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A 
biológiai antropoló-

gia (embertan) kialakulása egé-
szen Hippokratészig nyúlik vissza, és az 

1800-as évek közepéig főképp az emberi anatómia és 
� ziológia leírására szorítkozott. A Darwin nevével jelezhe-

tő szelekciós evolúcióelmélet elterjedése a  tudományos világ-
ban sok természetbúvár � gyelmét az ásatag emberi maradványok 

rendszeres kutatása felé fordította. Hazánkban az első hiteles régésze-
ti korú csontmaradvány 1835-ben került múzeumba: a Ladánybene-Be-

nepusztán előkerült honfoglaló harcos részleges lovas temetkezése.

Az események 1867-től gyorsultak fel  Rónay Já-

cint ekkor tartotta meg Az ősemberek haladása címmel 

akadémiai székfoglalóját, amelyben az ősemberkutatást 

ősembertannak keresztelte el  Ugyanebben az évben a párizsi 

ősrégészeti kiállítás hatására kezdett el a magyarországi em-

ber őstörténetével foglalkozni Rómer Flóris Ferenc  1874-ben 

a Nemzetközi Ősrégészeti és Embertani Kongresszus – Rómer 

javaslatára – 1876-os összejövetelét Budapestre hirdette meg  

Ez párhuzamosan több eseményt indított el:

A régészeti ásatások – köztük Majláth Béla a Barát-

hegy-barlangban végzett ásatása is – nagy nyilvánosságot 

kaptak, Majláth 1874-ben elsőként szorgalmazta a ma-

gyar antropológiai társaság megalakítását 

1875-ben Jókai lapjában, A Honban megjelent Scheiber 

Sámuel idegorvos-antropológus írása, amelyben egy antro-

pológiai társaság, egyetemi tanszék és múzeum létrehozását 

javasolta  Lenhossék József megjelentette Az emberi ko-

ponyaisme. Cranioscopia című munkáját, és egy évvel 

később megjelent egy újabb tanulmánya Deák Fe-

rencz koponyáján tett mérések és ezekből vont 

következtetések címmel  Mivel ez időben több 

élő embereken végzett tanulmány is szüle-

tett, elmondhatjuk, hogy az antropológia 

minden területén megindultak a rendszeres 

hazai kutatások 

Az 1876-ban a Budapesten megtartott 

VIII  Nemzetközi Ősrégészeti és Embertani 

Kongresszus sikere arra ösztönözte Rómer 

Flórist és Pulszky Ferencet, hogy megalapít-

sák az Országos Régészeti és Embertani 

Társaságot (1878  november 17 ) 

1879-ben Lenhossék Jó-

zsef rektori beszédében 

méltatta az antro-

p o l ó g i a 

fontosságát, és javasolta a Budapesti Egyetemen egy ant-

ropológia tanszék megalakítását  Már a tanszék vezetésére 

is volt jelöltje Török Aurél kolozsvári orvosprofesszor, szö-

vettantanár személyében, akit Trefort Ágoston 1878-ban 

a kolozsvári egyetemen anatómiatanárnak nevezett ki  Tre-

fort kultuszminiszter kérésére Paul Broca meghívta a pári-

zsi világkiállítás apropóján rendezett antropológiai kong-

resszusra Török Aurélt is, aki itt döntötte el a híres párizsi 

antropológiai tanszék vezetőjének hatására, hogy antro-

pológussá képezi 

magát 

Még ez 

évben Török 

Aurél javaslatára 

a Királyi Magyar Természettudományi Tár-

sulat Közlönyében antropológiai 

rovat indult, amelyet Török 

szerkesztett  1879-ben már 

rendszeres antro-

p o l ó g i a i 

Helló, tudomány!

Bene vitéz koponyája
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előadásokat tartott  1880–1881 között számos nemzetközi ásatá-

son vett részt, és több kongresszuson is tartott előadásokat, fontos 

munkák fordításával megalapozta a magyar antropológiai szak-

nyelvet  Török tudatosan készült a budapesti embertani tanszék 

vezetésére, amelyre 1881-ben meg is kapta a professzori kineve-

zést Trefort Ágostontól  Török az elképzeléseihez képest azonban 

sokkal kisebb méretű intézetet vezethetett, amely nem volt alkal-

mas boncolásra, pedig ekkor még nemzetközileg általános szo-

kás volt a boncolás az orvosokból lett antropológusok körében  

1882-ben saját költségen kiadta az általa írt Antropológiai Füzetek 

első számát, de fedezet hiányában több kötetet nem tudott meg-

jelentetni  Az Akadémia elsősorban Lenhossék József munkássá-

gát támogatta, ami éket ütött a két orvos-antropológus között  Az 

Antropológiai Füzetek számos tanulmánya közül a magyar történeti 

embertan szempontjából csak egy érdekes, Az ural vidéki baskírok-

ról szóló tanulmány, valamint a Török Aurél által szorgalmazott bu-

dapesti antropológiai múzeum tárgylistája  Ez utóbbiból kiderül, 

hogy Pulszky Ferenc múzeumigazgató felajánlotta a Nemzeti 

Múzeum történeti korú emberi csontmaradványait Török ant-

ropológiai tanszékének; és Lipp Vilmos a keszthelyi ásatásai-

ból 22 avar koponyát ajándékozott Töröknek 

Török Aurél a kutatás és az oktatás mellett az Antropoló-

giai Múzeum gyarapítására is sok energiát szentelt  1883-ban 

a Nemzeti Múzeum átadta neki a koponyagyűjteményét, és 

még ugyanebben az évben kérésére előírta a főváros, hogy az 

ásatásokon előkerült csontmaradványokat jelezzék az emberta-

ni tanszéknek  Ásatásaira pénzt kapott, és a vidéki méltóságok 

rendre bejelentették neki, ha földjeiken emberi csontok kerül-

tek elő  Ezek az évek a régészettel való szoros együttműködésről 

árulkodnak  1885-ben Eötvös Lóránd vallásügyi és közoktatási 

minisztertől jelentős támogatást kapott az embertani tanszék 

fejlesztéséhez és egy jóval nagyobb helyre való átköltözéshez 

Meg kell emlékeznünk arról is, hogy Török 1885-ben az 

Archaeológiai Értesítő szerkesztőjének, Hampel Józsefnek is 

felvetette, hogy a magyar nép eredetének kutatására a régé-

szet, az embertan és a néprajz együttesen vállalkozzon  Réthy 

László etnográfustól azonban durva és lekezelő elutasítást ka-

pott, és a megsértett antropológus munkássága új irányt vett  

Török Aurél impozáns publikációs listája jól mutatja, hogy az 

összehasonlító anatómia, történeti embertan, néprajz, nyelvé-

szet iránt is érdeklődő kutató ettől kezdve a craniometria, azaz 

a „koponyatan” megreformálása felé fordult, amelynek nemzet-

közileg máig számon tartott kutatója lett 

A történeti antropológia szempontjából Lenhossék József-

nek a mesterséges koponyatorzításról és a Szeged-Öthalom 

lelőhely emberi maradványainak vizsgálatáról írt tanulmányai 

kiemelkedő fontosságúak ebben az időszakban 

Török Aurél 1893-tól több éven keresztül tanulmányozta III  

Béla király és felesége, Anna királyné csontmaradványait is, aka-

démiai székfoglalóját is e tárgykörből tartotta  Részletes, több 

száz oldal terjedelmű tanulmányai máig forrásértékűek  A szé-

kesfehérvári bazilika területén előkerült csontmaradványok első 

vizsgálata is az ő nevéhez kötődik 

A történeti embertan kezdetei Magyarországon

Az anatómiai intézet 1878-ban

A Baráthegy-barlang egykori bejárata

Török Aurél koponyagyűjteménye
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Sajnos Török Aurél ambíció-

zus, könyörtelenül maximalista 

és impulzív természete nem 

tette lehetővé a bölcsészet-

tudományok és az antropo-

lógia együttműködését, 

ahogy igazi antropológus 

műhely kialakulását sem  

A magyar antropológia hős-

korát egymástól függetlenül dol-

gozó kutatók munkássága jellemzi  

A rendszeres és tartós munkakapcso-

lat a régészettel a következő generáció 

kiemelkedő egyéniségének, Bartucz Lajos-

nak köszönhető 

Bartucz Lajos 1904-től dolgozott Török Aurél mellett tanársegédként  Török Aurél 1912-ben bekövetkezett halála után azon-

ban Lenhossék Mihály lett a tanszék vezetője 1919-ig  Ebben a hét évben a tanszéken csaknem kétezren hallgattak embertani 

órákat, amelyeket Bartucz Lajos, Hillebrand Jenő és Lenhossék Mihály tartott  Bartucz Lajos 1914-ben az Országos Régészeti és 

Embertani Társaságon belül megalapította az Embertani Szakosztályt  1919-től az embertan vezetését ennek ellenére Méhely 

Lajos herpetológus kapta meg, és ezzel egy nehéz, jelentősen átpolitizált korszaka kezdődött a magyar antropológiának 

C C C

Az évek alatt 10 000-

nél is többre duzzadt Török Au-

rél koponya- és csontvázgyűjteménye, 

amely elhelyezését a Magyar Nemzeti Mú-

zeum Néprajzi Osztályán sikerült megolda-

nia  Két évtizedes egyetemi professzori pályája 

során 2700-nál többen hallgatták rendszeresen 

óráit, közülük sokan váltak koruk kiemelkedő kutató-

ivá  1905-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 

Osztályának értesítőjében megjelent Tóth Zsig-

mond módszertani munkája Útbaigazítás a 

régészeti ásatások alkalmával lelt em-

bercsontok összegyűjtésére 

címmel 

Velem-Szent Vid-i ásatás

Török Aurél III. Béla koponyájával

A történeti embertan kezdetei Magyarországon
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Közel van hozzám.  
Közel áll hozzám.

Príma 5 Príma 
Szeged, Back Bernát u. 7. 
Nyitva: H-Szo. 7:00-20:00
Tel.: 62/815-688 
vevoszolg@hansakontakt.hu 
www.prima5.hu

Újszeged, Szoregi út 80. 
Nyitva: H-Szo. 7:00-21:00 
             V. 8:00-16:00  
Tel.: 62/814-501 
vevoszolg-usz@hansakontakt.hu 
www.szegednova.hu

NOVA ÉTTEREM 
ÉS CUKRÁSZDA
  Nyitva: 
   H-Szo. 7:00-21:00 
   V. 8:00-17:00

Törzsvásárlói  
Program

Gyűjtse Pontjaitazonnal! Regisztráljon egyszerűen!
Élvezze az előnyeit!

www.pontmaster.hu

A kártyátkasszáinknálkérheti!

Keresse
AKCIÓS

termékeinket!
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