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Hazánk fiatalabb kőkori őslakóinak testi sajátságairól ezideig elenyészően csekély positiv tudományos adattal rendelkezünk. Ezért meg
kell ragadnunk minden alkalmat s fel kell használnunk minden támpontot^
amivel ez irányú ismereteinket csak némileg is bővíthetjük. K A D I C O I T O KÁR dr. buzgó praehistoricus kutatónk érdeme, hogy a magyarországi
neolithkori ősemberre vonatkozólag most újra jelentősebb adatokhoz
jutottunk. A hámori Büdöspest nevű barlangban 1913-ban végzett ásatásai
alkalmával K A D I C az újabb kőkori tűzhelyek között egy emberi csontvázra bukkant, melyből sikerült megmentenie az anthropológiai szempontból fontosabb részeket. Azon óhajának, hogy a csontvázat tüzetesebb
embertani vizsgálat tárgyává tegyem, kész örömmel tettem eleget, annál
is inkább, mert a hazai neolith ember kérdése a mai magyarság anthropológiai arculatának kialakulása szempontjából is közelről érdekel. Hazánk
mai embertípusait ugyanis csak akkor érthetjük meg és értékelhetjük
igazán, ha ismerjük azt, hogy milyen testi sajátságúak voltak e terület
őslakói. Mert nagyon valószínű, hogy az őslakosság tipusa, vagy típusai
bárha nagyon megfogyatkozott számban, az azóta eltelt sok évszázad
alatt is fennmaradtak s bizonyos fokban hozzájárultak hazánk mai embertani arculatának kialakulásához.
Ilyen régi csontvázak kellő értékelése szempontjából a legfontosabb
kérdés mindenek előtt annak megállapítása, hogv azok pontosan mely
kultura korszakból valók s milyen körülmények között találtattak. Ezért
a következőkben szószerint idézem K A D I C dr.-nak a nevezett barlangban
végzett ásatásairól szóló jelentését: 2 )
») Előadta, a magyarh. Földtani Társulat B a r l a n g k u t a t ó Szakosztályának 1916.
november 16-án t a r t o t t ülésén.
2) KA DIÓ OTTÓK A K dr.: Az 1913. évben végzett barlangkutatásaim eredményei.
Barlangkutatás, I I . kötet. 1914. 4. füzet. 18« old.
Barlangkutatás 1916. III-IV. füzet.
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.,A Büdöspestben végzett ásatás eredménye. A próbaásatást ebben
a barlangban 1906-ban végeztem, mely alkalommal a barlang elülső és
középső részében egy-egy gödröt ásattam ki. Mivel azonban e próbaásatás a pleistocaen ősemberre nézve negatív eredménnyel végződött s
az utolsó 7 év alatt a Szeleta-barlang kutatása majdnem teljesen lekötött,
a Büdöspestben az ásatást csak a szeletai kutatás befejezése után, a
mult évben folytathattam'4.
„A Büdöspest felásatása ebben az évben október 21—29-ig tartott.
Ez alkalommal a barlangot újból pontosan fölmértem és négyszögekre
osztottam. A megkezdett rendszeres ásatás terve az volt, hogy először
a barlang délkeleti felét hosszában 1*50 m mélységre felássuk, ennek
befejezése után a másik fele kerül sorra s a felső rétegek kiásatása után
a lerakodás többi részét, úgy mint a Szeleta-barlangban is, 0'5 m-es
szintek szerint aknázom ki. Ebben az értelemben a mult évben a barlang
délkeleti felének elülső részéből 20 m 2 területet ástam ki 1*50 m mélységre. Ebbe beleesik az egész alluvium és a pleistocaen legfelsőbb
része".
„Az alluvium igen gazdagnak bizonyult. Praehistorikus tárgyak
közül legfontosabbak itt az agyagipar tömeges maradványai, melyek legnagyobb része a neolithkorba tartozik. A próbaásatás alkalmával egy
gyermek koponyatöredéke és egy felnőtt egyén combcsontja is kikerült
innen. Ezt a leletet a mult évről egy meglehetősen teljes emberi csontváz
egészíti ki, melynek korát a társaságában talált cserépedénytöredékek
lesznek hívatva eldönteni. A csontváz tűzhelyek között találtatott le- és
kifelé fordított fejjel, ami a körülötte levő bolygatatlan rétegsorok mellett
arra enged következtetni, hogy az illető egyén nem volt eltemetve".
„Nevezetes, hogy az alluvium barna humuszrétegében ezúttal 23 drb.
palaeolith kőeszközt találtunk. Ezek mind chalcedonból készültek s csak
egyes darabokon észlelhető jobb megmunkálás. Az egyik darab babérlevélszerű szilánkolást mutat, ami a solutréenre utal. E palaeolithek helye
az alluviumban kétségtelenül másodlagos s vagy a barlang diluviumából,
vagy valamely közeli (Szeleta) barlangból hozta ide ezeket a neolith
ősember. Ezt a kérdést majd a további ásatások fogják tisztázni44.
Hogy K A D I C dr. eme jelentésének adatait jobban értékelhessem,
közelebbi felvilágosítást, kértem tőle, melyek alapján a következőket állapíthattam meg.
A csontváz a barlang elülső szakaszának közepén a nyílástól 6 m-re
befelé ásott kutató árokból került elő a felszíntől számítva körülbelül 1 '50 m
mélységből. Az alluvium két élesen megkülönböztethető rétegből állott. Felül
fekete s alul barna humuszréteg foglalt helyet. Utóbbiban feküdt a csontváz
40 cm-rel a diluvium fölött. Ama körülmény, hogy a csontváz az alluvium alsó
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barna rétegében már közel a diluviumhoz s oly tűzhelyek között találtatott, melyeket jeles régészünk: B E L L A L A J O S az ott talált nagyszámú
edénytöredék alapján neolith korúaknak tart, amellett szól, hogy a csontváz is e korból való. Hogy a kérdés régészeti oldala felől teljesen nyugodt
legyek, a cserépedénytöredékeket úgy adtam kezei közé, hogy ő nem
tudhatta azt, hogy melyik melv rétegből való. S meghatározása teljesen
fedi a rétegek egymásutánját. Nevezetesen azokat az edényeket, melyek
a csontváz közelében az alsó barna rétegből kerültek elő, a neolith kor
második feléből s a bronzkor elejéről származóknak állapította meg, míg
azokat, melyek a felső fekete humusz rétegben foglaltak helyet, a bronzkor második feléből s a hallstatt elejéből valóknak tartotta. Ha tehát a
csontváz felett fekvő rétegek bolvgatatlanok voltak, akkor annak az ifjabb
kőkor második feléből kell származnia. S hogy a dolog csakugyan így
van, szerencsére több körülmény megerősíti. így mindenek előtt K Á D I G dr.
határozottan azt állítja, hogv noha az egyes rétegeket a legnagyobb óvatossággal fejtette le, bolygatásnak, vagy beásott sirgödörnek sehol a legkisebb nyomát nem észlelte. Sőt a csontváz felett néhán\' cm-re bolygatatlan tűzhelyet talált, amiből kétségtelen, hogy az régibb, mint a felette
lévő tűzhely. A rétegek bolygatatlanságának nagyon fontos bizonyítékát
szolgáltatja a csontváz fekvése is. K A D I C dr. szerint ugyanis hanyatt fekve,
fejjel a barlang nyílása felé nézett s karjai szétterjesztve foglaltak helyet.
Utóbbi körülmény kizárja azt, hogy sirgödörről vagy szertartásosan eltemetett hulláról lehetne szó. Nagyon jellemző azután K A D I C dr.-nak azon
észlelete, hogy a csontváz nem feküdt vízszintesen, hanem feje mélyebben
volt, mint a lábai. Eme rézsútos helyzet teljesen megfelelt az akkori
barlangfelszín kifelé való lejtésének, ami a rétegek elhelyezkedéséből az
általa készített hosszmetszeten jól látható. A csontváz tehát nem volt eltemetve, hanem a barlang neolithkori rézsútos felszínén feküdt. A halál okát
természetesen ma már nem állapíthatjuk meg. Lehet, hogy ott barlanglakó társai szemeláttára hunyt el, s azok félvén a halotttól, ami a primitív
népeknél ma is gyakori, nem mertek hozzányúlni, hanem inkább elköltöztek másfelé. Vagy talán a törzs épen vándor útra indult s a valószínűleg nagyon beteg, különben is elég idős asszony nem tudott velük
tartani. Ott hagyták s hamarosan el is pusztult. Idők multával azután a
barlang tetejéről lehulló föld és beszálló por befödte, réteg képződött
felette. Később, talán a bronzkor közepe felé, ismét letelepedett az ember
a barlangban, ott élt, nem tudván azt, hogy tűzhelye alatt pár cm-re
egyik őse alussza örök álmát.
Ezek után azt hiszem, nem merülhet fel többé komoly kétség az
iránt, hogy a szóban levő csontváz bolygatatlan rétegben feküdt és csakugyan a neolith korból való.
9*
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.4 csontok szint• és megtartási állapota sem ellenkezik az ifjabb
kőkorral. A csontok ugyanis elég porozusak, igen könnyűek, világossárga vagy szürkéssárga színűek, ami tekintve, hogy barna humuszban
feküdtek, határozottan arra vall, hogy e csontváz semmiesetre sem újabb
keletű, hanem sok száz év óta nyugszik a földben.
A csontváz meglehetősen ép. A koponya, eltekintve a homlokcsont
bal felének sérülésétől, melyet utólag gipszszel egészítettünk ki s az állkapocs bal izülő fejének (caput condyloideum) és processus coronoideusának kisebb hiányaitól, teljesen ép. A fogak közül csak a felső négy
metszőfog s az alsó jobb mediális metsző- és szemfog hiányzik. De ezek
is már a sirban, vagy a kiásáskor hullottak ki.
A hosszúcsontok közül csak a bal ulna alsó fele hiányzik. Ép a
bal kulcscsont is, a jobb oldalinak sternális vége azonban törött. A jobb
lapocka gyengén sérült, a baloldalinak pedig csak az izülő árok körüli
vaskosabb része van meg. A medence annyira sérült, hogy összeállítani
nem lehetett. A gerincoszlopból a nyaki és háti csigolyák igen hiányosak,
az ágyékcsigolyák azonban teljesen épek. A keresztcsontnak csak szélei
sérültek. A bordák ellenben nagyon összetöredeztek s a kéz és láb csontjai
is igen hiányosak.
Ami a csontváz nemét illeti, az a medence nagyfokú sérültsége
dacára nagv valószínűséggel megállapítható. A koponya kicsiny, izomtapadási nyúlványai és lécei gyengén fejlettek. A csontos szemöldív
farcus superciliaris) igen gyenge, a csecsnyúlvány (processus mastoideus)
kicsiny, sima, a nyakszirti táj sima, a crista externa teljesen hiányzik.
A nyakszirtbütyök (condylus occipitalis) kicsiny, ovális, hasonlóképen
kicsinyek a fogak is. Mindez a női típus mellett szól. A koponya körvonala nem tiszta női típusú ugyan, de ahhoz mégis közelebb áll, mint
a férfi típushoz. A könnyű, kicsi, de széles, alacsony csipőlapátú medence s a jobb szeméremcsont alsó ágának nagyfokú kifelé hajlása, valamint az alacsony, széles keresztcsont szintén női tipusra vallanak. A
hosszűcsontok kicsinyek, könnyűek, főleg igen karcsúak és simák, iztilőfejeik feltűnően kicsinyek. A felkar és combcsontok izomtapadási helyei
azonban elég fejlettek. A kulcscsont rövid, vékony, sima s igen könnyű.
A szegycsont is kicsi, vékony, könnyű, nőies. Fontos bizonyítékot szolgáltat végül a koponya súlyának a combcsontok súlyához való viszonya,
amit az u. n. femorocalvarial v. femorocranial jelző fejez ki. Férfiaknál
ugyanis e jelző csaknem mindig nagyobb 100-nál, nőknél viszont kisebb,
ami azt jelenti, hogy a koponya súlya a nőknél nagyobb, mint a két
combcsont súlya. Igv van ez a szóban levő csontváz esetében is. Amig
a koponya 500 gr súlyú, addig a két combcsont együtt véve csak 430
gr-t nyom s így a femorocranial jelző = 86 0 0 % .
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Mindezek a jellegek tehát azt bizonyítják, hogy csontvázunk
donosa alacsony,

vékony csontú s közepesen fejlett izomzatú

Nagy valószínűséggel

megállapíthatjuk
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tulaj-

nő volt.

a csontváz hozzávetőleges

életkorát.
A koponya varratai közül ugyanis a nvilvarrat (sutura sagittalis)
már teljesen elcsontosodott, a koszorúvarrat (sut. coronalis) is csak a
stephanion tájon nyitott körülbelül 2 cm szélességben. A lambdavarrat
(sut. lambdoidea) még nyitott ugyan, de felső része már forradásban van.
A sutura sphenofrontalis teljesen elcsontosodott. A többi varrat még
nyitott. A fogak közül életében egy sem hullott ki, nagyobbfokú odvasodást is csak a felső bal m8 mutat. Rágófelületeik kopása közepes, a
fogkúpok meglehetősen elsimultak. A szegycsont teste és markolata
összeforradt, de kardnyűlvánva (processus ensiformis) még külön volt.
A keresztcsontot alkotó csigolyák összecsontosodása még nem teljes.
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogv e csontváz tulajdonosa
javakorbéli (maturus) egyén, közelebbről 45—55 év közt lévő nő volt.
A csontváz legszembeszökőbb s rasszanthropologiai szempontból is
egyik legfontosabb jellege a termet, mely a szóban levő leleten már a
csontok felületes megtekintésére a mai átlagos termetnél jóval alacsonyabbnak látszik. Tényleg az egyes hosszúcsontok hosszméreteinek
figyelembe vételével1) a Manonvrier-té\e táblázat segítségével a következő eredményt nyertem :
HuineRadius
rus

Ulna

Femur
1

Tibia

1

Fibula

Termet az összes
csontok alapján

b. j . • b. j. b. | j . b. j- b.
Az illető csont hossza j- b.l j
(mm)
276 268]209 207 229, — 391 389 (330 328 321 324
Az ennek alapján számított termet (cm)

149*76 cm.
143*76 j 151-55 153 60

14730 J152-20 152 06

A Büdöspest barlang női csontvázának valószínű életbeii testmagassága e szerint 149 76 cm-re tehető, amely érték a M A R T I N - / ^ női termetskála szerint a középnél alacsonyabb
u. n. kisközepes termetcsoport
(1400—152'9
cm) alsó határán foglal helyet, tehát már majdnem a
kicsiny termetűek csoportjába esik. Tájékozódás kedvéért megemlítem,

.V csontok mérésénél mindenütt szigorúan a MARTIN-féle módszert követtem
L. Dr. RUDOLF MARTIN: Lehrbucli der Antliropologie. Jena. 1914.
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hogv a mai magyarságon végzett vizsgálataim alkalmával 1 ) 87 nőnél
153*97 cm magas átlagos termetet nyertem. 38 budapest-környéki mai női
csontváz hosszúcsontjainak méretei alapján pedig, amiket T E S ZA K K Á R O L Y 2 )
vizsgált, 155*42 cm átlagos termethez jutottam. Kérdés már most, hogy
csontvázunknak emez a mainál alacsonyabb termete minő viszonyban
áll Európa más vidékein talált neolith csontvázak termetével. Erről felvilágosít bennünket a következő összeállítás:
Szerző

neve

Lelet

RAHON8)

J.

Termet cin

származása

Franciaországi és belgiumi

ncol.

MANOUVRIER4)

csontv. (98 c? és 46 9 )
MOHYLANSKY6)

SCHENK?)
»

H.

8

)

cs 1 9 )

150-2

164-3

149-1
150-0

158-2

14.S-6

Büdöspest-barlang neolith 9

csontváza

Délnyugat Oroszországi kő-bronzkori

.

.

és 13 9 )

—

149-76

164-2

1548

173-1

156-1

167-3

153-6

csontv.

(21 J 1 és 9 9 )
)

152-1

Chamblandes-i neol.sirmező(8 r j é s ő 9 csontv.)
Cseh-Morvaországi neol. csontv. (17

PEARS. és RAHON

162-5
159-4

160 0

MATIEGKA")

TALKO-HRYNCEW.10)

.

Svájczi neolith (Palafitti) csontv

BARTUCZ

11

150*6

Franciaországi (Livry-sur-Vesle; neol. csontv.
(6 í

ALEX.

162-5

Franciaországi (Breuil, Épóne, Mureaux) neol.
Menouville-i dolmen csontv. (Franciaorsz.)

N.

5

csontvázak

(429 cf és 189 9 )
L.

<s

Angolországi neol. csontv. (25 cí és 5 9 )

.

*) 1)r BARTUCZ LAJOS: A mai magyarság termete. Természettud. Közlöny 1912.
C's Die KörpergröBe der lieutigen Magyarén. Archív f. Anthrop. 1015.
-') TESZÁK KÁROLY ÁGOST: Újabb adatok a felkar- és combcsont vonal-, kerület - és szögméreteihez. Breznöbílnya, 1008,
*) J. RAIIOX : Recherches sur les ossements humains anciens et préhistoriques.
Mfm. de la Soc. d'Anthrop, de Paris. 2 Série T. IV. fasc. 4. 1893.
A

)
MANOUVRIER: Le Dolmen ..de la Justice" d'Épőne Bull. de la Soc. d'Anthrop. de Paris, 1895.
5
) U. a.: Les crfmes et osseuients du Dolmen de Menouville. Bull. de la Soc.
d'Anthrop. de Paris, 1907.
«) N. MOIIYLANSKY: Note sur les ossements de la sépulture néolith de Livrysur-Vesle. Revue mens. de l'École d'Anthr. de Paris, 1897.
7) s) ALEX SCIIENK: Les Populations de la Suisse depuis la période paléol.
jusqif A l'époque Gallo-Helvéte. Bull. de la Soc. d'Anthr. de Paris, 1907.
H

) 11. MATíEGKA : über den Körperwuclis der prahistorischen Bevölkerung Böhmens und Mahrens. Mitt. d. Anthrop. Ges. in Wien. Bdv 41. 1911.
,0
) T. 1). TALKO-IIRYNCEWICZ: Opit fízicseszkoi charakterisztiki drewnich
Wosztocsnych szlawjan. Cbomik po szlawjanowjedjenju IIT. Sz. Peterburg. 1909.
J1

) J
T. 2 1892.

RAHON : La taille d'aprés les ossements préhistoriques. REV. Ec. Anthr.
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E táblázat adataiból kiderül, hogy a neolith korban Közép- és Nyugat
Európát kisközepes söt alacsony termetű népesség lakta. Angliában, délnyugati Oroszországban és néhány adat szerint a skandináv félszigeten
azonban már akkor is magasabb volt az átlagos termet. A mi női csontvázunk tehát termet tekintetében megegyezik a középeurópai neolith csontvázakkal.
Kérdés azonban, vájjon ebből az egy csontvázból szabad-e azt
következtetnünk, hogy az ifjabb kőkorban hazánkban is ilyen alacsony
termetű őslakosság élt ? Vájjon nem egyéni variatioval van-e csak dolgunk ? Hiszen 149—150 cm magas nők ma is elég nagy számban találhatók hazánkban. Ha csak ezen egyetlen adat állana rendelkezésünkre,
természetesen magam is túl merésznek tartottam volna e következtetést.
Szerencsére azonban egyéb bizonyítékok is szólnak feltevésünk mellett. így
mindenek előtt azt kívánom megjegyezni, hogy K A D I C dr. a barlangnak
ugyanazon barna humusz-rétegében, melyből a női csontváz előkerült, a
tűzhelyek között egy másik egyéntől származó combcsontot is talált,
melynek alsó végdarabja hiányzik. Azonban ennek dacára is rögtön felismerhető, hogy úgy alakra, típusra, mint főleg nagyságra nézve teljesen
megegyezik női csontvázunk combcsontjaival, vagyis szintén ugyanolyan
alacsony termetű egyéntől származik. Nem tartom valószínűnek, hogy a
barlang őslakói közül éppen csak a két legalacsonyabbnak csontjai maradtak volna fenn. Döntő fontosságú azután ama körülmény, hogy a
Csepelszigeten, Tököl község határában G E R E C Z K P É T E R dr. által kiásott s
általam leírt 8 korai bronzkori csontváz szintén ilyen alacsony termetű
néptől származik. A négy bronzkori férfi csontváz termete ugyanis
15677—165*52 cm s négy nőé 141 '25—152*69 cm között ingadozott.
Az átlagos termet a férfiaknál 160'19 cm s a nőknél 149'08 cm volt.
A büdöspesti barlang neolith női csontváza tehát termet tekintetében megegyezik a csepeli bronzkori női csontvázakéval.
Mindezekből kétségtelen, hogy hazánkban ép úgy, mint egész Középés Nyugat Európában
a neolith kor második felében s a bronzkor elején
a mainál 5—6 cm-el alacsonyabb termetű női tipus élt, vagyis az akkori
őslakók nőinek átlagos termete 149—150 cm volt.1)
Ezek után áttérhetünk a koponya tüzetesebb tárgyalására.

i) Jelen előadásom végén Lóczv LAJOS professzor úr arra az előttem eddig
ismeretlen tényre hívta fel figyelmemet, hogy 1877-hen a liszkovai barlangból <"> is
hasonló alacsony termetre valló combcsontokat ásott ki. A liszkovai barlangból előkerült nagyszámú einbercsontot egyik legközelebbi alkalommal fogom tüzetesen ismertetni. de történelmi hűség kedvéért megemlítem, hogy ö már 1878-ban arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a liszkovai barlang őslakói alacsony növésűek voltak.
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~ A koponya vékonycsontú, könnyű, kicsiny.
Súlya állkapocs nélkül 535 grm. Tekintetbe véve azonban, hogy a
homlokcsont jobboldali nagyobb hiányossága gipszszel van kitöltve, ami
sűrűbb, nehezebb, mint a homlokcsont szivacsos állománya, s mivel a
gipsz a koponya belsejében vastagabb csomót alkot és a tulajdonképeni
sérülésnél nagyobb darabot takar be, eredeti súlya 50(1 gr-ra tehető,
ami az igen könnyű koponyák közé sorolja azt. De nemcsak a koponya,
hanem a hosszúcsontok is igen könnyűek. A két combcsont együttes
súlya pl. 430 gr s igy a femorocranial jelző csak 80*00. Az állkapocs
szintén könnyű = 02 gr. E súly megegyezik a mai európai nők átlagos
állkapocs-súlyával. Ha az állkapocs súlyát a koponya súlyával viszonyba
hozzuk, cranio-mandibular jelző gyanánt 12*2 értéket nyerünk.
A koponya űrtartalma
1225 cm 8 . A már fentemiitett belső gipszlerakódásra azonban legalább 25 cma-t számíthatunk, úgy hogy a
valódi capacitas-t bátran 1250 cma-re tehetjük. Ezen érték 130 cm'-rel
áll a mai európai nők átlagos koponya capacitas-a alatt, feltéve hogy
utóbbit 1380 cm8-nek vesszük. Koponyánk tehát a SARASIN-jele beosztás
szerint a közepes űrtartalmú
(euenkefal) koponyák közé tartozik. Összehasonlítás céljából megemlítem, hogy WALDEYER 1 ) az európai neolith nők
koponya-capacitását 1410 cms-re teszi. Ennél a mi női koponyánk 160
cms-rel kisebb. RKTZIUS2) viszont a svédországi neolith nő-koponyákon
1276 cm 1 űrtartalmat állapított meg, ami már csak 16cm3-rel nagyobb a
büdöspesti női koponyáénál.
Az agykoponya nagyságáról tájékoztatnak hennünket a koponya
kerületi méretei és átmérői.
Koponyánkon a vízszintes kerület 488 mm. a haránt kerület, illetve
iv 303 mm s a medián-sagittal iv 346 mm. Mind a három kerületi méret
jóval kisebb a mai európai nők hasonló méreteinek átlagánál. A haránt
iv a medián-sagittal ivnek 87'57%-a. Ha a medián-sagittal ivet a foramen magnum és a koponyaalap hossza által teljes kerületté egészítjük
ki, 476 mm értékhez jutunk: vagyis a medián-sagittal kerület 12 mm-rel
kisebb a vízszintes kerületnél.
Érdekes most azt vizsgálni, hogy a median-sagittal ivet alkotó három
ivrészlet, ú. m. a homloki-, falcsonti- és nyakszirti iv minő viszonyban
állanak egymással. Koponyánkon a homlokiv 118 mm, a tali iv 130
mm, s a nyakszirti iv 08 mm. A homlokiv tehát 12 mm-rel kisebb, mint
a falcsonti iv. A két ivrészletet egymással százalékos viszonyba hozván,

») Dr. R
2

) Dr
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sagittal-frontoparietal jelző gyanánt 110'17 értéket nyerünk. Koponyánk
tehát parictalis
típusú. A nyakszirt viszont feltűnően fejletlen, amit a
nyakszirti iv kicsinysége fejez ki. A nyakszirti iv ugyanis a homlok ivnek
csak 83'05%-a, az egész medián-sagittal ivnek pedig 28'32%-a. A nyakszirti iven belül a felső pikkelyiv 65 mm, az alsó pikkelyiv pedig csak

1. ábra.

A büdöspesti neolitlikori nő-koponya felülről (norma verticalis).
Term. nagys. */3-a.

33 mm. A kicsiny nyakszirti iv tehát főleg a nyakszirtpikkely alsó részének fejletlenségében, illetve kicsinységében leli magyarázatát. Amíg
ugyanis a felső pikkelyiv a median-sagittal ivnek 18'78%-a, addig az
alsó pikkelyiv csak 9 53%-át alkotja; pedig a mai európai koponyákon
13% körül szokott lenni.
Ami a koponya átmérőit illeti, a legnagyobb hosszúság (g—op)
171 mm, legnagyobb szélessége (eu—eu) 131 mm, egész magassága
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(ba—b) 127 m m s a fülnyilástól mért magassága ( p o - b ) 111 mm. A
legnagyobb szélesség a tubera parietalia és a halánték pikkely közé esik.
Koponyánk tehát közép hosszú, közép széles és* közép magas, de mindegyik méretnél közelebb áll az alsó, mint a felső határhoz, ami a koponya kicsinységében leli magyarázatát.
A legnagyobb hosszúságnak a legnagyobb szélességhez való viszonya,
vagyis a hosszúság—szélességi jelző 76 61, amely érték M A R T I N szerint a
középfejüség (mesocrania) felső, a hosszúfejűség felé eső határán áll,
viszont a Broca—Topinard-féle
beosztás szerint a kisfokú hosszúfejűség
(subdolichocephalia)
csoportjába tartozik. A hosszúság—szélességi jelző
a neolith korban már nagy változatosságot mutat, ami a koponyaalakok
meglehetős kevertségére vall. P H I L I P P SALMON 1 ) pl. 688 franciaországi és
belgiumi neolith koponya között 5 7 ' 7 ° / 0 hosszúfejűt ( 6 3 — 7 6 ) , 2 R I ° / 0 középfejűt ( 7 7 — 7 9 ) és 2 1 - 2 % rövidfejűt ( 8 0 — ) talált. A Frankfurti megegyezés
szerinti beosztásra átszámítva dolichocephal volt 4 1 6 % , mesocephal
3 7 * 2 % , brachycephal 2 1 * 2 % . Közel azonos eredményhez jutott N I E L S E N 2 )
is a dániai kőkori koponyáknál. Ő ugyanis 4 7 % hosszúfejűt, 2 3 % középfejűt és 3 0 % rövidfejűt talált. Mindezekből kétségtelen, hogv egyedül a
koponyajelzőből és csak egyetlen koponya alapján annak más csoporttal
való hasonlóságát kimutatni nem lehet, amiért is a külföldi hasonló adatok felemlítését itt mellőzöm.
A koponya hosszúságának és szélességének a hosszúság—szélességi
jelző által kifejezett eme viszonya jól látható a tetőkeretben (norma verticalis) is (1. 1. ábra). Észrevehetjük, hogy noha mindkét irányú kiterjedése kicsi, mégis a hosszúság aránylag valamivel nagyobb, mint a
szélesség. A tulajdonképeni homlok gyengén fejlett, elég keskeny, lekerekített. A csontos szemöldivek igen gyengék, a homlok kissé rézsútos,
miért is a n. verticalisban jól látszik a kétoldali különben is eléggé kiálló
homlokszöglet. A homlokdudorok is gyenge fejlettségűek lévén, a homlok
elülső körvonala szabályosan lekerekítve megy át a halántéki sikba. A
körvonal hátrafelé egyenes vonalban halad s fokozatosan szélesedik, míg
végül legnagyobb szélességét hátsó harmada elején a falcsonti dudorok
táján éri el. Azután a kétoldali körvonal erősebb ivben hátrafelé hajlik s
észrevétlenül átmegy a lekerekített nyakszirti körvonalba. Koponyánk
alakja tehát a n. verticalisban a Sergi-fele séma szerint ovoides.
A legnagyobb hosszúságnak a koponya egész magasságához való
viszonyát a hosszúság—magassági
jelző fejezi ki, melynek értéke a büdöspesti női koponyánál 74*27. Koponyánk
tehát a MARTIN-/^' beosztás
szerint orthokran, azaz középmagas, de már közel áll a hypsikraniaM D r F. BIKKNKS: Die Kassen und Völker der Menschlieit. S. 391.
*) Dr. R MARTIN: Lehrbueli der A n t h r o p . S. 682.
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érték már

esik.

Vagyis

koponyánknak a fülnyilástól számított magassága a hosszúsághoz viszonyítva meglehetősen nagy.

2. ábra.

A biidöspesti neolitli nő-koponya oldalnézetben
Terin nagy 6. 2/s-a.

(n. temporalis).

Ugyanezen viszonyokat mutatja a koponyának oldalnézetben (n.
temporalis) való felvétele (1. 2. ábra) s a medián-sagittal görbe (1. 5.
ábra) is. Oldalnézetben a koponya körvonala nem típusosán nőies, amit
főleg a homlok és faldudorok gyenge fejlettsége okoz. A csontos szemöldivek és a glabella csak kissé domborodnak ki, ezért a felettük levő
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behorpadás is igen sekély. A tulajdonképeni homlok meglehetősen alacsony s körvonala nagy sugarú ivben megy át a koponyatetői síkba,
amely elég lapos ugyan, de hátrafelé haladva lassan, fokozatosan emelkedik. Legnagyobb magasságát a hátsó harmad elején éri el. Innen
kezdve erősebben lekerekített a körvonal, majd a nyilvarrat (sut. sagittalis) hátsó harmada táján hirtelen rézsútosan hátrafelé és lefelé
haladó egyenes vonalat alkot, ami a sut. sagittalis hátsó harmadában észlelhető kisfokú öregkori belapulásban leli magyarázatát. A nyakszirti
körvonal legnagyobb kidomborodását a nyakszirtpikkely felső harmadában,
mindjárt a lambda-pont alatt éri el s azután gyenge ivben, kisebb beöblösödésektől megzavarva, rézsútosan előre-lefelé halad. A nyakszirti
rész tehát eltekintve a felső pikkely (interparietale) említett kidomborodásától, igen gyengén fejlett, nem áll ki hátra, hanem erősen lekerekített.
Koponyánk hosszúságbeli kifejlődésének legfőbb tényezője e szerint a falcsonti iv, jóval kisebb szerepet játszik már a homloki ív, míg a nvakszirti iv elenyészően csekély részt vesz benne. S épen ez az oka, hogy
koponyánk középfejű (mesokran». Könnyen meggyőzödhetünk erről, ha a
lambda-ponttól merőlegest húzunk a német vízszintesre. E merőleges
csak igen kis részt vág le a pikkely felső harmadából, úgy hogy a koponyának hátrafelé legjobban kiálló pontja (opisthokranion) mindössze
3*5 mm-re esik e merőlegestől. Vagyis a nyakszirtpikkely mindössze 3 5
mm-rel hosszabbítja meg a koponyát. Ha a nyakszirt legalább olyan
fejlett volna, mint a homlokcsont, akkor koponyánk határozottan hosszúfejű lenne. Kifejezi ezt részben a nyakszirt n. n. hosszúsági jelzője is.
A lambdapont távolsága ugyanis a hasion—opisthion vonaltól mindössze
70 mm, melyet ha a hasion - opisthion vonalhoz viszonyítunk, mely
1 4 2 mm hosszú, a nyakszirt
hosszúsági jelzője gyanánt 4 9 * 2 9 értéket
nyerünk. Ezen jelzőérték a MARTIN-féle beosztás szerint ugyan még a
hosszú nyakszirinség
(longooccipitalia)
csoportjába tartozik, de annak
már egészen alsó, a rövid nyakszirinség (brevioccipitalia) felé eső határán áll. Még jobban feltünteti a nyakszirt eme sajátságát, mint később
látni fogjuk, a nyakszirtcsont görbületi jelzője.
Ami a koponya legnagyobb szélességének és magasságának viszonyát illeti, a szélesség—magassági jelző 9 6 ' 9 Ö , mely érték M A R T I N beosztása szerint a metriokrania
csoportjába tartozik. Koponyánk tehát
középmagas és középszéles, de már igen közeláll az akrokraniahoz,
vagyis a magas koponyájúsághoz. Különösen szembeötlő ez a nyakszirtkereti (n. occipitalis) felvételben (ld. 3. ábra), melyben a koponya egyenesen magasnak látszik, mert a szélesség a magassághoz viszonyítva
aránylag kicsiny. A norma occipitalis körvonalára jellemző, hogy a koponyatető magas, egyenletes ivű. Legnagyobb szélességét a faldudorok
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és a halántékpikkely között éri el A faldudorok gyenge fejlettsége következtében a tetőkörvonal lekerekítve megy át az oldalkörvonalakba, melyek
lefelé haladva mindinkább összehajlanak, ami a koponyaalap aránylagos
keskenységét mutatja. Ezen alak legjobban hasonlít S E R G I ékalakű típusához. Feltűnik a nyakszirti keretben az is, hogy a falcsontok mennyire

3. ábra,

A büdös pesti neolith nő-koponya hátulról (n. oceipitalis).
Term. nagys. -'/3-a.

túlszárnyalják az alacsony, inkább széles nyakszirt-pikkelyt.
pont pl. alig esik valamivel a norma occipitalis közepe fölé.

A

lambda

Hogy koponyánkon a falcsontok s az általuk betakart koponyaüreg
mennyire fejlett, azt világosan mutatja a glabella-inion vonaltól mért nagy
calotte magasság (104 mm). A calotte-jelző pl. 67*53 tehát körülbelül
akkora, mint a mai európai átlag.
A koponyának a tetőkeretben (norma verticalis) látható alakját még
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jobban megérthetjük, ha behatóbban vizsgáljuk az egyes részletek szélességi kiterjedését. A büdöspesti női koponya legkisebb homlokszélessége
97 mm, a legnagyobb homlokszélesség pedig 118 mm, amely méret értékek azt a középszéles homlokú koponyák közé sorolják. Ugyanezt bizonyítja e kétféle homlokszélességnek egymáshoz való viszonya az u. n.
transversal fronlal
jelző is, melynek értéke 82*20, ami közepesen fejlett
homlokra vall. Lényegesen más eredményhez jutunk azonban, ha a legkisebb homlokszélességet a legnagyobb koponya-szélességhez (131 mm)
viszonyítjuk, amit a transversal frontoparietal
jelző fejez ki. E jelző
nagysága 74*05, amely érték a MARTIX-féle beosztás szerint a szélesItomlokúság (eurymetopia) csoportjában foglal helyet. Koponyánk homloki része tehát magában véve közepesen fejlett ugyan, a legnagyobb
koponyaszélességhez viszonyítva azonban a homlok aránylag meglehetősen széles. A legkisebb homlokszélességnek eme relatíve nagy volta női
jelleg. Ha a nyakszirtpikkely legnagyobb szélességét (104 mm) viszonyítjuk a legnagyobb koponyaszélességhez, transversal parietooccipital jelző
gyanánt 78*39 értéket nyerünk, ami megegyezik az európai mesocephal
koponyákon található jellegzetes jelző értékkel.
Ami a büdöspesti női koponya alapi részét illeti, az, mint már a
nyakszirti keretben (norma occipitalis) láttuk, általában gyengén fejlett.
Különösen kifejezésre jut ez a koponya alapi méreteiben. így a koponyaalap hossza (n—ba) 90 mm, a biauricular szélesség 112 mm, s a csecsnyúlványok csúcsa között mért szélesség 95 mm. Mind a három a kicsiny
méretértékek közé tartozik, vagyis koponyánk alapi része keskeny és rövid.
Svmmetria viszonyai tekintetében a koponya meglehetősen részarányos. Tüzetesebb vizsgálat után azonban a koponya hátsó felében
igen kisfokú ferdefejűséget (plagiocephalia) észlelhetünk. A jobb parietale
ugyanis valamivel erősebben kidomborodik oldalt és hátrafelé, mint a bal.
Legjobban látható ez a tetőkeretben (n. verticalis). Hogy e kisfokú ferdefejűséget valamely koponyavarratnak időelőtti elcsontosodása okozta-e,
azt a varratoknak előre haladt összeforradása miatt ma már nem állapíthatjuk meg. A varratok jelenlegi állapota legalább nem enged meg ez
irányban semmiféle következtetést.
Ezek után áttérhetünk az agykoponya egyes csontjainak tüzetesebb
vizsgálatára.
A nyakszirtcsontra
jellemző, hogy kifejlődése inkább szélességi,
mint magassági irányban történt. A nyakszirtpikkely (squama occipitalis)
felső része nem csúcsos, hanem szélesen letompított. A lambdavarrat
(sutura lambdoidea) gyenge fogazottságú, varratcsontjai nincsenek. Csak
a jobb asterion előtt van egy kisebb 12 mm hosszú és 6 mm széles
varratcsont, de nagyobb részben már ez is összecsontosodott a nyakszirt-
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pikkellyel. A pikkely külső reliefje általában sima. A külső nyakszirti
taraj (crista occipitalis externa) sima, széles, lapos duzzanatot alkot, ami
már külsőleg fossula vermiana-ra enged következtetni. Tényleg a koponya
belsejében jól kitapintható az elég széles, de sekély s gyenge csontlécek
által határolt féregárok. A tarkóvonalak (linea nuchae superior et inferior) eléggé erőteljesek és sima duzzanatot alkotnak. A külső nyakszirti

:D
r

4. ábra.

A büdöspesti neolith nő-koponya medi&n-sagitt&l körvonala.

dudor (protuberantia occipitalis externa) helyén csak kicsi érdesség észlelhető. Érdekes, hogy a felső tarkóvonal (linea nuchae superior) sima volta
ellenére is torus-szerű, ami primitív jelleg. A tarkótáj (plánum nuchale)
két oldalsó része sokkal érdesebb, fejlettebb izomzatra vall, míg a közepe
csaknem egészen sima.
Különösen jellemző a nyakszirtpikkely alakja és görbülete. Az egész
nyakszirti iv 98 mm, amiből 65 mm a felső pikkelyre (interparietale) s
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33 mm az alsó pikkelyre (supraoccipitale) esik. Az egész nyakszirti húr
89 mm s a felső pikkelyé 59 mm. A nyakszirtpikkely tehát általában
igen rövid, alacsony. Különösen feltűnő a felső pikkely rövidsége. Ezzel
szemben legnagyobb szélessége (104 mm) aránylag nagy. -4 nyakszirt
pikkely szélesség— magassági jelzője 85*58, amely érték a középfejűségnek
(mesocephalia) megfelelő közepes arányú nyakszirtre vall. Ami a nyakszirtpikkely görbületi viszonyait illeti, a sagittal ivnek a sagittal húrhoz
való viszonya, vagyis a sagittal occipital jelző 90*82, ami azt mutatja
hogy az egész pikkely gyengén görbült. A felső pikkely görbületi jelzője
(90*77) viszont azt fejezi ki, hogy a felső pikkely aránylag erősen görbült
az alsó pikkelyhez viszonyítva. Úgy hogy ha a felső pikkelynek eme
kidomborodása nem volna, koponyánk egészen lapos nyakszirtű lenne.
A nyakszirtpikkely gyenge görbültségét bizonyítja a lambda-inion szög
és a nyakszirt hajlási szögének nagy volta is. Előbbi 110*")°, utóbbi
143*7°. Az öreglik (foramen magnum) majdnem egészen kerek, de valamivel szélesebb, mint hosszú s előre ékalakúan megkeskenyedő. Hossza
34 mm, szélessége 35 mm, az öreglik jelző pedig 102*94. Koponyánk
tehát a széles nyakszirti likkal ellátott koponyák közé tartozik. Az öreglik
sikja a német vízszintessel — 8*5° szöget alkot.
A nyakszirtbütykök (condylus occipitalis) igen kicsinyek, gyengén
kiemelkedők, kétszer olyan hosszúak, mint szélesek; a baloldali nagyobb,
mint a jobb. A bütyökárkok (fossa condyloidea) kicsinyek s nincs bennük
canalis condyloideus. Tuberculum pharvngeum hiányzik, helyén fossa
pharyngea van.
A falcsontok (ossa parietalia), mint láttuk, az agykoponya csontjai
között a legfejlettebbek, A falcsonti ív 130 mm s a falcsonti húr 115 mm.
Mindkét méret a nagy értékek közé tartozik. E két méretnek egymáshoz
való viszonya adja a sagittal-parietal jelzőt, amely koponyánkon elég
kicsi (88*46), tehát a falcsontok nagyfokú görbületét mutatja. A faicsonti
dudorok egészen elsimultak, ami az öregkorra vall. A halánték-vonalak
igen gyengén fejlettek s nagyon alacsonyan futnak. A felső sekély barázdát, az alsó pedig alig kitapintható érdességet alkot. A felső halántékvonalaknak egymástól való legkisebb és legnagyobb távolsága 116 mm,
illetve 130 mm. A sutura sagittalistól való legkisebb távolság viszont
70 mm, a legnagyobb pedig 84 mm. A falcsonti lik (toramen parietale)
mindkét oldalon megvan; középnagyok és symmetrikusan fekilsznek.
A homlokcsont szélességi viszonyait részben már láttuk a norma
verticalis tárgyalásánál. Általános fejlettségéről tájékoztat bennünket a
legnagyobb homlokszélességnek (118 mm) a homlok húrhoz (107 mm)
való viszonya: az u. n. homlokcsonti szélesség—magassági jelző, melynek
értéke (90*67) közepes fejlettségű homlokcsontról tesz tanúságot. Sokkal
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fontosabbak ennél a homlok hajlási és görbületi viszonyai. A homlokcsont hajlását mutatja ama szög, melyet a glabella—bregma húr a glabella-inion vizszintessel alkot. E szög 61*5°, ami koponyánkat a gyengén
hajlott homlokúak közé sorozza. Ha e szög csúcspontját, mint M A R T I N

5. ábra.

A büdöspesti neolith nő-koponya eliilről (u. faeialis).
Term. nagys. 2/s-a.

ajánlja, a nasionhoz helyezzük, 62'8U értéket nyerünk, amely a közepes
nagyságú értékek közé tartozik. Ugyanezen szög a német vízszintesre
vonatkoztatva 47°, ami szintén közepes homlokhajlásra vall. A bregma
u. n. helyzeti jelzője a glabella-inion vonalon mérve 32'47.
Barlangkutatás 1916. III — IV. fü/et.
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A homlokcsont görbültségét a sagittaUfrontal jelző fejezi ki, melynek értéke 90*68. E szerint a büdöspesti női koponya a lapos homlokt'tság
(chamaemetopia) legalsó határán áll. Ugyanezt bizonyítja a homlokcsont
görbületi szöge 135*4° is. Koponyánk tehát csak kisfokban lapos homlokú.
A glabella, mint már láttuk, igen alacsony, a csontos szemöldivek
(arcus superciliares) is gyengén fejlettek, alacsonyan fekvők. A felső
szemgödri szél (margó supraorbitalis) mediális harmadában elég erős incisura supraorbitalis van, melytől oldalfelé rézsútosan a linea temporalishoz
haladólag sekély, de 'meglehetősen széles belapulás választja el a plánum
vagy trigonum supraorbitale-t, melynek alsó vége, a processus zygomaticus ossis frontis, a rendes női koponyáktól eltérően erősen fejlett, vaskos. A felső szemgödri szél (margó supraorbitalis) oldalsó harmada is
elég vastag s kissé előrehajló. Az egész regio supraorbitalis koponyánkon
a M A R I IN-féle második alakhoz hasonlít. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a büdöspesti női koponya homloka, főleg pedig szemgödör
feletti része meglehetősen primitív.
A halánték- és ékcsontról koponyánkon nem sok megemlíteni való
van. A halántékpikkely igen magas ivű, a crista supramastoidea gyengén
fejlett. A járom nyúlvány vékony, karcsú, az izülő árok (fossa mandibularis) keskeny, mély s a fülnyilás (pórus acusticus ext.) kicsiny. Hasonlóképen kicsiny a foramen mastoideum is.
Az ékcsontok nagy szárnyai a falcsontokkal mindkét oldalon teljesen
összeforradtak. A szárnyalakú nyúlványok (processus pterygoideus) gyengén fejlettek s rövid, mély árkot fognak közre.
Ezek után áttérhetünk az arckoponya tárgyalására.
Az arckoponya alakjáról,
nagyságáról
mindenek előtt a hosszúsági, magassági és szélességi méretek tájékoztatnak.
A büdöspesti női koponyán az arckoponya hossza (ba—pr) 95 mm,
az alsó arc hossza (ba—gn) pedig 104 mm. Mindkettő a közepes nagyságú méretek között foglal helyet. Az egész arcmagasság (n—gn) 103
mm, a felsőarc magassága (n—pr) 61 mm. E szerint koponyánk az
alacsony arcnak közé tartozik. Az arc szélességi méretei a következő eredményt mutatják: járomiv szélesség = 124 mm, felsőarc szélesség
= 105 mm, biorbital szélesség = 101 mm, középarc szélesség = 88 mm,
az állkapocs szögletei között mért szélesség = 96 mm. Valamennyi szélességi méret középnagyságú. Amíg tehát koponyánk arca a szélesség és
hosszúság irányában közepesen fejlett, addig a magassági irányban kissé
visszamaradt, vagyis alacsony.
Még jobban kifejezi ezt az arckoponya u. n. szélesség—magassági
Jelzője, mely a jelen esetben 83*06, vagyis az alacsony, széles arcok
(enryprosopia)
csoportjában foglal helyet, úgy azonban, hogy közelebb

A BÜDÖSPEST B A R L A N G B A N

TALÁLT

NEOLITIIKOHI EMBERCSONTVXz

127

áll a közepes, mint az igen széles arcúsághoz, vagyis csak kisfokban
alacsony arcú. Ugyancsak kisfokú alacsony arcúságra vall a felső arc
jelzöj 49'19 (enryen).
Ha most egyfelől a legkisebb homlokszélességet s másfelől az állkapocs angulus szélességét viszonyítjuk a járomszélességhez, jugofrontal
jelző gyanánt 78*23, jugomandibular
jelző gyanánt pedig 77*42 értéket
nveríink. Mindkét jelzőnek meglehetősen magas értéke, továbbá ama
körülmény, hogy a két jelző majdnem azonos nagyságú, négyszegletes
arca vall.
A legkisebb homlokszélesség viszonya a felső arc szélességéhez, az
u. n. fronto biorbital jelző 92*38, vagyis a felső arc a homlokhoz viszonyítva oldalt csak kis mértékben domborodik ki.
A legnagyobb koponyaszélességnek a járomszélességhez való viszonya, a craniofacial jelző értéke meglehetősen magas = 94*66, mert
a kétféle szélességi méret igen közel áll egymáshoz.
Ami az arc pro/ilozását illeti, az egész arc protílszöge 83* (mesognathia\ az orri profilszög 86*3° (orthognathia), a fogmedri profilszög 76°
(prognathia). Az egész arc mesognathiája
tehát az orri rész orthognathiája és a fogmedri rész prognathiája
által jön létre.
A nasion—prosthion —basion szög 74*2°, vagyis
fokú orthognathiát mutat.

RIVET

szerint kis-

Lássuk most közelebbről az arckoponya egyes részeit.
A felső állcsont alacsony, a fossa canina főleg a jobboldalon elég
fejlett és mély. Fogmedri része közepesen fejlett, de már közeledik a
gyengén fejlett felső állcsontok felé. A maxillo-alveolar hossz 52 mm,
szélessége 54 mm, tehát középhosszú és keskeny. E két méret viszonyításából származó maxillo-alveolar jelző 103*85. Koponyánk tehát a keskeny, hosszú állcsontúság (dolichnrania)
csoportjába tartozik, amit azonban, mint láttuk, nem a fogmedri rész hosszúsága, hanem annak főleg
keskenysege idéz elő.
A fogsoriv átmenetet alkot a paraboloid és u
utóbbihoz azonban közelebb áll, mint az előbbihez.

alak

között, az

A szájpad középmély, előrehaladva sekélyebb, középhosszú és keskeny. Hosszúsága 45 mm, szélessége 35 mm. A szájpadi jelző értéke
77*78. A büdöspesti női koponyára e szerint a keskeny szájpadúság (leptostaphylinia) jellemző, mely azonban már közel áll a mesostaphyl in iá hoz.
A haránt szájpadi varrat (sut. palat. transversa) előrehajló, jobb szára
2 mm-rel előbb éri el a középvarratot, mint a bal. A sulcus palatínus
medianus-nak áthidaló csontlemezei, illetve tövisei vannak.
Az orr és orrüreg általában kicsi, középszéles, alacsony. Magassága 43 mm, szélessége 22 mm. A Broca-féle orrjelző 51*16, amely
10*
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érték az alacsonyorrúság
(chamaerrhinia)
csoportjában foglal helyet, de
már igen közel áll a középorrúsághoz (mesorrhinia). Az orrnyilás kicsi,
alacsony, középszéles, körteképű, bár alsó öblei igen sekélyek. Az orrcsontok középhosszúak, elég szélesek s kissé balra görbülnek. Legkisebb
szélességük 11 mm, legnagyobb szélességük 18 mm, középhosszúságuk
18 mm. A transversal orrcsonti jelző meglehetősen nagy 61*11. A sutura
nasofrontalis domború ivet alkot s feljebb áll, mint a sutura maxillofrontalis.
Profilnézetben az orrcsontok az arc síkjából elég nagy szög alatt
állanak ki, amit egyfelől az orrhát profilszögének kicsinysége (58'4Ü),
másfelől az orrhát és arc-profilvonal által alkotott szögnek a közepesnél
jóval nagyobb volta is (24*6°) bizonyít. A tulajdonképeni orrgyök nincs
benyomva, alatta azonban az orrhát felső harmada közepes homorulatot,
míg az orrcsontok vége felé gyenge domborulatot mutat. Az alsó orrtövis
igen gyenge, hiányzik az orrnyilás alsó határoló taraja is, úgy hogy az
orrfenéki felszín minden határ nélkül megy át az arci felszínre, vagyis
kisebb fokú clivus nasoalveolaris van jelen. A hortyogok (choanae) kicsinyek, alacsonyak, keskenyek.
A járomcsont
közepesen fejlett, halántéki tipusú. A járomivek kidomborodók s a norma verticalis-ban széleik kissé látszanak.
Szentüreg középnagyságú, elég alacsony és széles. A kétoldali
együttes köbtartalma 54 cm 8 s a MANTEGAZZA*féle kephalorbital jelző
23*14. A szemgödrök nyílása meglehetősen négyszögletes. Magassága
31 mm, szélessége (mf—ek) 42 mm. A szemgödri jelző 73*81, mely
érték az alacsony szemgödrüség (chamaeconchia)
csoportjában foglal
helyet, azonban már közel áll a középmagas szemüregűséghez (mesoconchia).
A szemgödrök közötti sövény igen széles, amit a hátsó és elülső
interorbital szélesség (25 és 21 mm) nagy volta fejez ki. Az elülső interorbital szélességnek a biorbital szélességhez való viszonyából származó
interorbital jelző 20*79. A könycsontok kicsinyek, keskenyek, középmagasak. A baloldali jóval kisebb, mint a jobb. A baloldali szélessége
6 mm, a jobbé 8 mm. Mindkettő magassága 13 mm. A könycsonti jelző
a jobboldalin 61*54, a balon 46*15.
Az állkapocs kicsi, rövid, alacsony, középszéles. Hossza 68 mm,
magassága <id—gn) 59 mm, szögletszélessége 96 mm. Az állcsúcs közepesen fejlett egységes kidudorodást mutat. Az állkapocs profilszöge az
állkapocs alapvonalához viszonyítva 67°. Az állcsonti dudorok igen gyengék,
miért is az áll teljesen lekerekített. A külső állcsonti likak a P2 és M, között
feküsznek. A belső álltövis (spina mentalis interna) közepesen fejlett. Az
állkapocs ágai alacsonyak, középszélesek. Magasságuk 59 mm, széles-
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ségük 31 mm. Szélesség—magassági jelzőjük 52*54, a primitív tipus felé
való közeledést mutat. Az izülőfej (caput mandibularis) kicsi, hossztengelye befelé lejt. Az incisura semilunaris középmély. Az állkapocs szárszöge 119° s a coronio-condylial vonal hajlási szöge 75°. Az állkapocs
főbb jellegei tehát kissé eltérnek a mai európaiakéitól s a primitív
típus
felér való közeledést mutatnak.
Fogak általában kicsinyek, amit a következő méretek is igazolnak
Dental hossz a koponyán 38 mm, az állkapcson 42 mm. Fogsoriv hossza
a koponyán 46 mm, állkapcson 49 mm. Fogsoriv szélessége 60 illetve
58 mm. FLO\VKR-féle dental jelző a koponyán 39*58, állkapcson 43*75.
Amíg az előbbi a kisfogúság (mikrodontia),
utóbbi a
középnagyfogűság
(mesodontia) csoportjában foglal
helyet. Érdekes a fogsoriv jelző is,
mely a felső állcsonton 123*40, az állkapcson 122*45. Az előbbi megegyezik a mai európaiakra jellemző jelzőértékkel, utóbbi azonban a primitív népek tipusa felé való erős közeledést mutat épúgy, mint az állkapocs fenttárgyalt jellegei.
A fogak kopása nem nagyfokú, egyáltalán nem áll arányban a varratok előrehaladott elcsontosodásával. Még csak épen a togkúpok koptak
le. A kopási felületek vízszintesek. E mellett e neolithkori nőnek meglehetősen gyenge állományú fogai voltak, amit az odvasodás jelenléte is
bizonyít. így pl. az állkapocsban a baloldali harmadik nagy zápfog koronájának fele odvas, de odvasodás nyomai látszanak á jobboldali m3-on
és mindkét oldali m2-ön is. A felső fogsorban a jobboldali m 2 és m,
egymásfelé néző oldalai odvasak, valamint kezdődő odvasodás észlelhető
a bal ms-on is. Koponyánkon tehát a neolith korban szokatlanul erős
fogodvasodás esete észlelhető.
Ezek után áttérhetünk a csontváz többi részeinek tárgyalására.
A gerincoszlop felső része igen hiányos, alsó fele azonban csaknem
teljesen ép. A csigolyák meglehetősen kicsinyek, az egész gerincoszlop
rövid, amire a meglévő csigolyák elülső magasságából következtethetünk.
A hátcsigolyák együttes elülső magassága, ha a hiányzó elsőt is hozzászámítjuk: 214*5 mm, az ágyékcsigolyáké 128*5 mm. A hátcsigolyák testének elülső és hátulsó magassága körülbelül egyforma, csak az utolsó
két csigolya kivétel, melyeknek a hátsó magassága valamivel nagyobb.
Az összes háti csigolyák hátsó magassága 216*5 mm, vagyis csak 2 mm-rel
nagyobb, mint az elülső magasság. Az ágyékcsigolyák közül a felső
három elülső magassága kisebb, mint a hátulsó. A 4—5-ik ágvék
csigolyán ismét fordított a viszony. Az őt ágyékcsigolya együttes hátsó
magassága 132 mm, vagyis 3*5 mm-rel nagyobb, mint az elülső magasság. Az egyes ágyékcsigolyák verticai lumbal jelzője a következő:
1 = 116*67; 1 1 = 105*69; 111= 103*85; IV = 96*15; V = 92*31. Ejelző-
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értekek a mai európai nőkétől eltérően meglehetősen nagyok, a primitív
népek típusát megközelítők. Ugyanezt bizonyítja az egész ágyéki csigolyasor verticai lumbal jelzője:
J02'73 is, amely érték az elől kisfokban
homorú ágyékok (koilorachia)
csoportjában foglal
helyet. Amíg a mai
európaiakon a jelző értéke 100-nál kisebb, vagyis az ágyék elől domború,
addig a primitív népek csigolyáin ágyéki homorulatot találunk. Ezen utóbbi
típust mutatják a büdöspesti neolith női csontváz ágyékcsigolyái is. A
sagitto-vertical ágyéki jelző (79* 17), megegyezik a normális európai típussal.
Lényeges eltérést észlelünk azonban a transverso-vertical ágyéki jelző
tekintetében, amely csontvázunkon 6ő'56, vagyis határozottan
primitív
típusú. A tövisnyúlványok nem oly merőlegesek, mint a mai európaiakén,
hanem a koilorachia-val összefüggésben hátrafelé, rézsútosan lefelé
állanak. A büdöspesti női csontváz gerincoszlopának ágyéki része tehát
több tekintetben határozottan primitív típusú, ami csak megerősíti kőkori
voltát.
A keresztcsont közepes fejlettségű, elég széles és alacsony. Elülső
egyenes hossza = 96 mm, hátsó egyenes hossza = 98 m m , felső szélessége = 98 m m , ívhossza = 103 mm, ivszélessége = 105 mm. Hosszúság—szélességi jelzője, {102 08), a mérsékelten széles keresztcsontok (subplatyhier) közé sorozza ugyan, tekintetbe véve azonban, hogy nőről van
szó, aránylag elég keskenynek mondható. Nyílirányú görbülete közepes
és legmélyebb pontja a második csigolya közepére esik. Iv-húr jelzője
93*20. Az oldalrészek (partes laterales) a basal sikhoz viszonyítva kisfokú
hypobasaliat mutatnak, amely a jobboldalon erősebb fokú, mint a baloldalon. A fülalakú izfelszin (facies auricularis) keskeny, magas. Képzésében csak a két felső csigolya vesz részt. Szélessége 33 m m , hosszúsága 53 mm. Hosszúság—szélességi jelzőjének értéke 62*26. A kétoldalt
izfelszin egymással a mai európaiaktól eltérő s az ausztráliaiakkal megegyező igen kicsi, mindössze 9°-nyi szöget alkot. A keresztcsont alapja
(basis) jól fejlett. Szélessége 32 mm, nyílirányú átmérője 50 mm, jelzője
64 0, ami a mai európaiakéhoz viszonyítva meglehetősen magas jelzőérték. A promontorium szöge viszont kicsi, mindössze 50°.
Ami a mellkast illeti, a bordák igen sérültek, amiért is azokkal itt
nem foglalkozom.
A szegycsont igen könnyű, rövid. Kardnyúlványa (processus ensiformis) hiányzik. Egész hossza 111 mm, manubrium hossza 40 m m ,
szélessége 51 mm, corpus hossza 42 mm, szélessége 30 mm. A corpus
legkisebb szélessége 23 mm, vastagsága 11 mm. Nemi szempontból jellemző a manubriumnak a corpus hosszához való viszonya, amely élesen
megkülönbözteti a férfi szegycsontot a nőitől. E jelző csontvázunkon
55*55, ami teljesen női típusra vall. A szegycsont hosszúság—szélességi
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jelzője processus ensiformis nélkül 27*03, míg ugyanaz magára a cor.
pusra vonatkoztatva 41*67. Szélesség—vastagsági jelzőjének értéke igen
magas = 47*83, ami a primitív népek típusa felé való közeledésre vall.
A manubrium kicsi, asymmetrikus. A jobb oldali kulcscsonti bevágás
(incisura claviculae) jóval fejlettebb, mint a bal, a torkolati bevágás (incisura jugularis) pedig igen sekély, majdnem egyenes.
A lapockák közül a jobbon csak az angulus niedialis superior
sérült, a baloldaliból viszont csak az izülőárok körüli részek s a két
nyúlvány van meg. Általában igen kicsinyek, keskenyek, alacsonyak,
amit a jobboldali csont hiányos méretei is világosan bizonyítanak. Scapula
hossza 86 mm, morphologiai hossza 80 mm. A fossa infraspinata morph.
szélessége 100 mm, vetületi szélessége 98 mm. Az infraspinal jelző 81*63.
Az izülőárok (cavitas glenoidea) kicsi, aránylag széles. Hossza 30 mm
szélessége 23 mm, hosszúság—szélességi jelzője 76*67. Egyébként erősen
befűzött körtealakú. A tövisnyúlvány hossza 111 mm, a hollóorrnyúlványé pedig 41 mm, ezek tehát meglehetősen kicsinyek.
A kulcscsontok közül a bal ép, a jobboldalinak azonban csak a
vállcsúcsi fele van meg s így mérést csak a baloldalin végezhettem.
Legnagyobb hosszúsága 124 mm, tehát rövid. A claviculo—humeral jelző
46 44. A diaphysis görbülete nem nagy, mindössze 18 mm, ami a diaphysis görbületi húrhosszához (91 mm) viszonyítva 19*78 görbületi
jelzőt ad. A diaphysis középkerülete 35 mm, a hosszúsághoz viszonyítva
elég nagy, ^ így a hosszúság—vastagsági jelző értéke (28 22) is meglehetősen magas. A csont keresztmetszeti alakja a diaphysis közepén
majdnem kerek. Verticalis átmérője ugyanis 1 l mm, sagittalis átmérője 12 mm,
az átmetszeti jelző pedig 91*67.
Ami a felső végtag csontjait illeti, a kéz és a bal ulna kivételével
a többiek teljesen épek, de igen rövidek. A jobb kar hossza kéz nélkül
484 mm, a balé 474 mm, tehát a jobb kar 10 mtn-rel hosszabb, mint a
bal. Az alkar a felkarhoz viszonyítva rövid, amit a humero-radial jelző
fejez ki. E jelző értéke a jobboldalon 71*27, a baloldalon 72*66. Mindkettő a rövid alkarúság (brachykerkia) csoportjában foglal helyet.
A jobb felkarcsont legnagyobb hossza 276 mm, a balé 268 m m ,
u. n. egész hosszúsága pedig 275 ill. 267 mm. Mindegyik az igen rövid
felkarcsontok között foglal helyet. A diaphysis legkisebb kerülete 57 ill.
56 mm. A jobb felkarcsont tehát nemcsak hosszabb, de vastagabb is.
A hosszúság—vastagsági jelző értékei (20'69 ill. 20*97) közepesen fejlett
felkarcsontokról tesznek tanúságot s igen közel állanak a franciaországi
neolith női csontvázakra nyert jelzőértékekhez (1. M A R T I N id. m ű 983
old.). Izülőfeje igen kicsiny, nőre valló, amit a következő méretek is igazolnak. Verticai átmérő jobb = 38 mm, bal = 37 mm, transversal átmérő
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36 í 11. 35 mm. Mint látjuk, a két átmérő igen közel áll egymáshoz,
vagyis a caput majdnem egészen kerek, ami tudvalevően primitív jelleg.
Ugyanezt bizonyítja a caput átmetszeti jelzője, amely a jobboldali csonton 94*74, a balon 94*59, vagyis mindkettő a primitív népekre jellemző
magas jelzőértékek közé tartozik. A deltaizom érdessége erősen fejlett,
miért is a csont körvonala oldal felé erősen kidomborodik s a sulcus nervi
radialis mély. Mindez határozottan neolith jelleg. Ezzel kapcsolatosan a
diaphysis meglehetősen lapított. Legnagyobb átmérője mindkét oldali
csonton 22 mm, a legkisebb pedig 16 ill. 16*5 mm. A diaphysis átmetszeti jelzője tehát 72*72 ill. 75*0, vagyis csontvázunkra
Lehmann-Nitsche
szerint a kisfokú laposfelkar óság (platybrachia) jellemző, amelv a jobboldalon erősebb, mint a baloldalon. A felső és alsó epiphysis szélességi
irányban gyengén fejlett. A felső epiphysis szélessége ugyanis 41 mm,
az alsóé 51 mm. Mindkettő kicsi, az alsó azonban aránylag szélesebb,
mint a felső. Nagyon érdekes a proximal és distal epiphysis állása a
csont tengelyéhez. Az előbbit az u. n. capito-diaphvsis szög, az utóbbit
a condylo-diaphysis szög fejezi ki. A capito-diaphvsis szög csontvázunk
jobb oldalán 47*5°, a bal oldalon 41°, tehát nem mutat lényegesebb
eltérést a mai európaiakétól. Ezzel szemben a condylo-diaphysis szög
84'6 ill. S4'5°, igen nagy, a primitív népekével s a neolith kori csontvázakéval megegyező, melyeken a trochlea tangens majdnem merőleges a
csonttengelyre. A fossa coronoidea csak kissé nagyobb és mélyebb, mint
a fossa radialis s a közöttük lévő csontléc nem hajlik erősen oldalfelé,
mint a mai európain, hanem majdnem a csont tengelyében fut. Mindkettő a neolith csontvázak jellegzetes vonása. A fossa olecrani nincs
ugyan perforalva, de a jobb oldali felkarcsonton már egészen áttetsző,
tehát az átlikadásnak már nem sok híjjá. A csavarodási szög (torsio) nem
tér el lényegesen a mai európai típustól, a jobb oldalon 163°, a balon 159
Az alkarcsontok aránylag még rövidebbek, mint a felkarcsontok.
Az orsócsont legnagyobb hossza 209 ill. 207 mm, physiologiai
hossza pedig 196 ill. 194 mm. Valamennyi érték az igen kicsi méretek
közé tartozik. A diaphysis középkerülete 36 ill. 34 mm. A hosszúságvastagsági jelző értékei: a physiologiai hosszra vonatkoztatva 18*36, ill.
17*52, a legnagyobb hosszúságra vonatkoztatva pedig 17*22 ill. 16*42,
csak kisfokú eltérést mutatnak a mai európai típustól a primitív népek
tipusa felé. A collum elhajlása a csonttengelytől, amit a collo-diaphysis
szög fejez ki, 162° ill. 164°, nem oly nagyfokú, mint a mai európaiakon,
hanem megegyezik a neolith csontvázakra jellemző szögnagysággal.
A
diaphysis görbülete közepes, görbületi jelzője 2*77 ill. 2*75. A crista interossea jól fejlett s igy a csont elég lapos. A diaphysis transversal átmérője a crista legnagyobb fejlettségének helyén mindkét csonton 16 mm.
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a sagittal átmérő pedig 10 ill. 10'5 mm.
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Az átmetszeti jelző ebből 62*5

í 11. 65-6.
A baloldali singcsont

törött lévén, a legtöbb méretet és megfigyelést

csak a jobboldali csonton végezhettem el s igy legnagyobb

hosszúság

gyanánt 229 mm-t, physiologiai hosszúság gyanánt pedig 199 mm-t nyertem. Mindkettő az igen kicsi méretekértékek
legkisebb kerülete

32 m m

lévén,

közé tartozik. A diaphysis

a hosszúság - vastagsági jelző értéke

16'08, ami megegyezik a mai európaiakon található jelzőértékekkel. Görbülete mérsékelt, görbületi jelzője 2*27. Az olecranon
fejlett, magassága 6 m m ,

ami a physiologiai

csúcsrésze erősen

hosszhoz viszonyítva 3'01

jelzőértéket ad, amely a neolithkori singcsontokra jellemző. Az olecranon
szélessége

23

mélységi
15 m m ,

mm,

mélysége 20 mm, magassága

jelzője 86'96.

A

sagittal átmérője

diaphysis
12 mm.

19 m m ,

legnagyobb

mint

a transversal

átmérő (18 mm). A keresztmetszeti jelző itt 81'82 ill. 78*26.
diaphysisének

felső

vagyis kisfokú platolenia-t
A kéz csontjai

része tehát oldalról

mutat,

átmérője

A diaphysis felső végén fordított a

viszony, a sagittal átmérő nagyobb (22 ill. 23 mm),
singcsontja

szélesség-

transversal

ami

kissé

a kőkori csontokat

igen hiányosak, azért azokkal

Csontvázunk
összenyomott,
jellemzi.

itt nem foglalkozom.

A medence is annyira törött, hogy rajta semmiféle mérést nem eszközölhettem.
A jobb combcsont

legnagyobb hossza

398 m m ,

hossza természetes állásban 391 ill. 389 mm.
•hossz 385 ill. 383 m m ,
Mindegyik

méret

baloldalon.

A diaphysis

balon

a

trochanter

ugyanaz természetes állásban 372 ill. 368 m m .

meglehetősen kicsi s a jobboldalon

76 m m , amiből

balé 395 m m ,

A legnagyobb

legkisebb

kerülete a jobb

nagyobb,

mint a

combcsonton 75, a

19*18 ill. 19 54 hosszúság-vastagsági jelzőt nye-

rünk, amely megegyezik a

franciaországi

neolith csontvázakra jellemző

jelzőértékekkel. A diaphysis közepének szélessége 24 ill. 25 mm, vastagsága 23*5 ill. 24 m m . A bal combcsont
mint a jobb, de másfelől vastagabb.
elég széles, de nem emelkedik

tehát

egyfelől

rövidebb ugyan,

A linea aspera közepes fejlettségű,

ki nagyon.

Ezért

a

pilaster-jelző

(97*91 ill. 96*00). Nagyon jellemző a diaphysis felő részének

kicsi

keresztmet-

szete. Szélessége mindkét csonton 29 mm, vastagsága 21 ill. 22 mm. A
csont tehát itt sagittal irányban erősen lapított. Ezt fejezi ki a
felső

átmetszeti jelzője is, mely

Az előbbi a hyperplatymeria,
helyet.
jelleg.

A

diaphysis

felső

A combcsont torsioja

a

jobboldalon

az utóbbi a platymeria
részének eme lapultsága
igen

diaphysis

72'41, baloldalon
csoportjában
típusos

75'$6.
foglal

neolithkori

nagy, a jobboldalon 26°, a baloldalon

22°, ami szintén a neolithkori csontvázak jellegzetes sajátsága. A condylodiaphysis

szög

12 ill. 13°, a collo-diaphysis

szög pedig

130 ill. 132°.
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Mindkettő a mai európaiakétól eltérően nagy s az újabb kőkori csontvázakéval egyezik. Primitív jelleg a meglévő, de gyengén
fejlett
trochanter tertius, alatta közepes fossa hypotrochanterica-val, melynek
médiái szélén erősen fejlett csonttaraj van. A collum elég rövid, hossza
04 mm, s hossz-jelzője (16*45) a neolithkori csontvázakra emlékeztet. A
combcsont feje aránylag kicsi, kerek, ami szintén primitív jelleg. Verticai
átmérője 40 31. .'39 mm, sagittal átmérőié pedig mindkettőn 40 mm.
A sípcsont legnagyobb hossza 337 ill. 335 mm, egész hossza 330
ill. 328 mm. Mindegyik méret középnagyságú s a jobboldalon nagyobb,
mint a balon. A diaphysis legkisebb kerülete 65 mm, a hosszúságvastagsági jelző pedig 19*69 ill. 19*81. A diaphysis keresztmetszete a
MARTIN-féle V. alakot közelíti meg legjobban. Jellemző a diaphysis harántirányú lapítottsága. .4 keresztmetszeti jelző 64'29, a lapos sípcsontúság
(platyknemia) csoportjában foglal helyet s megegyezik a neolithkori sípcsontokon észlelhető jelzőértékekkel. A condylus lateralis felszíne a baloldali csonton M A R T I N 2. sz., a jobboldalin pedig 3. sz. alakjához
hasonlít. A condylus medialis jóval mélyebb, alacsonyabb, mint a condylus
lateralis, ami primitív jelleg. Az alsó epiphysis elülső szélén 4 — 5 mm
széles másodlagos izületi felszin látható a talussal való érintkezésre. Ez
összefügg a retroflexioval s szintén neolithkori jelleg. .4 tibia torsioja
nagy -f 25° ill. -f 24ü s megegyezik a neolithkori csontvázakéval. Ugyanezt mondhatjuk a retroversío és inclinatio szögéről. Előbbi ugyanis 15°,
utóbbi 12°. Csontvázunk sípcsontjai tehát magukon viselik ama fontos
bélyegeket, melyek a neolithkori sipcsontokra oly jellemzők.
A szárkapocs legnagyobb hossza 321 ill. 324 m m , tehát a bal
hosszabb, mint a jobb. A diaphysis kerülete mindkét csonton 34 mm,
amiből 10*59 ill. 10*4U hosszúság-vastagsági jelzőt nyerünk, melv a
primitív népek típusa-felé való közeledést mutatja.
Ezek után foglalkozhatunk egy keveset a végtagok

arányaival.

A combcsont és sípcsont együttes hossza a jobboldalon 728 mm,
a baloldalon 724 mm. A jobb alsó végtag láb nélkül e szerint 4 mm-el
hosszabb, mint a bal. A femoro-tibial jelző 84\'i9 ill. 84 32, a csehországi neolithkori csontvázakéval megegyező (1. M A R T I N : id. m ű 3 1 6
old.), melyeknél a tibia a femurhoz viszonyítva meglehetősen fejlett. A felső
és alsó végtag két főrészének egymáshoz való arányában tehát csontvázunkon bizonyos ellentétesség észlelhető. Amíg ugyanis a felső végtagon az alkar aránylag igen rövid, az alsó végtagon az alszár aránylag
igen hosszú. Ez, mint mindjárt látni fogjuk, megnyilvánul a megfelelő
végtagrészeknek egymáshoz való arányában is. Nézzük előbb a felső és
alsó végtag egymáshoz való viszonyát a kéz illetve a láb nélkül, amit a
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jelző fejez ki, mely a jobboldalon 66*48, a baloldalon 65*47. Ezen jelzőértékek azt bizonyítják, hogy a felső végtag az
alsóhoz viszonyítva rövid vagy fordítva az alsó végtag a felsőhöz viszonyítva hosszú. Ugyanilyen viszony van a felkarcsont és combcsont között
is. A femoro-humeral jelző ugyanis 70*33 ill. 68*63. A tibio-radial jelző
értéke (59*39, ill. 59*14) igen alacsony, aminek oka ama fentemlített
körülményben rejlik, hogv amíg egyfelől az alkar a felkarhoz viszonyítva
aránylag igen rövid, addig másfelől az alszár a felszárhoz viszonyítva
hosszú; s ennek következtében az alkar az alszárhoz viszonyítva feltűnően rövid vagy fordítva az alszár az alkarhoz arányítva feltűnően
hosszú.
A láb csontjai közül több van ugyan meg, mint a kézből, helyszűke miatt azonban ez alkalommal csak az ugrócsonttal és a sarokcsonttal foglalkozom, minthogy ezeken a primitív jelleg nagyobb mértékben nyilvánul meg.
Az ugrócsont (talus) hossza 43 5 ill. 44 mm, szélessége 38 ill.
36 mm, magassága 26 mm. A hosszúság—szélességi jelző 87*36 ill.
8 1 8 2 ; a hosszúság magassági jelző pedig 59*09 ill. 59*76. Mindegyik a
neolithkori emberre jellemző értékek között foglal helyett. Jellemző a
trochleanak hátrafelé való megkeskenyedése, amit a következő méretek
bizonyítanak. Amíg a trochlea szélessége 24 mm s hossza 27 ill. 28 mm,
addig elülső szélessége 25 ill. 26 mm s hátsó szélessége 19 ill. 20 mm,
vagyis hátul 6 mm-rel keskenyebb, mint elől. Kifejezik ezt a trochlea
szélességi jelzőjének értékei: 7600 ill. 76 92, melyek egészen a primitív
népek típusába esnek. Csontvázunk kőkori voltát bizonyítja még egyfelől
a talus nyakának nagyfokú elhajlása a csonttengelyétől s másfelől ama
körülmény, hogy a trochlea izülő felszíne előrefelé áthajlik kissé a nyakra
is s a facies articularis calcanea posterior keskeny, hosszú.
A sarokcsont (calcaneus) kicsiny, keskeny, hosszú. Legnagyobb
hossza 66 ill. 65 mm, egész hossza 62 mm, középszélessége 37 ill.
36 mm, legkisebb szélessége 21 mm s magassága 29 ill. 30 mm. A
hosszúság-szélességi jelző nagysága közepes: 56*06 ill. 55*38. A hosszúság-magassági jelző 46*77 ill. 48*38. Primitív típusra vall azonban a
sustentacnlum jelzője (35*13 ill. 33 34). A facies articularis calcanea
posterior épúgy, mint az ugrócsonton keskeny, hosszú. Szélessége
18 mm, hosszúsága 28 mm. Jelzője 64*28, ami teljesen megegyezik a
primitív népek, illetve a neolithkori ember típusával.
Összegezvén már most az eddig elmondottakat,
megállapíthatjuk,
hogy a Bűdöspest barlangban talált uőcsoutváz csakugyan neolithkori, mert
úgy a koponyát, mint főleg a gerincoszlopot és hosszúcsontokat illetőleg
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magán viseli azokat a fontos primitív
újabb kőkorának lakóit jellemzik.1)

I)R.

bélyegeket, melyek Közép-Európa

Hogy már most egyfelől az itt leírt jellegzetes sajátságok hazánk
neolithkori őslakóinál milyen elterjedésnek örvendettek s másfelől a magyarországi kőkori embertipus illetve típusok, melv középeurópai neolith
embertípusokkal egyeznek meg vagy egyáltalában azokkal milyen kapcsolatban állanak, mindezt a jövőben kiásandó nagyobb számú koponyákon és csontvázakon alapuló vizsgálatok lesznek hívatva eldönteni.
Reméljük, hogy barlangkutatóink buzgó munkássága eme hiányzó bizonyítékokat is mielőbb napfényre fogja hozni.

A Büdöspestben Í9I6. évben végzett ásatás eredményei.
Irta : K A D I Ó

OTTOKÁR

dr.

1 szövegközti képpel.

A Büdöspest kutatásának előzményeiről, nevezetesen az 1906. évi
próbaásatásról és a megkezdett rendszeres felásatás sikereiről az 1913.
évben végzett barlangkutatásaim eredményéről irt előzetes jelentésemben
számoltam be2), úgy hogy ezúttal egyenesen az 1916. évi rendszeres
ásatás ismertetésére térhetek át.
A mellékelt alaprajzon különböző vonalkázással tüntettem fel az
1906. évi próbaásatás helyét, az 1913. évi rendszeres ásatás terjedelmét
és az 1916. évi rendszeres ásatás kiterjedését. A mellékelt hosszanti
metszet viszont a barlang szelvényét, szintekre való beosztását s az eddig
kiásott részek különböző mélységeit mutatja. Ugyanezen rajzokból kitűnik
az ásatások előre megszabott tervezete is, mely szerint egy méteres
rétegek szerint először a barlang délkeleti, azután pedig az északnyugati
felét ásatom ki. E tervezet alapján eddig a következő részeket sikerült
feltárnom. Mindenekelőtt a 0 és I. szintek közé eső 1. réteget ásattam
fel a barlang elülső részében és középső részének délkeleti felében;
ezután következett az I. és II. szintek közé eső 2. réteg felásatása a
barlang elülső szakaszában; végül, tekintettel arra, hogy az alluvium
alatti pleistocaen teljesen meddőnek bizonyult, a barlang elülső részének
*) Csontvázunknak itt nem említett sajátságait a liszkovai barlangból LÓCZY professzor úr által

1879-lien kiásott nagyszámú eml>eresont tüzetes leírása

alkalmával

fogom közölni
») KADIÓ O.: A z 1913 évben végzett barlangkutatásaim eredményei. (Barlangkutatás. I I . kötet. 158 old.) Budapest, 1914.
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Das ín der Höhle Büdöspest gefundene neolíthísche
Menschenskelet.
Von Dr. LUDWIG BARTUCZ.1)
Mit 5 Abbildungen im ungarischen Text.8)

Wir wissen über die körperlichen Merkmale des ungarischen jüngeren steinzeitlichen Urmenschen ausserordentlich wenig positives. Es
ist der Verdienst unseres eifrigen Práhistorikers, Dr. O. K A D I C , dafí wir
bezüglich des ungarischen neolithischen Urmenschen endlich zu einem
wichtigeren Fund gelangten. Gelegentlich seiner Ausgrabungen im J. 1913
in der Höhle Büdöspest bei Hámor, (Kom. Borsod) fand Dr. K A D I C námlich unter den Feuerherden aus der jüngeren Steinzeit ein menschliches
Skelet; glücklicherweise gelang es ihm auch die wichtigsten Teilezu retten.
Bei der Beurteilung derartiger Skelete handelt es sich in erster
Reihe um die Kulturperiode aus welcher sie stammen und unter vvelchen
Umstánden sie gefunden vvurden. Über diese Fragen berichtete Dr. K A D I C
in dieser Zeitschrift.8)
Das Skelet vvurde in der Mitte des vorderen Teiles der Höhle, in einer
von der Öffnung 6 m vveit nach innen gerichteten Grube, beiláufig 1*50 m
*) Vorgetragen in der Sitzung der Faclisektion für Höhlenkunde am 16.
Nov. 1916.
2
) Erklarnng der Abbildungen:
Fig. 1. Der neolithische weibliche Scliádel aus der Büdöspest von oben gesehen
{norma verticalis). 2/3 der nat. GröBe. Im ungar. Text auf S. 117.
Fig. 2. Der neolithische weibliche Schadel aus der Büdöspest seitlicli gesehen
{norma temporalis).
der nat. GröBe. Im ungar. Text auf S. 119.
Fig. 3. Der neolithische weibliche Schadel aus der Büdöspest von hinteu gesehen
(norma occipitalis). 2/3 der nat. GröBe. Im ungar. Text auf S. 121.
Fig. 4. Median-sagittaler Umriss des neolithi jchen weiblichen Schadels aus der
Büdöspest.
Fig. 5. Der neolithische weibliche Schadel aus der Büdöspest von vorne gesehen (norma facialis).
der nat. GröBe. Im ungar. Text auf S. 125.
») KADIÓ, O.: Resultate meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. (Barlangkutatás, Bd. I I . fc. 220.) Budapest, 1914.
13*

168

DR. L U D W I G BARTUCZ

tief gefunden. Das Alluvium besteht in dieser Höhle aus zwei, gut unterscheidbaren Schichten, die obere ist eine schwarze, die untere eine braune
Humusschicht. In der letzteren lag das Skelet 40 cm weit vom Diluvium.
Die zahlreichen Scherbenstücke der benachbarten Feuerherde stammen nach
den Untersuchungen L U D W I G B E L L A S aus der neolithischen Zeit und demnach stammt auch das Skelet aus der zweiten Hálfte der jüngeren Steinzeit. Glücklichervveise vvird diese Annahme auch durch andere Umstánde unterstützt. Dr. K A D I C behauptet, dafi er bei der genauen Abtrennung der einzelnen Schichten keine Spur irgend einer Störung oder
einer Bestattung beobachtet hat. Sogar fand Dr. K A D I C oberhalb des
Skelettes einige cm hoch einen ungestörten Feuerherd, das Skelet ist alsó
unzvveifelhaft álter, als der erwáhnte Feuerherd. Auch die Lage des
Skeletes spricht für die Ungestörtheit der Schichten. Nach K A D I C war
námlich das Skelet mit dem Schádel gegen die Öffnung der Höhle gerichtet; die Arme vvaren ausgespreizt. Letztere Beobachtung schlieBt die
Annahme eines Grabes oder einer ritual begrabenen Leiche aus. Wichtig
ist noch die Beobachtung K A D I C S , nach welcher das Skelet nicht vvagerecht begraben war; der Schádel lag tiefer, als die Füsse. Diese schráge
Richtung entspricht ganz der damaligen Senkung der Höhlenoberfláche
nach aussen, was auch aus den Lángsschnitten der Höhle hervorgeht.
Das Skelet wurde alsó nicht begraben, sondern lag auf der zur Neolithzeit schrágen Oberfláche der Höhle. Spáter wurde das Skelet von dem
vom Höhlendecke der Höhle herabgefallenen Schutt und vom hineingewehten Staub bedeckt und so bildete sich die Deckschicht aus.
Meiner Meinung nach kann es nach den angeführten Tatsachen
nicht bezvveifelt vverden, daí3 das hier besprochene Skelet ungestört blieb
und aus der Neolithzeit stammt.
Auch die Farbe und Erhaltung der Knochen entspricht denen aus
der jüngeren Steinzeit; sie sind pörös, sehr leicht, lichtgelb und graulichgelb gefárbt.
Das Skelet ist ziemlich vollstándig. Der Schádel ist an der linken
Hálfte des Stirnknochens, der Unterkiefer am linken Caput condyloideum
und am Processus coronoideus verletzt. Von den Záhnen fehlen nur die
oberen vier Schneidezáhne und der untere rechte mediale Schneide- und
Eckzahn; selbst diese sind aber nur im Grab oder wáhrend der Ausgrabung herausgefallen.
• Von den Ossa longa fehlt nur die untere Hálfte der linken Ulna.
Auch die linké Clavicula ist unverletzt, der sternale Teil der rechten ist
aber verletzt. Die rechte Scapula ist etwas ládiert, von der linken ist nur
der dicke um die Fossa glenoidalis gelegene Teil erhalten. Das Becken ist
derart gebrochen, daO es nicht zusammenstellbar war. Die Hals- und
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Dorsalwirbel sind sehr fragmentarisch erhalten, die Sacralvvirbel sind aber
unversehrt. Das Kreuzbein ist nur an den Rándern verletzt, hingegen
sind aber die Rippen sowie die Hand- und FuBknochen sehr fragmentarisch erhalten.
Obzwar das Becken sehr beschádigt ist, kann das Geschlecht des
Skeletes dennoch mit grosser YVahrscheinlichkeit bestimmt vverden. Der
Schádel ist klein, die zur Insertion der Muskeln dienenden Fortsátze und
Leisten sind schwach entvvickelt. Der Arcus superciliaris ist schwach,
der Processus mastoideus klein, glatt, die Occipitalgegend auch glatt, die
Crista externa fehlt gánzlich. Der Condylus occipitalis ist klein, óval;
auch die Záhne sind klein. Ali dies spricht fíir das weibliche Geschlecht.
Der Schádelumrifó ist zwar nicht typisch, steht dennoch náher zum weiblichen, als zum mánnlichen Typus. Auch das leichte, kleine, aber
breite, niedrige Híiftbein und der sehr nach aussen gebogene Ramus
superior ossis pubis, sowie das niedrige und breite Kreuzbein sprechen
für das weibliche Geschlecht. Die Ossa longa sind klein, leicht, hauptsáchlich sehr schlank und glatt, ihre Gelenkköpfe auffallend klein.
Die Stellen der Muskelinsertionen sind aber an dem Os humeri und
femoris ziemlich entwickelt. Die Clavicula ist kurz, dünn, glatt und sehr
leicht; das Sternum ebenfalls klein, dünn, leicht, besitzt einen weiblichen
Charakter. Wichtige Beweise liefern endlich das relatíve Gewicht des
Schádels zu dem der Femora (Index femorocalvarialis oder femorocranialis). Beim Mann betrágt dieser Index beinahe immer mehr als 100,
beim VVeib aber weniger, d. h. der Schádel ist beim Weib schwerer als
beide Oberschenkelknochen. Wáhrend der Schádel unseres Skeletes 500 gr
wiegt, betrágt das Gewicht beider Femora nur 430 gr (Index femorocranialis = 86'00°/0).
Ali diese Merkmale sprechen dafür, dafö unser Skelet von einem
niedrigen, dünnbeinigen,
mit mássig entwickelten Muskeln versehettem
Weib stammt.
Auch das beiláufige Altér des Skeletes kann mit grosser Wahrscheinlichkeit bestimmt vverden.
Von den Schádelnáthen ist námlich die Sutura sagittalis schon
gánzlich verknöchert, auch die Sutura coronalis steht nur in der Gegend
des Stephanion cca 2 cm weit oflen. Die Sutura lambdoidea ist zwar
noch offen, ihr oberer Teil jedoch schon im Verschmelzen begriffen.
Die Sutura sphenofrontalis ist ganz verknöchert. Die übrigen Suturen sind
noch offen. Kein Zahn war wáhrend des Lebens herausgefallen ; eine stárkere Zahncaries zeigt nur das obere linké M s . Die Kaufláchen sind mássig
abgenützt, die Zahnhöcker sind ziemlich abgegláttet. Das Corpus und
Manubrium sterni sind verschmolzen, der Processus ensiformis war aber
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noch getrennt. Die Wirbel des Kreuzbeines sind nocht nicht ganz verschmolzen. Das Skelet reprásentiert demnach eine mature Person,
wir
liaben es alsó mit einem beilaujig 45—55 altén Weib zu tan.
Das auffallendeste und auch in rassanthropologischer
Hinsicht
wichtigste Merkmal des Skeletes bietet uns die Statur. Unser Skelet
steht schon nach flüchtiger Untersuchung unter der Grösse der heutigen
Mittel-Statur und auch genaue Messungen ergeben dieses Resultat. Mit
Hilfe der MANOuvRiER-schen Tabelle und auf Grund der Mafíe der einzelnen Ossa longa1) gelangte ich zu folgendem Resultat:

Liinge des
(mm)

Knochnes

Humerus

Radius

Ulna

Rj

R

R

L

L

276 268 209 207 229

Die daraus berechnete
Statur (cm)

143*76

15T55

L
—

153*60

Femur

Tibia

R ! L

R

L

Fibula
R

Statur auf Grund
sámtlicher
Knochen

L

391389 330 328 321 324
!

14730

149*76 cm
152-20

152 06

Die wahrscheinliche Körpergrösse des in der Biidöspest gefundenen weiblichen Skeletes betrag in Leben 149'76 cm; diese Staturgrösse steht nach der MARTIN-SC/^W weiblichen Statur-Skala an der unteren Grenze der sogenannten untermittelgrossen Staturgruppe
(149'0—
152'9 cm), gehört demnach schon beinahe zu der Gruppé der kleinen
Statur. U m den Vergleich zu ermöglichen vvill ich bemerken, dafi ich an
87 rezenten ungarischen Weibern eine Mittelgrösse von l ö S W c m erzielte.2)
Auf Grund der von K . TESZÁK 3 ) ausgeführten Messungen der Ossa longa
bestimmte ich die Mittelstatur von 38 rezenten weiblichen Skeleten aus
der Umgebung von Budapest mit 155'42 cm. Es ist nun zu beantworten,
wie sich diese niedrige Statur unseres Skeletes zu der der übrigen, aus
verschiedenen Gegenden Europas bekannten neolithischen Skeleten verhált. Folgende Tabelle gibt uns die Antwort:

Beim

Messen

der Knochen

folgte ich genau

MARTI N'sche Methode. I.

R.

MARTIN: I^ehrbnch der Anthropologie. J e n a , 1014.
a

) Dr BARTUCZ LAJOS: A mai magyarság termete. Természettud. Közlöny 1912.

és Die KörpergröBe der heutigen Magyarén. Archív f. A n t h r o p . 1915,
3) TESZÁK KÁROLY ÁGOST: Újabb adatok a felkar- és combcsont vonal-, kerület- és szögméreteihez. Breznobánya. 1908
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Das Skelet stammt

Autor

171

s
aus

RAHON1)

J.

Frankreich

189 9
L.

MANOUVRIER*)

und

N.

R>

J

MOHYLANSKY*)

N

H.

SCHENK^)
TI

und
162-5

150-6

.

162-5

152-1

aus Frankreich ; Dolmen-Skelet von Menouville

159-4

150-2

164-3

149-1

aus

Frankreich

aus Frankreich
1 9

ALEX.

429 c?

neol. Skelete
(Breuil, Épőne,

98 <S und 46 9
» •

Belgien;

9

Mureaux);

neol. Skelete

.

(Livry-sur-Vesle),

.

6 c?

.

und

neol. Skelete

aus der Schvveiz (Palafitti); neol. Skelete

160-0

1500

aus dem neol. Grbrfeld v.Chamblandes8 c?,5 9

158-2

148-6

BARTUCZ

aus der Höhle Büdöspest, 9

MATIEGKAÖ)

aus Böhmen u. Máhren ; 17c?, 13 9 neol. Sk.
SW-Russland, 21 J 1 ,

TALKO-HRYNCEW.')

aus

P E A R S . U . R A H O N S)

aus England, 25

neol. Skelete

9 9

Sk

—

164-2

149-76
154-8

aus der

Stein-Bronzezeit
5 9

.

neol. Sk

173-1

156*1

167-3

153-6

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, lebte in Mittel- und Westeuropa
zur Neolithzeit cin Volk von untermittelgrosser, ja sogar kleiner Statur.
In England,
SW-Russland
und nach spárlichen Daten auch auf der
skandina wischen Halbinsel
tvar zu dieser Zeit die dureJischnittliche
Statur schon höher. Unser weibliches Skelet stimmt demnach ihrer Statur
nach mit den mitteleuropdischen Neolith-Skeleten überein.
Es stellt sich aber die Frage, ob man aus diesem einzigen Skelet
folgern darf, ob in Ungarn zur jüngeren Steinzeit ein so niedriges
Urvolk gelebt hat? Habén wir nicht vielleicht nur eine individuelle Variation vor uns ? VVeiber von 149—150 cm Höhe kommen ja háufig
1) J KA HON : Recherches sur les ossements humains anciens et préliistoriques.
Meni. de la Soc. d'Anthrop de Paris. 2 Série T. IV. fasc. 4. 1893.
2) L. MANOUVRIER: Le Dolmen ..de la Justice" d'Épöne Bull. de la Soc. d'Anthrop. de Paris, 1895
U. a.: Les cranes et ossements du Dolmen de Menouville. Bull. de la Soc.
d'Anthrop. de Paris, 1907.
4
) N. MOIIYLANSKY: Note sur les ossements de la sépulture
sur-Vesle. Revue mens. de l'École d'Anthr. de Paris, 1897.
5
)
ALEX SCIIENK: Les Populations de la Suisse depuis
jusqu' a Fépoque Gallo-Helvéte. Bull. de la Soc. d'Anthr. de Paris,
6
) H. MATIEGKA: Über den Körperwuchs der priihistorischen
mens und Miihrens, Mitt. d. Anthrop. Ges. in Wien. Bd, 41, 1911,
7

néolith de Livryla période paléoL
1907.
Bevölkerung Böh-

) T. D. TALKO-HRYNCEWICZ: Opit fizicseszkoi charakterisztiki drevvnich
Wosztocsnych szlawjan. Cbornik po szlawjanowjedjenju I I I . Sz. Peterburg. 1909.
8
) J HAHÓN : La taille d'aprés les ossements préliistoriques. Rev. Ec. Anthr.
T. 2 1892.
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auch noch heute bei uns vor. Würde uns nur dieser einzige Fali vorliegen, so wáre diese Folgerung vvirklich zu gewagt. Glücklicherweise
sprechen aber auch andere Beweise fiir unsere Annahme. Dr. K A D I C fand
in der selben braunen Humusschicht, aus welcher das weibliche Skelet
zum Vorschein kam, unter den Feuerherdresten noch einen — von einer
anderen Person stammenden — Oberschenkelknochen, dessen unteres
Ende aber fehlt. Dennoch kann schon auf den erstem Blick festgestellt
werden, dafi dieser Oberschenkelknochen sovvohl der Form und dem
Typus, als auch besonders der Grösse nach mit den Oberschenkelknochen
des weiblichen Skeletes genau übereinstimmt, alsó von einer ebenso
kleinen Person stammt. Es ist nicht wahrscheinlich, dafi von den Urbewohnern der Höhle gerade nur die Knochen der zvvei kleinsten Personen erhalten blieben. Den wichtigsten Beweis liefern aber jene 8 Skelete
der frühen Bronzezeit, welche auf der Insel Csepel, in der náhe der Gemeinde Tököl von Dr. P E T E R G E R E C Z E ausgegraben und von mir beschrieben wurden; diese reprásentieren ebenfalls ein Volk von kleiner
Statur. Die Höhe der 4 mánnlichen Skelete aus der Bronzáéit schvvankt
von 15677—165-52, die der 4 weiblichen Skelete von 141.25—152*69.
Die Mittelstatur betrágt bei den mánnlichen Skeleten 160*19, bei den
weiblichen 149*08 cm. Das neolithische weibliche Skelet aus der Höhle
Büdöspest ist alsó ebenso grófi wie die aus der Bronzezeit stammenden
weiblichen Skelette von Csepel.
Es steht demnach fest, dass in Ungarn
und Westeuropa in der zweiten Hálfte der
der Bronzezeit ein — bei der heutigen um
teter — weiblicher Typus gelebt hat als heute,
ligen Urweiber betrágt alsó 149—150 cm.1)

ebenso, wie in ganz MittelSteinzeit and am
Anfang
5—6 cm niedriger gestaldie Mittelstatur der dama-

Nun wenden wir uns zur eingehenderen Besprechung des Schádels.
Der Schádel ist dünnwandig und klein; sein Gewicht betrágt ohne
dem Unterkiefer 500 gr, gehört demnach zu den sehr leichten Schádeln. Auch
die Ossa longa sind sehr leicht; beide Oberschenkelknochen wiegen zusammen 430 gr., der Unterkiefer wiegt 62 gr. Der Index Cranio-mandibularis, d. h. das Gewicht des Unterkiefers im Verháltnis zu dem des
Schádels betrágt 12*2.
Der Hohlraum

des Schádels betrágt 1250 cm 3 , nach der

SARASIN-

Am Ende ineines vorliegenden Vortrages teilte mir Herr Prof. Dr. LTJDWIG
LÓCZY mit, dafí 1877 auch er Oberschenkelkn cx-lien von kleiner Statur aus der Höhle
Liszkova ausgraben liess. Die zahlreichen Menschenknochen aus dieser Höhle werde
ich in kurzer Zeit bearbeiteu; hier erwahne ich nur. daB Ilerr Dr. LÓCZY schon damals
betonte. „daB die Bewohner der Liszkovaer-Höhle niedri«r gebaute Leute gewesen
sind. 4í (Vgl. von LÓCZY: Die Liszkovaer Höhle. Budapest, 1878.)
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schen Einteilung gehört er demnach zu den euenkephalen Schádeln (mittlerer Hohlraum).
Der horizontale Umfang des Schádels erreicht 488 mm, der transversale Bogén 303 mm, der median-sagíttale 346 mm. Der Transversalbogen
betrágt alsó 87*57% des median-sagittalen Bogens. W e n n vvir den mediansagittalen Bogén mit dem Foramen magnum und mit der Lángé der Schádelbasis ergánzen, gewinnt man einen Wert von 476 mm, der median-sagittale Umfang ist alsó um 12 mm kleiner, als der horizontale.
Die Lángé der drei Teile des median-sagittalen Bogens betrágt:
Frontalbogen 118 mm, Parietalbogen 130 mm, Occipitalbogen 98 mm.
Der Frontalbogen ist demnach um 12 mm ktirzer, als der Parietalbogen.
Der Wert des Index sagitto-frontoparietalis ist 110*17 ; unser Schádel
besitzt alsó einen parietalen Typus. Der Occipitalbogen erreicht nur
33*05% des Frontalbogens und 28*32% des ganzen median-sagittalen
Bogens, das Occiput ist alsó auffallend gering entwickelt. Innerhalb des
Occipitalbogens mifit der obere Teil 65 mm, der untere nur 33 mm. Die
Kürze des Occipitalbogens folgt alsó aus der geringen Ausbildungder Unterschuppe. Wáhrend námlich der Oberschuppenbogen 18*78% des mediansagittalen Bogens erreicht, erreicht der Unterschuppenbogen nur 9*53%.
Bei den europáischen Schádeln betrágt er cca 13%. *
Die gröfíte Lángé des Schádels (g—op) betrágt 171 mm, die gröfite
Breite (eu—eu) 131 mm, die ganze Höhe (ba—b) 127 mm und die Höhe
von der Ohröffnung gemessen (po—b) 111 mm.
Der Lángenbreiten-Index ist 76'61, steht alsó nach M A R T I N an der
oberen Grenze der Mesocranie, wáhrend es nach B R O C A - T O P I N A R D ZU der
subdolichocephalen Gruppé gehört. Was die Norma verticalis (S. Abbild 1.)
anbelangt: Die eigentliche Stirn ist schwach, ziemlich schmal, abgerundet.
Die Arcus superciliares sind sehr schwach, die Stirn etwas schrág, demzufolge ist der auch übrigens starke Processus zygomaticus gut sichtbar.
Auch die Tubera frontalia sind schwach, deshalb geht der vondere Umriö
der Stirn regulár abgerundet in die laterale Ebene. Der Umrifó setzt sich
nach hinten in einer geraden Linie fort und verbreitet sich stuíenweise,
die gröfóte Breite wird am Anfange des hinteren Drittels, in der Gegend
der Tubera parietalia erreicht Hier wendet sich der zweiseitige Umrifi in
einem stárkeren Bogén nach hinten und geht langsam in den abgerundeten Umrifö des Occiput tiber. Die Form unseres Schádels ist in der
Norma verticalis nach dem Schema von S E R G I ovoid.
Der Ldngenhöhen-Index hat den Wert von 74'27, ist alsó nach
orthokran, steht aber schon der Hypsikranie
nahe. Der Langenohrhöhen-Index ist 64'91, gehört demnach schon zu der hypsikephalen
Gruppé.
MARTIN
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Dieselben Merkmale sind in der Norma temporalis (Abb. 2.) und in
der mediansagittalen Kurve (Abb. 5.) zu beobachten. Der UmriB des
Schádels in dieser Norma ist kein typisch weiblicher, vveil die Stirn und
die Tubera schvvach entwickelt sind. Die Arcus superciliares und die
Glabella erheben sich nur vvenig, vveshalb auch die oberhalb dieser
befindliche Eisenkung seicht ist. Die eigentliche Stirn ist ziemlich niedrig,
ihr Umriö geht in einem starken Bogén in die Schádeldach-Ebene über;
diese Ebene ist zvvar ziemlich niedrig, erhöht sich dennoch nach hinten
graduell. Die gröfite Höhe vvird am Anfange des hinteren Drittels erreicht.
Von da angefangen biegt sich der UmriB rund nach untén und bildet in
dem hinteren Drittel der Sutura sagittalis eine schrág nach hinten und
untén gerichtete gerade Linie. Am stárksten ist der Occipital-Umrifi im oberen
Drittel der Schuppe unterhalb des Lambda-Punktes gewölbt, dann wird er
als ein schvvacher Bogén schrág nach untén und vorne fortgesetzt. Die
Squama occipitalis ist demnach, abgesehen von der Wölbung des Interparietale, sehr schwach entwickelt, springt hinten nicht vor, sondern ist stark abgerundet. Die wichtigste Rolle spielt bei der Lángé unseres Schádels der
Parietalbogen, schon einen bedeutend geringeren der Frontalbogen und besonders der Occipitalbogen. Eben deshalb ist der Schádel ein mesokraner.
VVenn wir vomLambdapunkt zur Ohraugen-Ebene eine vertikale Linie ziehen,
so wird dadurch vom oberen Drittel der Squama nur ein sehr kleiner Teil
abgetrennt, so dafi das Opisthokranion nur 3*5 mm weit von der vertikalen Linie liegt. Die Squama occipitalis verlángert alsó den Schádel
nur um 3 5 mm. Wáre das Hinterhauptbein wenigstens ebenso stark
entwickelt, wie das Stirnbein, so wáre auch der Schádel ein dolichocephaler. Der Lambdapunkt ist von der Basion—Opisthion Linie nur 70 mm
entfernt; der Lángenindex des Hinterhauptes hat einen Wert von 49*29
(die Basion —Opisthion Linie ist 142 mm lang). Dieser Indexwert gehört
zwar nach der MARTIN-schen Einteilung noch zu der Gruppé der longooccipi talen Schádel, steht aber sclton auf der unteren Grenze derselben,
nahe zu der Gruppé der
Brevioccipilalia.
Der Breiten-Höhen Index hat den Wert 9 6 9 5 (nach M A R T I N metriokran); unser Schádel ist alsó mittelhoch und mittelbreit, steht aber schon
nahe zu den hohen Schádeln (Akrokranie).
Besonders auffallend ist
die Norma occipitalis (Abb. 3.). Von hier betrachtet ist der Schádel
ausgesprochen hoch, indem die Breite im Verháltnis zur Höhe sehr
gering ist. In der Norma occipitalis ist das Schádeldach hoch- und
gleichmáfíig gebogen. Die gröBte Breite erreicht der UmriB zwischen
den Tubera parietalia und der Squama temporalis. Der SchádeldachumriB
geht abgerundet in die Seitenumrisse über, vvelche sich nach untén
einander náhern; folglich ist die Schádelbasis relatív schmal. Diese
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Form erinnert an den keilförmigen Typus von S E R G I . Die Parietalia ragén
vveit über die niedrige, breite Squama occipitalis; der Lambda-Punkt falit z.
B. nur um etvvas über die Mitte der Norma occipitalis.
Wie sehr die Parietalia und das von ihnen bedeckte Schádelinnere
entwickelt sind, geht deutlich aus der von der Glabello^Inion Linie gemessenen Calottenhöhe (104 mm) vor. Der Calotten-Index ist 67'53,
beiláufig ebenso groí3, wie bei den heutigen europáischen durchschnittlichen Daten.
Die kleinste Stirnbreite betrágt 97 mm r die gröfóte 118 m m ; diesc
Werte stellen unseren Schadel zu den Schddeln mit mittelhreiter
Stirn.
Auch der transversale Frontal-Index
(82*20) deutet auf einen Schadel
mit mittelmássig entwickelter Stirn. Zu einem wesentlich anderen Resultat
führt uns der transversale Frontoparietal-Index,
dessen W e r t : 74*05
nach M A R T I N Z U der breitstirnigen Gruppé (Eurymetopia)
gehört. Der
Stirnteil unseres Schádels ist alsó nur mittelmáfiig entwickelt, im Verháltnis aber zu der gröfóten Schádelbreite ist die Stirn ziemlich breit. Die
relatíve Grötóe dieser kleinsten Stirnbreite ist ein weibliches Merkmal.
Der transversale
Parietooccipital-Index
besitzt den Wert '78'39 (die
Squama occipitalis ist 104 mm breit\ und das stimmt mit den charakteristischen VVerten der europáischen mesocephalen Schádeln überein.
Die Scliádelbasis ist — wie schon bei der Norma occipitalis erwáhnt — schwach entwickelt. Die Lángé der Schádelbasis (n—ba) betrágt 96 mm, die Biauricular-Breite 112 m m , die Mastoideal-Breite 95 mm.
Alle diese Werte gehören zu den kleinen, folglich ist die Schádelbasis
schmal und kurz.
Der Schádel ist ziemlich symmetrisch; im hinteren Teil ist aber
eine schwache Plagiocephalie zu beobachten (in der Norma verticalis),
das rechte Parietale ist námlich stárker nach aussen und hinten gevvölbt,
als das linké. Ob diese geringe Plagiocephalie infolge einer frühzeitigen
Verknöcherung einer Sutur enistanden ist, kann wegen der vorgeschrittenen Verknöcherung der Suturen nicht festgestellt werden.
Das Os occipitale ist breiter als hoch. Der obere Teil des Squama
occipitalis ist breit abgerundet, nicht spitzig. Die Sutura lambdoidea ist
wenig gezackt, besitzt keine Nahtknochen. Nur vor dem rechten Asterion ist ein kleiner, 12 mm langer und 6 mm breiter Nahtknochen
vorhanden, aber auch dieser ist schon gröfötenteils mit der Squama occipitalis verschmolzen. Das áufíere Relief der Squama ist glatt, ebenso
wie die Crista occipitalis externa, welche einen breiten, dünnen Wulst
bildet. Diese Erhebung láflt schon áufierlich auf die Fossula vermiana
folgern; und im Inneren des Schádels ist diese ziemlich breite, aber seichte
und von schwachen Knochenleisten umgrenzte Fossula in der Tat leicht
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zu finden. Die Linea nuchae superior und inferior sind ziemlich kráftig
entwickelt und bilden eine glatte Erhebung. An Stelle der Protuberantia
occipitalis externa ist nur eine geringe Rauheit vorhanden. Interessant ist
es, dafö die Linea nuchae superior obzwar glatt, dennoch torusartig ist.
Die Seitenteile des Plánum nuchale sind bedeutend rauher, als seine
beinahe glatte Mitte.
Besonders charakteristisch ist die Form und die Krümmung der
Squama occipitalis. Der ganze Occipitalbogen ist 98 mm lang, (Interparietale 65, Supraoccipitale 33 mm), die ganze Occipitalsehne 89 mm. die
Sehne der Oberschuppe 59 mm. Die Squama occipitalis ist demnach sehr
kurz und niedrig. Besonders auffallend ist die Kíirze der Oberschuppe.
Die gröfóte Breite (104 mm) ist relativ lang. Der
Breiten—Höhen-Index
der Squama occipitalis betrágt 85*58. Der sagittale-Occipital-Index (90"82)
zeigt, dafö die ganze Squama schvvach gebogen ist. Der-Kriimmungsindex
der Oberschuppe (90*77) zeigt, dafi die obere Squama im Verháltnis zur
unteren stark gebogen ist. Wáre die obere Squama nicht derart gebogen,
so wáre das Occiput unseres Schádels ganz flach. Auch der LambdaInion-WinTel (110*5°) und der occipitale Knicknngswinkel (143*7°) beweisen die schwache Biegung des Occiput. Das Foramen magnum ist
beinahe ganz rund, aber etwas breiter (35 mm) als lang (34 mm) und
verengt sich vorne keilförmig. Der Index hat den Wert von 102*94. Der
Schádel von Büdöspest gehört demnach zu den durch ein breites Occipitalloch charakterisierten Schádeln. Die Ebene des Foramen magnum
bildet mit der deutschen Horizont einen Winkel von — 8*5°.
Die Condyli occipitales sind sehr klein; schwach erhoben, doppelt
so lang, wie breit; der linké Condylus ist gröfóer als der rechte. Die
Fossae condyloideae sind auch klein und besitzen keinen Canalis condyloideus. Das Tuberculum pharyngeum fehlt, an seiner Stelle ist eine Fossa
pharyngea vorhanden.
Unter den Schádelknochen sind die Ossa parietalia am stárksten
entwickelt. Der Parietalbogen ist 130 mm, die Parietalsehne 115 mm
lang. Beide Werte gehören zu den groföen. Der sagittale Parietal-Index
(88'46) ist klein. Die Lineae temporales sind áufóerst entwickelt und verlaufen sehr tief. Die obere Linea bildet eine seichte Furche, die untere
eine feine Erhebung. Die kleinste Entfernung beider Lineae von einander
betrágt 116, die gröfóte 130 mm. Von der Sutura sagittalis sind die
Lineae 70 resp. 84 mm entfernt. Beide Foramina parietalia sind mittelgrofó und liegen symmetrisch.
Der Lángén-Höhen Index des Os frontale (90'67) spricht für ein
mittelmáfíig entwickeltes Frontale. (Die gröfite Frontalbreite betrágt 118
mm, die Frontalsehne 107 mm). Die Glabella-Bregma Sehne bildet mit der
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Glabella-Inion Linie einen 61'5°-gen Winkel, unser Schádel besitzt demnach eine máfíig gebogene Stirn. Wenn wir den Gipfel dieses Winkels
nach M A R T I N zum Nasion stellen, gewinnen wir einen Wert von 6 2 8 ° ;
dieser Wert gehört zu den mittleren. Derselbe Winkel ist auf dem
deutschen Horizont gemessen 47°. Der sog. Lage-lndex des Bregma ist
an der Glabella-Inion-Linie gemessen 3 2 * 4 7 .
Der sagittale Frontalindex
besitzt einen Wert von 90'68; der
weibliche Schádel von Büdöspest steht demnach an der untersten Grenze
der Chamaemetopie.
Auch der Krümmungswinkel des Frentale (135*4°)
spricht dafür, unser Schádel besitzt alsó eine nur máÖig flache Stirn.
Die Glabella ist sehr niedrig, auch die Arcus superciliares sind
schwach entwickelt und liegen tief. Im medialen Drittel des Margó supraorbitalis ist eine ziemlich starke Incisura supraorbitalis vorhanden, schrág
seitwárts von dieser wird das Plánum oder Trigonum supraorbitale durch
eine seichte aber breite Vertiefung getrennt; das untere Ende des Trigonum, der Processus zygomaticus ossis frontis ist — abweichend von den
normalen weiblichen Schádeln — stark, dick. Auch das seitliche Drittel
des Margó supraorbitalis ist ziemlich dick und etwas nach vorne gebogen.
Die ganze supraorbitale Region ist der zweiten MARTiNschen Form
áhnlich. Die Stirn, besonders aber der supraorbitale Teil unseres Schádels ist demnach ziemlich primitív gebaut.
Die Schláfenbeinschuppe hat einen hohen Bogén, die Crista supramastoidea ist schwach entwickelt. Der Processus mastoideus ist dünn, schlank,
die Fossa mandibularis schmal und tief, der Pórus acusticus ext. klein.
Ebenfalls klein sind die Foramina mastoidea.
Die grossen Flügel des Os sphenoidale sind mit den Parietalknochen
auf beiden Seiten verschmolzen. Die Processus pterygoideus sind schwach
entwickelt, und umschliefíen eine kurze, tiefe Grube.
Die Gesichtslánge (ba—pr) ist 95 m m , das untere Gesicht (ba—gn)
104 mm lang. Beide Werte gehören zu den mittleren. Die ganze Höhe
des Gesichtes betrágt ( n - g n ) 103, die des oberen Gesichtes (n—pr)
61 mm. Das sind Charaktere der Schádeln mit niedrigen
Gesichtern.
Die Breitendaten sind: Breite des Arcus zygomaticus 124 m m , obere
Gesichtsbreite = 105 m m , Biorbital-Breite = 101 mm, mittlere Gesichtsbreite = 88 Mm, Breite zvvischen den Unterkiefervvinkeln = 96 m m ;
alle diese Werte sind mittelmássig.
Der Breiten-Höhen-Index des Gesichtsschádels (83.06) verweist unseren Schádel zu der Gruppé der niedrigen, breiten Gesichter (Euryprosopia), steht aber náher zu den mittelbreiten —, als zu den sehr
breiten Gesichtern. Auch der Obergesicht sin dex 4919 deutei auf ein
mittelmássig niedriges Gesicht (Euryen).
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Der Jugofrontal-Index
hat den Wert von 78*23, der Jugomandibular—Index
den von 77*42 ; der Index—fronto—orbitális
92*38, d. h.
das obere Gesicht steht relatív zur Stirn nur gering heraus.
Der Wert des craniofacialen
Indexes (94*66) ist ziemlich hoch, da
beide Breitendaten einander Nahe stehen
Der Profilvvinkel des ganzen Gesichtes ist 83° (Mesognathia), der
der Nase 86*3 (Orthognathia), der der Zahnalveole 76° (Prognathia). Die
Mesognathie des ganzen Gesichtes entsteht alsó aus der
Orthognathie
des Nasen- und aus der Prognathie des Alveolaren-Teiles.
Der Nasion—Prosthion —Basion Winkel ist 7 4 * 2 ° (nach R I V E T in
kleinem Grade Orthognat.)
Die Maxilla ist niedrig, die Fossa canina besonders auf der rechten
Seite ziemlich entwickelt und tief. Der alveola Teil ist mittelmássig entwickelt, náhert sich aber schon den schwachen Maxillen. Die maxillo—
alveolare Lángé betrágt 52 mm, dieselbe Breite 54 mm, alsó mittellang
und schmal. Der Index Maxillo—Alveolaris
betrágt 103*85. Unser Schádel
gehört demnach zu den mit schmalen, langen Maxiilen (Dolichurania)
versehenen Schádeln, das folgt aber nicht aus der Lángé sondern aus
der Schmalheit des Alveolar-Teiles.
Der Zahnreihen-Bogén bildet eine Übergangsform zwischen
Paraboloid und einer U-Form, steht aber letzterer náher.

einem

Der Gaumen ist mittelmássig tief, nach vorne seichter, 45 mm
lang (mittlerer Wert) und 35 mm breit d. h. schmal. Der GaumenIndex hat den Wert von 77*78. Für den Schádel von Büdöspest ist alsó
Leptostaphylinie bezeichnend steht aber schon nahe zur Mesostaphylinie.
Die Sutura palatina transversa legt sich nach vorne, ihr rechter Ast
erreicht um 2 mm früher die mittlere Sutur, als der linké. Der Sulcus
palatínus medianus besitzt überbriickende Knochenplatten resp.-Dornen.
Nase und Nasenhölile sind klein, mittelbreit, niedrig (43 mm hoch,
22 mm breit). Der Nasenindex von B R O C A (51*16) zeigt uns Chamaerhinie, aber schon nahe zur Mesorrhinie. Das Nasenloch ist klein, niedrig,
mittelbreit, birnförmig, obzwar ihre unteren Höhlungen seicht sind. Die
Nasenknochen sind mittellang, ziemlich breit und krümmen sich etwas
nach links. (Minimale Breite der Ossa nasalia 11 mm, maximale 18 mm,
Láng^ 18 mm). Der transversale Nasenknochenindex ist ziemlich grofó
(61*11).
Aus dem Profil betrachtet ragén die Nasenknochen aus der Ebene
des Gesichtes unter einem ziemlich grossen Winkel hervor, was die Folge
des kleinen Nasenrücken—Profilwinkels (58*4°) und des grossen Nasenrücken—Gesichtsprofilwinkel (24*6°) ist. Die eigentliche Nasenwurzel ist
nicht eingedrückt, unter ihr ist aber das obere Drittel des Nasenrückens
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mittelmássig konkáv, gegen Ende der Nasenknochen etvvas konvex. Die
Spina nasalis ist sehr schwach, die untere Grenzleiste des Nasenloches
fehlt, so dafi die Oberfláche des Nasenbodens ohne Grenze in die Gesichtsoberíláche übergeht, es ist alsó ein máfíiger Clivus nasoalveolaris
vorhanden. Die Choanen sind klein, niedrig und schmal,
Das Os zygomaticum ist máfiig entwickelt. Die Jochbogen sind
erhaben und ihre Ránder stehen aus der Norma verticalis etwas
hervor.
Die Augenhöhle ist mittelgrofi, ziemlich niedrig und breit. Beide
besitzen eine Kapazitát von 5 4 cm 3 ; der Cephalorbital-lndex M A N T E G A Z Z A S
hat den Wert von 2 3 * 1 4 . Die Orbitalöffnungen sind ziemlich viereckig.
Die Höhe betrágt 31 mm, die Breite (mf—ek) 42 m m ; Orbital-Index =
73*81
(Chamaeconchie).
Das Septum zwischen den Augenhöhlen ist sehr breit, und wird
durch die Gröfie der vorderen und hinteren Interorbitalbreite (25 resp.
2 1 mm) ausgedrückt. Interorbital-Index =
2 0 7 9 . Die Ossa lacrymalia sind
klein, schmal, mittelhoch; das linké bedeutend kleiner. Die Breite des
linken Os lacrymale betrágt 6 mm, die des rechten 8 mm. Beide sind
1 3 mm hoch; der rechte Lacrymal-Index hat den Wert 6 1 * 5 4 , der linké
46*15.

Der Unterkiefer ist klein, kurz, niedrig, máfiig breit. (Lángé 68 mm,
Höhe [id—gn] = 59 mm, Winkelbreite 96 mm). Das Kinn bildet eine
máfiig entwickelte einheitliche Erhebung. Der Profilwinkel des Unterkiefers bildet mit der Grundlinie desselben einen Winkel von 67°. Die Tubera
mentalia sind sehr schwach, weshalb das Kinn ganz abgerundet ist. Die
Foramina mentalia Hegen zwischen P2 und M { . Spina mentalis interna
ist' máfiig entwickelt. Die Áste des Unterkiefers sind niedrig, mittelbreit,
5 9 mm hoch, 3 1 mm breit. Der Breiten-Höhen Index ( 5 2 * 5 4 ) náhert sich
dem primitiven Typus. Das Caput mandibularis ist klein, ihre Lángenachse ist nach innen gesenkt. Die lncisura semilunaris ist tief, der Astwinkel des Unterkiefers 119° und die coronio-condylial Linie bildet einen
Winkel von 75°. Die Hauptmerkmale des Unterkiefers rueichen alsó von
denen der rezenten Europaer
etwas ab und náhern sich dem primitiven Typus.
Die Záhne sind klein, die Dentallánge betrágt am Schádel 38 mm,
am Unterkiefer 49 mm. Der Zahnreihen-Bogen ist am Schádel 46 mm,
am Unterkiefer 49 mm lang, und 60 resp. 58 mm breit. Der DentalIndex nach F L O W E R hat am Schádel den Wert von 3 9 * 5 8 , am Unterkiefer von 4 3 * 7 5 . Ersterer deutet auf Mikrodontie, letzterer auf Mesodontie. Der Zahnreihen-Bogen-Index hat am Oberkiefer den Wert von 1 2 3 * 4 0 ,
am Unterkiefer 1 2 2 * 4 5 . Ersterer stimmt mit dem charakteristischen Wert
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der rezenten Europáer überein, letzterer náhert sich dem Typus der primitíven Völker ebenso wie die besprochenen Merkmale des Unterkiefers.
Die Záhne sind nur máfiig abgenützt, die Abnützung kann mit der
vorgeschrittenen Verknöcherung der Suturen nicht verglichen werden. Nur
die Zahnhöcker sind abgenützt, die Fláche der Abwetzung steht horizontal.
Im Unterkiefer ist die Hálfte der Krone des linken dritten Molarzahnes
hohl, aber auch der rechte M s und beide ÍM2 weisen Spuren von Zahncaries auf. In der oberen Zahnreihe sind der rechte M 2 und M8 und
der linké M8 hohl. Ali diese Beobachtungen sprechen für eine hochgradige — bei neolithischen Skeletten áussert seltene — Zahncaries.
Der obere Teil der Wirbelsiiule ist sehr spárlich erhalten, der
untere Teil aber fast vollstándig. Die Wirbel sind klein, die ganze Wirbelsáule kurz. Die Gesamthöhe der Dorsalwirbel betrágt vorne 214*5
mm, hinten 216*5 mm, die der Lumbalwirbeln 128*5 mm. Die Höhe des
Corpus der Dorsalwirbeln ist vora und hinten beiláufig gleich, nur der
letzte Wirbel ist hinten höher. Von den Lumbalwirbeln
sind die drei
ersten vorne höher als hinten, die 4—5. Lumbalwirbel verhalten sich
umgekehrt. Die Gesamthöhe der 5 Lumbalwirbeln betrágt hinten 132
mm. Der verticale Lumbal-Index der einzelnen Lumbalwirbeln hat folgende Werte : 1 = 116*67; 11 = 105*69; 111 = 103*85; IV = 96*15; V =
92'31. Diese Werte weichen von denen der rezenten europaischen Weiber
bedeutend ab, und niihern sich zu denen der primitíven
Völkertypen.
Auch der verticale Lumbal-Index
der ganzen Lumbalreihé
(102'73)
spricht für diese Beobachtung, indem dieser Wert zu der KoilorachieGi"iippe gehört. Der sagitto-verticale Lumbal-Index stimmt mit dem normalen europaischen Typus überein. Im Gegensatz rveist der transversoverticale Lumbal-Index (65'56) auf den primitíven Typus kin. Die Dornfortsátze stehen nicht derart senkrecht, wie bei den rezenten Europáern,
sondern sind — infolge der Koilorachie — nach hinten und untén
gerichtet. Der Lurnbalteil unserer Wirbelsiiule weist alsó manche primitive Cliaraktere auf und spricht für das steinzeitliche Altér des Skeletes.
Das Kreuzbein ist máfiig entwickelt, genügend breit und niedrig.
(vordáre Lángé 96 mm, hintere Lángé 98 mm, obere Breite 98 mm,
Bogenlánge 103 mm, Bogenbreite 105 mm). Der Lángen-Breiten-Index
(102'08) spricht für
Subplatyhierie. Ihre sagittale Krümmung ist máí3ig,
der tiefste Punkt falit auf die Mitte des zweiten Wirbels. Der BogenSehnen-Index ist 93*20. Die Partes laterales zeigen im Verháltnis zur
basalen Ebene eine máfóige Hypobasalie, die an der rechten Seite stárker ist. Die Facies auricularis ist schmal, hoch, an ihrer Bildung beteiligen sich nur die zwei oberen Wirbeln; sie ist 33 mm breit, 53 mm
lang. íhr Lángen-Breiten-Index hat den Wert von 62*26. Beide Fazies
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bilden mit einander einen Winkel von nur 9° ; dieser Winkel vveicht von dem
der Europáer ab und stimmt mit dem der Australier tiberein. Die Basis
des Kreuzbeines ist gut entwickelt, 32 mm breit, 50 mm tief, der Index
64'0 (in Verháltnis zu den europáischen Indices ein ziemlich hoher Wert).
Der Promontorium-Winkel ist nur 50", alsó klein.
Die Rippen sind áufóerst mangelhaft erhalten.
Das Brustbein ist sehr leicht, kurz; der Processus ensiformis fehlt.
Die ganze Lángé ist 111 mm, die des Manubrium 40 mm, die Breite
51 mm, die Lángé des Corpus 42 mm, die Breite 30 mm. Der schmálerste Teil des Corpus mifit 23 mm, seine Dicke 11 mm. In sexueller
Hinsicht ist besonders die Lángé des Mannbriums im Verháltnis zu der
des Corpus bezeichnend (55*55) und ist ausgesprochen von weiblichem
Charakter. Der Lángén—Breiten-Index des Brustbeines hat — ohne den
Processus ensiformis — den Wert 27*03, blofó auf dem Corpus berechnet
41*67. Der Lángén—Dicken-lndex (47*83) hat einen hohen Wert und
náhert sich zu dem primitíven Typus. Das Manubrium ist klein, asymmetrisch. Die rechte Incisura claviculae ist stárker entwickelt als die
linké ; die Incisura jugularis ist sehr seicht, beinahe gerade.
An der rechten Scapula ist nur der Angulus medialis superior beschádigt, von der linken sind aber nur die Teile rings um die Gelenksgrube und beide Fortsátze erhalten. Die Scapulae sind sehr klein, schmal,
niedrig, 86 mm lang, (Morphologische Lángé 80 mm). Die morphologische
Lángé der Fossa infraspinata betrágt 100, ihre Projektionsbreite 98 mm.
Infraspinal-Index = 81*63. Die Cavitas glenoidea ist klein, relativ breit,
30 mm lang, 23 mm breit; Lángen-Breiten-Index 76'67. Übrigens ist sie
eingeschnürt birnförmig. Der Dornfortsatz ist 111 mm lang, der Processus
coracoideus 41 mm.
Von den Schlüsselbeinen ist das linké unverletzt, vom rechten ist aber
nur der akromiale Teil erhalten. Die-maximale Lángé betrágt 124 mm,
ist alsó kurz. Der clavico-humerale-Index besitzt einen Wert von 46*44.
Die Krümmung der Diaphyse ist nicht stark, betrágt nur 18 mm, und
ergibt einen Krümmungsindex von 19*78. Der Umfang der Diaphyse
ist in der Mitte 35 mm, im Verháltnis zur Lángé alsó ziemlich grofó,
folglich hat auch der Lángén—Dicken-lndex (28*22) einen hohen W e r t
In der Mitte der Diaphyse ist der Knochen im Durchschnitt beinahe
rund, (Verticaler Durchmesser 11 mm, sagittaler 12 mm) QuerschnittsIndex = 91 67.)
Von den Knochen der oberen Exlremital
sind mit Ausnahme der
Handknochen und der linken Ulna alle übrigen vollstándig erhalten, aber
sehr kurz. Der rechte Arm ist — ohne der Hand — 484 mm lang, der
linké 474 m m , der reclite Arm ist alsó um 10 mm lánger. Der humeroBarlangkutatás 1916. 111—IV. füzet.
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72*66)

zeigt, dafi der Unterarm relatív

Der rechte Oberarmknochen ist 276 mm lang, der linké 268 m m ;
die sog. Ganzelánge betrágt 275 resp. 267 mm, alsó sehr kurz. Der
kleinste Umfang der Diaphyse miBt 57 resp. 56 mm. Der rechte Oberarmknochen ist demnach nicht nur lánger, sondern auch dicker. Die
Lángen-Dicken-Indexe ( 2 0 * 6 9 resp. 2 0 * 9 7 ) sprechen für einen máfiig
entwickelten Oberarmknochen. Das Caput humeri ist klein, von weiblichem Typus; (rechter verticaler Durchmesser = 38 mm, linker 37 mm,
transversaler Durchmesser 36 resp. 35 mm). Das Caput istalso beinaheganz
rund (primitives Merkntal). Auch der Querschnitts-Index des Caput ( 9 4 * 7 4
resp. 9 4 * 5 9 ) spricht dafür. Die Tuberositas deltoidea ist auffallend rauh,
folglich krümmt sich die Oberfláche des Knochen seitwárt auffallend und
auch der Sulcus nervi radialis ist tief. Die Diaphyse ist ziemlich plattgedrückt; ihr maximaler Durchmesser betrágt an beiden Knochen 22, der
minimale 1 6 resp. 1 6 * 5 mm. Der Querschnitts-Index der Diaphyse 7 2 * 7 2 resp.
7 5 * 0 spricht nach L E H M A N N - N I T Z S C H E für
die Platybrachie (rechts stárker).
Beide Epiphysen sind schmal, die obere ist 41 mm, die untere 51 mm
breit. Der Capito-Diaphysis-Winkel ist auf der rechten Seite 4 7 * 5 ° , auf der
linken 41°, weicht alsó vom rezenten europáischen Typus wesentlich
nicht ab. Hingegen ist der Condylo-Diaphysis
Winkel sehr gross (S4'6
resp. 84'5°) stimmt alsó mit dem der primitíven Völker und neolithischer
Skelete überein, bei denen die Trochleatangens fast senkrecht auf die
Knochenachse steht. Die Fossa coronoidea ist nur um etvvas gröí3er und
tiefer, als die F. radialis, die zwischen beiden verlaufende Knochenleiste
ist nicht — wie bei den rezenten Europáern — seitwárts gebogen. Die
Fossa olecrani ist zvvar nicht perforiert, doch ist ihre Stelle am rechten
Humerus schon ganz durchsichtig. Die Torsion betrágt rechts 163°, links
159°, weicht alsó von den rezenten europáischen Typen nur wenig ab.
Die Unterarmknochen
armes.

sind relatív noch kürzer, als die des Ober-

Der Radius ist 209 resp. 207 mm lang (Physiologische L. 196 resp.
194 mm), alle vier Werte gehören zu den áufóerst kleinen. Der Umfang
der Diaphyse betrágt in der Mitte 36 resp. 34 mm. Die Werte der Lángén—Dicken Indexe sind: im Bezúg auf die physiologische Lángé 1 8 * 3 6
resp. 1 7 * 5 2 , auf die maximale Lángé 1 7 * 2 2 resp. 1 6 4 2 . Der Collo—Diaphysis Winkel (162° resp. 164°) stimmt mit dem der neolitliischen
Skelete überein. Die Krümmung der Diaphyse ist máöig, (KrümmungsIndex = 2 * 7 7 resp. 2 * 7 5 . ) Die Crista interossea ist gut entwickelt und
folglich ist der Knochen ziemlich flach. Der transversale Durchmesser
der Diaphyse ist von der Stelle der stárksten Entwickelung der Crista an
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beiden Knochen 16 mm breit, der sagittale Durchmesser 10 resp. 10*5
mm. (Querschnitts-lndex — 62*5 resp. 65*6).
Die linké Ulna is gebrochen; die rechte 229 mm (physiologisch 199
mm) lang. Der kleinste Umfang der Diaphyse betrágt 32 mm, folglich ist
der Wert des Lángén—Dicken-Indexes 16*08. Krümmung máfiig, Krümmungs-lndex 2*27. Die Spitze des Olecranon ist stark entwickelt, 6 mm
hoch, im Bezúg auf die physiologische Lángé gewinnen wir einen IndexWert von 3*01, d. h. einen den neolithischen Ulnen entsprechenden.
Breite des Olecranon 23 mm, Tiefe 20 m m , Höhe 19 mm, Breiten —
Tiefen-Index 86*96. Der maximale Transversal-Durchmesser der Diaphyse
betrágt 15 mm, der des sagittalen 12 mm. Am oberen Ende der Diaphyse
findet man das Umgekehrte, hier ist der sagittale Durchmesser (22 resp.
23 mm) grösser als der transversale (18 mm) Querschnitts-lndex = 8 1 * 8 2
resp. 78*26. Die Diaphyse der Ulna ist an unserem Skelet demnach seitwdrts etwas zusammengespresst (Platolenie), und das ist für die steinzeitlichen Skelete bezeichnend.
Die Handknochen
sind derart mangelhaft erhalten, dafi sie nicht
besprochen werden können. Ebenso verhált sich das Becken.
Der rechte Oberschenkel (Femur) ist 398, der linké 395 mm lang,
in natürlicher Stellung 391 resp. 389 mm. Die gröfite Trochanter-Lángé
betrágt 385 resp. 383 mm, in normaler Lage 372—368. Diese Mafie
sind ziemlich klein, die rechte gröfier. Der kleinste Umfang der Diaphyse ist rechts 75, links 76 mm, Lángén—Dicken—Index = 19*18—
19*54. In der Mitte ist die Diaphyse 24 resp. 25 mm breit, 23*5—24 mm
dick. Der linké Femur ist alsó zwar kürzer aber dicker als der rechte.
Die Linea aspera ist máfiig entwickelt, ziemlich breit, erhebt sich aber
nur máfiig; deswegen ist auch der Pilaster-Index klein (97*91—96*00).
Im Durchschnitt ist der obere Teil der Diaphyse 29 mm
breit,
21 — 22 mm dick. Der Femur ist alsó in sagittaler Richtung auch hier
stark geprefit. Das geht auch aus dem Index des oberen DiaphysisDurchschnittes (72'41 recht, 75*86 links) hervor. Ersterer Wert spricht
für Hyperplatymerie,
letzterer für Platymerie, ein typisches Merkmal
neolithischer Skelete. Die Torsion des Oberschenkels ist sehr gross
(rechts 26°, links 22°) und das ist für die neolithischen Skelete ebenfalls
bezeichnend. Die Condylo-Diaphysis
(12—13°) und
Collo-Diaphysis
Winkel (130—132°) sind abweichend von denen der rezenten europáischen Skelete grófi und stimmen mit denen der jüngeren
Steinzeit
iiberein. Auch der vorhandene, aber nur schwach entwickelte Trochanter
tertius bietet mit der mássigen Fossa hypotrochanterica ein primitives
Merkmal; an der medialen Seite der letzteren befindet sich eine starke
Knochenleiste. Der Collum ist kurz, 64 mm lang, Lángen-índex 16*45.
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Das Caput femoris ist relatív klein, rund, ihr verticaler. Durchmesser betrágt 40—39, der sagittale beider 40 mm.
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des Talushalses von der Knochenaxe und da6 die Gelenkfláche der
Trochlea den Hals überwölbl, endlich dafi die Facies articularis posterior
schmal und lang ist.
Der Calcaneus ist klein, schmal und lang. (Maximale Lángé 66—65
mm, ganze Lángé 62 mm, mittlere Breite 37—36 mm, minimale Breite
21 mm, Höhe 29—30 m m ; Lángén—Breiten—Index = 5 6 0 6 — 55*38
d. h. mittelmáfiig; Lángén—Höhen-Index 46*77—48*38). Der Sustentaculum-Index spricht für
den primitíven Typus (35*13—33*34). Die
Facies articularis calcanea porterior ist ebenso wie am Talus schmal,
lang (18 m m breit, 28 mm lang). Ihr Index hat den Wert von 64*28
und stimmt mit dem primitiver Völker resp. neolithischer Leute überein.
S c h á d e l , W i r b e l s á u l e u n d O s s a l o n g a u n s e r e s Skeletes b e s i t z e n a l s ó primitive, für die B e w o h n e r der
mitteleuropáischen jüngeren Steinzeit bezeichnende
Merkmale und beweisen, d a G das weibliche Skelet aus
d e r H ö h l e B ü d ö s p e s t n e o l i t h i s c h ist.

Die Augrabungen in der Höhle Büdöspest ím
Jahre 1916.
Von

Dr.

OTTOKÁR

KADIÓ.

Mit 1 Abbildung im ungarischen Text.1)

Die einleitenden Abschnitte der Erforschung der Büdöspest, namentlich, die Ergebnisse der Probegrabung im Jahre 1906 sowie die Erfolge
der begonnenen systematischen Ausgrabung wurden bereits in meinem
Afbeitsbericht für 1915 geschildert, so dafi ich diesmal ohne weiteres an
die Besprechung der Resultate meiner im Jahre 1916 ausgeführten systematischen Ausgrabungen schreiten kann.
In der beiliegenden Skizze erscheinen die bei der Probegrabung im
Jahre 1906, bei der systematischen Grabung im Jahre 1913 und bei
jener im Jahre 1916 ausgegrabenen Partién mit jeweils verschiedenen
Schraffen angedeutet. Der Lángsschnitt wieder führt das Profil der Höhle,
die Einteilung ihrer Ausfüllung in Horizonté und die verschiedene Tiefe
der bisher ausgehobenen Partién vor Augen. Aus diesen Skizzen ist auch
i) Erklarung der Abbildung:
Fig. 1. GrundriB und Lángsschnitt der Büdöspest. I m ungar. Text auf S. 137.
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