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Bevezetés 
A kora és középső bronzkorban a Duna mentén és az Alföldön élt közösségek élete 

viszonylag háborítatlanul folyt (Kovács 1977). A középső bronzkor kései időszakában – a 
koszideri periódusban – a korábban az anyagi kultúra nagymértékű regionalitása csökkent és a 
korábban szigorú temetkezési rítusban is változások történtek (P. Fischl 1999). Ezt követően a 
késő bronzkor kezdetén hazánk területén egy teljesen új, a Kárpát-medence nagy területein 
viszonylag egységes anyagi kultúra jelent meg, melyet a régészeti kutatás a Kárpát-medencei 
Halomsíros kultúra névvel jelöl (Csányi 2003). A kultúra megjelenésével kapcsolatban több 
lényeges kérdés is felvetődik. A jelenlegi kutatási eredmények alapján nem tudjuk biztosan 
eldönteni, hogy a kultúra csoportjai a helyi lakosság továbbélésével, tehát egy belső kontinuus 
fejlődéssel jöttek-e létre és emlékanyaguk a távolabbi területekre jellemző anyagi kultúra 
átvételének köszönhetően változott-e meg, vagy pedig ezek a változások népmozgásoknak 
köszönhetően alakultak-e ki? Abban az esetben, ha új közösségek érkeztek a Duna-Tisza 
közére, a Közép- és Felső-Tisza-vidékre, ezek a csoportok az ott élt lakosságot részben, vagy 
teljesen elüldözték-e, esetleg keveredtek-e az autochton népességgel? A fent említett 
területeken feltárt középső és késő bronzkori embertani leletanyag vizsgálata, a korábban 
publikált leletek áttekintése, valamint a rendelkezésünkre álló adatok szisztematikus 
összehasonlító vizsgálata talán választ adhat ezekre a kérdésekre. 

A vizsgálat anyaga 
A Füzesabony-kultúra népének temetői közül a disszertáció vizsgálati anyagában az 

alábbi sorozatok embertani anyaga szerepelt: Füzesabony, Füzesabony-Pusztaszikszó, Gelej-
Kanális-dűlő, Golop, Hernádkak, Megyaszó és Tiszapalkonya-Erőmű, Tiszafüred-
Majoroshalom B-D temetőrész. A Halomsíros kultúra népének temetői közül a disszertáció 
vizsgálati anyagában az alábbi sorozatok embertani anyaga szerepelt: Budapest XXII. ker. 
Nagytétény, Jánoshida-Berek, Mezőcsát-Hörcsögös, Rákóczifalva-Bivaly-tó Bagi Föld I. 1. 
lh., Rákóczifalva-Kastélydomb1, Szurdokpüspöki-Hosszú-dűlő, Tiszafüred-Majoroshalom C-E 
temetőrész, Tiszakeszi-Szódadomb. A minél teljesebb összehasonlító adatsor kialakításához a 
fentiek mellett számos más bronzkori régészeti kultúra népessége által használt temető 
embertani anyagát is megvizsgáltam, melyeket az alábbiakban sorolom fel: Harang alakú 
edények népének kultúrája, kora bronzkor: Szigetszentmiklós-Üdülősor; Nagyrév-kultúra, 
kora bronzkor: Rákóczifalva-Kastélydomb; Gáta-Wieselburg-kultúra, kora és középső 
bronzkor: Iván, Oroszvár, Petőháza-Ikvamente, Szakony; Mészbetétes edények népének 
kultúrája, kora és középső bronzkor: Almásfüzitő-Nagykolónia, Bonyhád-Biogáz üzem2, 

                                                           
1A leletek a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékének gyűjteményében találhatók meg. Marcsik 
Antóniának és Farkas Gyulának köszönettel tartozom, hogy feldolgozhattam ezeket a bronzkori leleteket. 
2A Bonyhádon előkerült csontvázas sírokat a régészeti kutatás általában a Kisapostag-kultúrához sorolja, a 
bonyhádi lelőhelyet feltáró régész véleménye szerint azonban a Kisapostag-kultúra elnevezésének 
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Szekszárd-Obi Parkoló; Vatya-kultúra, középső bronzkor: Gerjen-Várad, Kiskunfélegyháza 
Csányi tanya, Százhalombatta-Belső Újföldek; Urnamezős kultúra, késő bronzkor: Maglód, 1. 
lh.; Piliny-kultúra, késő bronzkor: Gelej-Kanális-dűlő; Kyjatice-kultúra, késő bronzkor: 
Mezőcsát-Hörcsögös; Noua-kultúra, késő bronzkor: Uzon-Kupántag (Ozun, Románia).3 

A felhasznált módszerek 
A morfológiai nem meghatározásánál 21 nemi dimorfizmust mutató anatómiai jelleget 

vettem figyelembe (Éry és mtsai 1963). A biológiai életkor becslésére infans és juvenis 
korcsoportúaknál Schour és Massler (1941), Stloukal és Hanáková (1978), valamint 
Ferembach és mtsai (1979) módszerét használtam fel. Felnőtteknél az elhalálozási kort Todd 
(1920), Meindl és Lovejoy (1985), valamint Işcan és mtsai (1984) módszere szerint 
becsültem. A koponyán 26, a vázcsontokon 43 metrikus jelleget vizsgáltam (Martin és Saller 
1957). A testmagasságbecslés során a Pearson-Rösing (Rösing 1988) módszert és Bernert 
(2008) kombinált módszerét, a halandósági adatok kiértékeléséhez Acsádi és Nemeskéri 
(1970) munkáit használtam. Az anatómiai variációkat Finnegan és Rubison (1984), a 
morfológiai jellegeket Farkas (1973), Bodzsár és Zsákai (2004) munkái alapján vizsgáltam. A 
demográfiai eredmények statisztikai összehasonlítása során a halandósági táblákban található 
korcsoportonkénti egyedszám értékeit χ2-négyzet próba segítségével – 5%-os szignifikancia 
szintet figyelembe véve – vetettem össze a különböző régióból származó bronzkori 
népességek értékeivel. A kraniometriai összehasonlító vizsgálatok során a népességeket a 
férfiak és a nők 10 koponyaméretének átlagával jellemeztem. Az összehasonlító módszerek 
alkalmazása előtt a koponyaméreteket Thoma (1985) átlagszórásaival standardizáltam. Az 
összehasonlítás során több távolságszámító módszert is alkalmaztam Fóthi és Fóthi (1990, 
1992) szisztematikus klaszteranalíziséhez hasonlóan, Fóthi és Fóthi módszerétől eltérve 
azonban a távolságmátrixok klaszteres elemzését nem végeztem el. Az összehasonlítás során 
a vizsgált sorozatok közti közvetlen távolságértékekeket vettem alapul az Euklidészi távolság, 
a Csebisev távolság, a Mahalanobis távolság, a Pearson korrelációs mátrix és a Penrose 
távolság alkalmazásával. Az Euklidészi, a Csebisev és a Pearson korrelációs távolságok 
kiszámítására az IBM SPSS 19.0 statisztikai programot, a Mahalanobis távolság kiszámítására 
a http://maplepark.com/~drf5n/cgi-bin/dist.cgi weboldalt, a Penrose távolság kiszámítására a 
Microsoft Office Excel 2007 programot használtam.  A különböző módszerek kombinálásával 
számos egymást kiegészítő és ellenőrző vizsgálatot végeztem el. Az eredmények közül csak 
azokat fogadtam el, amelyek a vizsgálatok többségében tendenciaszerűen jelentkeztek (Fóthi 

                                                                                                                                                                                     
létjogosultsága a bonyhádi leletanyag nyilvánvaló folytonossága miatt megkérdőjelezhető. Ezek a leletek tehát a 
Mészbetétes edények népe korai sírjait jelentik (a témáról bővebben: Szabó-Hajdu 2011). 
3A Gelej-Kanális-dűlő, Hernádkak, Megyaszó, Tiszapalkonya-Erőmű, Rákóczifalva-Bivaly-tó Bagi Föld I. 1., 
Tiszakeszi-Szódadomb és Maglód 1. lelőhelyeken feltárt  anyag vizsgálatát Kővári Ivettel, az Uzon-Kupántag 
lelőhelyen előkerült hamvakat Kővári Ivettel és Fóthi Erzsébettel, a Budapest XXII. ker. Nagytétény és 
Szurdokpüspöki-Hosszú-dűlő lelőhelyeken feltárt anyag vizsgálatát Köhler Kittivel végeztem el. Az adatok 
felhasználásához Fóthi Erzsébet, Köhler Kitti és Kővári Ivett hozzájárult, melyet ezúton is köszönök. 

http://maplepark.com/~drf5n/cgi-bin/dist.cgi
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és Fóthi 1990, 1992). A szignifikáns hasonlóság határát minden távolságszámító módszer 
esetében 0,1, 0,5 és 1%-os százalékos szignifikancia szintnél elemeztem. A fenti módszerek 
használatával összevetettem a tiszafüredi temető két különböző korszakának népességét 
egymással, és más, a bronzkori Kárpát-medencében és a környező területeken élt népességgel. 
A Füzesabony- és az Alföldi Halomsíros kultúra összevont mintáinak párhuzamait szintén 
megpróbáltam megkeresni. Az összevont minták nagyobb elemszámú adatsorokat 
eredményeztek, amelyek biztosabb és nagyobb területek népességére is érvényes 
következtetések levonását tették lehetővé, emellett ezzel a módszerrel a kisebb sorozatokra 
vonatkozó értékek is bekerültek az összehasonlításba. 

Célkitűzések 
A disszertációban az alábbi kérdésekre kerestem a választ:  

– Milyen a középső bronzkori Füzesabony- és a késő bronzkori Halomsíros kultúra 
népességének embertani képe? 
– Létezett-e antropológiai kölcsönhatás a Füzesabony- és a Halomsíros kultúra népessége 
között? 
– A Duna mentén és a Duna-Tisza közén élt középső bronzkori Vatya közösségek és a késő 
bronzkori Halomsíros kultúra népessége között kimutatható-e embertani kapcsolat? 
– Embertani jellegeiket tekintve a Kárpát-medence különböző régióiban élt halomsíros 
népességek között megfigyelhető-e jelentős különbség; amennyiben megfigyelhető 
különbség, akkor ez vajon milyen okoknak köszönhető? 

Emellett célul tűztem ki azt is, hogy a hazánk területén feltárt bronzkori temetőkből 
származó embertani leletek közül a lehető legtöbb sorozat vizsgálatát elvégezzem, ezzel is 
gyarapítva a disszertációban összehasonlító anyagként figyelembe vehető szériák számát. 

Következtetések 
Zoffmann (2009) véleményének megfelelően a jelenleg vizsgált és publikált embertani 

leletek alapján – kraniometriai összehasonlító módszerek segítségével – a Füzesabony-kultúra 
népességének eredetét sem a tiszafüredi középső bronzkori, sem az összevont Füzesabony 
minta alapján nem lehet tisztázni. A disszertáció új eredményeinek tekinthető ugyanakkor a 
tiszafüredi középső és késő bronzkori, valamint a Füzesabony-kultúra és az Alföldi 
Halomsíros kultúra összevont népességeinek összevetéséből nyert számos adat. 
− A vizsgált középső és késő bronzkori népességek demográfiai mutatói között sem 
egyértelmű hasonlóság, sem egyértelmű különbség nem mutatható ki. Ezek a jellemzők tehát 
nem korszakonként, hanem lelőhelyeknek/csoportoknak megfelelően változtak. 
− A koponya és a vázcsontok anatómiai jellegeinek nemi dimorfizmusában sem a tiszafüredi 
középső és késő bronzkori népességek között, sem a két említett korszak más temetői között 
(a geleji szériától eltekintve) nem figyelhető meg nagy különbség. 
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− A tiszafüredi késő bronzkori és az Alföldi Halomsíros kultúra összevont népessége 
körében a morfológiai eredmények alapján gyakrabban fordultak elő keskeny és hosszú 
(ellipsoid) agykoponyájú, szögletes szemüregű egyének, mint a korábbi tiszafüredi 
népességben és az összevont Füzesabony mintában. 
− A kraniometriai adatok alapján a vizsgált késő bronzkoriak körében az agykoponya 
gyakrabban alacsony, hosszú és keskeny, kapacitása pedig kisebb, mint a középső 
bronzkorban élt egyéneké.  
− A késő bronzkori tiszafüredi populációban az alacsony vagy nagyon alacsony szemüreg 
gyakrabban fordult elő, mint a tiszafüredi középső bronzkoriak körében, mely az egyesített 
Füzesabony és Alföldi Halomsíros kultúra mintái esetében, bár kevésbé kifejezetten, de 
szintén megfigyelhető. 
− A tiszafüredi középső és késő bronzkori népesség és az összevont Füzesabony és Alföldi 
Halomsíros kultúra mintái között jelentős átlagos becsült testmagasságbeli különbség nem 
figyelhető meg. 
− A tápéi halomsíros populáció (Farkas 1975, Farkas és Lipták 1975) és az Éry (1998) által 
összegyűjtött bronzkori minta átlagos becsült testmagasságát a tiszafüredi középső és késő 
bronzkori, valamint az összevont Füzesabony és Alföldi Halomsíros kultúra mintáinak értékei 
egyaránt meghaladták.  

A kraniometriai adatokat statisztikai módszerekkel összehasonlítva a füzesabonyi-
halomsíros és általában a középső és késő bronzkori Kárpát-medencei népességek közti 
kontinuitásra vonatkozóan új eredményként több következtetés is levonható. 
− A Füzesabony-kultúra és az Alföldi Halomsíros kultúra összevont mintái között 
kraniometriai adatokat figyelembe véve kapcsolat mutatható ki. Ez az eredmény arra utal, 
hogy nagyobb területet alapul véve a középső bronzkori népesség továbbélhetett a késő 
bronzkorban. 
− A tiszafüredi középső és késő bronzkori népességek kontinuitására vonatkozó eredmények 
fenntartással kezelendők, mivel az utóbbi sorozatnál az egyik összehasonlításra használt 
koponyaméretnél az elemszám mindössze 4 volt és a vizsgálatot csak a férfiak esetében 
lehetett elvégezni. A kraniometriai alapú összehasonlító vizsgálat eredményei a Tiszafüreden 
a középső bronzkorban és a késő bronzkorban élt csoportok közti kontinuitást nem támasztják 
alá. 
− A Füzesabony-kultúra elterjedési területén élt csoportok kraniometriai szempontból 
heterogének voltak, melyet az összehasonlító vizsgálat eredményei egyértelműen jeleznek. 
− Az összehasonlító vizsgálatba bevont számos Kárpát-medencei és környéki sorozatra 
vonatkozó eredmények közül a disszertáció célkitűzése szempontjából fontos új 
eredményeknek a középső bronzkor végi Vatya és Maros-Perjámos sorozatokra vonatkozó 
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eredmények tekinthetők, mivel ezek segítségével közelebb kerülhetünk a Halomsíros 
csoportok koszideri korszakbeli megjelenése problémájának megoldásához. 
− Csanytelek-Palé és az összevont Vatya férfi sorozat analógiáit a tiszafüredi késő bronzkori 
népesség és az összevont alföldi halomsíros minta jelenti.  
− A koszideri korú, birituális Vatya temetőkbe csontvázas rítus szerint temetett egyének 
tipológiailag meglehetősen heterogének voltak.  
− Ezek a Vatya csoportok sem a Füzesabony, sem a Maros-Perjámos népességekhez nem 
köthetők, tehát Lőrinczy és Trogmayer (1995) elképzelését, mely szerint ezek a csontvázas 
rítus szerint eltemetett egyének vagy a Füzesabony-, vagy a Maros-Perjámos-kultúra 
hordozóinak tekinthetők, ezek az eredmények nem támasztják alá.  
− A vatyai temetőkbe csontvázas rítus szerint eltemetett egyének eredetkérdését a fenti 
eredmények ellenére sem lehet – a jelenleg vizsgált és publikált embertani leletek alapján – 
kraniometriai összehasonlító módszerek segítségével megoldani. Eredetüket tekintve jelenleg 
két elképzelés tűnik valószínűnek. a) Ezek a csontvázas sírok valójában a Vatya népesség 
temetkezései, és az új rítus feltűnése kulturális változásnak köszönhető. Ebben az esetben a 
vatyai csoportok részt vettek a tiszafüredi késő bronzkori és más alföldi halomsíros csoportok 
kialakításában. Tehát a Vatya-kultúra csoportjai a Halomsíros kultúra megjelenése miatt 
Tiszafüred, illetve a későbbi Alföldi Halomsíros kultúra területe irányába mozdultak el. b) A 
koszideri korú, birituális Vatya temetőkbe az autochton, hamvasztásos rítus szerint temetkező 
népesség mellett – csontvázas rítus szerint – a korai halomsíros csoportok tagjai temetkeztek. 
− A szőregi késői csoportnak sem a korábban közzétett embertani szériákkal, sem a 
disszertáció anyagában szereplő középső bronzkori sorozatokkal nem mutatható ki 
szignifikáns kapcsolata. Óvatosságra int ugyanakkor az a tény, hogy a kraniometriai alapú 
statisztikai összevetést kizárólag nők esetében lehetett elvégezni és két méret elemszáma is 
mindössze 4 volt. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a női sorozatok összevetésében a kevés 
mérhető koponya miatt az Alföldi Halomsíros kultúra egyetlen sorozata sem szerepelt. 

A halomsíros csoportokra vonatkozó kraniometriai összehasonlító vizsgálatok új 
eredményként számos következtetés levonását tették lehetővé. 
− A tiszafüredi késő bronzkori és az alföldi halomsíros sorozatok legközelebbi párhuzama a 
Vatya-kultúra birituális temetőinek embertani anyaga volt, mely kérdéssel a korábbiak során 
már részletesen foglalkoztam.   
− A vizsgált tiszafüredi halomsíros és Alföldi Halomsíros kultúra összevont mintáinak a 
pitteni és tápéi halomsíros szériákkal, valamint a jelšovcei Magyarád sorozatok egyikével sem 
mutatható ki szignifikáns kapcsolata.  
− Az Alföldi Halomsíros kultúra népessége kialakításában a Füzesabony-kultúra népe fontos 
szerepet játszhatott annak ellenére, hogy Tiszafüred-Majoroshalom esetében a két korszak 
népessége közti kontinuitás nem támasztható alá.  
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− A kora és középső bronzkori gemeinlebarni és franzhauseni Unterwölbling sorozatokkal 
kimutatható, bár meglehetősen távoli kapcsolatok azonban az Alföldi Halomsíros kultúra 
népessége eredetkérdésének megválaszolásakor óvatosságra intenek.  
− A Halomsíros kultúra rákóczifalvi csoportjának eredetkérdését a meglévő kevés 
kraniometriai adat alapján jelenleg nem lehet megválaszolni. 
− A tápéi késő bronzkori népesség kialakításában az autochton Maros-Perjámos népesség 
fontos szerepet játszhatott, ahogy arra már a korábbi vizsgálatok eredményei is utaltak (Farkas 
1975, Szathmáry 1988, Kővári 2008, Zoffmann 2009). A tápéi nőknek az Aunjetitz 
népességgel kimutatható kapcsolata és a taxonómiai arányokban kimutatható változások 
(Farkas 1975) ugyanakkor arra utalnak, hogy bár kis mértékben, de idegen eredetű népesség a 
területen megjelenhetett. 
− A pitteni halomsíros népesség analógiáit – a jelenleg közölt embertani leletek alapján – 
nem a Kárpát medencében kell keresni. A pitteni népesség kialakításában Teschler-Nicola 
(1984) véleményével szemben nem a korábbi helyi népesség szerepe lehetett a meghatározó, 
legalábbis az autochton népességek ma ismert sorozatai nem támasztják alá ezt a hipotézist. A 
lehetséges nyugati és északnyugati kapcsolatait a kevés publikált embertani lelet miatt 
egyelőre nem lehet megvizsgálni. 
− A Halomsíros kultúra különböző régiókban élt népességeinek heterogenitása nagymértékű 
volt. Az embertani elemzések eredményei több esetben is egyértelműen alátámasztják azt a 
régészeti leletanyag alapján korábban már leírt elképzelést, hogy a korábbi középső bronzkori 
népességek a késő bronzkori csoportok kialakításában fontos szerepet tölthettek be 
(Kemenczei 1963, Kovács 1981, V. Szabó 1999, Csányi 2003). A halomsíros csoportok 
régiónkénti eltérő embertani arculata tehát nagymértékben ennek köszönhető. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy a koszideri periódusban és azt követően idegen 
csoportok ne jelentek volna meg.  
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