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A t�rt�neti embertan helye 
�s szerepe a r�g�szeti kutat�sokban

M�g Magyarorsz�gon a r�g�szet tov�bbra is a t�rt�ne  udom�-
nyok k�r�be tartozik �s Nyugaton (p�ld�ul Franciaorsz�g-

ban) az egyetemek egy r�sz�ben a m!v�sze  �rt�ne  el oktatj�k 
együ  , addig m�shol napjainkra kil�pve a hum�ntudom�nyok so-
r�ból a f�ldtudom�nyok k�z�, azaz term�sze  udom�nyos kontex-
tusba került. Szinte valamennyi, a szakm�val foglalkozó k�zik�nyv 
kihangs�lyozza a tudom�nyterület, illetve a r�g�szeti eml�kanyag 
feldolgoz�s�nak, valamint a megk�zel�t�s sokoldal�s�g�nak a szük-
s� ges s�g�t. A r�g�sze  udom�ny az els" interdiszciplin�ris l�p�st 
tulajdonk�ppen m�r a 19. sz�zadban megte  e, amikor stratigr�Þ ai 
módszerek alkalmaz�s�val nyito   a geológia fel�. Ezt k�vet"en az 
1960-as �vekt"l – az �jr�g�szet vagy processzu�lis r�g�szet kon-
cepciój�nak �s megismer�si folyamatainak szakm�n belüli meg-
honosod�s�val – a term�sze  udom�nyos módszerek r�g�szeti al-
kalmaz�sa sokkal intenz�vebb form�t �lt�  . A legnagyobb �  �r�s 
a keltez�s terület�n zajlo   le. I   els"sorban az atomÞ zik�ból �tve   
radiokarbon alap� kormeghat�roz�s r�g�szeti alkalmaz�s�ra gon-
dolunk, melyet sz�mos egy�b term�sze  udom�nyos kormeghat�-
roz�si módszer kidolgoz�sa k�vete   (p�ld�ul termolumineszcenci-
�s, k�lium-argon, argon-argon). A term�sze  udom�nyos vizsg�lati 
módszerek, technik�k �s eredm�nyek r�g�szeti alkalmaz�sa olyan 
gyorsan fejl"d�  , hogy 1963-ban megjelent a Don Brothwell �s Eric 
Higgs �ltal szerkesze  , Science in Archaeology c�m! k�tet, mely a kü-
l�nb�z" keltez�si elj�r�sokat, a n�v�nyi �s �llati maradv�nyok ku-
tat�s�t, az emberi csontmaradv�nyok �s t�rgyleletek vizsg�lat�nak 
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módszereit foglalta �ssze. A term�sze  udom�nyos „seg�ts�g” m�sik, napjainkban 
egyre dinamikusabban fejl"d" területe a k�rnyezetr�g�szet (environmental archaeo-

logy), mely az ember �s k�rnyezet�nek komplex vizsg�lat�t jelenti term�sze  udom�-
nyos módszerek seg�ts�g�vel. A k�rnyezetr�g�szet a geológi�nak, az "sl�nytannak 
h�rom, speci�lis szakterület�t, a r�g�szeti n�v�nytant (archeobotany), a r�g�szeti �llat-
tant (zooarchaeology) �s a r�g�szeti geológi�t (geo-archaeology) foglalja mag�ba.

Mindezeken t�l a r�g�szet egyik alapvet" c�ljai k�z� tartozik az is, hogy rekonst-
ru�lja azok �let�t, akik a r�g�szeti eml�kanyagot h�trahagyt�k. Ennek legk�zvetlenebb 
bizony�t�k�t a felt�r�sok sor�n el"került csontmaradv�nyok szolg�ltatj�k, melyeket a 
t�rt�neti embertan m!vel"i vizsg�lnak. Az utóbbi �vtizedekben m�r term�szetes, hogy 
az �sat�sok sor�n minden temetkez�s csontmaradv�nyait – a legapróbb cson  �red�kig 
– megmentik. A 19. sz�zad v�g�n �s a 20. sz�zad elej�n azonban m�g a rendszeres, azaz 
hiteles r�g�szeti felt�r�sok t�bbs�g�re is az volt a jellemz", hogy a csontanyagot vagy 
�rintetlenül a f�ldben hagyt�k, vagy ki�s�s ut�n visszateme  �k, �s csup�n egy-k�t, 
jobb megtart�s� kopony�t mente  ek meg. Az antropológiai anyaggy!jt�s szüks�ges-
s�g�nek sz�les k�r! elfogadtat�sa, illetve a csontanyagnak a r�g�szeti anyaggal id"ben 
megk�zel�t"en p�rhuzamos feldolgoz�sa tulajdonk�ppen csak az elm�lt n�h�ny �vben 
kezd meghonosodni. A r�g�szeti felt�r�sok modern metodik�j�nak a megszület�s�vel 
�s elterjed�s�vel, valamint az utóbbi b" egy �vtized nagy felület!, beruh�z�sokat �s 
�t�p�t�seket megel"z" felt�r�sai nyom�n az �satót k�telezt�k arra, hogy ne csup�n a 
r�g�szeti, hanem az embertani leletanyagot is feldolgoztassa. Emelle   mindenk�ppen 
bizakod�sra ad okot, hogy a r�g�szek egyre ink�bb ig�nylik is az embertani leletek 
feldolgoz�s�t. Ezt jelzi tal�n az is, hogy a nagyobb, t�rt�neti embertannal foglalkozó 
int�zm�nyek �s egyetemek (Magyar Term�sze  udom�nyi M�zeum Embertani T�ra; 
Szegedi Tudom�nyegyetem TTK, Embertani Tansz�k; ELTE TTK, Embertani Tansz�k; 
Debreceni Egyetem TTK, Evol�ciós Álla  ani �s Hum�nbiológiai Tansz�k) melle   n�-
h�ny vid�ki m�zeum (Gy"r, Sz�kesfeh�rv�r, Miskolc), a kor�bbi gyakorla  al ellent�t-
ben, napjainkban m�r alkalmaz antropológus szakembereket.

Mit vizsg�lnak a t�rt�neti embertan m!vel"i?

A t�rt�neti embertan vizsg�lati anyag�t az �sat�sok sor�n el"került csontmaradv�nyok 
k�pezik. Az embertani leletek elemz�s�nek legels" �s mindenn�l fontosabb l�p�se a 
r�g�szeti �sat�sok sor�n a csontok teljes �s pontos felt�r�sa, valamint azok egym�shoz 
való viszony�nak meghat�roz�sa �s dokument�l�sa, kül�n�sen ha t�bb egy�n ember-
tani maradv�nyait mag�ban foglaló temetkez�sr"l, t�megs�rról van szó.

A felt�rt emberi csontmaradv�nyok antropológiai feldolgoz�sa sor�n meghat�roz-
zuk az eltemete   egy�n nem�t, megbecsüljük elhal�loz�si �letkor�t. A metrikus �s a 
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morfológiai jellegek vizsg�lat�val lehet"s�günk van egyfajta biológiai rekonstrukcióra, 
melynek sor�n az eltemete   egy�nek testmagass�ga, tests�lya �s alkata is meghat�roz-
ható. A csontv�zak m�r�s�vel, morfológiai jellegeik le�r�s�val, statisztikai elemz�sek 
seg�ts�g�vel kül�nbs�get tehetünk r�gen �lt n�pess�gek csoportjai k�z�  , t�rt�neti k�-
vetkeztet�seket vonhatunk le v�ndorl�saik ir�ny�ra, esetleg az emberi k�z�ss�gek ere-
det�re vonatkozóan. Szerencs�s esetben igazolni vagy c�folni tudjuk a r�g�szek egy-
egy n�pcsoportra vagy kult�r�ra vonatkozó elm�leteit, �s velük együ  m!k�d�sben 
�j megk�zel�t�si módokat k�n�lhatunk bizonyos probl�m�k megold�s�ra. A csontokon 
nyomot hagyó elv�ltoz�sok, illetve a fogazat vizsg�lat�val az �letmód �s a t�pl�lkoz�s 
sz�mos r�szlete rekonstru�lható.

A feldolgoz�s sor�n az els" l�p�s a csontmaradv�nyok emberi vagy �llati eredet�-
nek a meg�llap�t�sa, hiszen a r�g�szeti lel"helyeken az emberi maradv�nyok gyakran 
�llatcson  al keveredve kerülnek el". A koponya, a medence �s a keresztcsont alakja 
az embern�l �s az �llatn�l jelent"sen elt�r", a hossz�csontok, a bord�k �s a csigoly�k 
azonban �sszet�veszt�sre adhatnak alkalmat. A kell" j�rtass�g� szakember azonban 
m�r els" r�n�z�sre felismeri a kül�nbs�geket.

Az embertani feldolgoz�s sor�n alapvet" az eltemete   egy�n nem�nek meg�llap�-
t�sa. Ez azonban csak a feln"  ek eset�ben lehets�ges, mivel az emberi csontv�z k�-
rülbelül 14-15 �ves kortól mutat olyan jól megÞ gyelhet" morfológiai kül�nbs�geket, 
melyek alkalmasak ennek meghat�roz�s�ra. A t�rt�neti embertan �ltal haszn�lt mód-
szerek d�nt"en a morfológiai kül�nbs�gekb"l indulnak ki. A Magyarorsz�gon ma �l-
tal�nosan haszn�lt – �s a nemzetk�zi tudom�nyos �letben is elfogado   – metódus 22, 
a kopony�n �s a v�zon megÞ gyelhet", a nemi dimorÞ zmust mark�nsan mutató morfo-
lógiai �s metrikus jelleg együ  es vizsg�lat�ból �ll. A nem meghat�roz�s�ban – a mag-
zat kihord�s�ra való alkalmass�g mia   – a medenc�nek d�nt" jelent"s�ge van. A n"i 
medence ar�nyaiban sz�lesebb, m�g a f�rÞ medence ar�nyaiban ink�bb magasabb. 
A f�rÞ ak keresztcsontja hosszabb �s �veltebb, a kismedence tere ennek k�vetkezt�ben 
sz!k�sebb. A n"k keresztcsontja ezzel szemben r�videbb �s egyenesebb, a kismedence 
tere nagyobb. Ugyancsak jól karakteriz�lj�k a nemi kül�nbs�geket a koponya metri-
kus �s morfológiai jellegei. A f�rÞ ak kopony�ja nagyobb, a compacta �llom�ny vas-
tagabb, a homlokeresz kiugróbb, a homlok h�tracsapo  abb, az �llkapocs er"teljesebb, 
vaskosabb, �s a nyakszirti t�j�kon is er"teljesebbek az izomtapad�si felsz�nek. A nemi 
hovatartoz�s meg�llap�t�s�ra ezeken t�l a csontv�z egy�b r�szei is felhaszn�lhatók. 
A f�rÞ ak hossz�csontjai �ltal�ban nagyobbak, hosszabbak, tov�bb� er"teljesebb izom-
tapad�si felsz�nek, ered�si helyek, felmaród�sok jellemzik. Jó p�lda erre az �rdes csont-
l�c a combcsont h�tsó felsz�n�n. De ugyan�gy er"teljesebb f�rÞ ak eset�ben a karcsont 
fels" harmada is a deltaizom tapad�si hely�n�l. Ezeket a kül�nbs�geket er"s�ti, hogy a 
f�rÞ ak hagyom�nyosan nagyobb Þ zikai terhel�st ig�nyl" munk�kat v�geznek, illetve 
v�geztek.
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Fontos az elhal�loz�si �letkor meghat�roz�sa is. Az �letkor el"rehaladt�val bek�-
vetkez" v�ltoz�sok mark�ns nyomokat hagynak a csontv�zrendszeren �s a fogakon 
is. Ez alapj�n az �gyneveze   biológiai �letkort tudjuk meg�llap�tani, mely sok esetben 
nem esik egybe az egy�n �gyneveze   napt�ri �letkor�val, mivel az �reged�si folyama-
tok – sz�mos k�rülm�ny �ltal befoly�solva – egy�nenk�nt v�ltozó gyorsas�ggal mehet-
nek v�gbe. Gyermekek (0–14 �v) elhal�loz�si �letkor�t a tej- �s a maradó fogak kib�-
v�sa �s fejle  s�ge, tov�bb� a hossz�csontok hossza alapj�n lehet meg�llap�tani. Juvenis 
kor�ak (15–23 �v) eset�ben a hossz�csont-v�gr�szek (epiphysisek) elcsontosod�s�nak 
m�rt�k�t vesszük alapul. Feln"  ek eset�ben sz�mos korjelz" seg�ts�g�vel �llap�tható 
meg az elhal�loz�si �letkor. A csontanyag megtarto  s�g�nak függv�ny�ben Þ gyelem-
be vesszük a koponyavarratok elcsontosod�s�nak m�rt�k�t, a bord�k szegycsont fel"li 
v�g�nek v�ltoz�s�t, a medence szem�remcsontj�n az �zületi felsz�n (facies symphyseos) 

v�ltoz�sait, a karcsont �s a combcsont k�zelebbi v�gr�sz�nek (proximális epiphysis�nek) 
bels" szerkezet�t, valamint a fogak kop�s�nak m�rt�k�t stb.

A fenti módszerekkel meghat�rozo   alapadatokból (nem �s elhal�loz�si �letkor) de-
mogr�Þ ai c�l� n�pess�grekonstrukció v�gezhet". Az ezzel foglalkozó paleodemogr�Þ a 
az utóbbi �vtizedekben �n�lló tudom�nyterüle  � n"  e ki mag�t, mely t�bbek k�z�   a 
szület�sek-hal�loz�sok ar�ny�ra, a nemi megoszl�sra, a gener�ciók korviszonyaira, a 
v�rható �le  artamra stb. szolg�l inform�cióval. 

A tudom�nyterület �ltal alkalmazo   módszerekkel szemben azonban sz�mos ellen-
vet�s fogalmazódo   meg. A legt�bb k�ts�g az elhal�loz�si �letkor hagyom�nyos meg-
hat�roz�si módszer�nek helyess�g�vel kapcsolatban merült fel. Ennek megszüntet�s�re 
�jabb �s �jabb �letkor-meghat�rozó metódusokat dolgoztak ki. Szint�n probl�m�t je-
lente   az, hogy a felt�rt �s embertanilag feldolgozo   temet"kben jelent"s csecsem"hi-
�ny mutatható ki, annak ellen�re, hogy minden t�rt�neti periódusban a szület�s k�rül 
v�rható a legmagasabb hal�loz�si ar�ny. Ennek kiküsz�b�l�s�re a temet"kben jelent-
kez" sz�mszer! csecsem"hi�ny korrekciój�ra is k�s�rlet t�rt�nt. Mindezek melle   meg-
k�rd"jelezhet" az is, hogy a mai n�pess�g k�r�ben tapasztalható �letkori saj�toss�gok 
milyen m�rt�kig vet�thet"k vissza a t�rt�neti m�ltba. A paleodemogr�Þ a ugyanis alap-
vet"en a jelenkor statisztikai adatait vet�ti vissza a m�ltban �lt n�pess�gekre, �s ezek 
felhaszn�l�s�val prób�lja �rtelmezni a t�rt�neti korok demogr�Þ ai viszonyait. 

A nem �s az �letkor meg�llap�t�sa ut�n a paleoantropológiai vizsg�lat k�vetkez" 
f�zisa a csontv�z jellegeinek a le�r�sa, mely r�szben m�r�seken, r�szben morfológiai 
jellegek megÞ gyel�s�n alapul. Által�nos alapelv, hogy mindezek felv�tel�t egys�ges 
technik�val, �sszehasonl�t�sra alkalmas módon v�gezzük el. Az embertani kutat�sok-
ban jelent"s szerepet j�tszo   Rudolf Martin �s Karl Saller 1957-ben kiado   Lehrbuch der 

Anthropologie c�m! k�nyve, mely az egys�gesen alkalmazo   m�retrendszer r�v�n m�ig 
a tudom�nyos kutat�sok alapj�t k�pezi. Ebben megtal�lhatjuk a kopony�n �s a v�zcson-
tokon az anatómiai helyeknek megfelel", egy�rtelm!en meghat�rozható m�r"pontokat. 
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Ezek alapj�n a kopony�kat �s a postcrani�lis csontokat abszol�t m�retekkel, sz�gekkel, 
tov�bb� – az abszol�t m�retek sz�zal�kos ar�ny�t kifejez" – relat�v m�retekkel (jelz"k-
kel) jellemezzük. A m�rt adatok csoportos�t�s�val, t�bb m�ret, jelz" �s a testmagass�g 
Þ gyelembev�tel�vel olyan jellegegyü  eseket hat�rozhatunk meg, melyek valamely 
módszer szerint bizonyos rasszt�pusokkal azonos�thatók. A meghat�rozo   m�r"pontok 
alapj�n t�rt�n" metrikus elemz�s el"nye, hogy olyan objekt�v adatokat szolg�ltat, mely 
megk�nny�ti az �sszehasonl�t�s lehet"s�g�t m�s sorozatokkal. Felhaszn�l�sukkal pa-
ram�terek sz�molhatók, szigniÞ kanciavizsg�latok v�gezhet"k, tov�bb� mint�k k�z�  i 
biológiai t�vols�gok vagy hasonlós�gok �llap�thatók meg. A v�zcsontok m�r�se alapj�n 
kisz�molható az eltemete   egy�n testmagass�ga is. A termetbecsl�s alapvet"en azon 
alapul, hogy – etnikai, nemi �s alkati kül�nbs�gek dac�ra – a v�gtagcsontok hossza �s 
a testmagass�g k�z�   t�rv�nyszer! kapcsolat �ll fenn. Sz�mos k�plet, illetve t�bl�zat 
van ennek meghat�roz�s�ra. Ezek k�z�s von�sa, hogy ismert testmagass�g� egy�nek 
hossz�csontjainak m�r�s�n alapulnak, illetve hogy �ltal�ban egy popul�cióhoz (nagy-
rasszhoz) tartozó egy�nek adatai alapj�n �ll�to  �k �ssze a t�bl�zatokat. 

A metrikus adatok felv�tel�n t�l a morfológiai (le�ró) jellegek megÞ gyel�se is t�bb 
szempontból fontos. Ennek sor�n az azonos módszer �s az �sszehasonl�thatós�g �rde-
k�ben, a metrikus adatokhoz hasonlóan, s�m�kat alkalmazunk. A le�ró jellegek egy 
r�sze (p�ld�ul a homloki �s a falcsonti dudorok vagy a tarhely fejle  s�ge) a nemi di-
morÞ zmust jelzi, m�s r�szük rasszbeli kül�nbs�geket mutat (az orrcsontok vagy a fossa 

canina morfológiai jellegei alapj�n p�ld�ul igen jól elkül�n�thet" egym�stól az europid 
�s a mongolid nagyrassz), megint m�sok pedig ember-sz�rmaz�stani szempontból je-
lent"sek (p�ld�ul a szemüreg fele  i homlokeresz vagy a csontos szem�ld�k�v).

T�rt�neti n�pess�gek, n�pcsoportok eredet�nek, kapcsolatai meghat�roz�s�nak 
kor�bban alkalmazo  , hagyom�nyos módszere az �gyneveze   taxonómiai elemz�s, 
melynek c�lja egy ado   n�pess�gen belül el"forduló t�pusok, illetve t�puskevered�si 
ar�nyok meg�llap�t�sa, �sszehasonl�t�sa t�rben �s id"ben a szomsz�dos területek ta-
xonómiai, tipológiai �sszk�p�vel. A leletek t�pusokba sorol�sa azonban sz�mos neh�z-
s�gbe ütk�zik. Mivel m�r az "skor legkor�bbi szakaszaitól kezdve tapasztalható ki-
sebb-nagyobb m�rt�k! kevered�s az egyes taxonok k�z�  , ez�rt szinte lehetetlens�g 
egy-egy csontv�zat egy�rtelm!en valamelyik embertani t�pussal azonos�tani. R�ad�-
sul a módszer els"sorban a szubjekt�ven �rt�kelhet" – ebb"l kifolyólag vitato   megb�z-
hatós�g� – morfológiai jellegek megÞ gyel�s�re �pül. Tov�bb bonyol�tja a k�pet a hasz-
n�latban l�v" t�bbf�le taxonómiai nómenklat�ra alkalmaz�sa is. A kül�nf�le szerz"k 
szerinti meghat�roz�sok nehezen egyeztethet"k �ssze, r�ad�sul a tanulm�nyokban  
sok esetben nem is k�zlik r�szletesen az egyes t�pusok, vari�ciók r�szletes jellemz�s�t.

A probl�m�k kiküsz�b�l�s�re veze  �k be a metrikus adatokon alapuló kül�nb�-
z" biometriai módszereket. Ezek seg�ts�g�vel m�r nem csup�n t�pusok, hanem lelet-
együ  esek k�z�  i �sszefügg�sek, kül�nbs�gek vagy hasonlós�gok �llap�thatók meg. 
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A kül�nb�z" biostatisztikai elemz�sek az antropológiai adatok �rt�kel�s�nek olyan 
módj�t k�pviselik, melyek egzakt eredm�nyek el�r�s�ben seg�tik a kutatókat. Az 
egyik ilyen módszer a Penrose-f�le distanciaanal�zis, mely koponyasorozatok stan-
dardiz�lt m�ret�tlagainak �sszehasonl�t�s�n alapszik. Ennek sor�n �ltal�ban 10-12 
m�retet hasonl�tunk �ssze, melyek egyar�nt jellemzik az agy- �s az arckopony�t is. 
Az anal�zis v�geredm�nyei l�nyeg�ben egyetlen sz�m (CR

2-�rt�k) seg�ts�g�vel fejezik 
ki a kül�nb�z" kult�r�k �ltal k�pviselt koponyasorozatok egym�stól való �ltal�nos�-
to   nagys�g- �s format�vols�g�t. Az elemz�s sor�n – a kül�nb�z" n�pess�geket repre-
zent�ló sorozatokat csoportokba (�gyneveze   clusterekbe) t�m�r�tve – olyan nagyobb 
egys�gek k�rvonalazhatók, melynek tagjai k�z�   bizonyos hasonlós�ggal, esetleg 
azonoss�ggal lehetne sz�molni. Min�l kisebb k�t koponyasorozat k�z�   az �ltal�no-
s�to   nagys�g- �s format�vols�got kifejez" CR

2-�rt�k, ann�l nagyobb k�z�  ük a hason-
lós�g. Meghat�rozo   �rt�k ala   pedig m�r szigniÞ k�ns a hasonlós�g vagy az azonos-
s�g, mely k�t sorozat �ltal k�pviselt n�pess�g k�z�  i rokons�gra, k�z�s eredetre utal.

Milyen volt eleink eg�szs�gi �llapota, milyen betegs�gekkel küzd�  ek, eg�szs�-
gesebbek voltak-e, mint a jelenleg �l" emberek? Ezekre a k�rd�sekre adhat v�laszt a 
paleopatológia. Az �satag emberi popul�ciók kóros elv�ltoz�sainak kutat�s�val fog-
lalkozó tudom�ny�g az elm�lt �vtizedekben, a diagnosztikai módszerek javul�s�val 
l�nyeges gyakorlati jelent"s�gre te   szert. Hasonlóan a t�rt�neti embertanban haszn�lt 
klasszikus elj�r�sokhoz, i   is els"sorban a makroszkopikus morfológiai megÞ gyel�si 
módszerekkel folynak a vizsg�latok. Ezek az utóbbi �vtizedekben kieg�szültek modern 
k�palkotó elj�r�sokkal (r�ntgen, h�romdimenziós CT, ultrahang stb.), a csontok k�miai 
�s szerológiai �sszetev"inek vizsg�lat�val (osteohistológia, immunológia, paleoseroló-
gia). Mindezek melle   az utóbbi �vekben korszer! DNS-vizsg�latok seg�ts�g�vel sike-
rült kimutatni t�bb fert"z" megbeteged�st (tbc, sziÞ lisz, lepra), illetve ezen betegs�gek 
kórokozóit is. Az embertani leleteken azonban nem minden betegs�g felismer�se le-
hets�ges, mivel nem mindegyik okoz elv�ltoz�st. A heveny fert"z" megbeteged�sek 
egy r�sze (p�ld�ul pestis, himl", t�fusz), a m�rgez�sek t�bbs�ge, az agyv�rz�s, a pajzs-
mirigy betegs�ge p�ld�ul semmif�le csontelv�ltoz�ssal nem j�r. Nem szabad Þ gyel-
men k�vül hagyni azt sem, hogy a csontokon megjelen" elv�ltoz�sok klinikai k�pe nem 
speciÞ kus. Azaz a kül�nb�z" betegs�gek olykor ugyanazokat a morfológiai v�ltoz�so-
kat hozz�k l�tre a csontokon. A csonth�rtyagyullad�s p�ld�ul, mint kórk�p, t�bbf�le 
megbeteged�s kapcs�n is megÞ gyelhet". Éppen ez�rt valós betegs�gre csak t�bb, spe-
ciÞ kus jel egyszerre t�rt�n" megjelen�sekor k�vetkeztethetünk. Az egyes betegs�gek 
diagnosztiz�l�sa sor�n komoly probl�m�t okozhat a csontv�zleletek rossz megtart�si 
�llapota is. Emelle   a talaj min"s�ge, a n�v�nyzet, a korhad�si folyamatok k�vetkezt�-
ben a csontokon olyan, �gyneveze   hal�l ut�n bek�vetkez" (postmortalis) elv�ltoz�sok 
keletkezhetnek, melyek k�nnyen �sszet�veszthet"k az �letben bek�vetkeze  , a csonto-
kon nyomot hagyó kóros elv�ltoz�sokkal, betegs�gekkel.
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Egy ado   n�pess�g t�pl�lkoz�si szok�saira, �letk�rülm�nyeire lehet k�vetkeztetni 
a fogazat �llapota – �gy t�bbek k�z�   az �letben kihullo   �s a szuvas fogak sz�ma, a 
kül�nb�z" gyullad�sos folyamatok hat�s�ra az �llkapcson kialakult t�lyogok, ciszt�k 
el"fordul�s�nak gyakoris�ga �s a fogkop�s m�rt�ke – alapj�n. A fogszuvasod�s kiala-
kul�s�ban k�rnyezeti t�nyez"k, azaz a talaj �s a v�z �sv�nyianyag-tartalma, a t�pl�l�k 
k�miai �sszet�tele �s szerkezete, illetve annak elk�sz�t�si módja is szerepet j�tszhat. 
A vad�szó-gy!jt�get" �letmódot folytatók k�z�   p�ld�ul nagyobb m�rt�k! volt a fog-
kop�s, t�bb volt az �letben elveszte   �s kevesebb a szuvas fogak sz�ma. A neolitikum-
ban ugyanakkor cs�kkent a fogkop�s m�rt�ke, viszont sokkal gyakoribb a szuvas fo-
gak el"fordul�si ar�nya, melyet egy�rtelm!en a t�pl�l�k �sszet�tel�nek �s elk�sz�t�si 
módj�nak a megv�ltoz�sa, illetve a magas sz�nhidr�  artalm� n�v�nyi t�pl�l�kok fo-
gyaszt�s�nak n�vekv" ar�nya okozo  .

Hamvaszto   temetkez�sek embertani feldolgoz�s�nak 
lehet"s�gei �s korl�tai

Urn�s vagy szórt hamvaszt�sos temetkez�sekb"l sz�rmazó csontleletek embertani 
vizsg�lata sor�n, az azokból nyerhet" inform�ciók – az �get�s eredm�nyek�nt bek�-
vetkez" t�r�sek, reped�sek, deform�lód�s �s zsugorod�s k�vetkezt�ben – a csontv�zas 
temetkez�sek szolg�lta  a embertani leletekhez viszony�tva jelent"sen korl�tozo  ak. 
Éppen ez�rt els" sz�m� k�vetelm�ny a feldolgoz�s sor�n minden olyan egyedi jelleg-
zetess�g r�gz�t�se, melyek a vizsg�lat �ltal adható inform�ciókat n�velhetik. 

Hamvaszt�sos temetkez�sek sor�n �ge   emberi csontok t�red�keit tal�ljuk. Ha az 
�get�s majdnem t�k�letes volt, abban az esetben a csontmaradv�nyok igen aprók �s 
rossz megtart�s�ak, ez�rt r�gebben nem is �t�lt�k "ket meg"rz�sre alkalmasnak. A fel-
t�r�s sor�n, m�g kint a terepen azonban igen l�nyeges minden egyes csontdarabka fel-
lel�se, azonos�t�sa, hely�nek pontos meghat�roz�sa �s felszed�se. Ezt k�vet"en pedig 
alapvet" fontoss�g� p�ld�ul urn�s temetkez�s eset�ben a hamvaknak az ed�nyb"l (ur-
n�ból) r�tegenk�nt t�rt�n" kiemel�se �s azoknak elkül�n�te  en való vizsg�lata. Ezen 
apró r�szletek megÞ gyel�s�vel ny�lik ugyanis csak lehet"s�g az �get�s módj�nak a ki-
der�t�s�re, �gy p�ld�ul annak meg�llap�t�s�ra, hogy a hol  estet a helysz�nen �ge  �k-e 
el vagy valahol m�shol. Nem helyben t�rt�n" �get�sre utalhat p�ld�ul az, ha a cson  �-
red�kek nem anatómiai rendben, hanem �sszekeveredve kerülnek el", de ezt jelezheti 
az is, ha a hamvak k�rnyezet�ben lev" talaj hamu- �s fasz�nmaradv�nyoktól mentes.

Az �rt�kel�skor, a r�szletes vizsg�lat megkezd�se el"  , alapvet" – a hamvaszto   
cson  �red�kek elt�r" vastags�ga, a m�retek kül�nb�z"s�ge �s a compact �llom�ny mi-
lyens�ge alapj�n – annak meg�llap�t�sa, hogy a cson  �red�kek k�z�   el"fordulnak-e 
esetleg �llatcsontok. Ezt k�veti a kalcin�lt maradv�nyok anatómiai k�pletek szerinti 
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rendez�se, melynek sor�n elkül�n�tjük az arc- �s az agykoponya, a fels" �s az alsó 
v�gtag, a gerincoszlop, a borda, a medence stb. t�red�keit. A t�red�kek azonos�t�sa 
speci�lis morfológiai vagy struktur�lis jellegzetess�geik alapj�n t�rt�nik. A kalcin�lt 
maradv�nyok anatómiai rendez�se sor�n meg�llap�tható az is, hogy a t�red�kek egy 
vagy t�bb egy�nhez tartoznak-e, azaz p�ld�ul egy urn�ba egy vagy t�bb szem�ly 
hamvait helyezt�k-e el. Ennek kider�t�s�re az �get�s hat�s�nak kell"en ellen�lló, jel-
legzetes t�red�keket v�logatjuk ki �s megn�zzük, hogy azok k�z�   t�nylegesen csak 
egy egy�nhez tartozó t�red�kek vannak-e. A kalcin�lt t�red�keket a feldolgoz�s sor�n 
mennyis�gileg is sz�mba vesszük. A hamvak �sszs�lya alapj�n bizonyos m�rt�kben a 
hamvaszt�s m�rt�k�re lehet k�vetkeztetni, de ennek seg�ts�g�vel ak�r gyermek vagy 
feln"   kor� egy�nek sz�tv�laszt�sa is elv�gezhet".

Az elhamvaszto   egy�n nem�t l�nyeg�ben ugyanazon szempontok szerint hat�roz-
zuk meg, mint a nem �gete   csontleletek eset�ben. Ebben az esetben azonban a m�sod-
lagos nemi jellegek, a h" hat�s�ra bek�vetkez" zsugorod�s �s deform�lód�s k�vetkez-
t�ben megjelen�sükben �s fokozataikban sokszor nehezen diagnosztiz�lhatók, ez�rt 
aj�nlatos egy�b jellegzetess�gek megÞ gyel�se is. Így p�ld�ul a v�zcsontok t�red�kein 
az izomtapad�si felsz�nek kifejeze  s�ge vagy a hossz�csontok corticalisainak vastag-
s�ga igen fontos inform�cióval szolg�lhat. Ezenk�vül koponyat�red�keken kül�n�s-
k�ppen a tarhely (glabella), a szemüreg fels" sz�le (margo supraorbitalis), a csecsny�lv�ny 
(processus mastoideus), a küls" nyakszirti kiemelked�s (protuberantia occipitalis externa) 

kifejeze  s�g�nek m�rt�ke, valamint a koponyacsont-t�red�kek falvastags�ga ny�jthat 
jó t�mpontot a nem meghat�roz�s�hoz.

Hamvaszto   temetkez�sek �letkorbecsl�s�t szint�n a csontv�zas temetkez�sek eset�-
ben haszn�lt módszerek alapj�n v�gezzük el, annak az alapvet" t�nynek a Þ gyelembe-
v�tel�vel, hogy igen gyakran csak nagyon apró �s minim�lis mennyis�g! cson  �red�k 
�ll rendelkez�sünkre. Ha a hamvak k�z�   fogak, fogt�red�kek is meg"rz"dtek, �gy 
ezek igen jó lehet"s�get ny�jthatnak az �letkor meghat�roz�s�hoz, kül�n�sen gyerme-
kek eset�ben. Feln"   kor�ak elhal�loz�si �letkor�nak becsl�s�re sokszor csak a kopo-
nyavarratok elcsontosod�s�nak m�rt�ke ny�jt t�mpontot. Amennyiben a karcsont vagy 
a combcsont k�zelebbi v�gr�sz�nek (proximalis epiphysis�nek) szivacsos �llom�nya is 
megmarad, akkor annak v�ltoz�sai szint�n Þ gyelembe veend"k. Mindenk�ppen fontos 
kihangs�lyozni azonban azt, hogy a hamvaszto   csontokból t�rt�n" �letkor-meghat�-
roz�s nagyobb ig�nyt t�maszt a kutatókkal szemben �s sokkal nagyobb a hibalehet"s�g 
is. Éppen ez�rt az esetek t�bbs�g�ben csak t�gabb �letkori id"hat�rok k�z�  , azaz kor-
csoportok szerint szok�s megadni az elhal�loz�si �letkort. A nem- �s �letkor-meghat�-
roz�s �nmag�ban azonban olyan fontos demogr�Þ ai adatokkal szolg�lhat, mely alapj�n 
a n�pess�g �sszet�tel�re vonatkozóan sz�mos hasznos inform�ció nyerhet".

A leletek vizsg�latakor a s�rül�sek, kóros folyamatok k�vetkezt�ben kialakuló el-
v�ltoz�sokat is vizsg�ljuk, melyek az �letmódra vonatkozóan szolg�lhatnak hasznos 
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inform�ciókkal. T�r�sek, illetve t�r�sek ut�ni gyógyult �llapotok �ltal�ban jól kimutat-
hatók kalcin�lt csontmaradv�nyok eset�ben, ugyanis a gyógyul�si folyama  al együ   
a csont�llom�ny megvastagod�sa r�v�n a csont ezeken a r�szeken jobban ellen�ll a h" 
hat�s�nak. Fogt�red�kek, �llkapocsmaradv�nyok eset�ben szuvasod�s, ciszta/t�lyog 
ugyancsak k�nnyen diagnosztiz�lható, �s ugyan�gy az �letben kihullo   fogak meg-
�llap�t�sa sem okoz kül�n�sebb neh�zs�get.

Az �ge   fragmentumok nagys�ga, sz�n�rnyalata, t�r�se �s deform�lts�ga alapj�n 
az �get�s módj�ra lehet k�vetkeztetni. Ezek megÞ gyel�s�t els"sorban kult�rt�rt�neti 
szempontok teszik igen fontoss�. V�laszt kaphatunk olyan k�rd�sekre, mint p�ld�ul: 
a tetemeket mik�nt �ge  �k el, hogyan helyezt�k el a m�gly�n (vagy egyszer!en csak 
a t!zrak�son), mely testr�szei voltak legink�bb kit�ve a h" hat�s�nak, illetve arra is, 
hogy egy vagy t�bb egy�nt hamvaszto  ak-e el egyszerre. A hamvaszto   csontok sz�n�t 
sz�mos t�nyez" befoly�solja. Ez függhet az �get�s h"fok�tól �s id"tartam�tól, az �get�s 
sor�n az oxig�nell�to  s�gtól, az elhuny  al együ   elhamvaszto   mell�kletekt"l �s a 
talaj �sszet�tel�t"l is. Alacsonyabb h"fokon (200 °C ala  ) t�rt�n" �get�s eset�n a csont-
t�red�kek sz�ne m�g er"teljesen a nem �ge   csontokra eml�keztet, illetve ann�l kicsit 
s�t�tebbek, barn�s sz�n!ek. Kicsit magasabb h"fok (300 °C) eset�ben a cson  �red�kek 
feket�s sz�n!ek lesznek, enn�l nagyobb h"fok eset�ben pedig szürk�sfeh�r, szürk�s-
k�k sz�n!ek. Hosszan tartó, magas h"fokon (800 °C) t�rt�n" �get�s sor�n a kalcin�lt 
t�red�kek kr�tafeh�r sz�n!re �gnek ki. Egyazon v�z eset�ben teljesen �ltal�nos, hogy a 
cson  �red�kek elt�r" elsz�nez"d�s!ek, ami arra utal, hogy a t!z nem egys�gesen �rte 
a tetemet. Ha viszont a kalcin�lt csontok azonos sz�n�rnyalat�ak, akkor felt�telezhe-
t"en az elhunytat �gy helyezt�k a m�gly�ra, hogy minden r�sz�t egys�ges h"fok �rte. 
A cson  �red�keken a t�r�sek, reped�sek milyens�ge is sz�mos hasznos inform�cióval 
szolg�lhat. Ha p�ld�ul nem sokkal a hal�l ut�n t�rt�nt a hamvaszt�s, akkor a csont-
t�red�keken �velt, transzverz�lis (har�nt ir�ny�) t�r�si vonalak, szab�lytalan hossz-
ir�ny� reped�sek, g�rbül�s �s tengely k�rüli csavarod�s Þ gyelhet" meg. Ha viszont a 
hamvaszt�s �s a hal�l bek�vetkezte k�z�   hosszabb id" telt el, akkor az ink�bb longitu-
din�lis (hosszir�ny�) reped�seket, illetve hasad�sokat eredm�nyez. A cson  �red�kek 
deform�lts�g�nak vizsg�lata szint�n a m�glya intenzit�s�nak m�rt�k�re utal. Feln"   
kor�ak eset�ben gyakran megÞ gyelhet", hogy a v�z k�zponti r�sz�b"l sz�rmazó t�re-
d�kek jelent"sebb tengelyelt�r�ssel vagy ak�r csigavonalban g�rbültek, feh�r sz�n!ek 
�s igen t�r�kenyek, m�g a koponya- �s a l�bcson  �red�kek alig �ge  ek, alig deform�l-
tak �s a sz�nük feket�s. Mindez arra utal, hogy utóbbi testr�szek kev�sb� voltak kit�ve 
a h" hat�s�nak, azaz a t!z, illetve izzó m�glya centrum�ban a v�z k�zponti r�szei 
voltak.
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A t�rt�neti embertan t�vlatai

A korszer! term�sze  udom�nyos módszerek alkalmaz�sa a r�g�szeti kor� csontma-
radv�nyok feldolgoz�s�ban is terjed. A csontsz�vetek vegyelemz�s�vel a kül�nb�z" 
t�rt�neti korokban �lt n�pess�gek t�pl�lkoz�si viszonyai rekonstru�lhatók. A csontok 
stroncium- �s kalciumar�nya az �trend n�v�nyi �s h�startalm�nak megoszl�s�t mutat-
ja. A csontkollag�n sz�n- �s nitrog�nizotópos elemz�s�vel pedig megtudható, milyen 
n�v�nyeket fogyaszto  ak. 

A Magyarorsz�gon eddig m�g nem alkalmazo   paleoparazitológiai elj�r�sok meg-
ind�t�sa az �sat�sokon ve   talajmint�kban lelt �l"sk�d"maradv�nyok vizsg�lat�t teszi 
lehet"v�, melyb"l az "sk�rnyezet rekonstru�l�s�hoz szüks�ges ß óra- �s faunaeleme-
ken t�l az ember k�rnyezet�ben jelen l�v", illetve az egy�neket k�ros�tó bels" parazi-
t�kra is lehet k�vetkeztetni.

Az "sj�rv�nytani kutat�sok keret�ben DNS-vizsg�latok seg�ts�g�vel sz�mos fert"z" 
megbeteged�st, illetve ezek kórokozój�t sikerült kimutatni (cson  uberkulózis, sziÞ lisz, 
lepra). Ezek k�zül szeml�ltet�sk�nt kiemelhet" a tuberkulózis, mely az egyik leg"sibb 
megbeteged�sek k�z� tartozik. A betegs�g hagyom�nyos, makroszkopikus �s moleku-
l�ris biológiai módszerekkel is kimutatható a csontokon, illetve a csontokban. A v�ci 
Feh�rek templom�nak kript�j�ból a k�zelm�ltban felt�rt, 18–19. sz�zadból sz�rmazó, 
term�szetesen mumiÞ k�lódo   emberi maradv�nyok molekul�ris biológiai elemz�s�-
vel p�ld�ul sikerült kimutatni, hogy az eltemete  ek k�zel 70 sz�zal�ka fert"z�   volt 
tbc-vel (mely nem azt jelenti, hogy a betegs�g tünetei is megjelentek volna rajtuk, csak 
azt, hogy a betegs�g kórokozója benne volt a szervezetükben). A tuberkolózisról az 
1980-as �vekben m�g �gy gondolt�k, hogy kiszorul az emberis�get s�jtó megbeteged�-
sek sor�ból, napjainkban azonban �jra t�mad. Ez�rt aktu�lis a betegs�g eredet�nek �s 
j�rv�nyt�rt�net�nek kutat�sa.

Egyes n�pek etnogenezis�nek kutat�sa, popul�ciók rokons�gi viszonyainak meg-
hat�roz�sa sor�n egyre gyakrabban alkalmaznak molekul�ris genetikai módszereket. 
Ennek sor�n popul�ciógenetikai vizsg�latokra az anyai �r�kl"d�st mutató mitokond-
ri�lis DNS markereket vagy az apai �r�kl"d�s! Y kromoszom�lis szakaszokat, v�rs�-
gi-rokoni kapcsolatok felder�t�s�re pedig a sejtmagi (autoszom�lis) DNS markereket, 
illetve az azokban bek�vetkez" v�ltoz�sokat (mut�ciókat) vizsg�lj�k. Miut�n kimutat-
t�k, hogy a DNS gyakorlatilag minden biológiai maradv�nyban, �gy a r�g�szeti kor� 
csontokban �s a fogakban is meg"rz"dik, a genetika egy �j �ga születe  : az archeoge-
netika. Az archaikus DNS molekul�ris genetikai vizsg�lata kieg�sz�theti, kiterjeszt-
heti, meger"s�theti vagy c�folhatja a hagyom�nyos r�g�szeti �s embertani kutat�sok 
eredm�nyeit. Seg�ts�g�vel felt�rható az egyazon temet"be eltemete   egy�nek rokons�-
gi foka, m�s-m�s lel"helyr"l sz�rmazó csontleletek eset�ben pedig meghat�rozható az 
o   �l" popul�ciók rokons�gi viszonya. 2003–2004-ben egy NKFP-p�ly�zat keret�ben 
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az MTA R�g�szeti Int�zet keretein belül l�trej�   az Archeogenetikai Laboratórium, 
mely a Szegedi Biológiai K�zpont Genetikai Int�zet�nek kutatócsoportj�val együ  m!-
k�dve a K�rp�t-medence r�g�szeti kor� n�pess�geinek anyai �s apai �g� �sszet�tel�t, 
sz�rmaz�si vonalait vizsg�lja. Az eddigi kutat�sok sor�n els"k�nt a magyar "st�rt�net 
szempontj�ból kiemelked" jelent"s�g! 8–12. sz�zadi lel"helyekr"l sz�rmazó mint�k 
vizsg�lata t�rt�nt meg, �jabban azonban megkezd"d�   a neolitikum �s a r�zkor id"-
szak�ból sz�rmazó csontmint�k elemz�se is.
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Summary

Kitti K�hler
The place and role of physical anthropology 

in archaeological research

Archaeology utilizes a wide spectrum of scientiÞ c methods while examining the ma-
terial remains of human past. However, books on archaeology seldom mention the 
archaeology of humans themselves, their physical a  ributes and development. The re-
construction of the lives of those who le$  the relics behind is one of the main goals of 
archaeology: this fact is proven by the scientists of physical anthropology, who analyze 
human bones revealed on archaeological sites. 

The buried person’s sex and age at death can be deÞ ned by the anthropological 
analysis of the bones found. This can be used to create a demographic reconstruction 
with information on the proportions of births and deaths, the distribution of males 
and females, the age conditions of generations and the anticipated life expectancy. By 
assessing the metric and morphological characteristics of bones a kind of biological 
reconstruction is also possible, during which some physical a  ributes of buried indi-
viduals can be outlined, e. g. height and weight.

There are statistical examinations consisting of measuring and morphologically char-
acterizing skeletons that can help in di# erentiating between groups of once existing 
populations. These analyses result in historical consequences relating to the direction of 
their wandering and perhaps the origins of human communities. In some cases physical 
anthropology can conÞ rm or deny archaeological theories concerning certain cultures or 
ethnic groups or give new approaches to Þ nd the answers. Several details about lifestyle 
and diet can be revealed by assessing certain marks on bones and teeth. 

In the case of bone Þ ndings from cremated burials the information is limited com-
pared to skeletal burials. However, deÞ nition of sex, age and sometimes certain ill-
nesses is mostly possible. The size, colour and condition of bone parts reveal further 
information about the mode of calcination. 

Modern scientiÞ c methods in processing archaeological bone remnants are spread-
ing rapidly. A chemical analysis can reveal information about the diet of populations 
from di# erent ages. The DNA-analysis can show a number of contagious diseases (like 
bone tuberculosis, syphilis or leprosy). We can even deÞ ne the ethnogenesis and rela-
tions of certain populations by the methods of molecular genetics. Mytocondrial DNA 
markers showing maternal heritage or sections of Y chromosome from paternal herit-
age can be utilized for analyses in population genetics, while autosomal DNA markers 
and their mutations can be used for revealing family connections. The Laboratory of 
Archeogenetics was established within Institute of Archaeology, Hungarian Academy 
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of Sciences in 2003-2004. In cooperation with the Institute of Genetics, Szeged Biological 
Centre, the institute examines the maternal and paternal composition and lineage of 
the archaeological populations of the Carpathian Basin. During the research samples 
of the most important sites from the 8th–12th centuries were analyzed Þ rst, presently the 
assessment of Neolithic and Copper Age bone samples is in progress. 


