
III. AZ ELHALÁLOZÁSI ÉLETKOR MEGHATÁROZÁSA 
 
 

Az ember megszületés utáni, méhen kívüli (extrauterin) élete az alapvető biológiai 
törvényszerűségek szerint három fő életszakaszra bontható, aszerint, hogy a progresszív és 
a regresszív biológiai folyamatok közül melyik dominál: 
 
        I. Progresszív életszakasz, születéstől ca. 30-35 éves korig (anaplasis) 
        II. Dinamikusan stabil életszakasz, ca. 30-35 — 55-60 évig  (metaplasis) 
        III. Regresszív életszakasz, 55-60 éves kortól a halál bekövetkezéséig (kataplasis). 
     
Általánosságban elmondható, hogy az emberi test fiziológiai folyamatai ezen hármas 
felosztásba besorolhatók, így nem kivételek ezalól a csontozatot létrehozó-fenntartó 
folyamatok sem. 
 
A történeti embertan a csontlelet életkorának meghatározásán az elhalt egyén 
individuális elhalálozási korának megállapítását érti, a lelet abszolút értelemben vett 
korát (vagyis: mikor temették el) a régészeti körülmények és a statigráfiai/geomorfológiai 
környezet adottságai határozzák meg. Egy olyan csontlelet, amelynek megbízható rétegtani-
régészeti feltalálási körülményei nem ismertek, az esetek döntő többségében a 
hagyományos vizsgálati eljárások igénybevételével semmiféle lehetőséget nem nyújt az a 
betemetés korára vonatkozóan. 
 
A történeti korú csontleletek tanulmányozásakor az „életkor” definíciót is finomítanunk kell. A 
fogantatástól, illetőleg a születéstől kezdve a társadalmi konvencióknak megfelelő 
időszakaszok kijelölésével (év, hónap, nap) a fejlődő-növekvő ember kronológiai életkorát 
számítjuk (ilyen életkoresemény pl. a 14. születésnap). Ez egy megegyezés szerinti, 
mindenkire alkalmazható életkorszámítás adja meg az ember kronológiai, azaz naptári 
életkorát. Az emberi szervezetben zajló folyamatok a különböző genetikus adottságok, 
eltérő életkörülmények és társadalmi rendszerek miatt minden emberben különböző 
intenzitással működnek, ezért a kronológiai „elvárásokhoz” nem illeszkednek pontosan. Az 
alapvető élettani változásokat veszi figyelembe a biológiai életkor-számítás és ez néhány 
esetben szükségszerűen lefedi a kronológiai életkort  is (pl. a születés 
folyamata). Általánosságban elmondható, hogy a szervezet fejlődése, öregedése, 
elhasználódása — azaz biológiai életkora — nincs szükségképpen összhangban az 
egyén pontos naptári  (kronológiai) életkorával. A csont szerkezetének öregedését 
számos külső, genetikusan nem kódolt hatás befolyásolja, így pl. a fizikai aktivitás, illetve 
izommunka hiánya gyorsítja az öregedést. Ugyanígy "hírbe hozhatók" a csontszerkezet 
öregítésével azok a hormonális változások, amelyek a változás korában drasztikus klinikai 
képek formájában jelentkezhetnek (pl. osteoporosis), valamint  lezajlott, illetőleg 
folyamatban lévő betegségek. 
 
Az utóbbi évek jelentős embertani-néprajzi leletgyüttese a váci Fehérek templomában feltárt 18-19. 
századi kripta, ahol a holttestek többsége jól konzerválódott, mumifikálódott, s ugyanakkor a kriptába 
temetettek anyakönyvi adatai is rendelkezésre állnak. Ez egyfelöl lehetőséget nyújthat az 
életkormeghatározási metódusok ellenőrzésére, másfelöl esetükben a kronológiai és a biológiai életkor 
eltérései, valamint az eltérés feltételezett okai vizsgálhatóvá válhatnak. 



 
Figyelembe kell venni egy elhalálozási adat értékelésénél azt is, hogy a csontváz metrikus-
morfológiai vizsgálatán alapuló elhalálozási életkor meghatározás csupán becslés 
szintű, több jelenség együttes mérlegelésén, összevonásán alapszik, ezért egyes 
korévek nem adhatók meg, csupán időterjedelem. Az általánosan használt 
paleoantropológiai korcsoporti beosztás nem annyira részletes és némileg más 
határértékekkel dolgozik, mint az élő népességet kategorizáló rendszer (1965-ben 
nemzetközi kongresszus dolgozta ki Moszkvában), lévén, hogy csak azokat a fejlődési 
jelenségeket vizsgálhatjuk, amelyek a csontozaton vagy a fogazaton megfigyelhetők (pl. 
nem vehetjük tekintetbe a mellkerület nagyságát, amely egyébiránt jó fejlődésindikátor).  
 
A történeti embertan által általánosan használt életkorbeosztás három fő folyamatra épül: a 
csont többdimenziós növekedésére és az epiphysisporcok elcsontosodására, a már 
teljesen kifejlődött csontrendszer belső elváltozásaira és a fogazat fejlődésére, 
változásaira (fogkopás). Míg a növekedés lényegében a progresszív szakasz végére 
befejeződik (ami nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nincsenek csontfelépítő funkciók), 
addig a másik két folyamat a halál pillanatáig tart. Általánosságban elmondható, hogy a 
fiatal kori fejlődés pontosabb életkorbecslést tesz lehetővé, tehát minél fiatalabb korban 
elhalálozott lelet kerül a kezünkbe, annál kisebb lesz — jó reprezentáció esetén — az 
elhalálozási életkorra vonatkozó becslés időterjedelme. Magzat és kisgyermek 
csontmaradványai esetén sokszor hónapos pontossággal megadható az elhalálozási 
életkor. 
Az életkorszakasz-határok meghúzásában szerepet játszik a csontozaton-fogazaton 
megjelenő hatásokon kívüli egyéb hormonális alapú változás figyelembe vétele is, pl. a nemi 
érés és az ezzel összefüggő gyermek-és serdülőkori növekedéslökés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A paloantropológiában általánosan használt korcsoportbeosztás 
  



INFANS I.: 0 — ca. 7 
életévig terjedő 
időszak 

A születéstől végét 
általában az első 
maradó molaris 
eruptiójának 
befejeződéséig tart, s 
a leginkább 
a  csontozat erőteljes 
növekedése jellemzi. 
Paleodemográfiai 
szemszögből külön 0 
éves korcsoport is 
létezik, ebbe a 
korcsoportba tartozik 
az újszülött és a 
kisgyerek 12 hónapos 
koráig, és a 
temetőfeltáások 
előkerülő magzatok is. 
 
INFANS II.: 7 — 14 
éves kor közötti 
időszak 

Ez a életszakasz az 
első maradó molaris eruptiójának befejeződésétől a második maradó molaris erutiójának 
végéig tart. A korszak végén megkezdődik  medencecsont Y-porcának elcsontosodása. 
 
JUVENIS: 14 — 23 éves kor közötti időszak 
Az időszak a második maradó molaris eruptiója befejeződésétől a legtöbb epiphysis 
elcsontosodásával ér véget. Ekkor csontosodik el a koponyalalapon synchondrosis 
sphaenooccipitalis. Ennek a porcos összeköttetésnek a synostosisa a 18. és 23. év között 
zajlik le, így a juvenis-adultus határt e időszakon belül húzhatjuk meg. 
 
ADULTUS: 23 — 40 éves kor közötti időszak 
Erre a korszakra a csontozat felépítő és lebontó folyamatainak egyensúlya a jellemző. A 
korszak elején az epiphysisporcok már csak vékony, legtöbbször alig észlelhető vonal 
formájában jelentkeznek. Megkezdődik a fogak kopása, elsősorban az első molarisoké. 
 
MATURUS: 40 — 60 évig éves kor közötti időszak 
Megkezdődik a csontképző folyamatok regresszív irányba való eltolódása, egy a 
kalciumállomány csökkenése is.  Jelentős mértékű lehet a fogazat kopása és egyéb 
regresszív elváltozásai. 
SENILIS: 60 — a halálig tartó időszak 
Ekkor a csontozat folyamatai egyértelműen csak a regresszió jeleit mutatják. Meglazulnak, 
kihullanak a fogak, a felső állcsont és az állkapocs fogmedri része gyakran felszívódik. A 



csontokban jelentős mértékű kalciumvesztés megy végbe, amely elsősorban a trabecularis, 
spongiosus állományt érinti. 
 
A kormeghatározás alapja korcsoportonként 
 

Tekintettel a különböző életkorosztályok adottságaira és a több évszázad után is vizsgálható 
jellegzetességek behatárolt voltára, az adott korcsoportokban használt kormeghatározási 
módszerek eltérő fiziológiai folyamatokra épülnek: 
 

        Infans I - II. korcsoportban: a fogazati status, a végtagcsontok hossza alapján (lásd 
táblázat), valamint az ossificatios táblázatok alapján 

 Humerus Radius Femur Tibia 

életkor átlag min-max átlag min-max átlag min-max átlag min-max 

neonatus 64,9 --- 51,8 --- 74,3 --- 65,1 --- 

6 hónap 88,1 78-97 69,7 63-75 108,1 95-112 88,8 84-93 

12 hónap 97,9 89-103 76,8 68-85 122,0 109-135 99,2 93-105 

18 hónap 108,6 98-118 84,1 75-90 137,5 122-152 111,4 102-120 

24 hónap 117,5 106-129 89,8 80-96 149,6 135-166 121,1 109-131 

 30 hónap 124,9 113-138 95,1 86-103 160,9 143-182 131,7 117-144 

3 év 133,5 120-147 101,6 93-110 174,1 156-196 142,2 127-156 

4 év 142,7 128-159 108,3 98-120 188,3 169-213 151,9 136-171 

5 év 142,4 136-170 116,0 105-130 203,2 183-230 164,1 146-184 

6 év 163,8 147-181 125,1 114-140 221,1 198-246 177,1 158-201 

7 év 174,8 157-192 133,5 121-152 238,1 214-263 188,9 168-216 

8 év 184,6 169-201 141,9 130-160 253,0 228-278 202,0 180-227 

9 év 194,3 178-210 149,2 139-163 266,5 241-290 213,6 191-235 

10 év 203,9 186-218 156,9 149-168 281,2 254-305 224,3 202-246 

11 év 211,9 196-224 163,3 156-175 292,5 265-323 235,1 212-259 

12 év 219,9 202-234 168,8 160-179 302,9 279-337 244,4 218-268 

13 év 231,9 211-247 175,7 165-188 319,0 286-358 256,1 227-283 

14 év 240,8 220-257 182,5 166-200 333,3 296-382 269,8 235-301 

 
 
        Juvenis korúaknál:a csontvégek, csontszélek, valamint középrészek egymással való 
összecsontosodása (synostosisa) alapján (lásd ábra) 
 
        Adultus és a senilis korcsoport között az alábbi négy fő életkorjelző tényező alapján: 
 
            
 
 
 
 
 1./ A facies symphysialis ossis pubis felszínének változása (S)                      



  2./ A femur proximalis epiphysisének belső szerkezeti változása (F) 
            

 

            3./ A humerus proximalis epiphysisének belső szerkezeti változása (H)       4./ Az 
ecto- és endocranialis varratok felszíni elcsontosodása, obliteratioja (O) 
              

 
 

   
E négy korjelzőre kidolgozott módszer bevezetése és alkalmazása a magyar Nemeskéri 
János — Harsányi János — Acsádi György szerzőhármas nevéhez fűződik (1960). A 
korjelző jellegek számát illetően az alábbi lehetőségek adottak: 
 
        — ha megvan mind a négy korjelző jelleg: ekkor ±2, azaz 5 éves intervallummal kapjuk 
meg az elhalálozási életkort 
        — ha 3 korjelző jelleg vizsgálható: ±2,5 év a hozzáadás, az intervallum 7 év 
        — két korjelző esetén ±4, tehát az intervallum 9 év 
        — ha csak egy jelleg vizsgálható, akkor az adott fázisnak megfelelő határérték a 
mérvadó, ami az alábbi táblázatból leolvasható: 
 
 
 
 
 



Fázis Symphysis 
bordázottsága 

Femur proximalis 
epiphysise 

Humerus proximalis 
epiphysise 

Endocranialis 
obliteráció 

I 23-40 23-40 23-40 23-40 

II 35-55 35-55 30-60 30-60 

III 40-60 40-60 40-70 30-60 

IV 50-70 50-70 40-70 40-80 

V 60-80 50-75 50-80 40-80 

VI  50-80 50-80  

 

A közelmúltban megjelent kutatási eredmények azt jelzik, hogy a koponya belső varratzáródásaiból 
levont következtetések erőteljesen torzíthatnak, ezért inkább a külső varratok záródását célszerű 
figyelembe venni, illetőleg néha teljesen elhagyják a varratok vizsgálatát. 
 
A Nemeskéri—Harsányi—Acsádi-féle, 4 korjelzőre épülő módszer előnye a többi, 
morfológiai alapú életkormeghatározási módszerrel szemben, hogy nemcsak a 
csontrendszer egy kiragadott pontját vizsgálja, hanem olyan folyamatokat próbál kimutatni a 
leletanyagból, amelyek a szervezet egészén megjelenő változásokat okoznak. A vizsgált 
jellegek elváltozásainak adott életkorhoz kötése recens bonctermi anyagon alapult, ahol a 
megállapított biológiai életkort össze lehetett vetni a kronológiai életkorral (rendelkezésre áll 
pl. a halotti anyakönyvi kivonat, vagy pontos születési adatokat tartalmazó egyéb okirat). 
Ahhoz azonban, hogy a régmúlt idők emberének csontozatát összevethessük a közelmúlt 
népességen kidolgozott adatokkal, azt kell feltételeznünk, hogy egy Árpád kori népesség és 
a 20. századi népesség élettani folyamatai megegyeznek, közülük is leginkább azok, 
amelyek a csontozat fejlődéséért-változásaiért felelősek. Az élettani folyamatok egyezése 
viszont nehezen képzelhető el anélkül, hogy ne egyezzenek a csontozatot befolyásoló nem 
genetikus hatások: elsősorban az életmód mozgásgazdagsága. A külső hatások 
különbözőségének nagy része pedig — leginkább az aktív mozgásból eredő eltérések, és a 
táplálék nyersanyag-összetételének megváltozása — történetileg igazolható, tehát a 
kiindulópontként feltételezett helyzet nem adott. Ezen elvi probléma kapcsán minden olyan 
módszer, amely a régit egy jelen optimumhoz hasonlítja, szükségképpen torzít, gyanítható 
ugyanis, hogy a múltban a szervezet öregedése, legalábbis a vázcsontok vizsgált részein 
lassúbb volt, mint manapság. Ebből adódóan a Nemeskéri—Harsányi—Acsádi-féle módszer 
is sokszor alulbecslést eredményez a maturus és a senilis korcsoportúak esetében.  
  
A kutatók egy része úgy véli, hogy a csontozat belső szerkezeti változásainak nagy része a jelen 
népességben ca. a 40 éves életkortól kezdve az osteoporosis, vagyis a csontritkulás folyamatával 
kapcsolatos. Ez a folyamat a hormonális rendszeren keresztül az  egész testtömegre számított abszolút 
csonttömeg csökkenését eredményezi. A kutatások mai állása szerint a folyamat a hagyományos 
módon (pl. ellenanyaggal) nem szorítható vissza, a védekezés lehetősége abban rejlik, hogy a 
csonttömeget a progresszív életszakasz végéig a lehető legmagasabbra kell feltornászni. Ez pedig 
leginkább aktív mozgást, ha úgy tetszik erőltetést igényel pl. idős élsportolóknál nem diagnosztizálható 
az osteoporosis. Lényeges eltérést mutatott a szabadon élő, s egy-egy vonulási időszak alatt több ezer 
kilométert is megtevő rénszarvasok és a háziasított, keveset mozgó társaik csontozata is. A jelen kor 
népességeinek mozgásszegény életmódja így azt is jelentheti, hogy a csontritkulás ún. civilizációs 
betegség. 

 
A modern antropológiai kutatás más lehetőséget is kínál az életkor morfológiai 
meghatározásához. Van módszer a koponya külső varratainak elcsontosodásán alapuló 
meghatározásra, a csípőlapát facies auricularisának koronkénti összehasonlítására. Jó 



állapotú csontvázat feltételezve jó hatásfokú eljárásnak tűnik a bordák medialis 
epiphysisének felszíni elváltozásait vizsgáló metódus. Ezen módszerek együttes 
használatára is van mód, azonban az egyes eljárásokkal kapott eredmények egymás 
adatival való összevetése statisztikailag még nem kidolgozott. Egy rossz állapotban 
fennmaradt csontmaradványból néha csak azt lehet eldönteni, hogy felnőtt volt-e vagy 
gyerek, míg egy másik csontváz korát, amelynek néhány bordája teljes épségben 
megmaradt, kedvező esetben ca. 5-12 év időintervallummal meg lehet határozni. A két 
eredmény azonban nem azonos reprezentációs súlyt képvisel, mégis mindkettő bekerül a 
statisztikai vizsgálatokba. Különösen kritikusan kell értékelni a fogkopás alapján kapott 
eredményeket, ugyanis a fogazat nagyon sok életmódhatásnak van kiszolgáltatva. 
 
Ha a vizsgálandó populáció mondjuk a spanyol haditengerészet 16-17. századi matrózlegénysége 
volna, úgy a fogazat állapotára nézve meglehetősen silány képet kapnánk az akkori életkorviszonyokról. 
Nemcsak a kopás, hanem a fogazat kihullása, időskori redukciója is életkorjelző jelleg, viszont 
közismert tény, hogy a C-vitamin hiányában fellépő skorbut egyik tünete, hogy a fogágyak felpuhulnak, 
elsorvadnak,  a fogak idő előtt kihullanak. Hasonló problémát vet fel, hogy a kezdetleges őrlési 
eljárásokkal sok kvarcszemcse is a gabonába került, amely aztán az étel elfogyasztásakor erős csiszoló 
hatást fejtett ki.   
 
A csontleletek abszolút életkora (az eltemetés régészeti kora) meghatározásában a 
klasszikus régészeti módszerek mellett, vagy azokat kiegészítve lehetőség van a csontok 
biokémiai vizsgálatára is. Ezek a módszerek azon alapulnak, hogy az élő csont egy-egy 
összetevőt (pl. citrát, collagén és egyéb, szervetlen összetevők) meghatározott százalékos 
arányban tartalmaz. Az elpusztult csontszövetben pedig meghatározható sebességgel 
változik ez arány, mutatva az adott anyag lebomlásának mértékét. Ezek az eljárások 
amellett, hogy meglehetősen drágák, szintén hordoznak nem egy bizonytalansági tényezőt, 
pl. a talaj baktérium- illetve sav/lúgtartalma, ami a kémiai változásokat erőteljesen 
befolyásolhatja. Ezen módszerek közé sorolható az ún. radiocarbon-módszer, a C14 -es 
izotóp arányának kimutatásán alapul. Ezek a vizsgálatok jelentős anyagi ráfordítást 
igényelnek, részben ezért a módszer a hazai gyakorlatban még nem nyert teljes körű 
elfogadást. 
 

 
IV. PALEODEMOGRÁFIAI ALAPISMERETEK 
 
 
Az antropológiai anyaggyűjtés biometriai alapjai 
 
    Az antropológus rendelkezésére álló vizsgálati anyag ugyanúgy statisztikus 
adathalmazból származik, mint ahogyan a matematikus számára a páros számok pl. az 
egész számok halmazából. A vizsgálati anyag tehát minden esetben az alapsokaságból 
vagy populációból származik. Az alapsokaság tehát a vizsgálni kívánt egyedek, tárgyak 
vagy más tetszőleges elemek olyan jól körülhatárolt, szabatosan meghatározott 
összessége, melynek minden elemre kiterjedő teljeskörű vizsgálatát nem lehet vagy nem 
lenne gazdaságos elvégezni. Ezért az alapsokaságból ki kell emelni egy részt vagyis mintát, 
amely a valószínűség számítás általános elve alapján alkalmas arra, hogy belőle az 



populáció egészére vonatkozó következtetéseket vonjunk le. Azt mondhatjuk, hogy egy 
olyan ideális helyzetet feltételezünk, amikor a minta aritmetikai átlaga megegyezik az 
alapsokaság  aritmetikai átlagával. Ez az ún. nullhipotézis. 
    A biometriai értelemben vett populáció terminus nem azonos a genetikai értelemben 
használt populáció meghatározással, amelynek alapja a tényleges szaporodási közösség. 
 
A mintavétel általános feltételei 
 
1. A mintavétel véletlen legyen (random sample). Antropológiai szemszögből ezt a leletek 
helyének véletlenszerű, s nagyszámú feltalálása biztosítja. 
2. A mintavétel reprezentatív legyen. A teljes populáció és a minta számszerű aránya 
temetőnként változhat. Párhuzamként értékelhető más hasonló korú és földrajzi 
elhelyezkedésű, teljesen feltárt temető. 
Egy adott csontvázat tekintve teljesen reprezentatív a lelet akkor, ha az ásató régész a 
csontváz összes csontját megmenti. 
Nem reprezentatív a minta: 
— ha csak egy-egy leletet mentenek meg; 
— ha a csontvázból csak a koponyát  és egyes csontokat mentenek meg; 
— ha csak a jó megtartású leleteket mentik meg; 
— ha csak a felnőttek maradványait mentik meg. 
3.  A mintavételnek vissza kell tükröznie az alapsokaság főbb jellemzőit (az antropológus 
kívánalmait tekintve a mintának tükröznie kell a populáció nemi arányait és 
életkorviszonyait. Ez akkor érhető el: 
— ha megmentik a gyerekcsontvázakat is; 
— ha megmentik a rossz megtartású csontvázakat is; 
— ha megmentik a sírokban lévő összes csontot. 
    Amennyiben a vizsgálati anyag a mintavétel alapfeltételeinek nem felel meg, úgy abból 
megbízható következtetéseket nem lehet levonni. Ezért fontos, hogy a régész a feltárási és 
anyaggyűjtési időszakban megfelelő figyelmet fordítson a mintavétel szabályainak 
betartására. 
 
    Az elmúlt történeti korok populációiról meglévő ismereteink meglehetősen szűkösek, a 
történeti embertan eredményeit igénylő és felhasználni kívánó társtudományok 
kérdésfeltevései pedig a holt társadalmak azon szempontú megközelítését kérik az 
antropológusoktól, amelyekről megfelelő írott forrás, egyéb értékelhető leletanyag nem 
maradt fönn. A paleodemográfia — az elmúlt korok népességével foglalkozó tudomány — 
iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik a régészek és történészek körében, 
megválaszolandó kisebb-nagyobb közösségek halandósági viszonyainak, 
életkorsajátságainak, nemi eloszlásának sajátos kérdésfeltevéseit. A 
paleodemográfia  visszavetíti a múltban élt népességekre a jelenkor statisztikai adatait, a 
mögöttük rejlő törvényszerűségeket, s ezen adatok felhasználásával értelmezni próbálja 
történeti korok demográfiai viszonyait: a születések és halálozások arányát, ezek nemi 
megoszlását, a generációk korviszonyait, a születéskor várható átlagos élettartam 
alakulását. 
 
A paleodemográfia kérdésfeltevéseire először nem az antropológusok válaszoltak: a római 
kor sírkőállítási szokásának általánosságát kihasználva a múlt század vége óta (1886) 
foglalkoztak a sírfeliratok életkori adatainak gyűjtésével. Ha a kutató fejlett írásbeliséggel és 



adminisztációval rendelkező korszakot kutat, akkor felhasználhatja népszámlálási, 
adóösszeírási, várleltári, sorozási, anyakönyvi írásemlékek megfelelő adatait . A Kárpát-
medence története azonban azon korokban igényli legjobban a paleodemográfia segítségét, 
amelyek a fenti követelményeknek nem felelnek meg, vagyis csak csontvázak, azaz 
biológiai értelemben vett adatok állanak a kutatók rendelkezésére. Ezért vált szükségessé, 
hogy az embertani módszerekkel felvett alapadatokból (elhalálozási életkor és nem) is 
lehessen demográfiai célzatú népességrekonsrtukciót végezni. Ennek alapjait 
Magyarországon Acsádi György és Nemeskéri János rakta le az ötvenes évek végén, s 
megfogalmazta az adatok felhasználhatóságának alapkövetelményeit: 
 
— a temetőt teljesen fel kell tárni, s minden csontvázat be kell gyűjteni; törekedni kell a 
temető embertani anyaga lehető legjobb reprezentációjára; 
 
— törekedni kell a csontváz elhalálozási életkorának pontosabb meghatározására, s a 
korábbi életkorcsoportok megadása (infans I-II., juvenis, adultus, maturus, senilis) helyett 
számszerűen is konkrétabb korcsoporokat kell felállítani. Ezt szolgálta a Nemeskéri—
Harsányi—Acsádi-féle eljárás kidolgozása (1960); 
 
— szigorúbb követelmények a csontváz nemének meghatározása terén. Ez az Éry—
Kralovánszky—Nemeskéri által kidolgozott módszerrel valósult meg (1963). 
 
Ezen előmunkálatokat koronázta meg végül Acsádi György és Nemeskéri János 1970-ben 
megjelent munkája: History of Human Life Spain and Mortality. Ez a könyv összefoglalta a 
paleodemográfiai ismereteket, különböző történeti korokra vonatkozó alaptáblázatokat 
közölt, részletesen leírta a statisztikai metódusokat, az adatok hitelességének alapját pedig 
az életkormeghatározó módszer helyességébe vetett töretlen bizalom biztosította. Azok a 
kutatók, akik nem vélték felhasználhatónak az általuk bizonytalannak nevezett eljárásokból 
származó adatokat, a paleodemográfiai módszerekkel szemben az alábbi ellenvetéseket 
fogalmazták meg (Bocquet-Appel—Masset, 1982, 1985): 
— kétséges az elhalálozási életkor meghatározási módszer helyessége; 
— a mai népességen kidolgozott életkori sajátosságok milyen visszavetíthetők-e a történeti 
múltba; 
— egy temető népességének nemi és korcsoporti összetétele nem minden esetben 
egyértelműek. 
Az ellenvetésekre való reagálás újabb és újabb életkormeghatározó módszerek 
kidolgozására, a temetőkben jelentkező számszerű csecsemőhiány korrekciójának 
kísérletére, s a mintákon belüli, illetve a minták közötti és a mintákon belüli genetikai-
generációs kapcsolatok biokémiai alapú vizsgálatára vezetett. 
 
Paleoszerológiai vizsgálatok 
 
Lengyel Imre vörösvértest poliformizmusok (AB0 vércsoportrendszer) vizsgálatával próbált meg 
generációs kapcsolatokat rekonstruálni, kihasználva a vércsoportok ismert genetikus öröklésmenetét. 
Kutatásainak kiindulópontja az volt, hogy a csontok hosszú ideig tartalmaznak szerológiailag aktív 
anyagot. Ennek az anyagnak a glikoproteinjei az ABO vércsoporttulajdonságra nézve specifikus 
reakciót adnak (ún. fluorszcensizotiocianátos eljárás). A 0-ás vércsoporthoz tartozást nem lehet 
egyértelműen igazolni, ha a csontban nincs elegendő szerológiailag aktív anyag, vagy pedig az adott 
egyén eleve nem rendelkezett specifikus reakciót adó anyaggal (ez az ún. non-szekrétor tulajdonság). 
Történeti korú leletek esetében 20%-ban nem lehet meghatározni a vércsoporttulajdonságot. Lengyel 



Imre 1975-ben önálló monográfiában publikálta vizsgálatai lényegét és eredményeit, de a közelmúltban 
bekövetkezett halála óta a módszert nem (tudják) alkalmazni. 

 
A halandósági táblák használata és a paleodemográfiai számítások menete 

A halandósági tábláknak állandó rovatai vannak, amelyek oszlopba rendezve mutatják az 
adott paramétereket, s azok jelét. Vegyük Alsórajk-Kastélydomb középkori temetőjének 
halandósági tábláját. Oszloponként haladva a számítások menet e következő: 
 
Első oszlop - a korcsoportok 
A korcsoportok paleodemográfiai szempontból történő megadása eltér az 
életkormeghatározások többségének korcsoport-beosztásától. A halandósági táblák 
esetében elvileg számolhatunk évente várható adatokat is, de célszerű ezt 5 éves 
korcsoportokra rövidítve összevonni és kiszámítani. A kivétel az ún. 0 évesek esete — ide 
az egy évnél fiatalabb korban elhaltak és az újszülöttek tartoznak —, akik mindig külön 
értékelendők (vannak kutatók, akik az 1-2 éves (azaz 1 éves) korosztályt is külön 
számolják). Ennek következtében a második korcsoport nem öt, hanem csupán négy évet 
(1-4) fog át. Mindig a korcsoportok kezdő értékei az öt többszörösei,tehát a korcsoportok a 
következő képpen alakulnak: 0, 1-4, 5-9, 10-14 stb. 
A nemi megoszlást már egyértelműen mutató korcsoportokat külön táblázatban ábrázoljuk. 
A feldolgozó antropológus az anyag állapotában függvényében általában maga dönti el, hol 
húzza meg a felnőttnek tekinthető korcsoportok határát. Ez általában egybe szokott esni a 
nem meghatározásának lehetséges legalsó határaival, tehát a 15-19 más esetben a 20-24 
éves korosztállyal. 

 meghaltak 

száma 
meghaltak 

szézaléka 
továbbélők 

százaléka 
halálozási 

valószínűség 
várható 

élettartam 

korcsoport DX dX lX QX eX 

0 6.0 1,60 100.0 0,016 30,98 

1-4 33.0 8,80 98,40 0,089 30,48 

5-9 42.1 11,27 98,60 0,126 32,42 

10-14 26.1 6,96 78,33 0,089 31,73 

15-19 35.8 9,55 71,37 0,134 29,58 

0-19 143.0 38,18    

20-24 27.1 7,22 61,82 0,117 28,76 

25-29 14.7 3,92 54,60 0,072 27,23 

30-34 11.9 3,17 50,68 0,063 24,15 

35-39 15.7 4,19 47,51 0,088 20,59 

40-44 15.8 4,21 43,22 0,097 17,34 

45-49 19.0 5,06 39,11 0,129 13,94 

50-54 30.5 8,13 34,05 0,239 10,64 

55-59 35.6 9,49 25,92 0,366 8,19 

60-64 27.6 7,36 16,43 0,448 6,48 

65-69 22.7 6,05 9,07 0,667 4,74 

70-74 7.7 2,05 3,02 0,679 4,12 

75-79 3.7 0,97 0,97 1,000 2,50 

20-79 232.0 61,82    



 
Második oszlop - az adott korcsoportokban meghaltak száma (jele: Dx) 
az elhalálozási életkor meghatározás adatai alapján ide eső elhaltak száma. 
 
Harmadik oszlop - az adott korcsoportokban meghaltak százalékos megoszlása a 
mintán belül (jele: dx) 
Értékét az egyes korcsoportok Dx értékének és a minta esetszámának hányadosaként 
kaphatjuk meg. 
 
Negyedik oszlop - a várható továbbélők százaléka (jele: lx) 
Az első korcsoportba , azaz a 0 évesekhez 100,00-ás értéket írunk, lévén valamennyi 
élveszületett potenciális továbbélőnek fogható fel. E számból — amely e hipotetikus 100 
százalékot jelöli — levonjuk a saját korcsoprtra eső dx értéket (jelen esetben 100—1,60), a 
maradék (98,40) lesz az 1-4 éves korcsoport alapértéke. Ebből az 1-4 éves korosztály 
dx értékét vonjuk le (98,40—8,80=89,60), amely értéket az 5-9-es korcsoporthoz írunk, stb. 
 
Ötödik oszlop - a halandósági valószínűség értéke (jele: qx) 
Megkapjuk a korcsoportonkénti dx értékek és a hozzá tartozó lx értékek hányadosaként, 
tehát a meghaltak százalékát korcsoportonként elosztjuk a továbbélők százalékával. 
 
A hatodik oszlop értékeinek kiszámításához szükség van számítási segédértékekre (ezek a táblázatban 
nem szerepelnek). Ki kell számítani a továbbélők által x éves korban átélt évek számát (jele: Lx). Az 
összes L értéket összeadjuk, s ez lesz a T0 érték, a 0 évesek korcsoportjába beírjuk a T0  értéket, ebből 
levonjuk az L01-4  értéket, ebből pedig az L5-9értéket vonjuk le, stb. 
 
Hatodik oszlop: a várható átlagos élettartam (jele: ex) 
Ezt az értéket akkor kapjuk meg, ha az egyes korcsoportoknak megfelelő Tx értékeket sorra 
elosztjuk az illető korcsoport lx értékével. Az így kapott szám jelenti az adott korcsoport első 
évében elhunytak még további, várható átlagos életkorát. 
 
 

Halandósági modellek és alkalmazásuk 
 
    1956-ban az ENSZ megbízásából demográfiai modelleket állítottak össze, amelyek 
alapjául az 1900 és 1950 közötti időszak különböző fejlettségű és társadalmi 
berendezkedésű országának 158 tényleges halandósági táblája szolgált. A kapott adatokból 
40 modellt állítottak össze. 
    1966-ban az amerikai COALE és DEMÉNY szerkesztett új, a népesedési viszonyok 
reprezentációjára alkalmasabb tábla-modelleket, amelyek alapjául 326 tényleges 
halandósági tábla szolgált az 1870 és 1960 közötti időszakból. Az adatokból négy fő 
halandósági típus ("család") rajzolódott ki, amelyek földrajzi régiók szerinti megoszlást 
mutattak, ezért ezen családokat Kelet, Nyugat, Észak és Dél névvel jelölték, ugyanakkor 
minden családtípusra többféle szintű várható élettartamot jelző modell-táblát dolgoztak ki. A 
Kárpát-medencén belül elvileg a Kelet és a Nyugat típusú modell is használható. A szinteket 
tekintve leginkább az 5. szint értékeihez való viszonyítás az indokolt, ahol a születéskor 
várható átlagos élettartam (ex0) 28 év körüli, Acsádi (1965) ugyanis hasonló ex0 értéket 
rekonstruált kora Árpád-kori temetők elemzése során. 
 



 
V. ANYAGGYŰJTÉSI ÉS ANYAGKEZELÉSI 
ALAPISMERETEK 

 
 
A csontanyag, mint az ásatások mostohagyermeke 
 
A régészeti feltárások modern metodikájának megszületésével és elterjedésével nem járt 
együtt az antropológiai anyaggyűjtés szükségességének széleskörű elfogadtatása. 
Ugyanakkor a történeti embertan sem rendelkezett még olyan általánosítható metódusokkal, 
ami segíthette volna az ásatót a leletgyűjtésben. A csontanyagnak a régészeti anyaggal 
időben megközelítően párhuzamos feldolgozása a legtöbb esetben eleve 
kivitelezhetetlennek tűnt, sok esetben a régész eleve azzal a hozzáállással kezelte az 
emberi maradványokat, hogy vajmi kevés az esély azok antropológiai vizsgálatára. Ezt a 
hozzáállást erősítette az anyag normális körülmények közötti raktározásának 
ellehetetlenülése, nem beszélve az alapvető kegyeleti szempontokról. Ugyanakkor nem 
kerülhető ki e helyzet létrejöttének vizsgálatakor az antropológia hazai képviselőinek 
felelőssége sem. Nem egyszer előfordult, hogy a kutató anélkül vállalta el az adott 
csontanyag feldolgozását, hogy arra a régész által beszámított időn belül lehetősége lett 
volna.  
Nagyrészt ezen okoknak köszönhetően az embertani anyag hosszú időre az ásatások 
mostohagyermeke lett. Egy-egy temetőből, lelőhelyről előkerülő nagy mennyiségű 
csontanyag, s annak szakszerű kezelése valóban nehezíti a régész munkáját, azonban nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy sírnak talán leginkább tiszteletre méltóbb 
"tartozéka" az eltemetett csontmaradványa. Pozitív és ebből a szempontból szerencsés 
változás az utóbbi évek "autópályás" trendje, ahol az ásató általában kötelezve van az 
régészeti, s így az embertani leletanyag feldolgoztatására is. Mindazonáltal szükséges, hogy 
a régész-közgondolkodásban gyökeret eresszen az embertani anyag — nomen est omen — 
emberszámba vétele.  
  
A régész embertani anyaggal kapcsolatos teendői az ásatáson 
 
A hazai gyakorlat szerint ásatás vezetésével csak régész végzettségű kutató bízható meg, 
tehát attól függetlenül, hogy az adott ásatáson a régész igénybe veszi-e antropológus 
segítségét, a csontleletekkel kapcsolatos teendőket is neki kell felügyelnie. Ezek a teendők 
kronológiai sorrendben a következők: 
 
1. A sír kibontása 
A sírfelület megkeresésekor lehetőleg kerülni kell földgyalu használatát. Ha a sírfolt már 
kibontakozott, az ásó használata nem javallott. A csontváz bontásakor ügyelni kell arra, 
hogy a koponya homloki-arci része és szeméremcsontok a többi vázcsontcsontnál 
magasabban jelentkeznek. A csontvázat mindig a sír széleitől befelé haladva, a vázrészek 
felől a koponya felé haladva kell kibontani. A csontvázak a helyzetére következtethetünk a 
körülötte lévők tájolásából. 
 
2. A sír adminisztrációja 



A föld gondos eltávolítása után fel kell jegyezni a tájolás irányát, a csontváz testhelyzetét, a 
sír mélységét, szélességét és hosszúságát. Érdemes lemérni a csontváznak a sírban talált 
hosszát is, a koponyatetőtől a tibia végéig. Fel kell jegyezni minden a sírban észlelt 
régészeti és embertani jelenséget, rendellenességet. A sírt le kell rajzolni miliméterpapírra, 
majd le kell fényképezni, akkor is, ha nincs benne lelet. 
 

3. A csontozat kiemelése 
A csontvázat a következő sorrendben 
kell felszedni: alsó végtagok — felső 
végtagok — medence — törzs csontjai 
— gerincoszlop — koponya. A 
felszedéskor feljegyezhetjük az 
életkori, nemi jellemzőket, a 
rendellenességeket, patológiás 
elváltozásokat (pl. törés). Előfordul, 

hogy a sír kibontása, rajzolása és felszedése között több nap is eltelik. Ebben az esetben 
ügyelni kell arra, hogy a túlzott napsütésnek kitett csontrészek és magának a sírnak a földje 
is gyorsan száradnak, s a felszedéskor a csontok könnyebben törnek. Ezért főleg a 
hosszúcsontokat mindkét végükön és középrészükön aláásva kell kiemelni, szükség szerint 
a sír földjét kevés vízzel megnedvesíteni. 
 
 
4. Csomagolás 
A koponyát és a postcranialis vázrészt külön csomagoljuk. Az agykoponyából célszerű a 
földet a helyszínen eltávolítani (óvatosan, lassan!). A koponyát bandázsba, a váz csontjait 
külön csomagba tegyük, s lehetőleg kemény kartonlapra írjuk mellé a lelőhely nevét, az 
előkerülés pontos időpontját, a sírszámot. A kartonlapot lehetőleg tegyük kis nylonba, hogy 
a felirata ne kenődjön el. Az erősen átkötözött csomagokra is írjuk fel a a lelőhely nevét és a 
sírszámot. A koponyát soha ne csomagoljuk más vázrészekkel együtt, viszont törekedjünk, 
hogy a vázrészek egy csomagba kerüljenek. Ha mégis két külön csomagba fér csak el a 
vázcsontozat, úgy jelöljük a feliraton: 196.sír VÁZ I.rész. 
 
5. A csontanyag tisztítása 
Nagy kiterjedésű temető feltárása esetén általában nincs lehetőség a helyszínen elmosni a 
csontozatot. Ezért a fentebb leírt módon történt elcsomagolás után, máskor és más helyen 
történik az anyag megtisztítása. Vigyázzunk, hogy az anyag kibontásakor ne történjen 
keveredés. A csontokat mosó- és oldószer nélküli hideg vagy meleg vízben kefével súroljuk 
tisztára. Szükség szerint be is áztathatjuk egy kis időre a vázcsontokat (max. néhány órára), 
de a rajtuk lévő durvább szennyeződést, rárakódott földet szárazon is eltávolíthatjuk. Ez 
esetben vigyázzunk, hogy a hosszúcsontokon lévő földdarabok leválasztásakor ne törjük el 
a csontot. A koponya arci üregeibe rakódott földet ne erős vízsugárral mossuk ki, mert az a 
gyengébb varratos összeköttetéseket és az orrüreg finom csontlemezeit roncsolja. Az 
agykoponyában lévő földet próbáljuk meg száraz formában kiszedni az öreglukon keresztül 
(ha a föld nagyon kemény, akkor viszont ne feszegessük). Ha a koponyába rakódott föld 
erősen agyagos, akkor semmiképpen se áztassuk be a koponyát mosás előtt, mert a víztől 
az agyag megduzzad, s szétfeszítheti az agykoponyát is. Célszerű a mosást műanyagháló 
felett végezni, hogy a kihulló fogakat és a kisebb csontokat ne veszítsük el. A szárítást 
lehetőleg szabad ég alatt, szellős helyen végezzük, de kerüljük, hogy a csontozat nagyon 



erős hőhatásnak legyen kitéve, mert az gyorsan vetemedik. Ha fennáll a veszélye, hogy a 
mosatással az anyag későbbi vizsgálatokra alkalmatlanná válik, kérjük ki a feldolgozó 
antropológus tanácsát. Ügyeljünk arra, hogy csomagolásra csak teljesen kiszáradt anyag 
kerüljön! Vezessünk mosatási naplót, amelybe minden kibontott csomag adatai 
belekerülnek. 
Ha módunk van rá, a mosatás után a csontanyagot dobozba csomagoljuk el, ami ugyan 
nagyobb rakteret foglal, de nagyon megkönnyíti a feldolgozó és a leltározó munkáját. A 
koponyát külön kisméretű dobozba (kb. 20x15x25 cm), a vázcsontokat olyan hosszú 
dobozba, amelybe a combcsont hosszában fektetve elfér (60x25x30 cm).  
 
6. Restaurálás 
A restaurálást általában a feldolgozó antropológus, vagy az általa megbízott restaurátor 
végzi. Kerüljük, hogy laikus személy ragasztgassa csontokat, mert a szakszerűtlenül és 
rossz ragasztóanyaggal összeállított csontok (főként a koponya) utólag sérülés nélkül nem 
javíthatók. A ragasztás jelenleg leginkább bevált eszköze a PVB (poli-vinil-butilát) nevű por, 
amely acetonban oldódó ragasztóanyag. Használhatunk még tubusos UHU-ragasztót vagy 
a ragasztórúd-betétes dekorációs pisztolyt. 
 
7. Leltározás 
A leltározást a feldolgozó antropológus végzi. Ha az anyag nem valamelyik nagy embertani 
gyűjteménybe kerül (TTM Embertani Tár, JATE Embertani Tanszék), akkor a helyi 
múzeumba, illetve a végleges tárolási helyen kerül nyilvántartásba. Ha az intézménybe még 
nem leltározott anyag kerül, akkor azt először a gyarapodási naplóba kell bejegyezni. Az 
embertani anyag leltározása külön embertani leltárkönyve történik. Ez tartalmazza a leltári 
számot, a lelet rövid jellemzését, a lelőhely nevét és régészeti korát, a sírszámot, az ásatás 
évét, a régész és az ásatáson részt vevő  antropológus nevét. A leltári szám használatát 
1964 óta rendelet szabályozza. Ezek szerint: a leltári szám egymástól ponttal elválasztott 
három számcsoport, amelyben az első két szám a leltározás éve évszázad nélkül, a 
második az adott év leltározási sorrendjét jelöli, a harmadik egység pedig a leltegyüttesen 
belüli csontvázszámozát mutatja: pl. 96.1.128 vagyis 1996-ban elsőként leltározott temető 
128. csontvázanyaga. Egy leltári szám természetesen csak egy egyén csontozatát 
jelentheti. A leltári számot fekete tussal a koponya bal halántékpikkelyére, s az állkapocs bal 
ágára kell felírni, illetve valamint  néhány vázcsontra. 
 
8. A végleges elcsomagoláskor a csomagnak vagy a doboznak külsőleg tartalmaznia kell a 
lelőhely nevét, a sírszámot és a leltári számot. Az eredeti, még az ásatáson írt sírazonosító 
papírkát is tegyük a lelet mellé! 
 
 

 


