
KISZELY ISTVÁN 

A BUDASZENTLŐRINCI PÁLOS KOLOSTOR SZENT KERESZTRŐL NEVEZETT 
OLDALKÁPOLNÁJÁBAN TALÁLT CSONTVÁZAK ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

Bevezetés 

E rövid adatközlő cikk a pálos templom Szent Kereszt 
oldalkápolnájában 1971-ben talált 3 férfi csontvázának 
rövid antropológiai jellemzését tartalmazza. Köszönettel 
tartozom Zolnay László régésznek, aki lehetővé tette 
számomra, hogy az ásatáson jelen lehessek és a csontváz
anyagot feldolgozás céljából rendelkezésemre bocsáj-
totta. 

A csontvázak leírása 

1. csontváz 

Bázisnál kissé hiányos koponya alsó állcsonttal és 
teljes, jómegtartású vázcsontozat. 
Neme: férfi. Egyaránt a férfi nemre utalnak a másodla
gos, csonton is megfigyelhető nemi jellegek, bár az idős 
kor miatt ezek másodlagosan elmosódtak. Férfias a hom
lok ,,futó" alakja, a bázisában erőteljes csecsnyúlvány, a 
jól fejlett lineae nuchae-k, az alacsony, piramis alakú áll-
csúcs, a medencén az incisura ischiadica major valamint 
a combcsont- és a felkarcsont feje (1, 3. táblázat). 
A strukturálisan erőteljesen fejlett vázcsontok felületén 
az izomtapadási felszínek gyengén fejlettek; ez nem a 
senilis atrófia következménye, hanem az életbeni gyen
gébb használat eredménye. 
Számított életbeni termete: 167 cm az összes hosszú
csont (humerus, radius, femur és tibia) alapján (Breitin-
ger táblázata). 
Életkora: 60 év körüli, esetleg e fölötti. A koponyavarra
tok külső felszínei, kivéve a koronavarrat és a lambda-
varrat középső részeit, elcsontosodtak - ezek elcsonto-
sodása igen későn történik. A fogak jelentős része 
három felső fogat kivéve már in vivo kihullottak, az 
állcsontok fogmedri részei resorbeálódtak. A megma
radt három fog Körber-féle kopásfoka 4,5 — 5-os. A fel
karcsont és a combcsont proximális epiphysisei a Harsá-
nyi—Nemeskéri féle VI. fokozatnak felelnek meg, mely 
trabeculáris elrendeződés 61—68 éves korra jellemző. 
A csontváz embertani jellemzői és anatómiai variációi: 
hyperbrachycran, hypsicran, tapeinocran, szűkhomlokú, 
stenometop, orthognath, hypereuryprosop, euryen, 
hypsikonch, letorrhin, brachystaphyllin és brachyuran. 
A koponyafal vastag — igen vastag, a koponya alap
alakja Sergi szerint: rhomboid, hátulnézetben: bomba
alakú. Az arc kryptoprosop, kryptozyg, a homlokdudor 
erősen fejlett, nőies és a falcsonti dudorok közepesen 
fejlettek. A sutura sphaenoparietalis keskeny, a nyak
szirt planooccipitalis, a protuberantia externa (Martin
féle méret) l-es, a glabella fejlettségi foka (Broca—Mar
tin) 2-es, a csecsnyúlvány nagysága (Martin) 3 - 4-es és 
az orbitaszélek közepesen fejlettek. A csontos szemüreg 

magas és lekerekített sarkú. A csontos orrnyílás alul kis 
mértékben szélesedő, a csontos orr közepesen fejlett, 
gyengén homorú, alakja (Hovorka) 4-es kategóriába tar
tozó és az orrtövis a Broca féle sémában a 3-as és a 4-es 
értékek közötti. Az apertúra piriformis alsó szélén a 
sulcus praenasalis mérsékelten fejlett, és a fossa canina 
közepesen kitöltött. A pórus acusticus középszéles és 
hátrafelé hajló. A járomcsont keskeny és oldalt az arc 
síkjából közepesen kiálló. Az állcsúcs alakja az Eickstedt 
féle séma szerinti alacsony piramis alakú, a szájpad U-
alakú, a sutura palatina transversa egyenes és a csontos 
szájpad az alveolaris resorptio következtében igen ala
csony. A megmaradt fogak a következők: jobb felső 
szemfog, bal felső előörlő és a gyökeréig fogkővel fedett 
jobb felső második őrlő. 

A jobboldali felső függesztőöv csontjai kissé hosz-
szabbak, mint a bal, így jobbkezességgel állunk szembe; 
az izomtapadási felszínek fejlettségéből következtetve 
ezen egyén életében középerős fizikai munkát végzett (3. 
táblázat); a bal kulccsont közepes mértékben hosszabb 
és vékonyabb, mint a jobb. A bal humerus alsó harmadá
ban processus entepicondyloideus, a combcsontfej főleg 
baloldalt férfiasan nagy. Az alsó hosszúcsontokra a hy-
perplatymeria és a mesoknemia jellemző. 
Típusa az idős életkor miatt egyértelműen nem határoz
ható meg. A hyperbrachycrania a hypereuryprosopiával 
és a 167 cm körüli életbeni termettel nem sorolható be 
egyetlen jól körülhatárolt típusba sem. A planooccipi-
talia dinári keveredést mutat, ilyen jellegű az agykopo
nyaalak is. Az arckoponya Közép-Európa brachykephali-
zálódott és euryprosopizálódott helyi őslakosságára jel
lemző. Több ilyen csontváz származik Bajorországból, 
de gyakran fordul elő más germán eredetű lakosoknál is. 

Az egész csontvázon közel egyforma mértékű súlyos 
pathológiai elváltozást figyelhetünk meg, ez az arhtrosis 
deformans (arthropathia chronica), az idült ízületi bán
talom. Az arthrosis deformans tulajdonképpen „kopási" 
betegségnek tekinthető. A betegség oka a porc elörege
dése; lehet vérellátási és anyagcsere-zavar okú. A csont
végeket védő rugalmas porcréteg elpusztulása folytán a 
csontvégek közvetlen behatás alá kerülnek. A szivacsos 
csontállomány gerendái összeroppannak, az ízületi szé
leken vastagodások és csontfelrakódások, ún. perem-
exostosisok keletkeznek. Az így létrejött csontnö-
vedékek a csontvégeket eltorzíthatják ( 1 , 2 . kép). Az 
egymással szemben levő csontfelszínek lecsiszolódnak, 
súlyos mozgáskárosulás és merevség jöhet létre. Leggya
koribb ez — amint az 1. csontváznál is előfordul — a csí
pő- és térdízületeken, de gyakran csontosodik össze a 
medencelapát a keresztcsonttal. E betegség általában 
idősebb korban fordul elő. 
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2. csontváz 

Bázisánál kismértékben másodlagosan törött koponya 
alsó állcsonttal, teljes és jómegtartású vázcsontozat. 
Neme: férfi. A csonton fellelhető összes másodlagos 
nemi jelleg alapján a férfi nemhez sorolható; a férfias 
jellegek kifejezettek. Különösen erős a glabella, az áll
kapocsszeglet oldalt erősen kiáll, a homlok ,,futó"-
jellegű, a csecsnyúlvány bázisánál széles, az állcsúcs pi-
ramidális alakú, az izomtapadási felszínek érdesek, a 
combcsont- és a felkarcsont feje nagy, a medencénél az 
incisura ischiadica major szúk. 
Életkora: 50 év körüli. Erre mutat az agykoponya var
ratainak külső és belső felszínen való elcsontosodása; a 
koronavarrat és a nyílvarrat bregmatáji része valamint a 
lambda-varrat lambdatáji része még nem csontosodott el. 
A fogak Körber-féle kopássíkja a 3—4,4-es fázist mutat
ja, ami az 50-es életkorúakra jellemző. A felkar- és a 
combcsont proximális epiphysisének trabeculáris rend
szere a Harsányi—Nemeskéri féle séma szerint a Il-es, 
illetve a III-as fokozathoz sorolható; ez 52-53 évesnek 
megfelelő. A medence szeméremfelszíne a másodlagos 
korrózió miatt nem vizsgálható. 
A számított életbeni termet: 172 cm. Ez a humerus, a 
radius és a femur alapján 173 cm, a sípcsont alapján 
azonban 168 cm. Ebből nyilvánvaló, hogy eurysom tí
pussal állunk szemben. 
A csontváz anatómiai jellemzői és anatómiai variációi: 
brachycran, orthocran, tapeinocran, szűkhomlokú, eury-
metop, orthognath, meroprosop, mesén mesokonch, 
leptorrhin, leptostaphyllin és dolichuran. Az agyko
ponya vastag, a koponya alapalak Sergi szerint: el-
lipszoid-sphäroid, hátulnézetben bombaalakú, kryp-
toprosop és kryptozyg. A homlok középszéles, a hom-
lokdudorok közepesen fejlettek és a falcsonti dudorok 
mérsékelten kiállók. A sutura sphaenoparietalis keskeny, 
a nyakszirt planooccipitalis, a protuberantia occipitalis 
externa a Martin féle 3-as stádiumú, a glabella fejlettsége 
(Martin) 3-as mértékű, a csecsnyúlvány 3-as (Martin) 
nagyságú, az orbitaszélek jól fejlettek, az orbiták leke
rekített sarkúak, szinte kerekdedek és magasak. A cson
tos orr közepesen fejlett, homorúan hajlott, az orr csont 
alakja a Hovorka féle 1 -es. A csontos orrnyílás egyenlete
sen keskeny. Az orrtövis jól fejlett (Broca-féle 4-es), az 
apertúra piriformis alsó szélén kismértékű fossa van. 
A fossa canina középmély, a pórus acusticus széles, 
szinte kerek és függőleges helyzetű. A járomív keskeny 
bár oldalt kissé kiálló. Az állcsúcs alacsony piramis ala
kú, az áll szinte , Jcettős"; erősen férfias. A szájpad U-ala
kú, a sutura palatina transversa (Stieda) egyenes és maga 
a szájpad magas. A foramen occipitale magnum nagy, 
hátrafelé keskenyedő ovális alakú. Sutura metopica 
fordul elő; a nyílvarrat a bregma-tájon is varratcsontot 
zár közre. A jobb alsó első őrlő és a jobb alsó bölcses-
ségfog kivételével az összes fog meg van; közepes nagy
ságúak (mesodentes); a felső metszőfogak ásóalakúak és 
caries nem fordul elő. 

A kulccsontok jól fejlettek és erőteljesek; keskenyvál-
lú de igen erőteljes emberre utalnak. Jól fejlett a felka
ron a deltaizom tapadási helye; kismértékű jobbkezes

séggel állunk szemben. A keresztcsont 6 csigolya össze-
csontosodásából jött létre; a bal láb lényegesen hosszabb, 
mint a jobb. Az alsó hosszúcsontok jellemzői: hyper -
platymer, euryknem. 
Típusa: dinári - cromagnonid. A dinári típushoz való 
tartozást bizonyítják a koponyaalak, az arcalak, az or
biták, az apertúra piriformis alakja és az állkapocsma-
gasság. Az oldalt erőteljesen kiálló állkapocsszeglet, a 
robusztus vázcsontozat és számos más anatómiai variáció 
cromagnonid jellegű. 

3. csontváz 

Jómegtartású koponya állkapoccsal és terjes, jómeg
tartású vázcsontozat. A maxilla jobboldali processus 
frontalisa töredékes. 
Neme: férfi. A csonton megtalálható másodlagos nemi 
jellegek éppúgy, mint a 2. csontváznál a férfi nem 
mellett tanúskodnak, bár vannak gracilisebb jellegek is. 
Ilyen a feltűnően magas homlokalak és a magasan kiál
ló homlokdudorok. Az állkapocstest alacsony, az áll
csúcs dudoros, a vázcsontok izomtapadási felszínei si
mák, a hosszúcsontok vékonyak; alig utalnak a végzett 
nehéz testi munkára. 
A számított életbeni termet: 175 cm. A 2. csontvázhoz 
hasonlóan az alszár rövidebb ; az ez alapján számított ter
met csak 173 cm. Ez ellentétesnek látszik a részben cro
magnonid típushoz való tartozással; meglehetősen ritka 
testarány-variáció. 
Életkora: 30-35 év körüli, esetleg 40 éves. A koponya 
összes varrata a külső felszínen a nyílvarrat obelion-ré-
szét kivéve még nyitott; ez a normális elcsontosodás ese
tén a 30—35. éves életkornak felel meg. A fogak kopása 
a Körber-féle 3-as (2—3-as) fokozatot mutatja; ez alapján 
életkora 35 év körülire tehető. Legidősebb életkor mel
lett a felkar és a combcsont proximális epiphysisének 
erővonalai szólnak; ez a Harsányi—Nemeskéri féle l-es 
illetve az I—II-es fázist mutatják; ez alapján 35—42 év 
közé tehető. Az életkormeghatározás a csontvázrendsze
ren található általános pathológiás tünetek miatt nem 
egyértelmű. 

A csontváz antropológiai jellemzői és anatómiai variációi: 

brachycran, orthocran, tapeinocran, szűkhomlokú, eury-
metop, mesoprosop, mesén, mesokonch, leptorrhin, 
leptostaphyllin és brachyuran. Az agykoponya vastag-
falú, a koponya alapalakja a Sergi féle séma szerinti el
lipszoid-sphäroid, hátulnézetben bombaalakú, pheno-
prosop és kryptozyg. A homlok középszéles, a homlok
dudorok fejlettek, szinte pathologiásan nagyok, a fal
csonti dudorok közepesek, a pterion-tájon os epipteri-
cum és a nyakszirt planooccipital-curvooccipital. A gla
bella fejlettsége (Broca—Martin) 2-3-as, a csecsnyúl
vány 2-es (Martin) nagyságú. Az orbitaszélek jól fejlet
tek, a csontos szemnyílás magas, lekerekített sarkú, a 
csontos orr középnagy, az arc síkjához simuló és gyen
gén homorú. Az orrcsont alakja (Hovorka) 4-es, a cson
tos orrnyílás keskeny és alul szélesedő. Az orrtövis fej
lettsége (Broca) 4-es, az apertúra piriformis alsó széle 
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gyenge fossába megy át, amúgy anthropin. A fossa 
canina mély, a pórus acusticus középszéles és függőleges 
helyzetű, a járomcsont keskeny és oldalt kiálló. Az áll-
csúcs (Eickstedt) kerek-dudoros. A szájpad U-alakú, a 
sutura palatina (Stieda) gyenge ívben hátrahajló. A száj-
pad magas boltozatú, a foramen occipitale magnum 
nagy és hátrafelé keskenyedő ovális alakú. Van homlok-
varrat; a lambdatájon jobboldalt 4, baloldalt 7 kis 
csontsziget. 21 fog maradt meg. A bölcsességfog egyik 
oldalon sem nőtt ki. A jobboldali felső második metsző
fog hiányzik, nem is volt, baloldalt ugyanez csökevé
nyes. Jobboldali második alsó előörlő nincsen. A hara
pásforma opisthodont. A fogak nagyok; megadontes. 

A vázcsontok vékonyak, sima felszínűek; a két kéz és 
láb közötti nagyságbeli különbség nem jelentős (3. táb
lázat). A combcsont nyaka rendellenesen megvastago
dott. Az alsó végtagok embertani jellemzői: hyperplaty-
mer és mesoknem. A kulccsontok középső részén zöld 
patinafolt látható. 
Pathológiás elváltozás. 1. Jelentős orrsövényferdülés, 
amely a normális variációsszélességet meghaladja (3. 
kép). 2. Arthrosis deformans (arthropathia chronica); ez 
az 1. számú csontvázhoz hasonlóan több csonton fellel
hető (4. kép), de a fiatalabb életkor miatt nem előreha
ladott stádiumú. Magyarországon a középkorból számos 
kolostor-lakónál (pl. Esztergom-Alsósziget) hasonló meg
betegedések kerültek elő. 
Típusa: dinári-cromagnonid. A 2. csontváztól annyiban 
különbözik, hogy több benne a cromagnonid elem. Ez 

elsősorban az egész koponya vaskosságában, az izomta
padási felszínek erőteljességében, az állkapocsszeglet 
erőteljesebb kiállásában és a nyakszirti tájék domborult -
ságában mutatkozik meg. A „cromagnonidabb" jelle
gekkel ellentétben viszont a csontos orrnyílás maga
sabb, dináríbb jellegű; ugyanezt mutatja az állkapocs
test (corpus mandibulae) dináriakra igen jellemző ma
gassága és alakja. 

A 2. és 3. csontvázaknál számos anatómiai variáció 
egyezik meg egymással; gyakran az egyedüli különbség 
az, hogy a 2. számú egyén fiatalabb volt és foglalkozá
sánál fogva nem igen végzett nehéz fizikai munkát. 
A két (2. és 3.) egyén típusa, termete és más embertani 
jellegei olyan azonosságokat mutat, amely jogosan felté
telezi (3. kép) a két ember közötti rokoni kapcsolatot. 

Összefoglalás 

PiZ adatközlő cikk a budalőrinci pálos kolostorban 
(ma: Ságváriliget) 1971-ben a Szent Kereszt déli oldal
kápolnában talált három férfi csontvázának antropoló
giai feldolgozását tartalmazza. A három egyén közül az 
első és a harmadik súlyos athrosi deformansban szenve
dett, ez az ízületi bántalom feltehetően a lakhely és a 
munka következménye. A 2. idősebb férfi és a 3. fiata
labb férfi típusbeli és anatómiai variációbeli hasonló
sága a kettő közötti családi összetartozást feltételezi. 

1. táblázat 

Koponya méretei 

Martin f. 
szám 

M é r e t 

1. Legnagyobb koponyahosszúság 
3. Glabella-lambda hosszúság 
5. Koponyaalap hosszúsága 
7. Foramen magnum hosszúsága 
8. Legnagyobb koponyaszélesség 
9. Legkisebb homlokszélesség 

10. Legnagyobb homlokszélesség 
11. Biauricularis szélesség 
13. Csecsnyúlványszélesség 
17. Agykoponya magassága 
20. Porion-bregma-magasság 
23. Horizontális koponyakerület 
24. Haránt koponyaív 
32/1. Nasion-bregma-szög 
32/2. Glabella-bregma-szög 
32/a. Tangentialis-szög 
40. Arckoponya hosszúsága 
42. Alsó arcmagasság 
43. Felsőarcszélesség 
44. Biorbitális szélesség 
45. . Arcszélesség 

Legyed 2. egyed 3. egyed 

174 180 184 
170 172 172 
— 107 107 
— 36 41 

154 145 153 
97 105 106 

134 132 134 
138 124 123 
122 103 108 
— 132 136 

121 110 119 
535 535 540 
330 300 330 
124° 123° 132° 
127° 128° 136° 
96° 94° 86° 
— 94 100 
— 107 114 

106 112 115 
98 105 107 

144 140 144 
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Martin f. 
szám 

M é r 

46. Középarcszélesség 
47. Arcmagasság 
48. Felsőarcmagasság 
51. Orbitaszélesség 
52. Orbitamagasság 
65. Condylus-távolság 
68. Állkapocshosszúság 
72. Arcprofilszög 
73. Középarc-profilszög 
79. Állkapocs-szög 

1.egyed 2.egyed 3.egyed 

95 94 106 
98 123 124 
68 71 75 

38 39 40 44 - 44 
35 35 33 34 37 37 

128 120 121 
106 104 106 
90° 92° 93° 
92° 93° 94° 

113° 124° 120° 

2. táblázat 

Koponya jelzői 

Martin 
f. szám 

J e l z ő 

8:1 Hosszúság-szélesség-jelző 
17:1 Hosszúság-magasság-jelző 
20:1 Hosszúság-magasság-jelző 
17:8 Szélesség-magasság-jelző 
20:8 Szélesség-magasság-jelző 
9:10 Har ánthomlokj elző 
9:8 Transversalis frontoparietalis-j elző 
27:26 Sagittalis frontoparietalis-jelző 
29:26 JSagittalis-frontalis-jelző 
47:45 Morfológiai arcjelző 
48:45 Felsőarcjelző 
52:51 Szemüregjelző 
54:55 Orrüregjelző 
50:44 Interorbitális jelző 
63:62 Szájpadjelző 
61:60 Maxillo-alveolaris-jelző 

1.egyed 2.egyed 3.egyed 

88,51 80,56 83,15 
- 73,33 73,91 

69,54 61,11 64,67 
- 91,03 88,89 

78,57 75,86 77,78 
72,39 79,55 79,10 
62,99 72,41 69,28 

100,00 131,83 96,30 
87,79 87,27 82,96 
68,06 87,86 86,11 
47,23 50,72 52,08 

92,11 89,74 77,27 82,50 84,09-
46,30 40,00 39,66 
24,49 24,76 26,17 
95,56 60,38 74,07 

120,00 109,09 126,92 



3. táblázat 

Martin 

f. szám 

1. 
6. 
6:1 

1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6:5 
7:1 

1. 

1. 
5. 
2:1 

1. 
2. 

Vázcsontok méretei és jelzői 

éretek és jelzők 
1. egyed 

b. 

2. 

j -

egyed 

b. 

3. egyed 

j . b. 

Clavicula 
bb hosszúság 
özépen 

132 
41 

140 
38 

144 
43 

148 
44 

160 165 
32 14 

Robuszticitás-jelző 

Humerus 
Legnagyobb hosszúság 
Teljes hosszúság 
Dist. epiphysis szélesség 
Diaphysis max. köz. 0 
Diaphysis min. köz. 0 
Diaphysis középső kerület 
Diaphysis trans, jelző 
Hossz-kereszt-jelző 

Radius 
Legnagyobb hosszúság 

Ulna 
Legnagyobb hosszúság 

Sacrum 
Elülső ívhossz 
Felső egyenes szélesség 
Keresztcsonti jelző 

Pelvis 
Medencemagasság 
Intercristalis átmérő 

31,06 27,15 29,99 29,99 20,00 20,61 

320 313 340 342 350 350 
316 310 326 336 345 344 

71 70 69 65 70 69 
24 25 25 23 22 21 
20 19 20 18 19 19 
73 71 73 70 66 67 

83,33 76,00 80,00 78,26 86,36 90,48 
22,81 22,05 21,48 20,48 18,82 18,86 

234 240 254 253 266 264 

256 254 272 278 282 2í 

110 135 115 
125? 125 125 
95,45 92,59 78,26 

220 214 224 
164 180 172 

1. 
19. 
109 

Femur 
Legnagyobb hosszúság 
Fej nyílirányú 0 
Index platymericus 

Tibia 
Teljes hosszúság 

440 444 456 465 488 486 
54 55 49 50 49 49 

54,17 61,22 67,39 65,22 61,36 56,25 

348 348 380 382 

ISTVÁN KISZELY 

ANTHROPOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER IN DER HEILIGEN KREUZ-SEITENKAPELLE 
DER PAULIENERKLOSTERS VON BUDASZENTLORINC GEFUNDENEN SKELETTE 

Der Artikel enthält die anthropologische Bearbeitung 
der Skelette von drei Männern, die im Jahr 1971 in der 
südlichen Heiligkreuz-Seitenkapelle des Paulanerklosters 
zu Budaszentlőrinc (heute: Ságváriliget) gefunden wur
den. Von den drei Personen litten die erste und zweite 

an einer schweren Arthrosis deformans, einer Gelenkser
krankung, die wahrscheinlich Folge des Wohnortes und 
der Arbeit war. Der Typ und die anatomischen Variatio
nen des 2. älteren und des 3. jüngeren Mannes lassen auf 
eine Familienzusammengehörigkeit schliessen. 
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Abbildungen 

Abb. 1. Oben: Der Schädel im 1. Grab von Budaszent
lőrinc in drei Ansichten. Unten: mit dem Kreuz
bein verknöcherte Beckenpfanne und spondylo-
tische Wirbelsäule aus dem 1. Grab. 

Abb. 2. Die Spuren von Arthrosis deformans (Arthropa
thia chronica aufweisende Epiphyse des Femur 
proximalis, ferner des Sternum, das Hüftgelenk, 
der Wirbelkörper die Patella und der Talus aus 
dem 1. Grab von Budaszentlőrinc. 

Abb. 3. Der Schädel des 2. (links) und jener des 3. 
(rechts) Grabes von Budaszentlőrinc in drei 
Ansichten. 

Abb. 4. Die spuren von Arthrosis deformans aufweisende 
Patella der Talus und die Epiphyse des Femur 
proximalis aus dem 3. Grab von Budaszent
lőrinc. 

Képjegyzék 

l.kép Fenn: Budaszentlőrinc 1. sír koponyája há
rom nézetben. Lent: 1. sír keresztcsonttal ösz-
szecsontosodott medencelapátja és spondylo-
tikus gerincoszlopa. 

2. kép Budaszentlőrinc 1. sír, arthrosis deformans 
(arthropathia chronica) nyomait mutató femur 
proximalis epiphysise, sternuma, csípőízülete, 
csigolyateste, patellája és talusa. 

3. kép Budaszentlőrinc 2. (bal oldalt) és 3. sírjának 
(jobb oldalt) koponyája három nézetben. 

4. kép Budaszentlőrinc 3. sírjának arthrosis deformans 
nyomait viselő patellája, talusa és femur 
proximalis epiphysise. 
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