
van, akkor a közösségek közötti biológi-
ai kapcsolatokat nem magyarázhatjuk 
a földrajzi távolsággal. A Kárpát-meden-
ce kora avar kori népességének körében 
ez utóbbi látszik igazolódni, ugyanis 
a vizsgált földrajzi régiók közötti különb-
séget nem az egymástól való távolság 
okozta. Valószínűbb, hogy a Kárpát-me-
dencébe beérkező avarok sokszínűsége 
és a helyben talált lakossággal történő 
keveredése együttesen okozhatta a kora 
avar kor régióinak, településeinek em-
bertani különbségeit.

Felmerülhet még bennünk, hogy az 
avarok és a helyi lakosság közötti együtt-
élés és keveredés mennyire lehetett bé-
kés természetű. Annak tükrében, hogy 
az avar uralom alatt élő germán kultú-
rájú népek saját fegyveres kísérettel és 
vezető réteggel rendelkeztek, valamint 
a kora avar kori emberi maradványokon 
szórványosan fordulnak elő fegyveres 
konfl iktushoz köthető sérülések, sokkal 
inkább békés együttélést feltételezhe-
tünk. Mindezek az adatok pedig további 
komoly történeti, társadalmi következ-
tetések levonását teszik lehetővé.
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A Kárpát-medence nagyobb tájegységeit (pl. Duna–Tisza köze, Tiszán-
túl) tekintve eltérő eredetű helyi lakossággal számolhatunk, akiknek keve-
redése az avarokkal is különböző mértékű lehetett. Nem meglepő tehát, 
ha összehasonlítjuk ezeknek a területeknek a kora avar kori népességeit, 
akkor jelentős különbségekre fi gyelhetünk fel. Azonban azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy a Kárpát-medencébe beérkező avarságot is eltérő ere-
detű törzsek alkották, így ez is hozzájárulhat a megfi gyelt különbségekhez.

Vizsgálatunk ezen pontján láthatjuk, hogy az avar kor elejét a Kár-
pát-medencében embertani és kulturális szempontból is sokszínű miliő 
jellemezte. Eddig azonban csak népességekről mint egészről (gyerme-
kek, ifj ak, felnőtt férfi ak és nők alkotta közösség) beszéltünk, vajon igaz 
lehet-e ez a változatosság, ha a nemeket külön-külön vizsgáljuk? Képzeljük 
el, hogy az avarok csupán katonai alakulatokkal, tehát kizárólag férfi akkal 
voltak jelen a térségben. Ebben az esetben az embertani leletanyagban 
azt látnánk, hogy a férfi ak között nagyobb a morfológiai variabilitás, hi-
szen a helyi emberek mellett ott lennének a keleti eredetűek is. Ugyancsak 
a férfi ak nagyobb fokú változatosságát tapasztalnánk, ha a különböző ré-
giók települései között elsősorban ők vándoroltak volna (pl. megélhetés 
vagy házasság céljából). Ezzel szemben a Kárpát-medence kora avar kori 
csoportjaiban inkább a nők heterogenitása volt jellemzőbb. Ebből arra 
következtethetünk, hogy az avarok nem csak katonai jelenlétet gyakoroltak 
a térségben (azaz nők és gyermekek egyaránt beköltöztek a férfi akkal), 
továbbá a nők nagyobb arányban vándorolhattak a települések között.

A települések közötti mobilitás mértékét jelentős részben a földrajzi 
távolságok (és persze a korlátok) szabályozzák. Belátható, hogy egymástól 
néhány kilométerre lévő települések lakói között nagyobb lehetett a ke-
veredés vagy akár az áttelepülés esélye, mint két több száz kilométerre 
lévő település lakói között. Ez alapján, ha a földrajzi távolság nagy, akkor 
a biológiai távolságnak is nagyobbnak kell lennie. Amennyiben ez nem így 
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Germán népesség

Késő antik népesség

Az öt csoport morfológiai jellemzőit páronként összehasonlítva összesen tíz 
számértéket (biológiai távolságot) kapunk. Ezt igen nehéz lenne átlátni, ezért a cso-
portok közötti kapcsolatokat statisztikai módszerek segítségével két dimenzióban is 
ábrázoltuk. Az egymás közötti távolságok a biológiai távolságok nagyságát tükrözik, 
ez alapján jól látható, hogy a Kelet-Dunántúl kora avar kori népessége a germán és 
késő antik csoportokhoz áll a legközelebb. Megfi gyelhetők továbbá a nagyobb régiók 
kora avar kori népességeinek különbségei is

Mongol nő
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Az eddigi kutatások alapján a HFI előfordulási gya-
korisága az ipari forradalmat követően indult ugrássze-
rű növekedésnek. Ennek feltételezett oka az iparosodás 
életmódra gyakorolt hatásához és az ezt kísérő élettani 
változásokhoz köthető. A gazdasági és életkörülmények 
javulása, a várható élettartam növekedése, a korai nemi 
érés és az idősebb korra tolódott menopauza a nők repro-

Kontextus

A Hyperostosis frontalis interna (HFI) egy összetett anyagcsere-betegség, mely a homlokcsont belső 
felszínének csontszaporulatával jár. Napjainkban igen gyakori, elsősorban menopauza utáni nők 
körében fordul elő, akár 70%-os arányban is, de általában nem okoz komoly tüneteket. Gyakorisága 
ellenére máig sem teljesen tisztázott minden tényező, ami a HFI-re jellemző csontképződést okoz-
hatja. A női nemi hormonok közül az ösztrogén ismeretes a csontképzésben betöltött szerepéről, 
így a HFI kialakulásában is kulcsszerepet tölthet be ez a hormon. Klinikai megfi gyelések igazolták, 
hogy a cukorbetegség és az elhízás is tovább növeli a HFI kockázatát. Ezek alapján feltételezhető, 
hogy az ösztrogén mellett az inzulin-anyagcsere zavarában is kereshetjük a betegség kiváltó okát. 
Mit árul el számunkra, ha egy ilyen hormonális és anyagcserezavarhoz köthető betegséggel találko-
zunk sok száz évvel ezelőtt élt emberek körében? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, meg 
kell vizsgálnunk közelebbről, miként alakult a HFI epidemiológiai képe napjainkig.

SZ E N I C Z E Y  TA M Á S

HOMLOKCSONTTAL AZ ÉLETMÓD NYOMÁBAN

A HFI a  homlokcsont belső fel-
színén csontos kiemelkedéseket 
okoz. A  betegség paleopatológiai 
felismerésében fontos tényező, hogy 

a homlok középvonala sohasem érintett. 
Enyhébb esetekben csak néhány kiemel-

kedés jelenik meg, súlyosabb formájában 
a  homlok belsejének jelentős részét borít-

hatja. A képen is ez utóbbi eset látható, ahol 
a csontos kinövések a homlokcsont belső 

oldalának közel felét beborítják (fotó: 
Hajdu Tamás)

A 20–34 éves korosztályban nincs jelentős különbség a korszakok 
között. A 35–49 évesek körében a honfoglalás korban jelentősen 
megnövekedett a HFI gyakorisága, az avar kori érték viszont még 
nem annyira kiugró a 11–16. századi adatokhoz képest. Az 50 
év fölötti korosztályban már egyértelműen kirajzolódik, hogy az 
avar és honfoglalás korban jelentősen nagyobb a HFI előfordulási 
gyakorisága, mint a rákövetkező időszakokban
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hetett az esetszám, amit 50 év felett további növekedés 
követett. Amennyiben elfogadjuk, hogy a HFI a történeti 
időkben is elsősorban a menopauza utáni nők körében 
fordul elő, akkor ennek becsülhető ideje átlagosan 40–50 
év közé tehető a 6–16. században.

Az avar és a honfoglalás kor HFI gyakorisági adatait 
összevetve a közép- és kora újkori értékekkel szembeötlő 
különbségre fi gyelhetünk fel. Az egykoron nomád élet-
módot folytató mobilis állattartó közösségek körében 
ugyanis a HFI előfordulási aránya akár négyszerese is le-
hetett a dominánsan földművelő közösségekhez képest.

A paleopatológiai, vagyis a régi időkben élt embe-
rek betegségeivel foglalkozó kutatások során általános 
gyakorlat, hogy az ismert betegségek jelenkori epide-
miológiai és klinikai képét használják támpontként. Mi 
magyarázhatja akkor ezt a jelentős különbséget a HFI gya-
koriságában? A nemi érés/menopauza időpontjában nem 
feltételezhetünk komolyabb eltérést az avar, honfoglaló, 

középkori és kora újkori csoportok között, hiszen nincs 
közöttük evolúciós léptékben jelentős időbeli eltérés. Az 
életszínvonalban sem történt az ipari forradalom hatásá-
hoz hasonló mértékű változás. Tehát olyan magyarázatot 
szükséges keresnünk, ami elsősorban az életmódbeli kü-
lönbségekből fakad.

A nomád – félnomád –, elsősorban nagyállattartó 
életmódú népességekre jellemző, hogy a táplálékforrást 
főképpen a pásztorkodó állattartásból származó hús és 
a  tejtermékek, kisebb mértékben pedig a szerényebb 
igényű gabonafélék (pl. köles) biztosítják. Ilyen étrend 
mellett a szénhidrátok a napi energiabevitel csekély részét 

duktív életszakaszának hosszát, így az ösztrogénhatásnak 
való kitettség idejét is megnövelte.

Az ipari forradalmat megelőzően is történtek azonban 
olyan változások, amelyek az emberek életmódját, életkö-
rülményeit alapvetően megváltoztatták. Mivel a táplálko-
zási szokások és maga a tápláltsági állapot is befolyásolja 
a HFI megjelenését, a mezőgazdaság fejlődése és új takar-
mánynövények háziasítása különböző történeti korokban 
jelentős hatást gyakorolhatott a betegség előfordulási 
gyakoriságára. A történeti népességekre jellemző életmód 
(pl. nomadizmus, mobil pásztorkodás, földművelés) be-
folyásolhatta a hozzáférhető táplálék mennyiségi és mi-
nőségi összetételét, ennek következtében pedig az inzu-
linzavarhoz köthető betegségek gyakoriságát is.

A Kárpát-medence Kr. u. 6–16. század között élt 
népessége épp változatos életmódja miatt jó támpontot 
nyújt ennek a hipotézisnek a vizsgálatához. Ezen időszak 
alatt telepedtek meg a Kárpát-medencében az avar és 

a honfoglalás kor (6–10. század) részben nomád/félnomád 
népei, akik fokozatosan áttértek a mobilis nagyállattartó 
és kisebb mértékben földművelő életmódra. A középkor 
és a kora újkor idején (11–16. század) pedig a földművelés 
és az istállózó állattartás térhódításával, majd a városi kö-
zösségek folyamatos kialakulásával számolhatunk.

A kiemelt korszak több ezer koponyáját vizsgálva meg-
bizonyosodhattunk arról, hogy a HFI már sok száz évvel 
ezelőtt is elsősorban a nők betegsége volt. Érdekes azon-
ban, hogy napjainkhoz képest már fi atalabb életkorban is 
megjelent. A 40 év alattiak között ritkán fordult elő, azon-
ban 40–50 éves kor között akár négyszeresére is emelked-

Homlokcsonttal az életmód nyomában

Hagyományos mongol nomád húsétel, a boodog. Az egész kecs-
két (néha mormotát) krumplival és fűszerekkel, valamint forró 
kövekkel töltik meg, majd nyílt tűzön sütik meg

A mongol pásztorok hagyományos, belsőségekből készült levese

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A vizsgálat többezres nagyságú mintán történt, ezért az 
eredményeket nem egyéni, hanem a közösségek szintjén 
kell értelmeznünk. Ennek tekintetében megállapítható, 
hogy az avar és honfoglalás kor közösségeiben gyakoribb 
lehetett az állati eredetű táplálék (a hús és a tejtermékek) 
fogyasztása, ami alacsonyabb szénhidrátbevitel mellett 
magasabb inzulinszintet eredményezett, amely végső so-
ron a HFI megemelkedett gyakoriságában is tükröződött.

Az egykor élt közösségek növényi és állati eredetű 
táplálékának arányát természetesen célirányosabb mód-
szerekkel, így stabilizotópos, archaeozoológiai- és bota-
nikai kutatásokkal is felderíthetjük. A homlokcsontokon 
keresztül azonban most betekinthettünk a táplálkozás és 
életmód egy mélyebb, az anyagcsere-folyamatok szintjén 
megfi gyelhető következményébe is.

C C C

teszik ki, tehát az éhgyomri vércukorszint is általában ala-
csonyabb lesz. Nomadizáló népek körében megfi gyelték, 
hogy az alacsonyabb vércukorszint mellett az éhgyomri 
inzulinszintjük magasabb, így szervezetük képes a fi zika-
ilag megterhelő életmódhoz biztosítani a folytonos ener-
giaellátást. Ezen felül a tej és tejtermékek is inzulinterme-
lést serkentő hatással rendelkeznek. A megemelkedett 
inzulinszint közvetve megnöveli a nemi hormonok és más, 
a csontépítéshez szükséges molekulák koncentrációját is 
a vérben. Összességében ezek az élettani változások több 
olyan betegséghez és tünethez vezethetnek, melyek a je-
lenkori HFI-s betegek körében is megfi gyelhetők.

Ezek alapján az egykoron nomád/félnomád, elsősor-
ban nagyállattartó közösségek életmódja és táplálkozási 
szokásai magyarázatot nyújthatnak a HFI magas gyakori-
ságára köreikben.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek az em-
berek mind elhízottak vagy cukorbetegek lettek volna. 
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hetett az esetszám, amit 50 év felett további növekedés 
követett. Amennyiben elfogadjuk, hogy a HFI a történeti 
időkben is elsősorban a menopauza utáni nők körében 
fordul elő, akkor ennek becsülhető ideje átlagosan 40–50 
év közé tehető a 6–16. században.

Az avar és a honfoglalás kor HFI gyakorisági adatait 
összevetve a közép- és kora újkori értékekkel szembeötlő 
különbségre fi gyelhetünk fel. Az egykoron nomád élet-
módot folytató mobilis állattartó közösségek körében 
ugyanis a HFI előfordulási aránya akár négyszerese is le-
hetett a dominánsan földművelő közösségekhez képest.

A paleopatológiai, vagyis a régi időkben élt embe-
rek betegségeivel foglalkozó kutatások során általános 
gyakorlat, hogy az ismert betegségek jelenkori epide-
miológiai és klinikai képét használják támpontként. Mi 
magyarázhatja akkor ezt a jelentős különbséget a HFI gya-
koriságában? A nemi érés/menopauza időpontjában nem 
feltételezhetünk komolyabb eltérést az avar, honfoglaló, 

középkori és kora újkori csoportok között, hiszen nincs 
közöttük evolúciós léptékben jelentős időbeli eltérés. Az 
életszínvonalban sem történt az ipari forradalom hatásá-
hoz hasonló mértékű változás. Tehát olyan magyarázatot 
szükséges keresnünk, ami elsősorban az életmódbeli kü-
lönbségekből fakad.

A nomád – félnomád –, elsősorban nagyállattartó 
életmódú népességekre jellemző, hogy a táplálékforrást 
főképpen a pásztorkodó állattartásból származó hús és 
a  tejtermékek, kisebb mértékben pedig a szerényebb 
igényű gabonafélék (pl. köles) biztosítják. Ilyen étrend 
mellett a szénhidrátok a napi energiabevitel csekély részét 

duktív életszakaszának hosszát, így az ösztrogénhatásnak 
való kitettség idejét is megnövelte.

Az ipari forradalmat megelőzően is történtek azonban 
olyan változások, amelyek az emberek életmódját, életkö-
rülményeit alapvetően megváltoztatták. Mivel a táplálko-
zási szokások és maga a tápláltsági állapot is befolyásolja 
a HFI megjelenését, a mezőgazdaság fejlődése és új takar-
mánynövények háziasítása különböző történeti korokban 
jelentős hatást gyakorolhatott a betegség előfordulási 
gyakoriságára. A történeti népességekre jellemző életmód 
(pl. nomadizmus, mobil pásztorkodás, földművelés) be-
folyásolhatta a hozzáférhető táplálék mennyiségi és mi-
nőségi összetételét, ennek következtében pedig az inzu-
linzavarhoz köthető betegségek gyakoriságát is.

A Kárpát-medence Kr. u. 6–16. század között élt 
népessége épp változatos életmódja miatt jó támpontot 
nyújt ennek a hipotézisnek a vizsgálatához. Ezen időszak 
alatt telepedtek meg a Kárpát-medencében az avar és 

a honfoglalás kor (6–10. század) részben nomád/félnomád 
népei, akik fokozatosan áttértek a mobilis nagyállattartó 
és kisebb mértékben földművelő életmódra. A középkor 
és a kora újkor idején (11–16. század) pedig a földművelés 
és az istállózó állattartás térhódításával, majd a városi kö-
zösségek folyamatos kialakulásával számolhatunk.

A kiemelt korszak több ezer koponyáját vizsgálva meg-
bizonyosodhattunk arról, hogy a HFI már sok száz évvel 
ezelőtt is elsősorban a nők betegsége volt. Érdekes azon-
ban, hogy napjainkhoz képest már fi atalabb életkorban is 
megjelent. A 40 év alattiak között ritkán fordult elő, azon-
ban 40–50 éves kor között akár négyszeresére is emelked-

Homlokcsonttal az életmód nyomában

Hagyományos mongol nomád húsétel, a boodog. Az egész kecs-
két (néha mormotát) krumplival és fűszerekkel, valamint forró 
kövekkel töltik meg, majd nyílt tűzön sütik meg

A mongol pásztorok hagyományos, belsőségekből készült levese
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A vizsgálat többezres nagyságú mintán történt, ezért az 
eredményeket nem egyéni, hanem a közösségek szintjén 
kell értelmeznünk. Ennek tekintetében megállapítható, 
hogy az avar és honfoglalás kor közösségeiben gyakoribb 
lehetett az állati eredetű táplálék (a hús és a tejtermékek) 
fogyasztása, ami alacsonyabb szénhidrátbevitel mellett 
magasabb inzulinszintet eredményezett, amely végső so-
ron a HFI megemelkedett gyakoriságában is tükröződött.

Az egykor élt közösségek növényi és állati eredetű 
táplálékának arányát természetesen célirányosabb mód-
szerekkel, így stabilizotópos, archaeozoológiai- és bota-
nikai kutatásokkal is felderíthetjük. A homlokcsontokon 
keresztül azonban most betekinthettünk a táplálkozás és 
életmód egy mélyebb, az anyagcsere-folyamatok szintjén 
megfi gyelhető következményébe is.
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teszik ki, tehát az éhgyomri vércukorszint is általában ala-
csonyabb lesz. Nomadizáló népek körében megfi gyelték, 
hogy az alacsonyabb vércukorszint mellett az éhgyomri 
inzulinszintjük magasabb, így szervezetük képes a fi zika-
ilag megterhelő életmódhoz biztosítani a folytonos ener-
giaellátást. Ezen felül a tej és tejtermékek is inzulinterme-
lést serkentő hatással rendelkeznek. A megemelkedett 
inzulinszint közvetve megnöveli a nemi hormonok és más, 
a csontépítéshez szükséges molekulák koncentrációját is 
a vérben. Összességében ezek az élettani változások több 
olyan betegséghez és tünethez vezethetnek, melyek a je-
lenkori HFI-s betegek körében is megfi gyelhetők.

Ezek alapján az egykoron nomád/félnomád, elsősor-
ban nagyállattartó közösségek életmódja és táplálkozási 
szokásai magyarázatot nyújthatnak a HFI magas gyakori-
ságára köreikben.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek az em-
berek mind elhízottak vagy cukorbetegek lettek volna. 
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Nomád sajtkészítés Mongóliában Mongóliai tejtermékek
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