú.
14. sír (556. obj.) - 40-x éves nő: A jó megtar
tású koponya vízkővel erősen fedett, a postcraniális

váz töredékes, hiányos, szintén vízköves. Az agyko
ponya abszolút méreteit tekintve igen hosszú-keskeny-igen magas; indexek szerint hyperdolicho-ortho-(hyper)akrokran; körvonala norma verticalisban
ovoid, norma occipitalisban ház alakú; a tarkó curvoccipital profilú. A széles homlok hypereurymetop
indexű. Az arc abszolút méretét tekintve széles, a
felsőarc hypereuryen indexű. A szemüreg mesokonch,
az orr mesorrhin indexű. Az apertúra piriformis alsó
széle anthropin, a fossa canina mély. Anatómiai
variáció: A lambdavarrat mindkét oldalán varratcsontocskák láthatók (ossa wormiana). Fogazat: A megma
radt 13 fogon - amennyire az a vízkő ellenére látható
volt - caries nincs. A fogak abráziója 5-ös fokozatú.
Az alsó állkapocs őrlőfogain fogkő figyelhető meg.
Ezenkívül a bal felső Ml fog gyökerénél abscessus
található. Patológia: Néhány, igen rossz állapotban
megőrződött nyakcsigolya corpusának peremén osteophyta-képződés látható.
15. sír (562. obj.) - 30-50 éves férfi: A lelet töre
dékes, vízkővel borított koponyából áll, amely a met
rikus adatok felvételét nem tette lehetővé. Az ugyan
csak vízkővel borított postcraniális csontok közül a
jobb alsó és felső végtagcsontok - utólagos bolygatás
következtében - hiányoznak. Az agykoponya kör
vonala norma verticalisban pentagonoid, norma occi
pitalisban ház-alakú. A számított termet a kis kategó
riába esik. Anatómai variáció: A lambdavarrat bal
oldalán közepes nagyságú varratcsont látható (ossa
wormiana). Fogazat: Az összesen megmaradt 24 fo
gon caries nincs. Az abrázió 5-ös fokozatú.

Összegzés
7. Lengyelt kultúra
A lengyeli kultúra Veszprém, Jutási út lelőhelyén
feltárt nyolc temetkezéséből egy gyermek (Infans I.
korú), három férfi (1 aduitus, 1 maturus, 1 maturus-senilis korú), három nő (1 aduitus, 2 maturus), továbbá
egy meghatározhatatlan nemű (juvenis korú) egyén
embertani maradványai kerültek feldolgozásra. A le
letanyag általában közepes megtartású, megfigyelé
seinket elsősorban a csontokra rakódott vízkő nehe
zítette.
A késő neolitikus sírok a feltárási terület északnyu
gati negyedében, egymás közelében, mintegy cso
portot alkotva kerültek elő. Nem zárható ki, hogy a
sírba temetettek között esetleges rokoni kapcsolat
állhatott fenn. Ennek tisztázását egyrészt az elteme

tettek demográfiai adatainak összevetése, másrészt a
csontvázakon előforduló öröklődő epigenetikai jel
legek megfigyelése segítheti elő. Az eltemetettek élet
kori adatait figyelembe véve a családi kapcsolat vé
leményünk szerint nem kizárt. Feltűnő ugyanakkor,
hogy a hat egyén között csak egy kisgyermek volt. Az
öröklődő epigenetikai jellegek, anatómiai variációk
megfigyelése sem tisztázta az ehhez a csoporthoz tar
tozó temetkezések közötti vérségi kapcsolatok meglé
tét. Ez ugyanis csak abban az esetben végezhető el
eredményesen, ha ezek vizsgálata szisztematikusan,
azaz minden vázra kiterjedően nyomon követhető.22 A
csontokra rakódott vízkő azonban jelen esetben ezek
megfigyelését nagymértékben gátolta. Az egymáshoz
viszonylag közeli temetkezések esetében csupán egy
variáció, az ossa wormiana fordult elő két egyénnél.
Ez a jelleg azonban más sorozatok esetében is igen
gyakori, ezért mindinkább el kell fogadnunk azt a vé
lekedést, amely szerint az ossa wormiana vérségi kap
csolatok tisztázására nem alkalmas.23
A veszprémi embertani leletek vizsgálata során ész
lelt kóros elváltozások az őskorban gyakran jelentkező
megbetegedések közé tartoznak. Traumás eredetű el
változás a 2. sírban nyugvó idős férfinél fordult elő,
akinek mindkét ulnáján gyógyult törést találtunk. Az
igen gyakori izületi megbetegedések közül spondylo
sis vagy spondylarthrosis a megfigyelésre többé-kevés
bé alkalmas leletek esetében két férfi gerincoszlopán
hagyott nyomokat, egyszer az ágyéki, egyszer pedig
a gerinc teljes szakaszán (2. és 5. sír). Az elváltozás
mindkét esetben az idősebb korcsoportú egyéneket
érintette. Habár nem tartozik a kóros elváltozások
körébe, de mindenképp érdemes megemlíteni a post
craniális csontok - elsősorban a calcaneus és a patella
- izomtapadási régiójában jelentkező fokozott túlter
helés okozta tarajos csontkinövéseket (entesopathia),
amelyek két egyénnél voltak megfigyelhetők (2. és 5.
sír). A fogazati megbetegedések sem súlyosságuk, sem
gyakoriságuk tekintetében nem voltak számottevőek.
Szuvasodás (caries) anyagunkban igen kis mértékben
jelentkezett. Hét felnőtt 122 fogának vizsgálata során
két egyénnél mindösszesen csak két szuvas fogat ta
láltunk, amely mindkét esetben a kisőrlő fogakon, a
cement-zománc határon kezdődő nyaki caries volt. A
2. sírban nyugvó idős férfinél a töredékes felső fogsor
ban valamennyi fog még a halál beállta előtt kihullott,
alveolusaik csaknem teljesen felszívódtak, az alsó fog
sorban további három fog még az életben kihullott.
A veszprémi leletanyag tipológiai besorolása a rossz
megtartottság következtében nehézségekbe ütközik.
Metrikus adatok felvételére mindösszesen egy férfi és
egy nő koponyája volt alkalmas (1. sz. táblázat). Ez
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alapján csupán annyi állapítható meg, hogy a sorozat
töredéket képviselő agykoponyák abszolút méretek
szerint elsősorban a hosszú-keskeny-középszéles-magas, indexek szerint a dolicho-hyperdolichokran ka
tegóriákba esnek. A homlok abszolút méretek szerint"
széles-igen széles, indexek alapján eury-hypereurymetop. A tarkó minden esetben curvoccipitalis profilú. Az
arckoponya sajnos csak egy esetben volt rekonstruál
ható, amely középszéles-magas, leptomorph jellegű. A
hosszúcsontok mérete alapján számított testmagasság
értékeinél heterogenitás mutatkozik, azaz alacsony
és magas termetű egyének egyaránt megtalálhatóak a
férfiak és a nők között is (2. sz. táblázat). A metrikus
és morfológiai adatok összességében arra engednek
következtetni, hogy a veszprémi leletek a gracilis és
a robusztus leptodolichomorph típusvariánsok körébe
tartozhattak.
A lengyel i kultúra népességének embertani arcu
latajói ismert, köszönhetően annak, hogy temetkezé
sei - különösen a neolitikum korábbi periódusaihoz
képest - viszonylag nagy számban kerültek elő, ame
lyek jelentős része antropológiailag is feldolgozott.
A legtöbb és legnagyobb sírszámú temetők, illetve
temetőrészletek főként a Délkelet-Dunántúlról is
mertek (pl. Villánykövesd,24 Zengővárkony,25 Mórágy-Tüzkődomb,26 Pári-Altacker27), míg ettől északra
és nyugatra néhány kivételtől eltekintve (pl. AszódPapiföldek,28 Csabdi-Télizöldes29) általában csak ritu
ális vagy áldozati jellegű temetkezésekről van tudo
másunk (pl. Esztergályhorváti30).
A hagyományos taxonómiai elemzések szerint a
lengyeli népesség igen heterogén összetételű volt,
amelyet az atlantomediterrán és a nordoid típus domi
nanciája mellett a gracilis mediterrán és a cromagnoid
komponensek, továbbá elvétve bizonyos brachykran
(alpi) elemek előfordulása jellemez.31
A metrikus adatokra épülő összehasonlító statiszti
kai vizsgálatok - amelyek különböző típusok, illetve
típusvariánsok létrehozásával leletegyüttesek közötti
összefüggések, adott esetben különbségek megálla
pítására is alkalmasak - alátámasztani látszanak a
fent ismertetett taxonómiai sokszínűséget. E szerint
a korszak népességet túlnyomórészt a robusztus és a
gracilis leptodolichomorph koponyájú típusok képvise
lik, amelyek mellett az eurydolichomorph variáns is
előfordul, bár utóbbi részesedési aránya elenyésző.32 A
mórágy-tűzkődombi "ВГ'-ként megjelölt temetkezési
csoport csontmaradványainak feldolgozása során K.
Zoffmann Zsuzsanna - a feltételezett helyi fejlődéssel
járó gracilizációs folyamatnak legkevésbé kitett - arc
magasság méretek alapján állított fel ti pus variánsokat
(A-D típusok, altípusokkal). Ezek közül a temetőn -
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továbbá a lengyeli kultúra egészén - belül, a tipológiai
heterogenitás mellett az alacsony-keskeny-eurymorph
arcú (C) típusvariáns dominanciáját állapította meg.33
Szintén a metrikus adatokra épül a Penrose-féle dis
tancia analízis is, amely időben és térben egymástól
távoli kultúrák, illetve embertani sorozatok történeti,
genetikai kapcsolatainak kimutatására szolgál. Egy
több lépcsőben elvégzett, Közép- és Délkelet-Európa,
valamint a Közel-Kelet több, mint száz neolitikus és
rézkori sorozatainak általánosított Penrose-távolságait vizsgáló elemzés során K. Zoffmann Zsusanna
négy nagyobb csoportot különített el. Ezek közül a
lengyeli kultúra a szinte kizárólag kárpát-medencei
neolitikus sorozatokból álló ún. „közép-európai csoport"-hoz tartozik. E csoportnak az analízis során nem
volt semmiféle olyan szignifikáns kapcsolata, amely
nyugati, keleti vagy akár déli/délkeleti irányú bioló
giai kötődésre utalna, azaz teljesen elszigetelten áll
a többi - déli, délkeleti, nyugati csoport - között.
A lengyeli kultúra sorozatainak a közép-európai és
csehországi vonaldíszes sorozatokkal való Penroseazonossága alapján ugyan-akkor feltételezhető, hogy
annak népessége - legalábbis biológiai értelemben
- helyi eredetű és akár a neolitikum legkorábbi sza
kaszáig visszavezethető. Ezt az autochton népessé
get az analízis eredményei alapján zavartalan helyi
fejlődés jellemezhette, amelyet jelentősebb külső etni
kai hatás (migráció, infiltráció) a neolitikum folyamán
nem ért.34
A lengyeli kultúra jelen tanulmányban közzétett
embertani leletei a kis esetszám és a megtartottság
következtében összehasonlító statisztikai vizsgálatok
elvégzésére nem alkalmasak. A csekély metrikus és
morfológiai adat összegzése alapján annyi azonban
megállapítható, hogy a veszprémi leletek a gracilis és a
robusztus leptodolichomorph (mediterrán és nordoid)
típusvariánsok körébe tartoznak, amelyek a kultúra
népességének domináns típusait képviselik. A korszak
embertani képében másodlagos szerepet játszó eu
rydolichomorph (cromagnoid), továbbá brachykran
(alpi) komponensek jelenléte a sorozattöredékben
nem mutatható ki.

//. Balaton-Lasinja kultúra
Veszprém, Jutási út középső rézkori temetkezései
között egy gyermek (Infans II. korú), két férfi (1 adui
tus, 1 adultus-maturus korú) és egy nő (maturus-senilis korú) embertani maradványai kerültek feltárásra.
A kis esetszám és a megtartottság következtében a
metrikus és morfológiai adatok felvétele csak két eset-

ben volt többé-kevésbé elvégezhető. Ezek elemzése
alapján annyi állapítható meg, hogy a veszprémi le
letek valamely robusztus dolichomorph típusvariáns
körébe tartozhattak. Korabeli - erőszakos cselekmény
re utaló - sérülésnyomok ezeken a csontokon sem
voltak, kóros elváltozás csupán a 14. sírban nyugvó
nő csigolyáin látható (spondylosis). A megőrződött 64
fogon caries nem fordult elő, cysta/abscessus csak a
14. sírban nyugvó idősebb nőnél volt megfigyelhető.
Anatómiai variációk közül ossa wormiana mind a
négy egyén esetében előfordult. Ezenkívül os apicis
figyelhető meg a 9. sírban nyugvó gyermeknél, illetve
sutura squamomastoidea és ossiculum incisura parietalis a 13. sírban nyugvó férfi esetében.
A Balaton-Lasinja kultúrához igen kevés temet
kezés köthető. Önálló temetője ez ideig nem ismert,
a kevés számú és általában magányosan előkerült te
metkezései alapján a népesség embertani képe jelen
pillanatban még nehezen körvonalazható.35 Az elmúlt
évtized nagy felületű feltárásai során több lelőhelyről
kerültek elő a kultúra temetkezései - így például Lébény-Kaszásdombról,36 Kaposvár 6l-es elkerülő út
1. sz. lelőhelyről,37 Ordacsehi-Kistöltésről,38 Keszthely-Fenékpuszta-Pusztaszentegyháza dűlőről,39 il
letve Szombathely-Reiszig erdő lelőhelyről40 -, ame
lyek embertani anyagának vizsgálata már megtörtént
vagy jelenleg folyamatban van. Eddig a Balatonmagyaród-Homoki dűlő lelőhelyen41 feltárt kultikus

rendeltetésű gödörben nyugvó gyermek antropo
lógiai vizsgálatának eredményei, illetve újabban a
Balatonőszöd-Temetői dűlőben feltárt kútból előkerült
embertani leletek feldolgozása közölt.42 Utóbbi soro
zattöredékben a gracilis leptodolichomorph típus mel
lett a brachykran (curvoccipitális alpi) komponens
jelenléte is kimutatható.
A Balaton-Lasinja kultúra népességének embertani
képéről továbbra is igen kevés információval rendel
kezünk. A most feldolgozott veszprémi és a már közölt
balatonőszödi embertani leletek csekély száma nem
teszi lehetővé a Penrose-féle biostatisztikai elemzést.
Általános érvényű következtetések levonása helyett
egyenlőre csupán annyit tudunk megállapítani, hogy
a kultúra embertanilag heterogén összetételű lehetett,
amelyben a gracilis és robusztus leptodolichomorph
komponensek mellett a curvoccipitális tarkóprofilú
brachykran elemek jelenléte is kimutatható. Jelen pilla
natban azonban még nem ismert, hogy ezek közül me
lyek lehetettek a kultúra embertani összetevői között
a domináns elemek. Tekintettel arra, hogy Veszprém,
Jutási út lelőhelyen feltárt és jelen tanulmányban fel
dolgozott temetkezések két, időben egymást követő
régészeti kultúra hagyatékát képviselik, így ezek nép
csoportjai között a biológiai kontinuitás sem zárható
ki. Az embertani anyag kis esetszámából, továbbá a
leletanyag fragmentáltságából fakadóan azonban erre
a kérdésre nem tudunk megnyugtató választ adni.43
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ANTHROPOLOGICAL FINDS OF THE LENGYEL AND THE BALATON-LAS INJA CULTURE FROM VESZPRÉM

During 2003, eight burials with rich grave furniture of the
Lengyel culture and four graves of the Balaton-Lasinja culture were uncovered at the site of Jutási Street, Veszprém.
Among the Lengyel burials, the skeletalical remains of a
child, three men, three women and a juvenile person with
indefinable gender could be separated. The pathological
changes appearing on the bones are not considerable neither
in their severity, nor in their frequency. On the basis of the
noticeable hereditary epigenetic characteristics, the probable blood relationship or relational connections could not be
determined, mainly because of the limescale settled on the
bones. From the metrical and morphological analyses, it can
be concluded that the fragment sequence is characterized by
the occurrence of people with gracile and robust leptodolichomorphic skulls (Mediterranean and Nordoid types), and
these represent the dominant types of the population of the
Lengyel culture. The presence of the eurydolichomorphic

46

(Cro-Magnoid) and the brachycranic (Alpine) components,
which play a secondary role in the population of the culture,
cannot be demonstrated among the finds in Veszprém.
From among the burial places of the Balaton-Lasinja culture the anthropological remains of a child, two men and a
woman were uncovered. The crumbliness of the anthropological material and the small number of instances made the
analysis based on metrical and morphological data harder.
All that can be defined is that the finds belong to one of
the robust dolichomorpic type. The anthropological components of the population of the Balaton-Lasinja culture in the
mid-Copper Age can be sketched on the basis of only a few
sites and bone finds. What is for sure is that the population
of the culture was heterogeneous in which the short-headed
(brachycranic) components are found as well besides the
robust and gracile leptodolichomorphic types. But at the
moment we cannot define which one could be the general,
dominant type.

1. ábra. A 7. számú sír koponyája. Lengyeli kultúra
Figure 1. The skull from grave 7. Lengyel culture
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2. ábra. A 13. számú sír koponyája. Balaton-Lasinja kultúra
Figure 2. The skull from grave 13. Balaton-Lasinja culture
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