
A BALATONSZENTGYÖRGYI Vili—IX. SZÁZADI TEMETŐ EMBERCSONT-ANYAGÁNAK
RÖVID ANTROPOLÓGIAI JELLEMZÉSE

BEVEZETÉS

Az ásatást Balatonszentgyörgyön 1964-ben és 1968- 
ban Bakay Kornél és Horváth László régészek végez
téd. Ez idő a la tt a deszkatelepen 60 sírt tártak fel. A 
szórványokkal együtt összesen 66 egyedtől szárm azó 
csontváz vagy csontvázrész került a keszthelyi mú
zeumba, majd a M agyar Tudományos Akadém ia Ré
gészeti Intézetébe feldolgozás cé ljáb ó l. Köszönettel 
tartozom az ásató  régészeknek ezen értékes le lete
kért.

E rövid adatközlő cikk a balatonszentgyörgyi desz
katelepi 60 sír (6 szórvány) legfontosabb antropoló
giai jellem zőit tarta lm azza. Nem terjed ki összehason
lító vizsgálatokra, inkább e V III—IX. század i értékes 
csontanyagot szándékozik , ,m egm enteni" az utókor 
szám ára, egy későbbi időben m egjelenő, e kort össze
fogó munka szám ára.

A N YA G  ÉS M Ó DSZER

A feldolgozott 66 egyedtől szárm azó csontanyag né
hány csontvázát kivéve (1—6. táb lák) igen rossz meg
tartású. Ezért választottam  azt a megoldást, hogy a 
jobb m egtartású 10 egyednek (1. táb lázat) részlete
sebb méreteit, a többi 56 egyedből pedig csak a mér
hető és további következtetések levonására a lka lm as 
csontok főbb ad ata it közöltem (2. táb lázat) sírszám 
nélkül. Igyekeztem a rosszabb m egtartású koponyák 
a lap ján  is taxonóm iai következtetéseket levonni, ezek 
azonban a kis számú ad at miatt az esetlegesség le
hetőségét hordják m agukban.

A méreteket R. Martin (8) szerint vettem fel, a me
dence méreteit kivéve, ahol G . O liv ie r ún. „sexual je l
zőjét" használtam , ezt a lka lm asabbnak tartottam a 
klasszikus méreteknél arra , hogy a töredékes csontok
ból m eghatározhassam  a nembeli hovatartozást.

Az életkor m eghatározásánál a fogak Körber-féle 
kopásfoka (6 .), a koponyavarratok külső felszínének 
elcsontosodási rendje (11.) Va llo is szerint, valam int a 
fe lkar (hum erus) és combcsont (fem ur) közeli vég
részének (proxim ális epiphysisének) gerendázata (tra- 
becu lá i) T. Todd—D. Lyon—J. N em eskéri—L. H a rsán y i-  
G y. Acsády (4., 9., 11.) voltak a fő irányadók. Kisgyer
mekkorban (in fans I.) és gyerm ekkorban (in fans II.), 
va lam int az ifjúkorban (juvenis) természetesen a fo
gak kibúvási rendje (5.) tájékoztattak igen jó  pontos
sággal az illetők é letkoráró l.

A temető nem tekinthető teljesen feltártnak, így a 
benne eltemetettek , ,á tlago s” életkoráról sem lehet 
beszéini, csupán a kiásott temetőrész egyedeinek á t
lagos é letkoráról. Ez a következőképpen a la k u l: 

az összes egyed átlagos é le tko ra : 30 év
csak a nők átlagos é le tko ra : 34,9 év
csak a férfiak átlagos é le tko ra : 36,4 év
a gyerekek átlagos é le tko ra : 5,5 év.

Ha a gyerekeket önkényesen 50—50% -ban fiúgyer
meknek és leánygyerm eknek vesszük és a felnőttek
hez soroljuk, akkor a

női egyedek átlagos é le tko ra : 26,7 év
a férfi egyedek átlagos é le tko ra : 31,5 év

Ha a nemek és életkorok m egoszlását figyeljük, úgy 
szembetűnő, hogy hiányoznak az újszülöttek és igen 
idős (sen ilis) egyének. Ennek három oka lehet:

1. különleges temetkezési form ával á llunk  szemben, 
ahol az ú jszülötteket máshova temették e l;

2. mivel a temető még nincsen (és a közeljövőben 
nem is lesz) te ljesen kiásva, lehetséges, hogy az 
újszülötteket és az igen öregeket a temetőnek 
egy külön részében helyezték e l;

3. az újszülötteknek még gyenge, porcos csontjai és 
az időseknek fe lritkult csontállom ányú (osteopo- 
rotikus) csontja i nem tudtak e llená lln i az idők 
v iszontagsága inak és elpusztu ltak.

Az életkorok nemek szerinti m egoszlása a következő:
Férfiak  Nők Gyerm ekek Együtt

Ú jszülött 0-1  év —  —  —  —
Kisgyermek (in fans I.) 1—7 év —  —  9 9
Gyerm ek (in fans II.) 7—14 év —  —  4 4
Ifjú (juvenis) 14—20 év 3 2 —  5
Felnőtt (adu ltus) 20—40 év 22 6 —  28
Érett korú (m aturus) 40—60 év 13 7 —  20
ö re g  (sen ilis ) 60—X év —  —  —  —

ö ssze se n : 33 15 13 66
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I. tábla. Balatonszentgyörgyi V ili—IX. századi temetőből származó koponyák két nézetben. 1. 8. s ir; 2. 21-es sir. — 
Tafel I Aus dem V ili—IX-ten Jahrhundert vom Balatonszentgyörgyer Friedhof stammende Schädel in zwei Ansichten, 1.

der Grab №. 8 ; der Grab №. 21.
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II. tábla. Balatonszentgyörgyi V ili—IX. századi temetőből származó koponyák két nézetben. 1. 11. s ír; 2. 12. sir. -  Tafel 
II. Aus dem V ili—IX-ten Jahrhundert vom Balatonszentgyörgyer Friedhof stammende Schädel in zwei Ansichten. 1. der

Grab №. 11.; 2. der Grab №. 12.
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III. tábla. A balatonszentgyörgyi V ili—IX századi temetőből szárm a:ó koponyák két nézetben 1 28 sir; 2. 26 sir -
Tafel III Aus dem V ili—IX-ten Jahrhundert vom Balatonszsntgyörgyer Friedhof stammende Schädel in zwei Ansichten.

1. der Grab N . 28.; 2. der G rab N '. 26
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IV. tábla. A balatonszentgyörgyi V ili—'X századi temetőből származó koponyák két nézetben. 1 13. s ir; 2. 5. sir. -  Tafel 
IV. Aus dem V lil-IX-ten Jahrhundert vom Balatonszenigyörgyer Friedhof stammende Schädel in zwei Ansicht. 1. der

Grab N 13.; 2. der Grab N . 5.
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V. tábla. 6 csigolyából összenőtt keresztcsontok — amelyek 
igen gyakoriak e lelőhelyen — a balatonszentgyörgyi temető
ből. 1. 38. s ir; 2. 26. s ir; 3. 30. sir. — Tafel V. Aus 6 W ir
beln zusammengewaschsene Kreuzbeine -  die an diesem 
Fundort sehr häufig sind -  aus dem Friedhoi von Balaton- 
szentgyörgy. 1. der Grab №. 38.; 2. der Grab №. 26.;

3. der Grab № 30.
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VI. tábla. 1. parodontosis; 2. in vivo kihullott fogak felszívódott fogmedri részei a 37. számú sim ái. — Tafel VI. 1. 
Parodontosis; 2. in vivo ausgefallene Zahnteile aus der absorbierten Zahnhöhle beim Grab N . 37.
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VII, tabla. 1. ataviszlikus torus mandibulae a 24-as sírból; 2 . seques'eres csonlfelszin (áltolános osteoporosis) az 55. 
számú sírból; 3. állatrágás nyomait mutató humerus az 55. számú síiből -  Tafel VII 1 Aíawistischer torus mandibulae 
aus dem Grab N . 24.; 2. Knochsnobsifläche mit sequester (allgemeine osteoporosis) aus dem Grab N . 55.; 3. D is 

Supren von Tierbeissens zeigender humerus aus dem Grab N 55.
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Vili. láblo . Cornbcsonl nyakán a trabeculáris szerkezet „berogyása" és ennek következtében beálll collum-rövidülés a 
bola’or.szentgyörgyi temető 41 s írjáná l; 2—3 arthrosis deformans nyomait muiaió csigolyák peremexostosis-al a ba- 
latorszentgyörgyi 33-as (2) és 24-es (3) sírokból. -  Tafel Vili. Das Niedersinken des trabecularen Gefüges am Hals 
des Oberschenkelbeines und infolge dessen eine Verkürzung des collum am Grabe N 41. des Balatonszentgyörgyer 
Friedhofs; 2—3. die Spuren von arthrosis deformans zeigende Wirbel mit peremexostoss aus den Gräbern N". 33. (2)

und N . 24. (3) des Balatonszentgyörgyer Friedhofs.
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A nemek m eghatározásót a csonton ta lá lható  ösz- 
szes m ásodlagos nemi je lleg  a lap ján  végeztem el. 
Főbb támpontjaim a következők vo ltak: a koponyán a 
tarhely (g lab e lla ) fe jlettsége, a homlok a la k ja , csecs
nyúlvány a lap ján ak  szélessége, á llkapocstest m agas
sága, állcsucsform a, á llkapocsszög , tarkóvonalak fe j
lettsége, homlokdudorok és falcsonti dudorok nagy
sága, fa lcsont vastagsága stb. A vázcsontokon e lső
sorban az izom tapadási fe lszínek fe jlettsége, az egyes 
hosszúcsontok nagysága, erőssége (robuszticitása), a 
combcsont és fe lkarcsont fe jének nagysága, a szem é
remcsonti nagybevágás (incisura m ajor isch iad ica ) 
stb. (5) szo lgáltatlak jó  adatot a nemek e lkü lön ítésé
re. Kém iai vizsgálatok végzésére nem volt szükség.

A nemek m egoszlása éppúgy m utatja, mint az élet
korok m egoszlása, hogy a temető nem tekinthető ki
ásottnak. A 38 felnőtt férfi egyeddel szemben a nők 
száma mindössze 15. Ez annál inkább is feltűnő, mert 
a temetőkben á lta láb an  kevesebb szokott lenni a fér
fiak száma, mint a nőké. Itt fordítva van, mégpedig 
közel két és félszeres többségben.

A m int a z  e lső  és m ásod ik  tá b lá za tb ó l k io lvash a tju k , 
a  fé rfiak  és nők közötti kü lönbség  nem nag y. M o nd 
hatn i úgy is, hogy sok a fé rfia s  (m a sc u lin ) je lle g e kk e l 
bíró női eg yed , és sok a nő ies (fe m in in ) je lle g ű  fé rfi. 
Éppen ezen n eh ézség ek  m iatt h aszn á ltam  a nem ek 
e lkü lö n íté sé re  az igen a lk a lm a s , ún. O liv ie r-fé le  je lző t, 
am ely  a szem érem csonti nag y b evá g ást (in c isu ra  m a
jo r is ch ia d ic á t) á l l ít ja  a rá n yb a  a m e d en ce la p á t (iliu m ) 
leg k iseb b  v a s ta g sá g á v a l. Itt eg yetlen  ese tb en  sem ta 
lá ltam  „á t fe d é s t" , és igen sok ese tb en  m eg m arad t a 
rossz á tla g o s  m eg tartás i á lla p o t  e lle n é re  a  m ed en cé
nek a középső része .

Kevés esetben volt módom a termetet az összes 
hosszúcsont a lap ján  kiszám ítani, többnyire csak  egy
két hosszúcsont adott erre támpontot. Férfiaknál az 
életbeni ismeretet E. Breitinger (2) táb lázata i a la p já n , 
nőknél H. Bach (1) a lap ján  határoztam  meg. A ka
pott termetet összehasonlítottam  N. W olansky (12) 
monogramja a lap ján  kapott termetekkel, nem ta lá l
tam a két m eghatározó módszer a lap ján  számított 
eredmények között lényeges eltérést. Azon esetben, 
am ikor több hosszúcsont adott lehetőséget a termetre 
való következtetésre, a kapott részadatok m atem atikai 
á tlagát adtam életbeni termetként. A férfiak  átlagos 
term ete: 165 cm, a nőké: 150 cm. Ebből is következik 
az, ami a többi adatból is k io lvasható : kistermetű po
pulációval á llunk szemben, és összetételbeli különb
ség látszik a férfiak és nők között.

A balatonszentgyörgyi V il i—IX. századi temető a 
csontanyag igen rossz m egtartása miatt csak  kism ér
tékben ad lehetőséget az etnikai m eghatározásra. T í
pusm eghatározásra mindössze 13 koponya volt a lk a l
mas. Az ilyen kis számú lelet csak esetleges eredm é
nyeket adhat. A m eghatározható típushoz tartozó 
egyedek nembeli m egoszlása a következő:

Típus Férfiak Nők
Nordikus 8. sír —

Brachykephalizá lt nordikus 24., 35.. 28. —

Crom agnonid—kelet-balti
sír

21. sír ___
Taurid (? ) 13. sír —

M eghatározatlan  brachykephal 26. sir —
Kelet-balti m ongoliddal 16. sír —

M editerrán mongoliddal — 5„ 11. síi
M eghatározatlan  mongolid 30. sír 12. sír
McngoÜd-taurid — 25. sír

ö sszesen  : 9 egyed 4 egyed

E néhány egyedet tartalm azó táb lázatbó l kitűnik, 
hogy a férfiak  között lényegesen több a nordikus, 
crom agnonid elem , a nők között több a mongolid 
elem . Ezt a termetbeli nagy különbség is m agyarázni 
látszik.

Ami a nordikus és b rachykephalizá lt nordikus típust 
ille ti: a nordikus típus és annak ilyen je llegű  brachy
kephalizá lt (m egszélesedett fe jű ) változata a Kárpát
medencében a legtöbb esetben az északi germ ánság
hoz kötött, igen gyakori pl. a longobárd temetőkben, 
de gyakran előfordul frank, meroving stb. anyagban 
is. A helyi lakosságná l főleg a crom agnonid elemek 
dom inálnak, am i a balatonszentgyörgyi csontanyagról 
egyá lta lán  nem mondható el. E típust (b rachykephali
zált nordikus) jellem zi a hosszú fe ja lka t (dolichocra- 
n ia ), esetleg a m esocran ia—dolichocran ia  határán  fek
vő jelzőérték, hosszú—középhosszú arc , nagyközepes 
termet, meglehetősen m agas á llkapocstest, jó l fejlett 
állcsonti (m axillá ris ) tá jék , középmély—mély fossa ca- 
n ina, szögletes és elég alacsony szem nyílás (orb ita).

A temetőben előforduló másik uralkodó tipusjelleg 
a mongolid típusnak többé-kevésbé tiszta e lő fordulá
sa. Nem bocsátkozom — az esetlegesség miatt — az 
előforduló mongolid típusok részletesebb elem zésébe, 
csak megjegyzem, hogy a mongolid elemek más típus- 
elem ekkel, e lsősorban az europid típusokkal (m editer
rán, balti és taurid ) fordulnak elő. Ezen europid típu
sokat „ lág y ít ják ”  a mongolid je llegek , nevezetesen a 
meglehetősen m agas és o ldalt k iá lló  járom ivek, a szé
les orrgyök, fogmedri e lő reá llá s  (a lveo láris prog- 
nath ia ), g rac ilis  testa lkat, a férfiaknál is kerekded, 
„n ő ies" vonások stb.

A kevés típusm eghatározásra a lka lm as egyed a la p 
ján  azt a fenntartásos következtetést vonhatjuk le, 
hogy e temetőrészben kétféle etnikum temetkezett: a 
balti és a taurid . Az egyik, am ely va laha az „é sza k i” 
és a „nyugat-európa i" germ ánságnak fontos alkotó
része volt és az idők folyam án helyi elem ekkel keve
redett; a másik elem mongolid, tehát m indenképpen 
„ke le ti"  eredetű. A „g erm án " elem a Kárpát-m eden
cébe a kora népvándorlás korban került, a mongolid 
elemek pedig kétségkívül az avarság g a l. így olyan ke
vert összetételű temetővel á llunk szemben, amelyben 
egy „itt m aradt" germ án lakosság keveredett avar 
elem ekkel. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az itt



A BALATONSZENTGYÖRGYI TEMETŐ EMBERCSONT-ANYAGANAK JELLEMZÉSE 77

szereplő avar típusok nem tartoznak a korai avarság 
ún. „be lső-ázsia i"  elem eihez, hanem egy későbbi kor
nak, már a Kárpát-m edencén kívül vagy itt keveredett 
avar elem eihez.

A  FO G A K  V IZSG Á LA TA

A balatonszentgyörgyi temető 66 egyedétől (53 fe l
nőtt és 13 gyermek) 715 fog m aradt fenn . Ha a fe l
nőtt egyedeknél 32 fogat, gyermekeknél 20-at szám í
tunk, akkor ez a lehetséges összes fogaknak mind
össze csak 36,55% -o. Ha e 715 fogat 100% -nak te
kintjük, akkor a temetőben ta lá lt 10 szuvas (ca rises) 
fog az összesnek csak  1,39% -a. E szám igen alacsony, 
kb. negyede e kor európai á tlag án ak  (3). M agyará
zatát a mongolid népességben kereshetjük, valam int 
K. L ittle -M . K e lly -A . Courts (7) nézetében, am ennyi
ben a történeti korokban az a lacsony fogszuvasodási 
(carises) százalék egyenesen arányos a húsfogyasztás 
(А -vitamin fogyasztás) m ennyiségével.

Tudjuk, hogy a carises kis számú elő fordulása tör
téneti korokban fordítva arányos az életben (in vivo) 
gyökeréig elkopott, majd elvesztett fogak szám ával 
(3). Ezt ta lá lju k  a balatonszentgyörgyi temetőnél is, 
ahol az életben elvesztett fogak száma (a felszívódott 
fogmederből következtetve) 62, azaz 8 ,67% . Ez annál 
inkább is m agas, mert egyetlen m orfológiailag igen 
idősnek határozható egyén sem volt a balatonszent
györgyi temetőrészben.

A M EG Á LLA P ÍTH A TÓ  B ETEG S ÉG EK R Ő L
(N éhány pathológiai eset)

Arthrosis deform ans (arthropath ia chronica), vagy 
idült ízületi bántalom , am elyet népszerűén „kopási be
tegségnek" is nevezhetünk, előfordult az 1., 22., 24., 
33.. 35., 41. és 42. sírok csontja in . A betegség oka a 
túlzott igénybevétel, a porc elöregedése, vére llátási és 
anyagcsere-zavarok ; á lta láb an  a rossz szociális körül
mények következménye. A csontvégeket védő ruga l
mas porcréteg elpusztu lása folytán a csontvégek köz
vetlen behatás a lá  kerülnek. A  szivacsos csontóllo- 
mány gerendái összeroppannak, az ízületi széleken 
csontvastagodások és fe lrakodások, ún. perem-exosto- 
sisok keletkeznek. Az így létrejövő csontnövedékek 
erősen eltorzíthatják a csontvégeket. Az egym ással 
szemben fekvő csontfelszínek lecsiszo lódnak, súlyos 
m ozgáskárosulás, merevség keletkezhet. G yakori ez az 
u jjízü leteken, a csípő- és térdízületeken. A balaton
szentgyörgyi csontanyagnál az atlasnak  a koponyá
hoz csontosodásában je lentkezik ez a  8. s írnál, a c s i
golyák összecsontosodósában (ankylosisában ) az 1. 
s írnál, csigolyákon horgokban (perem-exostosisok- 
ban), térdkalácson (p a te llán ), ugrócsonton (taluson) 
csontnövedékekben (exotosisokban) a 24-es, 33-as, 
35-ös és 41-es síroknál. A csigolyák nyú lványainak 
összeforradása ta lá lható  a 22-es sírnál. A jobb comb
csont fe jének nagymérvű elváltozása ta lá lható  a 34-es 
s írnál. A jobb com bcsontnyak gerendázata in vivo be

rogyott a tú lterhelés a la tt a 41. s írná l, a keresztcsont 
jobb o ldala  a m edencéhez forrt a 42-es sírnál.

In vivo gyu lladás következtében megmaradt, fe lsz í
vódott, ún. osteoporotikus (sequesteres) felszín fordul 
elő a 11. sír jobb fa lcso ntján , a 11. sír jobb állcsont
ján , a 42. sír jobb fe lka rján ak  fe lszínén, valam int az 
55-ös sír összes hosszúcsontja inak fe lszínén.

M int öröklődő anatóm iai variáció , megemlíthető a 
26-os, 30-as, valam int a 38-as síroknak hat keresztcsi
golyából összecsontosodott keresztcsontja (sacrum a), 
ahol a 38-as sírnál nagymértékű hypobasalitás van, ez 
nyilván az utolsó ágyékcsigo lyának a keresztcsonthoz 
való csontosodásából következik.

Jobb kulcscsont életben töröttt és kalluszosan gyó
gyult a 33. s írná l. A sípcsont a lsó  harm adában horgos 
csontcsap fordul elő a 21-es s írná l. A  combcsont szin
te angolkórosan görbült az 55-ös sírná l, a fe lkar kö
zéprészének felső harm adában  m ásodlagos á lla trág ás 
nyomai ta lá lhatók a 14. számú sírná l.

A koponya anatóm iai variác ió i és beteges (patholó- 
g iás) e lváltozásai közül meg kell em líteni a 21-es sír 
koponyájának igen nagymérvű aszim m etriá ját (plagio- 
keph a liá já t), valam int a 25-ös sir koponyájának kóro
san, szinte angolkórosan m agas hom lokdudorait, így 
egész homlokát. Hom lokvarrat (satura m etopica) for
dul elő a 11-es és 28-as, valam int az 5-ös síroknál, 
inkacsont (os incae) a 29-es s írn á l. A nyakszirti tájon 
a felső izom tapadási vonalak szinte tara jszerű  kiem el
kedést mutatnak a 8. s írná l, lam bdatáji lapu lat (dep- 
ressio lam bdoidea) van a 26. s írná l.

A fog- és a fogágybetegségeknél a szuvasodáson 
túl m egem líthetjük a korai á lta láno s foggyökérfelszí- 
vódást (Praecox resorptio rad ic is) a 37., 44. és 56. sír
nál és a fogzom ánchiány-betegség következtében tör
ténő réteges elszíneződést a  19. s írná l.

Foggyökérgyulladás, illetve gyökérhártyagyulladás 
(periodontitis chron ica) nyomai a felszívódott (poro- 
tikus, sequesteres) fogmedri résszel számos esetben 
fordul elő Balatonszentgyörgyön, így a 9. sír bal alsó 
5-ös, 31-es sir jobb felső 1-es és 6-os, 35-ös sir bal 
felső 8-as, 37-es sír jobb a lsó  4-es, valam int a 60-as 
sír jobb felső 4-es fogaknál. M indegyik esetben jól 
megfigyelhető a felszívódott csont (vascu laris csont- 
resorptio).

Foggyöngy fordul elő a 16-os sírnál a jobb felső 
8-as, a 19-es sírnál a jobb felső 3-as, a 35-ös sírnál 
a bal felső 3-as, va lam int a 37-es sirnál a jobb alsó 
7-es fognál. Hypodontia, azaz foghiány fordul elő a 
18-as sirná l, ahol a jobb alsó 4-es fognak nincsen fog
medri helye, valam int a 30-as sírná l, ahol a bal felső 
2-es fognak n incsen helye.

A M ETRIKUS A D A TO K ÉRTÉKELÉSE

M etrikus ad ata in ka t két csoportosításban foglaltam  
össze. Az elsőben szerepelnek azon koponyák főbb 
méretei, melyek a lka lm asak  voltak egyedi adatfe lvé
telre, a m ásodikban pedig azon vázcsontméretek és 
jelzők, am elyek szükségesnek látszottak a rra , hogy
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egy temetőt jellem ezzenek, ugyanakkor elégségesek 
is voltak ahhoz, hogy egy népességről valam elyes ké
pet alkothassunk m agunknak. Az első csoportosítás 
arányosan kis számú ad ata it nem értékeltem param é
teresen, nem is átlagoltam , hiszen az egyes adatok 
közötti különbséget az egyedi számok igen jól mutat
ják . A két különböző népesség (germ án és ..rnongo- 
lid ” ) különböző fizio lógiai összetétele miatt term észe
tes, hogy az abszolút méretek (koponyahossz, kopo
nyakerület, archossz stb.) je lentős eltéréseket mutat
nak. Lényegesen kisebb azonban a középtől való e lté
rés a je lzőknél. Itt a varációs-szélesség már sokkal k i
sebb, ugyanis az itt előforduló germán elemek ,,bra- 
chykephalizálódtak” , minden méretben együttesen ki- 
sebbedtek, ugyanakkor a mongolid elemek a több
szöri keveredés következtében részben nagyobbodtak, 
részben pedig nem a brachykephal mongolid típus
elemekből levődnek össze. Vonatkozik ez az arcmére- 
lekre is, am ennyiben a nordikus elemek nem a végle
tesen hosszú arci m egjelenésben fordulnak elő, 
ugyanakkor a mongolid elemek nemegyszer olyan 
europid elem ekkel keveredtek, ahol az arc am úgy is 
hosszú. így az átlagos koponyajelző értéke (M artin 
8:1-es méret) fé rfia kn á l: 74,50, azaz hosszú fejű (doli- 
chokephal), itt a nordikus elem ek tendenciá ja  miatt, 
a nők ugyanezen je lző je : 77,21, közepesen hosszú fe
jű (m esokephal) a mongolid elemek miatt. H asonló

a helyzet a m orfológiai arcje lzőnél is (M artin  47-45-ös 
méret), ez a fé rfia kn á l: 85,07 (m esoprosop), nőknél a 
kevés egyedszám miatt nem értékelhető.

Lényegesen kisebb a variációs-szélesség a vázcson
tok m éreteinél. A s--ek m egfelelnek az átlagos homo- 
genitású temető szigm áinak, nem egy esetben alu l m a
radnak Howells mean szigm áitól. Ennek oka megint 
csak abban kereshető, hogy az igen m agas termetű, 
erőteljes testalkatú nordikus elem ek és a robusztus a l
katú crom agnonid termetű egyedek g racilizá lódtak, 
ugyanakkor a mongolid elem ek robuszticitizálódtak. 
Feltűnő, hogy a kulcscsont robusticitas-jelzője fé rfiak
n á l: 24,82, a nőknél: 23,76. Kevés a különbség a 
a combcsonton index p ilastericus fem orisnál is ; ez 
férfiaknál 94,00, nőknél 91,50. ö ssze fo g la lva  tehát, e l
m ondhatjuk, hogy a temető sexua lizá ltság a mindkét 
nemnél közel arányos, de kis mértékben tér el a 0-tól 
4-, illetve — irányban . Ennek oka nem a nehézkesebb 
nem -m eghatározási lehetőség, hanem a két nemnek 
m orfológiai m egjelenésben egymástól való kis távol
ság a . A nemek e lkü lön ítésére igen jó  szolgálatot tett 
— a m ár az első fejezetben is megemlített -  O livier- 
féle sexuál-index, am ely egyetlen esetben sem muta
tott fedést, azaz minden esetben a nőknél a meden
cecsonti nagybevágás (incisu ra m ajor isch iad ica ) tá
g asság án ak  és a m edencelapát (ilium ) legkisebb á t
mérőjének aránya kisebb volt, mint a férfiaknál.

Hankó Ildikó
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KURZE A N T H R O P O LO G IS C H E  C H A R A K TER IS IER U N G  DER M EN SC H EN G ER U STM A TER IA L 
DES K IR C H H O FS  A U S DEM V il i—IX-TEN JA H R H U N D ER T VO N  B A LA TO N SZ EN TG YÖ R G Y

Man grub zu Balatonszentgyörgy—Deszkatelep in 60 
G raben die G erüste von 66 Personen heraus. Das 
Gerüstm ateria l ist in sehr schlechtem Zustande. D ie 
M asse sind auf dem G runde R. M artins bereitet wor
d en : neben den individuellen M assen der Schädel 
habe ich die Gerüstknochen param etrisch bearbeitet.

Das Durchschnittsalter bei M ännern ist 31.5 Jahre , 
bei Frauen 26,7 Jahre , die Teilung nach G esch lech- 
ten is : 33 M änner, 15 Frauen, 13 Kinder, der durch
schnittlich gerechnete Körperwuchs ist bei M ännern 
165 Cm, bei Frauen 150 Cm. Zur Bestimmung der 
Typen waren zusammen 13 Individuen geeignet. Bei 
den M ännern herrscht ein nordisches, brachykephal- 
siertes nordisches Element, bei den Frauen ein „ fe i
neres" mongoloides Elem ent mit zah lreicher europider 
Mischung. Wenn wir die ethnische Zugehörigkeit a n a 
lysieren wollen, gelangen w ir nach allen  Daten zu 
der Schlussfolgerung, dass die Zusam m ensetzung des

Kirchhofs e ine doppelte ist: die h iergebliebene G ru p 
pe der Nordgerm anen m ischt sich mit e iner ,,spät- 
aw arischen" Population. D ie erstere finden w ir haupt
säch lich  bei Frauen mit grösserer Zahl.

D ie Zahl der kariösen Zähne (Caries-Prozent) ist 
wenig, 1,39" » zusam m en, aber die Zahl der im Leben 
verlorenen Zähne ist sehr gross. D ieser Artikel enthält 
noch die Beschreibung vie ler pathologischen Fälle , 
von denen müssen w ir d ie zahlreiche Arthrosis defor
m ans, die chronische G elenkerkrankung , e in ige 
Knochenbrüche, anatom ische Variationen von Kno
chen, wie die Verknöcherung der 6 Kreuzwirbel zum 
Kreuzbein, e in ige W urzelhautentzündungen und 
Zahnlücken hervorzuheben. Bei der Bewertung von 
metrischen Daten ist die Proxim alität der Individuen 
und G esch lech te  au ffa llend , das folgt aus der Grazt- 
lisation der nordischen Elem ente, bei den mongoloi
dén Elemente aber aus derer Robustizisation.

I. Hankó


