
KÖHLER K.: Physical Anthropological Analysis of a Prehisto-
ric Mass Grave at Balatonkeresztúr.
Abstract: During the rescue excavations preceding the const-
ruction of the M7 motorway, a prehistoric mass grave was
uncovered at the site of Balatonkeresztúr-Réti-dûlõ. The
remains of five children, two women and a man could be
identified in the grave. Beside the demographic description we
carried out a morphometrical analysis of the skeletons and
described the palaeopathological deformations of the remains.
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I. Bevezetés

A Balaton mentén húzódó M7-es autópálya építését
megelõzõ régészeti feltárások során 2003-ban
Balatonkeresztúr–Réti–dûlõ lelõhelyen (M7/S-35) Fábi-
án Sz. ásatása során egy olyan többes temetkezés ke-
rült feltárásra, amely nyolc emberi csontvázat tartalma-
zott.1 A 938-as számú gödör (B–938) környékén elsõ-
sorban késõ rézkori telepjelenségek és temetkezések,
míg ezektõl jóval távolabb a kora bronzkori Somogy-
vár-Vinkovci és kisapostagi kultúra objektumai, illetve
zsugorított csontvázas rítusú sírjai kerültek elõ. A töb-
bes temetkezés kultúrához, korszakhoz való kötése
problematikus, mivel a gödör betöltésébõl az emberi
maradványokon kívül egyéb leletanyag nem került elõ.
A feltárást vezetõ régész véleménye szerint az elteme-
tés rítusa, a halottak gödrön belüli elhelyezése, illetve a
környezõ objektumokban talált leletanyag alapján való-
színûbb, hogy e tömegsír a késõ rézkori megtelepe-
déshez köthetõ.2

Jelen tanulmányban a 938-as számú gödörben fel-
tárt nyolc egyén embertani maradványainak vizsgálati
eredményeit közöljük. Az embertani leletek közepes
megtartásúak. A felnõtt egyénekhez tartozó koponyák
arci része és bázisa többnyire töredékes és hiányos. A
vázcsontok megtartási állapota jobb, így a testmagas-
ság számításához szükséges hosszúcsont mérések el-
végezhetõek voltak. A feldolgozás során a felnõttek ne-
mének meghatározását a koponyákon és a vázcsonto-
zaton megfigyelhetõ metrikus és morfológiai jellegek
vizsgálata alapján végeztük el.3 Felnõttek elhalálozási
életkorát a Nemeskéri és munkatársai által kidolgozott
módszer, továbbá a fogak kopásának mértéke alapján
becsültük meg.4 Gyermekek elhalálozási életkorának
meghatározásánál a fogak fejlõdésére kidolgozott sé-
mákat, valamint a hosszúcsontok méretét vettük
figyelembe,5 míg a juvenis korúak esetében az epip-
hysis-záródási táblákat használtuk.6 Felvettük a kopo-
nyák és a hosszúcsontok metrikus adatait,7 mely alap-
ján kiszámoltuk a fontosabb indexeket és elvégeztük a

kategóriákba sorolást,8 illetve a hosszúcsontok mérete
alapján kiszámoltuk a testmagasságot.9 Továbbá leje-
gyeztük a csontokon makroszkópikusan észlelhetõ pa-
tológiás eseteket10 és az anatómiai variációkat.11

II. A leletek leírása

S-14 – 7–8 éves gyermek: A viszonylag jó megtar-
tású koponyából és vázcsontokból álló lelet esetében
az elhalálozási életkort a fogazat és a hosszúcsontok
hossza alapján állapítottuk meg.

S-15 – 21–23 éves nõ: (1. kép) A közepes megtar-
tású koponyából és vázcsontokból álló lelet esetében
az elhalálozási életkort a synchondrosis sphenoo-
ccipitalis, valamint az epiphysisfugák elcsontosodása
alapján állapítottuk meg. A sexualizációs érték gyengén
kifejezett (-0,43). Az agykoponya az abszolút méretek
szerint rövid, széles, indexek szerint hyperbrachykran
kategóriájú; az agykoponya körvonala norma verti-
calisban szferoid, norma occipitalisban ház alakú; a tar-
kó mérsékelten curvoccipital profilú. Az igen széles
homlok eurymetop indexû. Az arc és a felsõarc abszo-
lút méretek szerint alacsony. Az orrüreg leptorrhin inde-
xû. (1. sz. táblázat) A glabella 2-es, a protuberantia
occipitalis externa 1-es, a spina nasalis anterior 3-as
fokozatú. A fossa canina sekély, az apertura piriformis
alsó széle anthropin, az alveoláris prognathia mérsé-
kelt. A hosszúcsontok mérete alapján számított termet
a magas kategóriába esik. (2. sz. táblázat) Fejlõdési
rendellenesség: Veleszületett csipõficam (luxatio coxae
congenita) figyelhetõ meg mindkét femuron és a me-
dencén. A rendellenesség lényege, hogy a combcsont-
ok feje nem illeszkedik a medence izületi vápájába, ha-
nem azon kívül, helyzetét változtatva mozog. Mindkét
combcsont feje erõsen deformálódott, a diaphysisek el-
vékonyodtak. A töredékes csípõlapátokon, a medence
izületi vápájának peremén szintén jól láthatók a beteg-
ségre jellemzõ elváltozások. Az alsó lábszár csontjai
közül elsõsorban a fibulák megvastagodása utal a be-
tegségre, illetve a megváltozott járásra. Fogazat: A
megõrzõdött 32 fogon caries nincs. Az abrázió mértéke
2-es fokozatú.

S-16 – 35–44 éves nõ (?): A lelet közepes megtar-
tású koponyából és viszonylag jó megtartású vázcson-
tokból áll. Az elhalálozási életkort a facies symphyseos
ossis pubis felszínének bordázottsága, a humerus
proximális epiphysisének trajectóriuma, valamint a fo-
gak kopása alapján állapítottuk meg. A koponyán meg-
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1. kép: Juvenis korú nõ koponyája (S-15)



figyelhetõ nemi jellegek többsége mérsékelten férfias
jellegû, de a vázcsontozat jellegei (gracilitás, abszolút
méretek, femur caputja, medence) egyértelmûen nõies
karakterûek. Ez a kettõség megmutatkozik az indiffe-
rens sexualizációs érték esetében is (±0,00). Az agyko-
ponya az abszolút méretek szerint rövid, igen széles;
hyperbrachycran indexû; körvonala norma verticalis-
ban szfenoid, norma occipitalisban ház alakú; a tarkó
mérsékelten curvoccipital profilú. A homlok az abszolút
méretek szerint középszéles, indexek alapján (hyper)
stenometop kategóriájú. (1. sz táblázat) A glabella 2-es,
a protuberantia occipitalis externa 1-es fokozatú, a fos-
sa canina mély, az apertura piriformis alsó széle
anthropin, az alveolaris prognathia mérsékelt. A hosz-
szúcsontok mérete alapján számított termet a kisköze-
pes kategóriába esik. (2. sz táblázat) Anatómiai variá-
ció: A koponyán a lambdavarrat mindkét oldalán
varratcsontocskák láthatók (ossa wormiana). Az utolsó
ágyéki csigolya a keresztcsonthoz csontosodott
(sacralisatio). Patológia: Mindkét calcaneuson fokozott
terhelés okozta tarajos csontkinövések figyelhetõk meg
(entesopathia). Fogazat: A 31 megõrzõdött fogon
caries nincs. A fogakon kismértékû fogkõ látható. Az
abrázió 4-es fokozatú.

S-17 – 26–35 éves férfi: (2. kép) A lelet közepes
megtartású koponyából áll, melynek arci része és bázi-
sa töredékes. A vázcsontok viszonylag jó megtartású-
ak. Az egyén elhalálozási életkorát a facies symphy-
seos ossis pubis felszínének bordázottsága, a hume-
rus proximális epiphysisének trajectóriuma, valamint a
fogak kopása alapján állapítottuk meg. A sexualizációs
érték átlagos (+0,70). Az agykoponya az abszolút mé-
retek szerint rövid, széles, hyperbrachykran kategóriá-
jú; körvonala norma verticalisban szfenoid, norma
occipitalisban bomba alakú; a tarkó planoccipital profi-
lú. A középszéles homlok stenometop indexû. (1. sz
táblázat) A glabella 3–4-es, a protuberantia occipitalis
externa 2-es fokozatú, az apertura piriformis alsó széle
fossa praenasalis jellegû. A számított termet a magas
kategóriába esik. (2. sz táblázat) Anatómiai variáció: A
koponyán a lambdavarrat bal oldalán több közepes,
jobb oldalán egyetlen kisebb méretû csontocska látha-
tó (ossa wormiana). Fejlõdési rendellenesség: A ke-
resztcsont alsó szakaszán a csigolyívek nem záródtak
(incomplete sacrum bifidum). Patológia: Mindkét
calcaneuson, valamint a tibián a túlzott igénybevétel
következtében csonttüskék alakultak ki (entesopathia).
A bal oldali medencelapát belsõ oldalán 1,8×1,8 cm
nagyságú kimaródás látható, mely esetleg egy tumor
(?) áttéteként keletkezhetett. Fogazat: A megõrzõdött
31 fogon caries nincs. Az alsó állkapocs metszõfogain
kismértékû fogkõ látható. Az abrázió mértéke 3-as fo-
kozatú.

S-18 – 3–4 éves gyermek: A lelet közepes megtar-
tású koponyából és töredékes, hiányos vázcsontokból
áll. A halálozási életkort a fogazat és a hosszúcsontok
mérete alapján becsültük meg.
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1. sz. táblázat – Fõbb koponyaméretek és indexek.
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2. kép: Adultus korú férfi koponyája (S-17)



S-19 – 9–10 éves gyermek: A töredékes koponyá-
ból és vázcsontokból álló lelet esetében az elhalálozá-
si életkor becslése a fogazati status és a hosszúcson-
tok mérete alapján történt. Anatómiai variáció: A
lambdavarrat mindkét oldalán varratcsontocskák talál-
hatók (ossa wormiana).

S-20 – 1,5–2 éves gyermek: A lelet rossz megtartá-
sú koponyából és töredékes, hiányos vázcsontokból
áll. Az elhalálozási életkort a fogazati status és a
humerus hossza alapján állapítottuk meg. Patológia: A
hosszúcsontokon, elsõsorban az izomtapadási helyek
mentén gyulladásos folyamat okozta elváltozások fi-
gyelhetõk meg. A koponyán több helyen (a jobb oldali
tuber frontale környékén, valamint a jobb oldali
parietalén) porotikus elváltozás nyomai láthatók, me-
lyek esetleg összefüggésben állhatnak a hosszúcson-
tokon megfigyelt jelenséggel.

S-21 – 2 év körüli gyermek: A töredékes koponyá-
ból és hiányos, töredékes vázcsontokból álló lelet ese-
tében az elhalálozási életkort fogak hiányában a tibia
hossza alapján becsültük meg.

III. A vizsgálat eredményeinek összegzése

A Balatonkeresztúron elõkerült többes temetkezés-
bõl öt gyermek, egy férfi és két nõ embertani maradvá-
nyai kerültek elõ. A gyermekek nagy száma nem meg-
lepõ, mivel a késõ rézkori badeni kultúra idõszakától
kezdõdõen a többes temetkezések többségében elõ-
fordulási arányuk általában magasabb, mint a felnõtte-
ké. Joggal merül fel a kérdés, vajon volt-e bármiféle ro-
koni kapcsolat a balatonkeresztúri gödörben, illetve sír-
ban talált egyének között, hiszen az eltemetettek akár
egy családdal is azonosíthatók lennének. Ennek a fel-
nõttek esetében jelentkezõ halálozási adatok nem
mondanak ellent. Esetleges vérségi kapcsolatok meg-
állapítása az öröklõdõ epigenetikai jellegek, anatómiai
variációk minden egyénnél történõ nyomon követésé-
vel lehetséges lenne.12 A balatonkeresztúri csontokon
csupán egy jelleg (lambdavarrati csontocskák) fordult
elõ több egyénnél. Mivel azonban ez a jelleg más õsko-
ri sorozatok esetében is magas elõfordulási aránnyal
jelentkezik, így el kell fogadnunk, hogy ez nem alkal-
mas vérségi kapcsolatok tisztázására. Az esetleges ro-
koni kapcsolatok megállapítását az archeogenetikai
vizsgálatoktól is várhatjuk. A molekuláris biológiában
használatos autoszómális és ivari jellegek segítségével
ugyanis egyértelmûen megállapítható, vagy kizárható a
vér szerinti családi kapcsolat.13

Többes temetkezésekkel kapcsolatban a magyará-
zatok között gyakran elõfordulnak a rituális gyilkosság-
ra, háborúskodásra, járványokra vonatkozó magyará-
zatok, utalva több egyén közel egyidejû halálára, illetve
eltemetésére. Mivel a balatonkeresztúri tömegsírba a
halottak mellé nem helyeztek mellékletet, továbbá nem
találtak semmiféle különös kísérõjelenséget (pl. hamus
réteg, pörkölõdés stb.), ezért a temetkezés rituális jel-
lege nem bizonyítható. Szintén az áldozati jelleg ellen

szól, hogy a csontmaradványokon semmiféle halál
után történõ rituális beavatkozásra (csonkításra, pörkö-
lésre stb.) utaló nyom nem fordult elõ. Az erõszakos
halál teóriájához a csontokon észlelhetõ kóros esetek
regisztrálása, halált okozó sérülések (vágások, ütések,
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S-15
nõ

S-16
nõ (?)

S-17
férfi

Martin No d s d s d s

CLAVICULA

1. 149 - 134 - 155 -

6. 35 34 26 - 37 36

HUMERUS

1. 333 331 286 281 - 330

2. 329 325 283 276 - 325

4. 61 60 54 52 61? 62

5. 21 20 17 17 23 22

6. 17 47 14 13 17 17

7. 60 59 49 47 61 61

10. 45 44 37? 36 - 46

RADIUS

1. - 273 - 217 268 267

4. 14 13 13 12 15 15

5. 12 12 9 9 12 12

ULNA

1. - - - - 289 290

11. 18 19 15 15 20 21

12. 15 16 12 11 18 17

FEMUR

1. *445? *450? 385 397 461 464

2. *443? *442? 385 394 459 458

6. 27 26 25 24 30 30

7. 21 21 24 23 25 26

8. 75 74 77 74 85 86

9. 24 22 26 27 32 34

10. 21 20 20 23 25 24

19. - - 41 41 48 48

21. - - - - 77 -

TIBIA

1 387? 385 310 311 - 389

1b - 384 311 313 - 388

3. - - 52 55 73? 74

8a 32 33 29 27 33 34

9a 23 23 19 19 24 23

10b 65 64 63 63 73 72

FIBULA

1. - 373 - - - 360?

TESTMAGASSÁG

Sjøvold 174,2 151,2 173,5

2. sz. táblázat – Fõbb vázcsontméretek és számított
testmagasság.

* Veleszületett csípõficam következtében a femurok hosszú-
sági adatait a testmagasság számításakor nem vettük figye-
lembe.
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törések stb.) megfigyelése nyújthat segítséget. Anya-
gunkban azonban erre utaló nyomokat sem találtunk.
Felmerül a lehetõsége annak is, hogy esetleg valami-
lyen járványos betegségben pusztultak el a tömegsírba
temetett egyének. Ezeknek azonban csupán egy része
jár a csontokat érintõ elváltozásokkal, továbbá ha a
kórfolyamat gyors, akkor a szervezetnek egyszerûen
„ideje sincs” létrehozni ezeket a csontelváltozásokat.
Ilyen betegségre utaló elváltozásokat szintén nem ta-
láltunk a csontokon, ezzel azonban még nem zárhatjuk
ki annak lehetõségét, hogy valamilyen járvány áldoza-
tait temették el a tömegsírba. A balatonkeresztúri cson-
tokon megfigyelt elváltozások elsõsorban a fejlõdési
rendellenességek (csípõficam, csigolyaív záródási hi-
ány), illetve fokozott terhelés (pl. sok gyaloglás stb.)
eredményeként létrejövõ elváltozások (entesopathia)
kategóriájába sorolhatók.

Tipológiai szempontból a balatonkeresztúri leletek
egyértelmûen és kizárólagosan a brachymorph típus-
variáns körébe tartoznak, melyen belül a planoccipitális
(S-17), illetve a curvoccipitális tarkóprofilú (S-15) típus
is elõfordul. Ezek közül a curvoccipitális tarkóprofilú al-
pi típus már az õskor korábbi szakaszaiban is jelen volt
a Kárpát-medencében, így megtalálható a késõ neoliti-
kus lengyeli, továbbá a késõ rézkori badeni kultúra po-
pulációjában is.14 A planoccipitális tarkóprofilú taurid
(„Glockenbecher”) típus kárpát-medencei megjelené-
sét a kutatás ugyanakkor a kora bronzkorban megjele-
nõ harang alakú edények népcsoportjához köti.15 A ha-
rangedények népével régészetileg bizonyítottan kap-
csolatban álló északnyugat kárpát-medencei Gáta-
Wieselburg kultúra népességében a domináns gracilis
mediterrán és alpi típus mellett jelenik meg e kompo-
nens.16 Ugyancsak kimutatható jelenléte a dunántúli
kisapostagi kultúra populációjában is.17 Ez pedig, a ré-
gészeti adatokkal ellentétben, arra enged következtet-
ni, hogy a harangedények népessége keveredhetett az

autochton lakossággal, illetve felveti annak lehetõsé-
gét, hogy a kisapostagi népcsoportok körében találha-
tó taurid típusú egyedek a Harang alakú edények nép-
ének leszármazottai lehettek.18 A Vörs-Battyányi disz-
nólegelõ19 és az Ordacsehi-Csereföld20 lelõhelyen fel-
tárt és feldolgozott kisapostagi embertani leletek arról
tanúskodnak, hogy a dolichokran agykoponyájú egyé-
nek mellett mind a curvoccipitális, mind a planoccipi-
tális tarkóprofilú brachykranok megtalálhatók. A mini-
mális leletanyag alapján azonban még nem eldönthetõ,
hogy a kultúra népességén belül mely típusok, milyen
részesedési aránnyal fordultak elõ, illetve mely típus te-
kinthetõ a legáltalánosabbnak. A szintén kora bronzko-
ri Somogyvár-Vinkovci kultúra népességének taxonó-
miai képe is viszonylag kevés lelet alapján ismert. Az
Ordacsehi-Csereföldek lelõhelyen21 feltárt embertani
maradványok valamely brachymorph típusvariáns kö-
rébe tartoztak, míg a 61-es út Kaposvárt elkerülõ
szakaszán22 feltárt leletek a gracilis, alacsony termetû,
alacsony arcú eurydolichomorph típust képviselik.

Habár a balatonkeresztúri tömegsírban feltárt csont-
maradványok esetében kérdéses, hogy mely kultúra
népességét is reprezentálják, tekintettel a planocci-
pitális tarkóprofilú brachykran, ún. taurid típusú kopo-
nya elõfordulására – mely a kora bronzkort megelõzõ
idõszakban nem fordult elõ a Kárpát-medencében –, a
feltárt tömegsír kronológiai, kulturális hovatartozását az
antropológiai párhuzamok alapján inkább a kora bronz-
kori populációk valamelyikének körébe lehetne sorolni.
Ezt a megállapítást úgy tûnik az is alátámasztja, hogy
a késõ rézkori (bolerázi) baden kultúra embertani lele-
tei között ilyen típusú koponyák (az újabb feltárt és fel-
dolgozott leletek figyelembevételével) még nem fordul-
tak elõ. A tömegsír kulturális / kronológiai hovatartozá-
sát illetõen (késõ rézkor? kora bronzkor?) a megnyug-
tató választ a 14-es vizsgálati eredmények adhatják
majd meg.
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Irodalom



In 2003, during the rescue excavations preceding the
construction of the M7 motorway, a prehistoric mass grave (B-
938) containing the remains of five children, two women and a
man was uncovered at the site of Balatonkeresztúr-Réti-dûlõ.
The dating of the burials is problematic, since beside the
human remains no other finds were discovered in the pit.
Based on the burial rite and the material from the nearby
features the mass grave can probably be dated to the Late
Copper Age. This, however, seems to be contradicted by the
results of the physical anthropological analysis.
All three adults belong undoubtedly to the brachymorph
typological variant. The man S-17 is a Taurid type with

planoccipital nape profile, while the female skulls S-15 and S-
16 belong to the Alpine type with curvoccipital nape profile.
The latter appears in the earlier phases of the prehistory of the
Carpathian Basin, among others in the population of the Late
Copper Age Baden culture as well. The Taurid type, however,
is first attested here in the population of the Early Bronze Age
Bell Beaker culture. Later on this component can be found in
the population of other Early Bronze Age populations as well,
e.g. in the Gáta-Wieselburg and Kisapostag cultures.
Consequently, it seems that the physical anthropological
parallels of the skeletons in the mass grave would support a
date in the Early Bronze Age.

The Physical Anthropological Analysis of the Prehistoric Mass Grave at
Balatonkeresztúr
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