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Köhler, K.: Biological reconstruction of the Late Neolithic Lengyel Culture. Between 

2006 and 2009 salvage excavations preceding the construction of M6 Motorway, a settlement 

and related cemetery of nearly 2400 graves of the Late Neolithic-Early Copper Age Lengyel 

culture have been excavated at the site of Alsónyék-Bátaszék, in southeastern Transdanubia. 

The present study considers the northern, the so-called 010/B part of the cemetery, comprising 

862 graves. According to current archaeological consensus in the formation of the Lengyel 

culture the chronologically earlier Central European Linearbandkeramik culture (LBK) played 

a crucial role, but can not be exluded an infiltration or migration of new populations during 

this time period from the south, southeastern. The present dissertation has been designed to 

investigate this fundamental question, based on the morphometric, taxonomic and 

craniometric comparative analyses of the human remains unearthed at the the site. In addition, 

I completed a detailed demographic analysis and publicate the frequency data of pathological 

and dental alterations.  

Bevezetés 

A Dunántúlon elterjedt késő neolitikus-kora rézkori lengyeli kultúra népességének 

embertani arculata jól ismert, annak köszönhetően, hogy temetkezései viszonylag nagy 

számban kerültek elő, melyek jelentős részét antropológiailag Zoffmann (1968, 1969-1970, 

2004, 2012) dolgozta fel. A kultúra kialakulásában a jelenleg elfogadott régészeti álláspont 

szerint a megelőző közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának népe játszott meghatározó 

szerepet, melyet a két művelődés elterjedési területének nagyfokú egybeesése is igazolni 

látszik. A kései neolitikum emlékanyagában azonban olyan déli, délkeleti hatások is 

kimutathatók, amelyek alapján újabb népcsoportok beáramlása (vagy beszivárgása) sem 

zárható ki (Kalicz 2001). A népesség eredetével kapcsolatban az embertani irodalomban is 

többféle elképzelés ismert. Ezek között az alapvető különbség az autochton lakosság 

továbbélésének (Szathmáry 1980, 1981, Zoffmann 2004), illetve újabb népcsoportok déli, 

délkeleti irányból történő bevándorlásának eltérő mértékében van (Kővári és Szathmáry 2001, 

Kővári 2008). Munkám során az Alsónyék-Bátaszék lelőhelyen feltárt temetőrész embertani 

anyagának morfometriai, taxonómiai, valamint kraniometriai összehasonlító vizsgálatával 

elsősorban erre az alapvető kérdésre kerestem a választ. Emellett az egyes kóros 

elváltozásokat és a fogazati megbetegedéseket részletes gyakorisági adatokat közreadva 

elemeztem, elősegítve ezzel a későbbi összehasonlító vizsgálatok elvégzését (Pap 2012). 

A vizsgálat anyaga 

2006 és 2009 között az M6-os autópálya építését megelőző feltárások során a délkelet-

dunántúli Alsónyék-Bátaszék lelőhelyen a lengyeli kultúra kiterjedt települése és közel 2400 

temetkezése került elő. A lelőhely nagysága a feltárás, valamint a doktori iskolába történő 

jelentkezésem, illetve témaválasztásom kezdetén még nem volt ismert és az is csak jóval 

később derült ki, hogy a különböző nevű feltárási területek ugyanahhoz a késő neolitikus-kora 



 2 

rézkori telephez és a hozzá tartozó temetőhöz tartoznak (Zalai-Gaál és Osztás 2009, Gallina 

és mtsai 2010). Így viszont a teljes anyag feldolgozása antropológiai szempontból jelentősen 

meghaladta volna a doktori disszertáció adta időbeli és terjedelmi korlátokat. Ezért a feltárt 

temetkezések közül tanulmányomban az északi, ún. 010/B részen előkerült 862 sír embertani 

feldolgozásának eredményeit mutatom be. Az elemzett embertani széria mind mennyiségét 

tekintve, mind a korábbi, neolitikumból származó más tanulmányokban szereplő 

sorozatok/sorozattöredékek esetszámával összevetve egyértelműen kiemelkedő jelentőségű. A 

vizsgálati eredmények pedig, annak ellenére, hogy nem a teljes temető embertani anyagán 

alapulnak, jelentősen módosíthatják a lengyeli kultúra népességére vonatkozó eddigi 

ismereteket.   

A felhasznált módszerek 

A biológiai életkor becslésére infans és juvenis korcsoportúaknál a Schour és Massler 

(1941), a Stloukal és Hanáková (1978), a Ferembach és mtsai (1979), a Schinz és mtsai 

(1952), az Ubelaker (1989), valamint a Bernert és mtsai (2007) által kidolgozott módszereket 

használtam. Felnőtteknél Todd (1920), Nemeskéri és mtsai (1960), Miles (1963), Szilvássy 

(1978), Işcan és mtsai (1985), továbbá Meindl és Lovejoy (1985) útmutatásai alapján 

becsültem meg az életkort. A morfológiai nemet Éry és mtsai (1963) módszerét követve 

állapítottam meg. A halandósági adatok kiértékeléséhez Acsádi és Nemeskéri (1970) 

munkáját használtam. Az anatómiai variációkat Finnegan (1972), Hauser és De Stefano 

(1989), valamint Saunders (1978) munkája alapján vizsgáltam. A metrikus és a morfológiai 

elemzést Martin és Saller (1957), valamint Alekszejev és Debec (1964) útmutatásai szerint 

végeztem. A tesmagasságot Pearson-Rösing (Rösing 1988), Sjøvold (1990) és Bernert (2005) 

alapján becsültem. A taxonómiai elemzéshez Lipták (1962, 1965) munkáit használtam. A 

kraniometriai alapokon történő összehasonlítás során a népességeket a férfiak és a nők 10 

koponyaméretének átlagával jellemeztem, melyeket Alekszejev és Debec (1964) 

átlagszórásaival standardizáltam. Az összehasonlítás során a vizsgált sorozatok közti 

közvetlen távolságértékekeket vettem alapul az Euklidészi, a Csebisev, a Penrose távolság, 

valamint a Pearson korrelációs mátrix alkalmazásával (Penrose 1954, Rahmann 1962). A 

szignifikáns hasonlóság határát minden távolságszámító módszer esetében 0,1, 0,5 és 1%-os 

százalékos szignifikancia szintnél elemeztem. A megfigyelt kóros elváltozásokat a Steinbock-

féle (1976) rendszerezés szerint vizsgáltam. A szájpatológiai elemzés során lejegyeztem a 

premortem fogvesztéseket, a szuvas fogak, a cysta-k/abseccus-ok és a hypoplasia-s 

elváltozások számát. 

Célkitűzések 

Az értekezésben az alábbi kérdésekre kerestem a választ. 

- Milyen volt az alsónyéki népesség demográfiai képe? Hasonlítanak-e a vizsgált széria 

demográfiai mutatói a lengyeli kultúra körébe tartozó egyéb népességeknél megfigyeltekhez? 

- Számos lelőhelyen a temetkezések a lengyeli kultúra településeinek nem használt részén, 

a házak között elhelyezkedve kisebb-nagyobb csoportokat képeztek, amely alapján feltételezi 

a kutatás, hogy az oda eltemetettek valamilyen (valószínűleg rokoni/vérségi alapú) szűkebb 

társadalmi csoportot alkottak. Igazolható-e ezeknek a csoportoknak családi alapon történő 

rendeződési elve a demográfiai jellemzők és a csontokon megfigyelhető öröklődő anatómiai 

variációk segítségével?  

- Milyen lehetett a lengyeli kultúra népességének embertani arculata? Mennyiben 

változtatja meg, illetve megváltoztatja-e egyáltalán eddigi ismereteinket e nagy sírszámú 

temető(rész) embertani feldolgozása?  

- Kimutatható-e embertani kapcsolat a lengyeli kultúra és a területén élt, korábbi 

népességek között? Bizonyítható-e a feltételezett kontinuitás a neolitikum korábbi 



 3 

szakaszaiban itt élt népességekkel, vagy a Dunántúl kései neolitikumában új embertani 

komponens megjelenésével számolhatunk? 

- Milyen hasonlóságok vagy különbségek mutathatók ki a Kárpát-medence nyugati és 

keleti területein egy időben élt népességek embertani arculatában?  

- Milyen lehetett az alsónyéki népesség általános egészségi állapota? Milyen 

megbetegedések fordultak elő a leggyakrabban, és azokból milyen életmódra tudunk 

következtetni?  

- Milyen volt az ide temetkező népesség szájpatológiai státusza? Milyen következtetések 

vonhatók le ennek alapján a korabeli táplálkozási szokásokra és életkörülményekre nézve? 

- Az Alsónyéken megfigyelt, nagyméretű, oszlopszerkezetű sírokba gazdag melléklettel 

eltemetett egyének főbb embertani jegyeik tekintetében elkülönülnek-e a szokványos módon 

elhantolt többi egyéntől? Kimutatható-e körükben bármiféle eltérő antropológiai vonás, 

életmódbeli különbség, mely eltérő eredetüket, esetleg társadalmon belüli kiemelt helyzetüket 

igazolhatja?  

Következtetések 

A célkitűzésben megfogalmazott kérdések alapján az alsónyéki széria embertani 

feldolgozásának eredményei az alábbiak szerint összegezhetők. 

A demográfiai analízis rávilágít arra, hogy az alsónyéki népesség más, a korszakban élt 

népességekhez képest irreálisan kedvező halandósági mutatókkal rendelkezik. Az előzetesen 

várt értékekhez képest alacsony a 0-1 évesek részaránya (1,0%), amely következtében a 

születéskor várható átlagos élettartam (ex
o
) korrekció nélküli értéke igen magas (32,61 év). 

Alacsony az infans I. és II. korúak előfordulása is (9,1% és 8,0%). Felnőttek körében a 

megszokottól eltérően nagyjából egyforma arányt képviselnek az adultus és maturus korúak 

(36,7%-ot és 36,8%-ot), és elenyésző a senilis korcsoportúak részesedése (0,2%).  

A csecsemő/újszülött halottak alacsony előfordulása szinte minden, a lengyeli (és egyéb 

őskori) kultúrához tartozó temetőben megfigyelhető, az alsónyéki adatok ehhez a 

tendenciához illeszkednek. Az infans I. és II. korúak részaránya a többi lengyeli lelőhelyen 

azonban nem alacsony, hanem nagyjából az előzetesen várható értékeket mutatja. A 

gyermektemetkezések Alsónyéken is megfigyelhető alacsony előfordulása általános jelenség 

az őskori szériák esetében, melyet a kutatás elsősorban apróbb csontjak könnyebb 

pusztulásával, vagy sekélyebben megásott sírjaik erózió, földmunkák, stb. általi pusztulásával 

magyaráz. 

Felnőttek esetében a történeti népességek körében általánosan megfigyelhető, előzetesen 

várt magasabb adultus és alacsonyabb maturus korú elhalálozásokkal szemben a lengyeli 

szériák többségében magasabb maturus kori mortalitási arány figyelhető meg. A jelenség oka 

egyelőre még tisztázatlan. 

A férfiak és a nők aránya egyetlen lengyeli temető esetében sem kiegyenlített, szinte 

mindegyikre nőtöbblet jellemző. Magasabb előfordulási arányukra magyarázatként a nem 

meghatározási módszer hibája, kultikus szokás, többnejűség, a férfiak lakóhelytől távol 

bekövetkezett halála, stb. szolgálhat. 

A temetőrészben régészetileg körvonalazott sírcsoportok demográfiai mutatóik alapján 

nem felelnek meg egy-egy tényleges, vérségi alapon szerveződő családi egységnek. Kevés 

ugyanis azoknak csoportoknak a száma, melyekben a gyermekek előfordulási arányát, a 

nemeket és az életkori megoszlást, vagy a sírok elhelyezkedését figyelembe véve rokoni 

alapon rendeződő temetési rend lenne kimutatható.  

A csoportok családokkal való azonosítását az öröklődő anatómiai variációk vizsgálatával is 

kiegészítettem. Bizonyos esetekben e jellegeknek az egymás mellé temetett egyének 

koponyáján való manifesztálódása alapján elképzelhető a vérségi/rokoni kapcsolatok szerinti 

temetési rend, a demográfiai aránytalanságok miatt azonban ez számos csoport esetében nem 
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igazolható teljes bizonyossággal. Az így nyert megállapításokat a későbbiekben a 

temetkezések relatív és abszolút kronológiai időrendjének a meghatározásával, valamint 

molekuláris biológiai vizsgálatokkal lehet majd megerősíteni vagy cáfolni.  

Az alsónyéki népesség morfometriai vizsgálata a sorozat nagyfokú heterogenitását, azon 

belül a dolicho-, hyperdolichokran agykoponyájú és leptoprosop arcú egyének dominanciáját 

mutatja. Az egyes méret- és indexadatok mozaikszerű keveredése az egyének konkrét 

variánsokba történő besorolását nem tette lehetővé.  

A vizsgált széria taxonómiai analízisének eredményeit összehasonlítva az eddig 

feldolgozott lengyeli embertani szériákkal megállapítható, hogy a korábban feltételezett 

(Nemeskéri 1961, Szathmáry 1981, Zoffmann 1968, 1969-1970, 2001) atlantomediterrán és 

nordoid típusok kultúrán belüli túlsúlya az alsónyéki sorozattöredék feldolgozása nyomán már 

nem tartható, mivel a vizsgálati anyagban a gracilis mediterrán variáns dominanciája 

mutatható ki. Mindez alapvetően megváltoztatja eddigi ismereteinket a lengyeli kultúra 

népességének embertani összetevőit illetően. 

A népesség eredetének kérdését a koponyaméretek átlagán alapuló biológiai 

távolságszámító módszerek alapján (Penrose, Euklidészi és Csebisev távolság, Pearson 

korrelációs mátrix) igyekeztem megválaszolni. A vizsgálatba bevont 38 férfi és 26 női 

Kárpát-medencei, észak-, kelet-, közép-, dél- és délkelet-európai, valamint közel-keleti neolit 

és rézkori koponyasorozat közül az alsónyéki populáció csak igen kevéssel mutatott 

szignifikáns hasonlóságot. Az alsónyéki nők egy szigorúan megvont (0,1%-os és 0,5%-os) 

szignifikancia szinten belül, valamennyi alkalmazott távolságszámító módszer szerint a 

lengyeli kultúra mórágyi sorozatával, a közép-európai vonaldíszes kerámia művelődésének 

bruchstedti temetőjével, valamint összevont csehországi sorozatával mutattak szignifikáns 

kapcsolatot. A férfiaknak a Penrose és az Euklidészi módszert használva még az igen tág, 1%-

os szignifikancia szinten belül sem volt kapcsolata egyetlen szériával sem, míg a Csebisev 

távolságszámítás és a Pearson korrelációs módszer ezen a szinten már olyan nagy hasonlósági 

kört eredményezett, melyek a régészeti és embertani szakirodalom adatai alapján 

értelmezhetetlenek. Összességében az alsónyéki széria kraniometriai összehasonlító 

vizsgálata megerősítette a korábban Zoffmann által elvégzett Penrose-féle distancia-analízis 

eredményeit (Zoffmann 1984, 1992, 2004), mely szerint a késő neolitikus-kora rézkori 

lengyeli kultúra népének biológiai eredete helyi, autochton (közép-európai vonaldíszes) 

népességekre vezethető vissza.  

Fontos kérdés, hogy milyen azonosságok, illetve különbségek mutathatók ki a Kárpát-

medence nyugati és keleti térfelén egy időben élt népességek embertani arculatában. Míg 

Szathmáry (1981) a tiszai kultúra népességét részben délről eredeztette, addig ezt Zoffmann 

(1992, 2004) kizárta. Véleménye szerint a lengyeli és a tiszai kultúra genetikailag igen közeli 

kapcsolatban állhatott egymással, ami a kései neolitikum során a Kárpát-medencén belül 

kisebb-nagyobb népmozgásokra utalhat (Zoffmann 1992). A kraniometriai alapú 

összehasonlító vizsgálatok szerint az alsónyéki női széria 0,5%-os szignifikancia szinten a 

Penrose és az Euklidészi távolság alapján nem mutat szignifikáns hasonlóságot a tiszai kultúra 

népességével, míg a Csebisev távolság és a Pearson korrelációs mátrix alapján ugyanezen a 

szinten belül már kimutatható a kapcsolat. Az alsónyéki férfi sorozat egyetlen 

távolságszámító módszer alapján sem kötődik a tiszai kultúra népességéhez. Fenti 

eredmények ellenére azonban – csak egy szigorúan megvont szignifikancia szinten túl (!) – 

még mindig a tiszai kultúra mutatja a legközelebbi kapcsolatot az alsónyéki sorozattal. 

A széria részletes, gyakorisági adatokat közlő paleopatológiai feldolgozásának eredményei 

szerint a traumás elváltozások, a nem specifikus gyulladások, továbbá a degeneratív ízületi 

elváltozások száma nem túlságosan magas. Ezzel szemben a haematológiai rendellenességek 

közül a cribra orbitalia a gyermekek körében igen nagy előfordulási aránnyal mutatható ki, 

mely vélhetően a vashiányos táplálkozással hozható összefüggésbe. A felnőttek körében 
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megfigyelt leggyakoribb elváltozásnak a postcranialis vázon, elsősorban a sarokcsonton és a 

térdkalácson jelentkező enthesopathia-k bizonyultak, melyek kialakulása a sok helyváltoztató 

mozgással járó, mobilabb életmóddal hozható összefüggésbe.  

A feldolgozás során néhány ritkább vagy kiemelkedő jelentőségű, illetve diagnosztikai 

problémákat felvető elváltozás is előfordult. Ezek közé tartoztak a jóindulatú csontdaganatok, 

az ún. patológiás szülés esetei, továbbá a gerinc elülső hosszanti szalagjának 

elcsontosodásával járó DISH-gyanús esetek. Paleopatológiai szempontból talán a 

legfontosabb leletet az egyik oszlopszerkezetes sírba eltemetett egyén maradványai képezik, 

akinek a gerincoszlopán a tuberkulózis klasszikus csonttani tünetei voltak megfigyelhetőek. 

Jelentősége abban rejlik, hogy a Kárpát-medencéből a tiszai kultúra Hódmezővásárhely-

Gorzsa lelőhelyéről származó, a betegség kezdeti stádiumát mutató leletek mellett ez a 

második legkorábbi esetleírás (Masson 2011). 

A szájpatológiai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az alsónyéki 

népesség átlagos fogstátusszal rendelkezett. A fogszuvasodások, valamint annak 

következményei, a cysta-k és az abscessus-ok alacsony előfordulási aránya a szájhigiénia 

megfelelő mértékét mutatja. A fogak fejlődése idején kialakuló fogzománc hypoplasia 

gyakori megjelenése ugyanakkor azt jelzi, hogy gyermekkorban a táplálkozás nem volt 

mindig kielégítő, időnként nélkülözniük is kellett. 

A feldolgozás során 68 oszlopszerkezetes sírépítménybe temetett egyén vizsgálatára nyílt 

lehetőségem, akiknek demográfiai, metrikus és morfológiai jellemzői egyezést mutattak a 

temető össznépességének hasonló adataival. A különböző kóros elváltozások, fogazati 

megbetegedések is éppolyan gyakoriak voltak körükben, mint a „szokványos” sírokba 

temetett egyéneknél. Ezek alapján a régészetileg megnyilvánuló társadalmi különbségek az 

ilyen sírokba temetett egyének antropológiai jellemzői, illetve az életmódra utaló kóros 

elváltozásai alapján nem igazolhatóak. 

A fentiekben megfogalmazott eredmények és következtetések érvényessége, az esetlegesen 

megválaszolatlanul hagyott kérdések tisztázása a lelőhely teljes embertani anyagának a 

feldolgozása után lesz lehetséges. A lengyeli kultúra népességével kapcsolatos antropológiai 

kutatásokban további előrelépést a régió korai és középső neolitikus kultúráinak, illetve a 

Nyugat-Dunántúlon élt korabeli népességeknek az alaposabb megismerése, további 
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