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F AR K A S, L. GY., M A R C SIK , A., OLÁH, S.: T he M an o f Historical Times in Szegvár. The authors offer
an anthropological description o f the human bone remainders excavated in Szegvár (County Csongrád, South
Hungary). The findings are dated from the neolithic period to the 12th century A.D. In addition to the metric
analysis, palaeopalhological changes are also described.
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A vizsgált leletek áttekintése régészeti korok szerint
A magyar régészeti irodalom alapján több temetkezési lelőhelyet ismerünk Szegváron
és környékén.
Nagyon nevezetes és régészeti szempontból legrégibb a Szegvár—Tűzköves néven
ismert újkőkori (neolitikus) lelőhely. Itt 1955-ben 15 (Csalog 1955, Csalog —
Kovalovszky 1957), majd 1957-ben (Csalog 1958) további 14 sírt (16.—29.) tártak fel.
Az 1964. évi ásatási beszámolóban nincsenek említve sírok (Csalog 1965). 1970-ben
újabb 28 csontváz (Korek 1971), végül 1978 nyarán (Hegedűs 1979) ismét 8 sír (a
66.—73.) került felszínre, míg az 1986. évi ásatási jelentésben még egy korai kőkori
sírról tesz említést az ásató régész (Horváth 1987). A feltárt emberi csontvázak közül
csak néhány tudományos értékelésére került sor (K. Zoffmann 1986, Tóth 1987).
Egy másik, hasonló korú (az ún. Körös kultúrába sorolt) temetkezésre 1967-ben a
szegvári Táncsics u. 2/a szám alatti telken találtak (K. Zoffmann 1986).
1980-ban a Puskin TSZ-hez tartozó Szegvár—Hideg tó lelőhelyen 5 szarmatakori sírt
tártak fel, melyek közül csak a 3. sírban lévő férfi csontváz volt jó megtartású (Horváth
— Simon 1981).
Az 1985. évi leletmentések során az Oromvonulat domb és a vasút kereszteződésénél
egy szarmatakori koponyát mentettek meg (Lőrinczy 1986a). Ugyanebben az évben még
egy-egy szarmatakori sír került felszínre Szegvár—Puskin TSZ (Lőrinczy 1986b) és
Kórógyszentgyörgy (Lőrinczy 1986c) lelőhelyeken.
A korai avarkorból származik a Szegvár—Sápoldal (Kórógypart) lelőhelyen 1952ben feltárt férfi csontváz (Mérey Kádár 1952, 1954). 1986-ban ugyanezen a területen
további kilenc avar sír (köztük egy gyermek) került elő (Lőrinczy 1987a).
Nagyon jelentős ásatást kezdett Lőrinczy Gábor a Szegvár—Oromdűlő lelőhelyen
1981-ben, amikor 7 szarmatakori és 12 korai avarkori sírt tártak fel (Lőrinczy 1982). Az
1983-as (Lőrinczy 1984), 1985-ös (Lőrinczy 1986d), 1987-es (Lőrinczy 1990)
ásatásokból és az azt követő évekből származó feltárásokból összesen 298 avar sír
emberi csontvázát vizsgáltuk.
Ugyanitt 10.—11. és 11.— 12. századból való csontvázak is előkerültek.
A JATE Embertani tanszékének gyűjteményében van három lelet, melyek közelebbi
adata ismeretlen. Kettőről csak annyit tudunk, hogy népvándorláskoriak.
1979-ben Szegvár—Szőlőkalja lelőhelyen 155 sírt tártak fel (Hegedűs 1980a, 1980b),
melyek közül 93 avarkori, 62 pedig 10. századi volt. Utóbbiak közül 63 emberi
csontvázról antropológiai adatok is vannak (Lőrinczy 1985).
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Van egy lelet a JATE Embertani tanszékének gyűjteményében, mely 1986-ban került
elő Szegvár—Oromdűlő—Purger tanya lelőhelyről (Lőrinczy 1987b) és amely a 10.
századra datálható.
Ugyanebben a gyűjteményben a Szegvár—Homok Weisz földje lelőhely néven van
nyilvántartva egy lelet.
További 1985-ös ásatási beszámoló egy későkelta faluhoz kapcsolódó, közelebbről
meg nem jelölt számú sír, valamint 10/11.— 13. századra keltezhető sírok
megmentéséről tudósít (Béres 1986).
A felsorolt leleteket és lelőhelyeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.
1. táblázat. A Szegváron és környékén feltárt és megvizsgált emberi csontvázak
száma régészeti koronként
Table 1. The number of investigated human remains from different archeological
periods in Szegvár
Feltárt
Közölt
csontvázak száma

Régészeti korok

Preserved

Archeological periods

Published
skeletons

Újkőkor— Neolithic Age
Kelta — Celtic Age
Népvándorláskori — Migration period
Szarmatakori — Sarmatioan
Avarkori — Avar age
Honfoglalás kori — Hungarian conquest time
10.— 11. századi — 10th—11th century
11.— 12. századi — 11th—12th century
10.— 13. századi — 10th—13th century
Ismeretlen kori — Unknown age
Összesen — Total:

2

6
—
—
—
—
63
—
—
—
—

786

69

75
?
2
22
308
63
13
301
?

A táblázat tehát csupán annyiról tájékoztat bennünket, hogy legalább 786 sírt tártak
fel, melyek közül legtöbb a népvándorláskorból (főként avarkorból), illetve a
honfoglalás korából és az azt követő évszázadokból (11.— 12. század) származik
(Hegedűs 1980a, Lőrinczy 1985). Az is kitűnik a táblázatból, hogy a feltárt leletek közül
mindössze 69 esetében történt meg a tudományos értékelés.
Ebben a tanulmányban nincs módunk arra, hogy ezt a tetemes mennyiségű leletet
értékeljük, így ezekről csupán áttekintést szeretnénk adni.
Módszer
A csontvázak tanulmányozásánál a szokásos eljárást követtük. A csontok morfológiai
jellegei alapján határoztuk meg a szexust, az elhalálozási kort és a méreteket a
Martin— Saller féle módszerrel állapítottuk meg (Farkas 1972). Kiszámítottuk a
kraniometriai méretek főbb paramétereit (n, w, s, x). A paleopatológiai elváltozásoknál a
korábbi tapasztalatokat vettük figyelembe.
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Az egyes lelőhelyek csontvázainak értékelése
Újkőkori leletek
Szegvár—Tűzköves újkőkori lelőhelyen összesen 73 sírt tártak fel. A leletek részben
a Természettudományi Múzeum Embertani Tárában (1—65. sír csontjai), részben a
Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztályán (66—73. sír csontjai) vannak elhe
lyezve. A feltárt embertani leletek közül eddig csak a 66—73. sírok maradványai vannak
tudományos szempontból értékelve (K. Zoffmann 1986).
A leletek vizsgálatra való átengedéséért ezúton mondunk köszönetét dr. Pap Ildikó
nak, az Embertani Tár igazgatójának és Zoffmann Zsuzsanna antropológusnak.
A feltárt 73 sírból összesen 63 egyén csontvázát lehetett elkülöníteni. Nincsenek em
beri maradványok a 18— 19., 23—25., 28., 35—36., 39., 49—50., 56., 61. és 65. számú
sírokból. Ugyanakkor a 16., 33., 57., 62. számú sírokból több egyén csontvázát tudtuk
elkülöníteni. Van olyan sír, amelyikből csak koponya, másokból csak egyéb emberi
maradványok állnak rendelkezésünkre. A leletek változó megtartásúnk. Aránylag kevés
az ép lelet, legnagyobb részük nagyon töredékes.
A 63 vizsgált csontmaradvány közül 29 férfinak, 15 nőnek, 10 fiatal gyermeknek
(0—7 éves), 3 nagyobb gyermeknek (7— 16 éves), 6 ifjúnak (17—22 éves) határozható
meg. Eszerint a leletek 46%-a férfi, 24%-a női és 30%-a fiatalkorú egyéné. A férfiak és
nők ilyen aránya szokatlan, és jelentősen eltér a tapasztalt megoszlástól. A fiatalkorú
csontvázak nagyobb száma a lelkiismeretes leletmentést jelzi.
A csontok alapján becsült elhalálozási kor szerint a következő a megoszlás: 13 gyer
mek (0— 16 éves, 20,6%), 6 ifjú (17—22 éves, 9,5%), 18 felnőttkorú (adultus, 23—40
éves, 28,6%), 17 érett korú (maturus, 41—60 éves, 27%), 6 öregkorú (senilis, 61 évnél
idősebb, 9,5%); 3 csontváz esetében (4,8%) nem lehetett pontosabb meghatározást
végezni, de biztosan felnőttek csontjairól van szó. Az elhalálozási kor ilyen megoszlása
az őskori nagy gyermekhalandóságot bizonyítja.
A mérhető koponyák száma férfiak esetében 1—6 között változott. Annak ellenére
tehát, hogy 73 sírt tártak fel, a csontok rossz megtartási állapota miatt csak a férfiak ese
tében lehet jellemezni a neolit kor emberét Szegváron.
A férfiak koponyája az abszolút méretek szerint közepes-hosszú, keskeny, közepesen
magas, homlokuk keskeny, az arckoponya középszéles és középmagas, szemüregük
középszéles és alacsony, orrüregük széles. A jelzők alapján koponyájuk hosszú, hom
lokuk és arcuk középszéles, szemüregük alacsony, orrüregük és szájpadjuk széles.
A férfiak testmagasságát 13 eset alapján 161,8 cm-re lehet becsülni, ez kisközepes
termetnek felel meg.
A nők koponyájáról gyakorlatilag semmit sem lehet mondani, hiszen a méréseket
mindössze egy-két esetben lehetett csak elvégezni. Termetük négy lelet alapján 151,9
cm-re becsülhető, ami a férfiakéhoz hasonlóan kisközepes kategóriának felel meg. A
kevés mérhető lelet ellenére megfigyelhető a két nem között a felnőttekre jellemző 10
cm-es termetbeli különbség.
A csontokon több kóros elváltozást találtunk.
Ezek közül elsőnek említjük a csigolyák közötti porckorongok kóros elváltozása miatt
a csigolyatestek elülső szélén megjelenő csontkinövéseket (spondylosis deformans).
Ezek idős korban, valamilyen csontsérülés miatt is képződhetnek. Ennek az elváltozás
nak közepes mértékű előfordulását az 5. sír leletének nyakcsigolyáin és az 52. férfi sír
leletének ágyékcsigolyáin észleltük (1. tábla, 1. kép). Gyenge változatát a 8. és a 9. női
sírok leleteinek megmaradt csigolyáin, a 43. női sír ágyékcsigolyáin figyeltük meg.
A csigolyák közötti porc elfajulásának és gyulladásának (spondylarthritis) nyoma is
merhető fel a 21. női sír csontvázának mindegyik csigolyáján (1. tábla, 2.—6. kép).
2
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Az izületi porc rugalmasságának elvesztése miatt a csontszéleken csontfelrakódás
fordulhat elő (arthrosis). Ilyen található a 32. férfi sír bal oldali singcsontjának alsó
végén, a 29. női sír leletének jobb oldali alsó állkapcsi ízületénél, a 33. női sír leletének
jobb oldali csípőcsonti ízületénél és a combcsont fején (2, tábla, 1.—3. kép).
Gyógyult törés látható a 12. férfi sír leletének jobb oldali singcsontján (2. tábla, 3.
kép), az 51. sír férfi leletének jobb oldali kulcscsontján (3. tábla, 1. kép).
Vágástól eredő 3 cm hosszú gyógyult sérülés nyoma van a 30. sír maturus korú
(41—60 éves) férfi leletének jobb oldali falcsontján (3. tábla, 2. kép).
A jobb oldali szemüreg felső részén levő csontritkulás (cribra orbitalia) található az
53. női sír leletén (3. tábla, 3. kép), a koponyára kiterjedő hasonló, de kisebb jellegű fel
ritkulás (cribra cranii) van a 16. női sír koponyájának nyakszirtcsontján.
Helyi csonthártgyagyulladás (localis periostitis) nyoma látható a 16. sír adultus korú
(23—40 éves) női leletének mindkétoldali sípcsontján (3. tábla, 4. kép).
Súlyos krónikus csonthártyagyulladás nyoma észlelhető a 40. sír maturus korú
(41—60 éves) női leletének mindegyik hosszúcsontján (3. tábla, 5. kép).
Feltehetően angolkórra (rachitis) lehet következtetni a 64. és a 33. sírok női leleteinek
csontjai alapján.
Végül csontritkulás (osteoporosis) jeleit észlelhetjük azoknak a csontvázaknak az ese
tében, ahol az előzőkben említett és a porc elfajulása miatt kialakult csontkinövéseket fi
gyeltünk meg.
A csontok nem beteges' elváltozásai közül említjük a 16. női és az 55. férfi sírok
leleteinek bal oldali felkarcsontján levő csontkinövést (processus supracondyloideus), az
51. férfi és 54. női sír bal oldali felkarcsontjának alsó végén levő járulékos nyílást
(perforatio fossae olecrani), valamint az 55. férfi sír szegycsontjának közepén levő ha
sonló jelenséget (foramen sterni).
A felsorolt betegségnyomok alapján azt mondhatjuk, hogy a leleteken az őskorban
megszokott csontelváltozások figyelhetők meg, azok száma nem túl sok, tehát a
népesség egészségi állapota — legalábbis a csontokon észlelhető betegségnyomok
alapján — nem volt különösen rossz.
Mindent összegezve, a Szegvár—Tűzköves lelőhelyen feltárt csontvázakról annyit
mondhatunk, hogy az aránylag nagy számú sír ellenére sem tudunk sok információt
nyújtani azok alapján az ott élt újkőkori népességről, mivel a feltárt emberi marad
ványok nagyon hiányosak és töredékesek. E történeti kor Szegvár helyén élt emberének
összehasonlítása ugyanezen kor más tájakon élt népességével a csekély esetszám és a
maradványok töredékessége miatt nehézségekbe ütközik. A lelőhely tehát elsősorban az
ott talált régészeti emlékek miatt fontos.
Szarmatakori leletek
Hiteles szarmatákon csontvázak (Kr. u. 1—3. század) Szegvár—Oromdűlő lelőhely
ről állnak rendelkezésünkre. Ezek száma összesen 21. Ebből 7 férfi, 5 női, 3
meghatározhatatlan nemű felnőtt, 1 ifjúkorú (valószínűleg női), 6 fiatalkorú, illetve gyer
mekcsontváz. A nemi arányt, illetve az elhalálozási kort alapul véve, tehát csaknem
azonos számban fordul elő a férfi-, női- és a gyermekcsontváz.
A szarmatákon leletek általában nagyon rossz megtartásúak, töredékesek. A szegvári
temetőben feltárt leletek alapján az ott élt népesség embertani jellegeire gyakorlatilag
nem lehet semmilyen következtetést levonni. A szarmatakori leletek nemcsak
Szegvárról, de más lelőhelyeken is rendkívül töredékes formában kerülnek elő.
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Érdemes viszont megemlíteni, hogy a 21 sír vizsgálható kevés csontjainak egyikén
sem találtunk kóros elváltozást.
Avarkori leletek
Az avarkorra vonatkozóan a Szegvár—Oromdűlő lelőhelyről származó csontok
alapján tudunk képet alkotni. A leletek elhalálozási korok és nemek szerinti megosz
lásáról a 2. táblázat adatai nyújtanak felvilágosítást. Ebből kitűnik, hogy 298 egyén
leletét tanulmányozhattuk. Ezek elhalálozási korok szerinti összehasonlítása egy jobban
áttekinthető módon a következő:
96 csontváz
48 csontváz
2 csontváz
46 csontváz
45 csontváz
41 csontváz
8 csontváz
12 csontváz

0— 6 éves
7— 16 éves
gyermek
17—22 éves
23—40 éves
41—60 éves
61 évnél idősebb
meghatározhatatlan

(32,2%)
(16,1%)
( 0,7%)
(15,4%)
(15,1%)
(13,8%)
( 2,7%)
( 4,0%)

Az összeállításból első ránézésre megállapítható, hogy a szegvári avarkori temetőben
nagyon sok a gyermekkorban (0— 16 év) meghaltak száma (146, 49,0%), de aránylag
sok az ifjúkorban elhalt egyének csontváza is (46, 15,4%). Ugyanakkor a felnőttkortól
(23 év) kezdve egyre csökken a csontvázak gyakorisága.
2. táblázat. Az avarkori csontvázak megoszlása elhalálozási kor és nemek szerint
(Szegvár— Oromdűlö)
Table 2. The distribution of skeletons from Avar-Age according to the age at death
(Szegvár— Oromdűlő)
É letkor (év)
Age (year)

0—6

7— 16 Gyerm ek

17—22 23— 40 41—60

61—

Child

Ism eretlen

Összes

Unknown

Total

Neme
Sex
Férfi
Male

6

19

17

4

5

51

_

25

26

24

4

3

82

48

2

15

—

—

—

4

165

48

2

46

45

41

8

12

298

Nő
Female

_

_

Ismeretlen nemű
Unknown

96

Együtt:
Together:

96

A 3. táblázatban nyolc avarkori lelőhely szerint a 0— 16 éves korban meghaltak gya
korisága 9—49% között változik. Ezek közül magas gyakorisági értékével nagyon ki
emelkedik a szegvár—oromdűlői lelőhely. Ennek két oka lehetséges: (1) Annál a népes
ségnél, amelyik az említett területen élt, valóban nagyon nagy volt a gyermekkori elhalá
lozás. (2) A különböző lelőhelyek esetében nem egyforma gondossággal mentették meg
a gyermekcsontvázakat.
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3. táblázat. Az elhalálozási kor és a nemek megoszlása
néhány avarkori temetőben
Table 3. Distribution of age at death and sexes in some cemetery of Avar-Age
Lelőhely

Összes eset

0—16

17—21

22— 10

41—60

61 évnél idősebb

Findspot

A ll cases

year old

year old

year old

year old

over 61

Kunszállás
(Lipták— Varga 1971)

50

17%

10%

30%

18%

6%

Homokmégyh.
(Lipták 1957)

77

—

8%

71%

20%

1%

Kundomb
(Lipták— Marcsik 1966)

176

13%

6%

36%

29%

17%

Fehértó— A
(Lipták— Vámos 1969)

204

9%

3%

15%

52%

20%

Sükösd
(Kőhegyi—Marcsik 1971)

165

26%

8%

35%

31%

—

Mélykút
(Marcsik 1971)

45

13%

9%

42%

36%

__

Szeged— Makkoserdő
(Vámos 1973)

152

12%

15%

45%

24%

4%

Szegvár—Oromdűlő

298

49%

15%

15%

14%

3%

1167

17%

9%

36%

28%

8%

Összesen — Total

Ha a korábbi ásatások csontvázait tanulmányozzuk, azt találjuk, hogy általában csak a
jó megtartású és főként a felnőtt csontvázakat mentették meg az ásatók. A
szegvár— oromdűlői ásatás a legutóbbi évekből származik, és ennél már érvényesült a
modem ásatási szemlélet, amely szerint minden feltárt leletet célszerű megmenteni.
Ezért a gyermekek nagy gyakoriságát inkább a lelkiismeretes leletmentésnek tulaj
donítjuk. Emellett viszont feltétlenül utalni kell arra, hogy éppen ennek az avarkori
leletegyüttesnek az alapján azt is fel kell tételeznünk, hogy az avarok között a korábbi
ismereteinkkel ellentétben sokkal nagyobb lehetett a gyermekhalandóság. Ez utóbbi
feltételezést azonban csak a jövőben, hasonló alapossággal végzendő ásatások alapján
lehet igazolni vagy megcáfolni.
Az ifjúkorban meghaltak aránya a különböző lelőhelyek alapján 3 —15% között vál
takozik, közöttük — ha nem is nagy mértékben — de kitűnik a szegvári lelőhely 15%-os
előfordulási aránya. Okát ugyanabban kereshetjük, mint amit az előzőkben említettünk,
de nem zárható ki a fiatal nők szülés közben (vagy után) bekövetkezett elhalálozása sem.
A 3. táblázatban a 22—40 éves korban meghaltak gyakorisága 15—71% közötti. A
szegvári lelőhely a 15%-os gyakoriságával arra utal, hogy az említett életkorokat arány
lag kevesen élték meg.
Hasonlóan alacsony a szegvári lelőhely esetében a 41—60 évek között meghaltak
száma (14%) és a 61 évnél magasabb életkort megélt egyének aránya (3%) is. Ez utóbbi
tapasztalatok kétségtelenül arra utalnak, hogy a szegvári lelőhelyen élt avarok átlagos
életkora nemcsak a magas gyermekhalandóság miatt lehetett alacsony. Számításaink
szerint a nők átlagos életkora 40,33, a férfiaké 43,59 év volt. Ennek esetleges magya
rázatát a csontok kóros elváltozásaiból is kikövetkeztethetjük.
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A csontokon számos kóros elváltozást figyeljünk meg. Gyakoriságukra vonatkozóan
a következőt kapjuk:
144 gyermekcsontváz közül
46 ifjúkorú csontváznál
51 férfi csontváznál
82 női csontváznál
298 csontváz-közül

13 kóros eset
4 kóros eset
15 kóros eset
18 kóros eset
50 kóros eset

( 9%)
( 9%)
(29%)
(22%)
(17%)

Az összehasonlítás alapján sem a gyermek, sem az ifjúkorú csontvázaknál nem
találunk olyan nagy gyakoriságot, amely arra utalna, hogy a csontokat is érintő
betegségek miatt haltak volna meg ilyen magas arányban az avar gyermekek. Itt tehát
vagy a gyermekkori betegségekből, vagy fertőzésekből eredő magas halandóságról
beszélhetünk. A férfiak és nők 29, illetve 22%-ban előforduló csontbetegségeit sem
tekinthetjük magas gyakoriságnak. Esetükben a fiatalabb életkorban bekövetkező el
halálozást vagy életmód- vagy táplálkozásbeli okokra vezethetjük vissza.
Az egyes csontvázakon előforduló csontbetegségekről a következőkben számolhatunk
be. (A szövegben az adultus 22—40 éves, a maturus 41—60 éves, a senium 61 évnél
idősebb életkort jelent.)
Anyagcserezavar megbetegedéseire (táplálkozási hiánybetegségek, alultápláltság,
vashiányos vérszegénység, hosszú ideig tartó fertőző megbetegedések) utal a
szem üregtető vagy a koponya egyéb területeinek (nyakszirtcsont, falcsont, homlokcsont)
helyi felritkulása. Súlyosabb esetekben azonban a koponyacsontok külső rétegeinek fel
ritkulása (felszívódása) mellett az alatta levő szivacsos állomány is láthatóvá válik. Ezt a
fajta csontelváltozást elsősorban gyermekeknél és fiatalkorúaknál figyelhettük meg.
Ilyen fajta, de kevésbé súlyos megbetegedés nyoma (cribra orbitalia, cribra cranii)
észlelhető a 93., 104., 123. (0 ,5 -4 éves), a 80., 83., 98., 286., 322., 619. (7— 11 éves)
gyermeksírok leleteinek koponyacsontjain.
Súlyosabb formában (hyperostosis spongiosa cranii, hyperostosis spongiosa orbitae)
található a 61., 82., 84. és a 698. sírok (1—3 éves korban meghalt gyermekek) csontjain.
A fiatalkorúak és a nők közül két-két lelet (109. és 127. sír, illetve a 330. és 493. sír),
valamint a 731. férfi sír koponyája szemüregének felső részén fordult elő a meg
betegedés enyhe változata.
Balesetből eredő (traumás) elváltozások közül gyógyult törések nyomait négy esetben
észleltük. Ezek: a 81. férfi sír jobb kulcscsontjának középső részén, a 137. férfi sír egyik
bal oldali bordájának testén, az 542. férfi sír jobb sípcsontjának testén. Mindhárom lelet
nél a csontok kismértékű tengelyeltérése és a csont újraképződése (callus) is látható.
Figyelemreméltó a 165. női sír leletének csigolyatörése. Az első ágyékcsigolyában
történt törés következményeként ez a csigolya az alatta levő második ágyékcsigolyával
összecsontosodott, és így ez a súlyos törés az ágyéki szakasz ékalakú megtöretésével,
púp képződésével gyógyult.
A traumás eredetű elváltozások közül az egyik eset (81. sír) fiatal, a másik három
érettkorú felnőtt csontvázon fordult elő.
A koponyákon ütés, vágás nyoma nem észlelhető.
Súlyos fertőzésre vezetjük vissza az 533. férfi sír jobb oldali combcsontjának fel
színén látható — gyulladásra utaló — elváltozást. Valószínűleg bakteriális eredetű
kórokozók a csontvelőben megtelepedtek, és a csontvelő, a csonthártya és az egész csont
gyulladását okozták.

13

Jelentősek a gerincoszlop kóros (degeneratív) elváltozásai.
A csigolyák közötti porckorongok elfajulását (spondylosis deformans), kóros elválto
zását a csigolyatestek szélein jelentkező csontnövedékképződés követi. Ennek három fő
súlyossági formáját különböztettük meg. A kisebb-nagyobb fokú csontnövedékek a ge
rincoszlopot ért fokozott, megerőltető fizikai munka után jelentkeznek, idős korban
azonban ettől függetlenül is előfordulnak.
Gyenge fokú csontnövedékképződést észleltünk a 76. férfi (senium), a 110., 130. női
(adultus), a 139. férfi (maturus), a 165., 166. női (maturus), valamint az 547. női
(senium) sírok csontvázainak háti és ágyéki csigolyáin.
Közepesen súlyos spondylosis deformans van az 50. női (adultus), az 58., 306. férfi
(senium), a 111. férfi (maturus) sírok nyaki, háti és ágyéki csigolyáin.
Erős csontújraképződés figyelhető meg a 347. és 490. női sírok (maturus) ágyékcsigo
lyáin. Nagyon erős kifejlődést látunk a 108. női sír (senium) szinte valamennyi csigolyá
ján, valamint a 348. női sír (maturus) ágyékcsigolyáin.
A spondylosis deformans három fő súlyossági formája azonban együtt járhat spondylarthritises, azaz a csigolyák ízfelszíneinek gyulladásos folyamataival, de önmagában is
megjelenhet. Spondylosis és spondylarthritis együttes megjelenése van a már említett
58. férfi sír (maturus) nyakcsigolyáin, gyulladásos kórkép a 73. női sír (maturus) és a
184. meghatározhatatlan nemű felnőtt sír nyakcsigolyáin.
A csigolyák kóros, illetve gyulladásos megbetegedéseinél a csigolyák testének felrit
kulását (osteoporosis) is megfigyelhetjük.
Gyulladásos izületi elváltozások (arthritis) a csigolyákon kívül más csontok ízületi
felszínén is megfigyelhetők, így például a 137. férfi sír (maturus) kézujjpercein, a 347.
női sír (maturus) esetében pedig egy egészen súlyos csípőízületi gyulladás nyoma látható
a jobb oldalon. A 600. női sír (maturus) koponyáján a jobb állkapocsízület arthritise fi
gyelhető meg.
A vázcsontok túlzott meszesedés (hyperostosis) következtében kialakult elváltozása
egy esetben fordul elő (137. férfi sír, maturus). Ez a megbetegedés az egész szervezetet
— a csontok közül legjobban a medence és a végtagok csontjait — érinti (diffúz idiopathicus skeletal hyperostosis). A csontokat összekötő szalagok (ligamentumok) és a
csontok felszínén futó izmok tapadási helyein elmeszesedés történik, ami szabálytalan
csontfelrakódások formájában jelenik meg. A betegséget anyagcsere, illetve hormonális
zavarra vezetik vissza.
Angolkórban (rachitis) — ami táplálkozási hiányosság vagy D-vitamin hiány követ
kezménye — a csontok meggörbülnek. Ez a jelenség figyelhető meg a 63. sír (juvenis)
leletének comb- és sípcsontján.
A fejlődési rendellenességek közül is több megtalálható az avar temető csontjain. Két
hátcsigolya összenövése (blokkcsigolya) van a 90. férfi sír (juvenis) esetében. A szegy
csont testének nyílása (fenestralt sternum) található a 85. férfi sír (maturus) leleténél. A
legfelső keresztcsonti csigolya külön válása (sacralisatio) fordul elő a 111. férfi sír
(maturus) gerincoszlopánál. Csípőficam van az 53. női sír (adultus) bal oldali csípőízüle
ténél. Kettéosztott borda (bifurcatio) található a 625. női sír (adultus) leleténél.
A 4. és az 5. táblázatban a férfiak, illetve a nők legfontosabb koponyaméreteinek né
hány jellemző értékét ismertetjük. A táblázatokban a mért koponyák számát (n), a mére
tek jellegenkénti átlagát (x) és az átlaghoz tartozó szórás értéket (s) tüntettük fel.
Meg kell említenünk, hogy az aránylag nagyszámú feltárt avar sír ellenére meglehető
sen kevés koponyán végezhettünk méréseket, mivel legtöbbjük nagyon töredékes álla
potban van.
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4. táblázat. A férfi koponyák fontosabb méreteinek és jelzőinek paraméterei
Table 4. The most important parameters of measurements and indices of the skulls (Males)
A méret száma
Martin szerint
M artin N o
1.
5.
8.
9.
17.
20.
38.
45.
46.
47.
48.
51s.
52s.
54.
55.
62.
63.
66.
8:1
17:1
17:8
9:8
47:45
48:45

Méretek és jelzők
n

X

s

13
9
16
26
9
12
8
9
20
13
16
17
17
20
16
12
19
15
11
7
7
14
9
9

180,15
106,00
146,19
98,00
138,67
118,83
1493,88
140,56
101,45
122,69
74,69
41,59
34,47
26,75
54,19
45,83
42,16
106,73
81,55
77,95
96,98
67,95
88,01
53,52

7,44
4,00
6,07
4,40
4,77
4,95
109,99
5,50
7,29
8,33
4,98
2,18
1,62
2,05
3,62
3,07
3,35
5,39
5,02
3,89
4,30
4,34
6,27
3,27

13

165,17

3,74

Measurements and indices
Koponya legnagyobb hossza
Koponyaalap hossza
Koponya legnagyobb szélessége
Legkisebb homlokszélesség
Basion-bregma magasság
Porion-bregma magasság
Számított koponyakapacitás
Járomív szélessége
Középarcszélesség
Arcmagasság
Felsőarcmagasság
Szemüreg szélessége
Szemüreg magassága
Orrüreg szélessége
Orrüreg magassága
Szájpad hossza
Szájpad szélessége
Alsó állkapocs szélessége
Hosszúság-szélességi jelző
Hosszúság-magassági jelző
Széles ség-magas sági jelző
Haránt homlok-falcsonti jelző
Arcjelző
Felsőarcjelző

Számított testmagasság — Stature

5. táblázat. A női koponyák fontosabb méreteinek és jelzőinek paraméterei
Table 5. The most important parameters o f measurements and indices of the skulls (Females)
A méret száma
Martin szerint
Martin No
1.
5.
8.
9.
17.
20.
38.
45.
46.
47.
48.
51 s.
52s.
54.
55.
62.
63.
66.
8:1
17:1
17:8
9:8
47:45
48:45

Méretek és jelzők
n

X

s

6
4
9
14
4
7
5
6
12
8
7
8
8
11
7
6
7
13
5
4
4
8
6
5

174,83
99,25
139,33
94,64
131,75
115,57
1327,80
131,00
96,25
113,75
71,43
41,25
34,50
26,18
52,00
46,33
39,86
96,69
80,59
75,99
95,22
69,13
85,53
53,42

9,87
2,63
5,07
3,93
3,30
4,93
72,34
6,07
5,55
6,86
4,12
1,49
1,20
2,40
4,47
2,66
4,26
5,34
5,01
2,37
3,93
1,67
4,38
2,81

18

153,00

3,81

Measurements and indices
Koponya legnagyobb hossza
Koponyaalap hossza
Koponya legnagyobb szélessége
Legkisebb homlokszélesség
Basion-bregma magasság
Porion-bregma magasság
Számított koponyakapacitás
Járomív szélessége
Középarcszélesség
Arcmagasság
Felsőarcmagasság
Szemüreg szélessége
Szemüreg magassága
Orrüreg szélessége
Orrüreg magassága
Szájpad hossza
Szájpad szélessége
Also állkapocs szélessége
Hosszúság-szélességi jelző
Hosszúság-magassági jelző
Szélesség-magassági jelző
Haránt homlok-falcsonti jelző
Arcjelző
Felsőarcjelző

Számított testmagasság — Stature.
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Az egyes méretek, valamint jelzők átlagainak az alapján szöveges formában
nemenként ismertetjük a leletek általános jellemzését.
A férfiak koponyája a méretek alapján közepeshosszú, középszéles, homlok
középszéles, magas, a koponyaúrtartalom nagy. A járomív széles, az egész arc magas, a
felsőarc középmagas, a szemüreg középszéles és középmagas, az orrüreg széles és
magas, a szájpad középhosszű és széles, az alsó állkapocs széles.
A jelzők szerint koponyájuk általában rövid (brachykran), magas (hypsikran), a
szélesség-magassági jelző szerint ugyancsak magas (akrokran), homlokuk középszéles
(metriometop), arcuk középszéles (mesoprosop), felsőarcuk szintén középszéles
(mesen).
Testmagasságuk 13 csontváz alapján számítva átlagosan 158,18 cm, alacsony.
A nők koponyája a méretek átlagainak alapján rövid, középszéles, magas, homlokuk
középszéles, agykoponyájuk űrtartalma nagy. A járomív széles, az arc magas, a felsőarc
magas, a szemüreg középszéles és középmagas, az orrüreg középszéles és magas, a
szájpad középhosszű és középszéles, az alsó állkapocs középszéles.
A jelzők szerint koponyájuk nagyon rövid (hyperbrachykran), magas (hypsikran), a
szélesség-magassági jelző alapján közepesen magas (metriokran), a homlok középszéles
(metriometop), az arc középszéles (mesoprosop), a felsőarc középszéles (mesen).
Testmagasságuk 19 csontváz alapján számítva 146,38 cm, alacsony.
A történeti embertani leletek esetében — ha a csontvázak jó megtartásúnk —
lehetőség van arra is, hogy megállapítsuk azok típusát. A szegvári avar leletek esetében
ez nem megoldható. Egyrészt nagyon sok a gyermekcsontváz és ezeknél a típusok
meghatározása nem lehetséges. Másrészt kevés a jó megtartású felnőttkorú csontváz.
Az alföldi avarkori temetők közül aránylag sok mongolid csontváz fordul elő a
madarasi és a kunszállási temetőben. Más lelőhelyen (pl. Szeged—Makkoserdő) csak
europid típusok találhatók. A szegvári avar temető leletei között europid,
europomongolid és mongolid változatok fordulnak elő.
Sokkal lényegesebb azonban az, hogy a szegvári leletek között 20-ra tehető az olyan
koponyák száma, amelyek nagyon hasonlítanak a mesterségesen torzított koponyákhoz.
Feltűnő, hogy ezek az esetek csak női koponyáknál fordultak elő. Vannak olyan
koponyák is (mintegy tíz), melyeknél feltételezhető a torzítás. Ezeknek a koponyáknak a
méreteit a 4. és az 5. táblázatok összeállításánál nem vettük figyelembe.
A koponyatorzítás a Kárpát-medencében az avarok előtt élt gepidáknál volt
szokásban. A Délalföldön több lelőhelyet ismerünk, ahonnan ilyen koponyák kerültek
elő (Kiszombor, Szentes—Kökénydomb, Tápé—Széntéglaégető).
A szegvári avar temetőben talált koponyákon kisebb fokú torzítás tételezhető fel, ami
a homloki és nyakszirti terület teljes laposságát okozta.
A korai avarkorból származik a Szegvár—Sápoldal lelőhelyen feltárt tíz sírból áll
temetkezés. A sírokban egy férfi, két fiatal felnőtt (egy nő és egy férfi) és 7 gyenriek
csontjai voltak. A 10. sír férfi koponyáján mongolid vonások fedezhetők fel (Szalai,
kézirat). (A meghatározásokat Szalai Ferenc végezte.)
Honfoglaláskori leletek
Szegváron honfoglaláskorinak datált emberi csontvázak a Szőlőkalja lelőhelyen
kerültek elő. Kiszely 63 csontvázról adott (síronként) rövid ismertetést (Lőrinczy 1985).
Ennek alapján 24 (38,1%) gyermek, 6 (9,5%) fiatalkorú, 19 (30,2%) férfi és 14 (22,2%)
női csontvázat tártak fel. Ezek a számok nem egyeznek a közleményben meghatározott
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nemek szerinti megoszlással, mivel a szerző a gyermekek esetében is megadta a nemet
(lásd az 5., 13., 14., 16., 18., 22., 47., 58., 65., 70., 78., 97. sírokat. Ezeket mi a
gyermekek közé soroltuk).
Az elmondottak szem előtt tartásával 17 csontváz alapján a férfiak számított
testmagassága 162,65 cm, kisközepes, a nőké — 13 csontvázat véve alapul — 150,62
cm, ugyancsak kisközepes.
A szerző síronként nem közli a leletek méreteit. Ennek megfelelően az általános
jellemzést nem tudjuk megadni.
A közleményben jelzett 22 típus meghatározását fenntartással kell fogadjuk.
Az MTA Régészeti Intézetéből a JATE Embertani tanszékére küldött csontvázak
ismételt vizsgálata nem megoldható, mivel azok mellett nincsen feljegyzés, a
koponyákon hiányoznak a sírszámok, és ezek nélkül a leletek hitelesítése gyakorlatilag
lehetetlen.
10. —11. századi leletek
Az erre az időszakra datált sírokból származik 5 gyermek, 4 ifjúkori, 3 férfi és 7 női
csontváz. A leletek oly mértékben töredékesek, hogy azokról gyakorlatilag nem lehet
érdemleges értékelést adni.
A 424. sír maturus férfi leletének csigolyáin közepes fokú csontnövedékképződést
(spondylosis deformans) észleltünk. Ugyanennél a csontváznál az utolsó ágyéki csigolya
a keresztcsonthoz csontosodott (sacralisatio).
A 318. sír senilis férfi koponyájának felső részén, a nyílvarratban két, kb. 1,5x1,5 cm
nagyságú bemélyedés van, melyek feltehetően jelképes trepanáció nyomai.
11. —12. századi leletek
Ezek is Szegvár—Oromdűlő lelőhelyről származnak és az Árpád-korba datálhatók.
Embertani vizsgálatot 294 csontvázon tudtunk elvégezni. Ezek nemenkénti és
elhalálozási kor szerinti megoszlásáról a 6. táblázatban nyújtunk felvilágosítást.
6. táblázat. A 11.—12. századi csontvázak megoszlása elhalálozási kor és nemek
szerint (Szegvár—Oromdülő)
Table 6. The distribution of skeletons from 11.— 12. centuries according to the age
at death and sexes (Szegvár—Oromdűlő)
Életkor (év)

0—6

7— 16 Gyermek

17—22 23— 40 41—60

61—

Child

Age (year)

Ismeretlen

Összes

Unknown

Tolat

Neme
Sex
Férfi
Male

_

_

_

9

24

45

9

3

90

Female

_

_

_

12

36

38

5

5

96

Ismeretlen nemű
Unknown

49

26

6

21

—

—

—

6

108

Együtt:
Together:

49

26

6

42

60

83

14

14

294

Nő

3
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Ebből megállapítható, hogy a leletekből 81 (27,6%) gyermek, 42 (14,3%) fiatalkorú,
81 (27,6%) férfi, 84 (28,6%) női csontváz és 6 esetben (2,0%) nem lehetett eldönteni a
felnőtt csontok esetében a nemet. A 123 gyermek, illetve fiatalkorú egyén (41,9%)
csontváza nagy gyermekhalandóságra utal. Emellett feltűnő, hogy a felnőttek között több
a női csontváz. A férfiak számított átlagos életkora 40,84 év,a nőké 45,82 év, a
gyermekeké (121 eset alapján) 10,13 év.
A leletek aránylag jó megtartásúak, így azok közül sokat lehetett mérni. A férfiakra
vonatkozó paramétereket a 7., a nőkét pedig a 8. táblázatban tüntettük fel. Ezek alapján
a vizsgált szériáról nemenként a következő jellemzést adhatjuk.
Az abszolút méretek átlagai szerint a férfiak agykoponyája középhosszú, keskeny,
középmagas, a számított űrtartalom közepes nagyságú, a koponyaalap közepesen hosszú,
a homlok középszéles, a járomív középszéles, az egész arc és a felső arc középmagas, a
szem üreg középszéles és középmagas, az orrüreg középszéles és magas, a szájpad
hosszú és középszéles.
A jelzőket tekintve a férfiak koponyája középhosszú (mesokran), középmagas
(orthokran, illetve metriokran), a homlok széles (eurymetop), az arc közepesen széles
(mesoprosop), a felső arc középszéles (mesen). Az általános jellemzésnek legjobban a 8.
tábla 1.—3. képein bemutatott lelet felel meg.
Számított testmagasságuk átlaga (54 eset alapján) 163,15 cm, kisközepes.
A nők agykoponyája az abszolút méretek átlagai szerint középhosszú, középszéles,
középmagas, a számított űrtartalom közepes, a koponyaalap hosszú, homlok
középszéles, járomív középszéles, az egész arc és felsőarc középmagas, szemüreg és
orrüreg középszéles és középmagas, a szájpad középhosszú és középszéles, az alsó
állkapocs középszéles.
A jelzőket véve alapul koponyájuk középhosszú (mesokran), középmagas (orthokran,
illetve metriokran), a homlok széles (eurymetop), az egész arc középszéles
(mesoprosop), a felsőarc középszéles (mesen) (8. tábla, 4.—6. kép).
Számított testmagasságuk (44 csontváz alapján) átlagosan 151,55 cm, kisközepes.
A csontvázakon — a korábban említett és más régészeti korba tartozó leletekhez
hasonlóan — kóros elváltozásokat figyeltünk meg.
Ezek közül elsőként a balesetekből eredő (traumás) töréseket említjük. Ez 3 női és 7
férfi leletnél fordult elő.
Jóindulatú csontdaganat (osteoma) körébe sorolható a koponyán, illetve az alsó
állkapcson megjelenő, lencsényi vagy annál nagyobb csontkinövés, amely az egyén
életében nem okozott panaszt. Ez fordul elő a 372. női sír koponyáján (9. tábla, 1. kép).
Csonthártyagyulladás által okozott elváltozás van egy női leletnél.
Angolkórra utaló jelenségek figyelhetők meg egy női leleten.
Súlyos csontritkulás tünete (porotikus csigolya) fordul elő egy női csontváznál.
Elváltozásokat okozó (degeneratív) ízületi megbetegedésben (9. tábla, 2 .- 4 . kép)
szenvedett 21 férfi és 10 nő. Gyulladásos ízületi megbetegedése (10. tábla, 1.—3. kép)
volt 9 férfinek és 8 nőnek.
Izomszalag (esetleg izom) elcsontosodása figyelhető meg két férfi és egy nő
csontvázán.
A fejlődési rendellenességek közül a keresztcsonton nyitott gerinccsatorna (sacrum
bifidum, spina bifida) egy férfi és egy nő csontvázán fordult elő.
Keresztcsonthoz csontosodott utolsó ágyékcsigolya észlelhető egy férfi lelet esetében.
A csigolyaív nyitottsága látszik két leletnél (11. tábla, 1. kép).
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7. táblázat.

A 1 1 .— 1 2 . s z á z a d i f é r f i k o p o n y á k f o n t o s a b b m é r e t e i n e k é s j e l z ő i n e k p a r a m é t e r e i

Table 7. The most important parameters of measurements and indices of skulls from 11.-12. centuries (Males)

A méret száma
Martin szerint
Martin No
1.
5.
8.
9.
17.
20.
38.
45.
46.
47.
48.
51s.
52s.
54.
55.
62.
63.
66.
8:1
17:1
17:8
9:8
47:45
48:45

Méretek és jelzők
n

*

s

46
40
49
57
41
41
40
32
42
37
41
41
41
44
41
35
23
54
45
39
39
48
27
30

184,72
102,75
139,08
97,98
135,59
115,10
1434,78
134,13
95,83
118,38
72,20
40,68
33,71
25,89
53,05
47,57
39,74
105,17
75,15
73,64
97,38
70,59
89,48
53,93

6,07
4,68
5,21
4,39
5,80
5,58
88,68
5,18
6,82
10,28
4,53
1,78
2,44
2,00
3,15
2,88
2,82
6,71
3,82
3,74
5,39
3,21
5,25
3,12

54

163,15

3,57

Measurements and indices
Koponya legnagyobb hossza
Koponyaalap hossza
Koponya legnagyobb szélessége
Legkisebb homlokszélesség
Basion-bregma magasság
Porion-bregma magasság
Számított koponyakapacitás
Járomív szélessége
Középarcszélesség
Arcmagasság
Felsőarcmagasság
Szemüreg szélessége
Szemüreg magassága
Orrüreg szélessége
Orrüreg magassága
Szájpad hossza
Szájpad szélessége
Alsó állkapocs szélessége
Hosszúság-szélességi jelző
Hosszúság-magassági jelző
Szélesség-magassági jelző
Haránt homlok-falcsonti jelző
Arcjelző
Felsőarcjelző

Számított testmagasság — Stature

8. táblázat. A 11.— 12. századi női koponyák fontosabb méreteinek és jelzőinek paraméterei
T able 8. T h e m ost im portant param eters o f m easurem ents and indices o f skulls
from 1 1 .-1 2 . centuries (Fem ales)

Martin szerint
Martin No
1.
5.
8.
9.
17.
20.
38.
45.
46.
47.
48.
51s.
52s.
54.
55.
62.
63.
66.
8:1
17:1
17:8
9:8
47:45
48:45

Méretek és jelzők
Measurements and indices
Koponya legnagyobb hossza
Koponyaalap hossza
Koponya legnagyobb szélessége
Legkisebb homlokszélesség
Basion-bregma magasság
Pori on-bregma magasság
Számított koponyakapacitás
Járomív szélessége
Középarcszélesség
Arcmagasság
Felsőarcmagasság
Szemiireg szélessége
Szemüreg magassága
Orrüreg szélessége
Orrüreg magassága
Szájpad hossza
Szájpad szélessége
Alsó állkapocs szélessége
Hosszúság-szélességi jelző
Hosszúság-magassági jelző
Szélesség-magassági jelző
Haránt homlok-falcsonti jelző
Arcjelző
Felsőarcjelző

Számított testmagasság — Stature

39
39
49
52
33
31
23
23
33
25
30
31
32
34
31
16
17
43
37
28
30
40
17
18

175,54
99,07
135,35
94,35
129,67
112,00
1287,17
127,57
93,09
109,84
67,00
39,45
32,69
25,18
50,23
44,94
38,77
95,02
76,94
73,60
96,05
69,89
88,36
53,16

6,89
4,93
5,73
4,15
5,22
6,19
108,52
5,15
5,33
5,32
3,03
2,08
2,46
1,75
3,98
2,54
2,44
7,94
3,73
3,99
4,77
3,17
4,07
2,83

44

151,55

2,97

Úgynevezett "Stafne" defectus fordul elő három férfi alsóállkapocsnál (11. tábla, 2.
kép). Ez az állkapocs belső oldalán kb. fél cm-es nagyságú kör alakú vagy elliptikus
bemélyedés, amely feltehetően a nyálmirigy benyomódása miatt keletkezik.
A szemüreg felső falában felritkulás szokott előfordulni. Ennek három formája van:
apró lyukak (poroticus) vagy vonalak (cribroticus) előfordulása, illetőleg a belső sziva
csos állomány felszínre kerülése (hyperostosis spongiosae orbitae). Ezek az agykoponya
csontjain is előfordulhatnak (cribra cranii és hyperostosis spongiosae cranii). Gyako
riságuk a vizsgált 11.— 12. századi leleteknél a következő: porotikus típus 4 gyermeknél,
2 fiatalkorúnál, 5 férfinél és 3 nőnél; cribrotikus típus 5 gyermeknél, 2 fiatalkorúnál, 1
férfinél; hyperostosis spongiosae cranii 2 gyermeknél, 1 fiatalkorúnál; végül cribra
orbitae és cranii 1 gyerméknél, 1 fiatalkorúnál és 1 férfinél. Összesen tehát 28 ilyen
elváltozást lehetett megfigyelni. Ez azért érdekes, mert ennek a jelenségnek az oka
hiányos táplálkozás vagy vashiányos vérszegénység lehet. Mint a fenti felsorolásból
látható, a 28 eset közül 18 gyermek, illetve fiatalkorú. Ez azt támasztja alá, hogy ezek a
tünetek korai elhalálozáshoz vezettek.
Külön szólunk azokról az esetekről, amikor a koponyán kaparáshoz hasonló beavat
kozás nyomai mutatkoznak. A koponyatetőn, általában a koronavarrat és nyílvarrat
találkozásához közel eső részen vagy éppen a nyílvarrat mentén, bemélyített területek
figyelhetők meg. A "bemélyítések" a koponyacsont külső rétegét, esetleg az alatta levő
szivacsos állományt is érintették, mintegy 1 cm átmérőjűek, kör alakúak és kb. 2—3 mm
mélyek. A felszínük érdes.
A jelenség úgynevezett jelképes trepanációm (koponyalékelésre) enged
következtemi. A koponyalékelés már a bronzkori leleteknél is előfordul, és a honfoglalás
korában sem volt ritka. Általában a harci cselekmények közben szerzett koponyasérülés
— törött csontrészek eltávolítása miatt — gyógyító céllal alkalmazták. Ilyenkor a törött
csontszéleket egyszerű eszközökkel körbevágták (orvosi trepanáció). Másik változata a
jelképes, azaz nem befejezett trepanáció volt, és ekkor általában csak a koponya külső
rétegét sértették meg. A vizsgált 11.— 12. századi koponyákon talált bemélyedéseket is
ilyen gyógyult jelképes trepanációnak tartjuk. Az sem kizárt, hogy gyógyító céllal
alkalmazták (pl. csontdaganat miatti fejfájás megszüntetésének reményében). Ezt az
alábbi esetek is alátámasztják, ugyanis a 9 eset közül 6 női koponyán fordul elő, ami
pedig a harci sérülést nem igazolja.
Egy ilyen bemélyített terület figyelhető meg 5 női koponyán (258., 442., 450., 589.,
595. sírok esetében), és 3 férfi leleten (244., 506., 521. sírok, 11. tábla, 3. kép). Az 588.
sírból feltárt női koponyán ez a jelenség többszörösen fordul elő (11. tábla, 4. kép).
Összefoglalás
Az előzőkben a Szegváron, illetve környékén feltárt emberi csontmaradványok egy
részének tanulmányozásáról számoltunk be. Minden feltárt leletet nem tudtunk vizs
gálni. Nagyon részletes ismertetésre sincs módunk e közlemény keretében.
A különböző régészeti korokból származó emberi maradványok igazolják, hogy a mai
Szegvár területén már nagyon régóta, több ezer éve megtelepedett az ember és ott
tartósan élt. Arra nem tudunk választ adni, hogy külső megjelenésük milyen volt, de
annyi biztos, hogy a népesség bizonyos változásokon keresztül ment, hiszen a különböző
régészeti korokból származó leletek embertani jellegei nem azonosak. Különösen kitűn
nek az avarkori női koponyák, amelyek egy részénél feltételezhetjük a koponyatorzítást.
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A testmagasság régészeti korok szerinti értékeit a 9. táblázatban tüntettük fel, ezek
ből azonban nem lehet messzemenő következtetést levonni, mivel az esetszámok nagyon
eltérőek.
9.
táblázat. A testmagasság változása régészeti koronként
Table 9. Distribution of stature according to archeological periods
Régészeti kor
Archeological periods
Újkőkor — Neolithic Age
Avar-kor — Avar Age
Honfoglalás kora — Hungarian conquest time
11.— 12. század — 11th — 12th century

Férfiak

Nők

Males

F emales

161,80 cm
165,17 cm
162,65 a n
163,15 cm

151,90 cm
153,00 cm
150,62 cm
151,55 cm

Érdekes képet kapunk akkor, ha a különböző életkorokban meghaltak százalékos
gyakoriságát hasonlítjuk össze (10. táblázat).
A megélt átlagos életkorra vonatkozóan a 11. táblázatban adunk meg néhány adatot.
IQ. táblázat. A vizsgált csontvázak százalékos gyakorisága
régészeti korok és elhalálozási korok szerint
Table 10. The percentage distribution of investigated skeletons according
to archeological periods and age at death
Régészeti kor

Gyermek

Juvenilis

Adultus

Maturus

Senium

0-16 éves

17-22 éves

23-40 éves

41-60 éves

61 évtől

year-old

year-old

year-old

year-old

over 61

20,6%

9,5%

28,6%

27,0%

9,5%

49,0%

15,0%

15,0%

14,0%

3,0%

38,1%

9,5%

28,6%

20,6%

1,6%

27,6%

14,3%

20,4%

28,2%

4,8%

Child
Archeological periods

Újkőkor
Neolithic Age
Avar-kor
Avar-Age
Honfoglalás kora
Hungarian Conquent time
11.— 12. század
11th—12th century

11. táblázat. Az átlagos elhalálozási kor nemenként és régészeti koronként
Table 11. The average age at death according to sexes and archeological periods
Régészeti kor
Archeological periods
Szarmaták
Sarmatians
Avarok
Avars
10.— 11. század
10th—12th century
11.— 12. század
11th—12th century

Gyermek

Férfi

Nő

Child

Male

Female

43,59

40,33

8,71
8,99
15,90
10,13

32,50
45,82

40,84
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A táblázatok adatai — még az eltérő sírszámok ellenére is — jól mutatják, különösen
az avarkortól kezdve a 11.— 12. századig haladva, a gyermekhalandóság csökkenését és
azt, hogy az emberek egyre magasabb életkort éltek meg.
A csontokon megfigyelt és az egészséges ember csontjaihoz képest kórosnak
minősített elváltozások közül kevés a születési rendellenesség. Szintén csekély számú a
traumás eredetű, balesettel magyarázható gyógyult csonttörés is. Számos esetben
találtunk viszont a normálistól eltérő, betegséggel összefüggő csigolyát. Mivel csak
elvétve fordult elő a koponyalékelés, nem valószínű, hogy harcokkal kapcsolatos
nagyobb népmozgások lehettek, ami természetesen nem zárja ki azt, hogy a különböző
régészeti korokban a lakosság más területekről bevándorló, újabb népekkel nem
keveredett volna.
Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a lakosság az elmúlt évszázadokban
(talán évezredekben) a mai Szegváron és környékén viszonylag békés körülmények
között élhetett. Ez nyilvánvalóan összefüggésbe hozható azzal, hogy letelepedve
földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. Ezt támasztja alá az is, hogy például a
kőkori és avar sírokból is különböző állatok csontjai kerültek elő. Mindez nehéz fizikai
munkával járt együtt, ami viszont a gerincoszlopon súlyos elváltozásokat okozott.
Mostoha életkörülményeik miatt nagy volt a gyermekhalandóság, jóllehet ennek
javulását a megélt átlagos életkor növekedése is mutatja (11. táblázat).
*

Közlésre beérkezett 1993. december 13-án
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X. Tábla — Table 1
1. kép: Szegvár—'Tűzköves, újkőkor. 52. sír. Senilis (61 évnél idősebb) férfi. A csigolya degeneratív
elváltozása (spondylosis deformans)
Fig. 1: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 52. Senile male (> 60 years). Degenerative vertebral process
(spondylosis deformans)
2. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 21. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A csigolya degeneratív elváltozása és
gyulladása (spondylosis deformans és spondylarthritis)
Fig. 2: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 52. Mature (41—60 years) female. Degenerative and
inflammatory vertebral changes (spondylosis deformans and spondylarthritis)
3. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 21. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A csigolya degeneratív elváltozása és
gyulladása (spondylosis deformans és spondylarthritis)
Fig. 3: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 21. Mature (41—60 years) female. Degenerative and
inflammatory vertebral changes (spondylosis deformans and spondylarthritis)
4. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 21. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A csigolya degeneratív elváltozása és
gyulladása (spondylosis defomians és spondylarthritis)
Fig. 4: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 52. Mature (41—60 years) female. Degenerative and
inflammatory changes (spondylosis defomians and spondylarthritis)
5. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 21. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A csigolya degeneratív elváltozása és
gyulladása (spondylosis deformans és spondylarthritis)
Fig. 5: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 52. Mature (41—60 years) female. Degenerative and
inflammatory changes (spondylosis deformans and spondylarthritis)
6. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 21. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A csigolya degeneratív elváltozása és
gyulladása (spondylosis deformans és spondylarthritis)
Fig. 6: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 52. Mature (41—60 years) female. Degenerative and
inflammatory vertebral changes (spondylosis deformans and spondylarthritis)

2. Tábla — Table 2
1. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 33. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A combcsont ízületi degenerációja
(arthrosis defomians)
Fig. 1: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 33. Mature (41—60 years) female. Articular degeneration of
the fem ur (arthrosis deformans)
2. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 33. sír. Maturus (41—60 éves) nő. A csípőízület degeneratív elváltozása
(arthrosis defomians)
Fig. 2: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 33. Mature (41—60 years) female. Degenerative changes of
the hip (arthrosis deformans coxae)
3. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 33. sír. Maturus (41—60 éves) nő. A combcsont degeneratív elváltozása
(arthrosis deformans)
Fig. 3: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 33. Mature (41—60 years) female. Articular degeneration of
the femur (arthrosis defomians)
4. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 12. sír. Maturus (41— 60 éves) férfi. A singcsont gyógyult törése
Fig. 4: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 12. Mature (41—60 years) male. Healed fracture of the ulna

3. Tábla — Table 3
1. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 51. sír. Maturus (41— 60 éves) férfi. A kulcscsont gyógyult törése
Fig. 1: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 51. Mature (41—60 years) male. Healed clavicular fracture
2. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 30. sír. Maturus (41—60 éves) férfi. A koponyán vágástól eredő
gyógyult sérülés
Fig. 2: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 30. Mature (41—60 years) Healed cut injury of the skull
3. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 53. sír. Adultus (23— 40 éves) nő. A szemüreg felső részén levő
felritkulás (cribra orbitalia)
Fig. 3: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 53. Adult (23— 40 years) female. Rareflcation in the upper
part of the osseous orbit (cribra orbitalis)
4. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 16. sír. Adultus (23— 40 éves) nő. Csonthártyagyulladás (periostitis)
nyoma a sípcsonton
Fig. 4: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 16. Adult (23— 40 years) female. Traces of periostitis on the
tibia
5. kép: Szegvár—Tűzköves, újkőkor. 40. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Csonthártyagyulladás (periostitis)
nyoma az orsócsonton
Fig. 5: Szegvár—Tűzköves, neolithic age. Grave 40. Mature (41—60 years) female. Traces of periostitis on the
ulna
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4. Tábla — Table 4
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 61. sír. Gyermek (1,5 éves). A koponyacsont felritkulása (hyperostosis
spongiosa cranii)
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 61. Child (1.5 years). Rarefied skull bone (hyperostosis
spongiosa cranii)
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 81. sír. Adultus (23— 40 éves) férfi. A kulcscsont gyógyult törése
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 81. Adult (23— 40 years) male. Healed clavicular fracture
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 165. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Gyógyult csigolyatörés
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 165. Mature (41—60 years) female. Healed vertebral fracture
4. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 533. sír. Adultus (23— 40 éves) férfi. Az alsó végtag csontjain
csontvelőgyulladás (osteomyelitis) nyoma
Fig. 4: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 533. Adult (23— 40 years) male. Traces of osteomyelitis in
the bones of the lower extremity

5. Tábla — Table 5
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 347. sír. Maturus (41— 60 éves)nő. A medence jobb oldali részén a
csípőízület degeneratív elváltozása (coxarthrosis)
Fig. 1: Szegvár Oromdűlő, Avar period. Grave 347. Mature (41—60 years) female. Degenerative hip changes
in the right pelvis (coxarthrosis)
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 347. sír. Maturus (41—60 éves) nő. A medence bal oldali részén a
csípőízület degeneratív elváltozása (coxarthrosis) és gyulladása (coxarthritis)
Fig. 2: Szegvár Oromdűlő, Avar period. Grave 347. Mature (41—60 years) female. Degenerative and
inflammatory changes in the left pelvic part of the hip joint (coxarthrosis and coxarthritis)
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 53. sír. Adultus (23— 40 éves) nő. Bal oldali csípőficam (luxatio coxae
congenita)
Fig. 3: Szegvár Oromdűlő, Avar period. Grave 53. Adult (23— 40 years) female. Left luxation of the hip
(luxatio coxae congenita)

6. Tábla — Table 6
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 100. sír. Adultus (23— 40 éves) férfi. Koponya előlnézetben
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 100. Adult (23— 40 years) male. Frontal view of the skull
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 100. sír. Adultus (23— 40 éves) férfi. Koponya félprofil nézetben
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 100. Adult (23— 40 years) male. Oblique view of the skull
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 100. sír. Adultus (23— 40 éves) férfi. Koponya oldalnézetben
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 100. Adult (23— 40 years) male. Lateral view of the skull
4. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 187. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Koponya előlnézetben
Fig. 4: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 187. Mature (41—60 years) female. Frontal view of the skull
5. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 187. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Koponya félprofil nézetben
Fig. 5: Szegvár— Oromdűlő, Avar period. Grave 187. Mature (41—60 years) female. Oblique view of the skull
6. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 187. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Koponya oldalnézetben
Fig. 6: Szegvár—Oromdűlő, AvaF period. Grave 187. Mature (41—60 years) female. Lateral view of the skull

7. Tábla — Table 7
1. kép: Szegvár— Oromdűlő, avar-kor. 72. sír. Juvenis (17—22 éves). Torzított koponya előlnézetben
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 72. Juvenile (17—22 years) individual. Frontal view of the
distorted skull
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 72. sír. Juvenis (17—22 éves). Torzított koponya félprofil nézetben
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 72. Juvenile (17—22 years) individual. Oblique view of the
distorted skull
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 72. sír. Juvenis (17— 22 éves). Torzított koponya oldalnézetben
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 72. Juvenile (17—22 years) individual. Lateral view of the
distorted skull
4. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 268. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Gyengén torzított koponya
előlnézetben
Fig. 4: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 268. Mature (41—60 years) female. Frontal view of the
slightly distorted skull
5. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 268. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. Gyengén torzított koponya félprofil
nézetben
Fig. 5: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 268. Mature (41—60 years) female. Oblique view of the
slightly distorted skull
6. kép: Szegvár—Oromdűlő, avar-kor. 268. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Gyengén torzított koponya
oldalnézetben
Fig. 6: Szegvár—Oromdűlő, Avar period. Grave 268. Mature (41—60 years) female. Lateral view of the
slightly distorted skull
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8. Tábla — Table 8
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 234. sír. Maturus (41—60 éves) férfi. Koponya előlnézetben
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 234. Mature (41— 60 years) male. Frontal view of the
skull
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 234. sír. Maturus (41—60 éves) férfi. Koponya félprofd
nézetben
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 234. Mature (41—60 years) male. Oblique view of the
skull
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 234. sír. Maturus (41—60 éves) férfi. Koponya oldalnézetben
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 234. Mature (41—60 years) male. Lateral view of the
skull
4. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 370. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Koponya előlnézetben
Fig. 4: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 370. Mature (41— 60 years) female. Frontal view of the
skull
5. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 370. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. Koponya félprofil nézetben
Fig. 5: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 370. Mature (41—60 years) female. Oblique view of the
skull
6. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 370. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Koponya oldalnézetben
Fig. 6: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 370. Mature (41—60 years) female. Lateral view of the
skull

9. Tábla — Table 9
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 372. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. Jóindulatú csontdaganat
(osteoma) az alsó állkapcson
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 372. Mature (41— 60 years) female. Benign osteoma of
the mandible
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 206. sír. Senilis (61 évnél idősebb) férfi. A csigolyák
degeneratív elváltozása (spondylosis deformans)
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 206. Senile (older than 60 years) male. Degenerative
vertebral changes (spondylosis deformans)
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 376. sír. Maturus (41— 60 éves) férfi. A csigolyák degeneratív
elváltozása (spondylosis deformans)
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 376. Mature (41— 60 years) male. Degenerative
vertebral changes (spondylosis deformans)
4. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 476. sír. Adultus (23— 40 éves) nő. Az utolsó ágyékcsigolya és a
keresztcsont összecsontosodása degeneratív elváltozás következtében (spondylosis deformans)
Fig. 4: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 476. Adult (23— 40 years) female. Synostosis of the
fifth lumbar vertebra and the os sacrum as a result of degenerative changes (spondylosis deformans)

10. T ábla— Table 10
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 614. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. A csípőcsont-keresztcsonti
ízület gyulladásának nyoma (arthritis)
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 614. Mature (41—60 years) female. Traces of arthritis
of the sacroiliac joint.
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 630. sír. Maturus (41— 60 éves) nő. Kéztőcsontok ízületi
gyulladásának nyoma (arthritis)
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 630. Mature (41—60 years) female. Traces of carpal
joint arthritis
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 445. sír. Adultus (23— 40 éves) nő. A combcsont fejének ízületi
gyulladása (arthritis)
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 445. Adult (23— 40 years) female. Articular
inflammation of the femoral head (arthritis)

11. T ábla— Table 11
1. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 511. sír. Maturus (41—60 éves) nő. Nyitott csigolyaív a
keresztcsonton (sacrum bifidum)
Fig. 1: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 511. Mature (41— 60 years) female. Open vertebral arch
on the sacrum (sacrum bifidum)
2. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 580. sír. Senilis (61 évnél idősebb) férfi. "Stafne-defectus” az
alsó állkapocsnál
Fig. 2: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 580. Senile (> 60 years) male. Stafne-defect on the
mandible
3. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 521. sír. Adultus (23— 40 éves) férfi. Jelképes koponyalékelés
(trepanatio)
Fig. 3: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 521. Adult (23— 40 years) male. Symbolic trepanation
of the skull
4. kép: Szegvár—Oromdűlő, 11.— 12. század. 588. sír. Adultus (23— 40 éves) nő. Többszöri jelképes
koponyalékelés (trepanatio)
Fig. 4: Szegvár—Oromdűlő, 11— 12th century. Grave 588. Adult (23— 40 years) female. Multiple symbolic
trepanation of the skull

36

Mérey Kádár, E. (1952): Avar lovas-sír a Kórógy partján. -— Viharsarok 1952. augusztus 12-i száma
— (1954): Leletmentő ásatások az 1952. évben. Szegvár—Kórógypart. — Arch. Ért., 81; 78.
Szalai, F. A Szegvár—Sápoldal lelőhelyen feltárt avar sírok csontmaradványainak antropológiai vizsgálata
(kézirat 15 oldal).
Vámos, K. (1973): "Szeged— Makkoserdő'' avar kori népességének embertani vizsgálata. — Anthrop. Közi.,
17; 30.
Tóth, T. (1987): Men and nutrition in the Carpathian postglacial millenia. — Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung.,
79; 281— 292.
Zoffmann, K. Zs. (1986): Neue anthropologische Funde der neolithischen Körös- und Theiss-Kultur aus
Ostungam. — Móra Ferenc Máz. Évk. 1984/85— 1.46.
A szerzők címe:
Authors' address:

Prof. Dr. Farkas L. Gyula
JATE Embertani tanszéke
H—6701 Szeged, Egyetem u. 2.
Hungary

37

