
Kontextus

Történeti forrásokból ismert, hogy balkáni eredetű népes-
ségek több hullámban jelentek meg a török hódoltság 
kori Magyarország területén. A hódoltság idején ugyanis 
a török terjeszkedés útvonalába eső magyar települé-
sek lakóinak többsége észak felé, illetve nagyobb és 
védettebb városokba menekült – egyes vidékeken az 
így kiürült, elhagyott falvakban pedig balkáni ere-
detű népcsoportok jelentek meg. Az ekkor érkező 
emberek lényegében az Oszmán Birodalom egyik 
tartományából költöztek a másikba, többségük 
állattenyésztéssel foglalkozott a török földesurak által 
bérbe adott földeken, mások pedig katonaként szolgáltak. 
Lakhelyeik azonban viszonylag rövid életűek voltak, a háborús 
események függvényében igen gyakran el-, illetve visszaköltöztek.

LOVÁSZ GABRIELLA – MOLNÁR ERIKA 

BALKÁNI EREDETŰ NÉPESSÉGEK

A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORI MAGYARORSZÁGON

A török hódoltság idején Magyar-
országra települt népesség összetett 

volt: szerbek, bosnyákok és horvátok 
(bunyevácok és sokácok) egyaránt érkez-

tek, akiket a magyarok egységesen rácoknak 
hívtak, de mellettük pásztorkodással foglalko-

zó vlah népcsoportok is megjelentek. Elsősorban 
a Szerémség, illetve Bács megye falvait népesítették 

be, de sokan telepedtek le Szlavóniában, a Tisza–Ma-
ros közén is, egészen az Erdélyi Fejedelemség nyugati ha-
táráig. A Dunántúlon eleinte csupán Somogy megyé-

ben jelentek meg, később azonban Tolna és 
Fejér megyében is egyre nagyobb 

létszámban képviseltet-
ték magukat.

Vajon mit derített ki róluk a biostatisztika?

A távolságszámításokhoz használt 
koponyaméretek: a koponya mérésekor 
meghatározott mérőpontok közötti 
távolságot mérünk, minden méretet 
számmal jelölünk
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A török hódoltság időszaka, 
ezen belül is a korszakban Magyar-
ország területére települt balkáni 
népességek antropológiája, a tör-
téneti embertan egyik legkevésbé 
kutatott területéhez tartozik. Ennek 
egyik legfőbb oka, hogy e korszak 
idegen etnikumainak régészete is 
meglehetősen gyerekcipőben jár, 
régészeti hagyatékukat lényegében 
csupán az 1990-es években sikerült 
elkülöníteni a  középkori magyar 
leletanyagtól leginkább a bácsal-
más-óalmási temető feldolgozásá-
val. A Wicker Erika vezette kutatás 
során megállapított jellegzetes-
ségek alapján a már ismert három 
idegen etnikumú temető (Zom-
bor-Repülőtér, Dombóvár-Békató, 
Bácsalmás-Óalmás) mellett több, 
korábban magyarnak hitt temető-
ről is sikerült megállapítani, hogy 
valójában balkáni eredetű népesség 
használta (pl. Győr-Gabonavásártér, 

Katymár-Téglagyár, Bátmonostor-Szurdokpart, Mada-
ras-Bajmoki út, Csávoly-Határ út, Mélykút-Szabadkai 
út, Esztergom-Szentkirály), és ez a kutatás tette le-
hetővé az azóta feltárt temetők azonosítását is (pl. 
Fonyód-Bézsenypuszta, Budapest-Várhegy-Kelet, 
Perkáta-Nyúli-dűlő).

A témában rejlő potenciált felismerve a Szegedi Tudományegye-
tem Embertani Tanszékén 2003-ban elindult egy kutatás, mely a tö-
rök hódoltság korából származó idegen etnikumok szisztematikus 
embertani vizsgálatával foglalkozott. E kutatás során többek között 
arra kerestük a választ, hogy a hódoltság idején betelepült idegen 
népességek antropológiai jellegeik alapján elkülöníthetőek-e a már 
itt élt népességektől – a hasonló és a korábbi korszakból származó, 
a régészeti leletek alapján korábban magyar etnikumúnak vélt temetők 
embertani anyagától. Mutatnak-e párhuzamot a balkáni területekről 
származó adatokkal? Megállapítható-e az eredetük?

Kérdéseink megválaszolásához végül a biostatisztikához folya-
modtunk. A felhasznált módszer azon alapul, hogy az egymással 
biológiailag is rokonságban lévő csoportok koponyaformája job-
ban hasonlít egymásra, mint azoké, akik a történelmük során sosem 

Balkáni eredetű népességek

A távolságszámítás és klaszterezés eredmé-
nyeként ilyen ágrendszerbe rendeződnek 
a  lelőhelyek (ezt a  típusú ábrát dendrog-
ramnak nevezzük). Ha két lelőhely egy 
ágra kerül, akkor vélhetően az ott temetke-
ző népcsoportok közeli kapcsolatban álltak 
egymással
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elemzése során minden-
képpen fi gyelembe kell venni a régészeti adatokat 

is a véletlen hasonlóságok kiszűrésének érdekében.

Az összehasonlításba végül 87 lelőhely embertani anya-
gát vontuk be. Az alapot elsősorban a szegedi embertani 
tanszék kutatása során feldolgozott idegen eredetű leleta-
nyagok képezték, emellett pedig a szakirodalomból ismert 
magyarországi betelepült népességek adatait is felhasz-
náltuk (összesen 9 temető információit). Összehasonlító 
anyagként további Árpád- és késő középkori magyarorszá-
gi temetők, valamint középkori balkáni temetők méretát-
lagait gyűjtöttük össze. Az elemzés során csupán a férfi ak 
koponyaméreteivel dolgozhattunk, ugyanis a délszláv szak-
irodalomban csak a férfi ak adatait találtuk meg.

Eredményeink azt mutatják, hogy a Magyarországon 
feltárt és a régészeti leletek alapján balkáni eredetűnek 
tartott, a hódoltság idején betelepült népességek férfi ai 
a különböző távolságszámítási és klaszterezési módszerek 
alkalmazásával is tendenciaszerűen egy csoportba tar-
toznak. Hét idegen eredetű lelőhely (Bácsalmás-Óalmás, 
Budapest-Várhegy-Kelet, Fonyód-Bézsenypuszta, Zom-
bor-Repülőtér, Dombóvár-Békató, Esztergom-Szentkirály, 
Perkáta-Nyúli-dűlő) a férfi ak koponyaméretei alapján a vizs-
gálatba bevont magyarországi Árpád-kori, illetve a késő kö-
zépkori leletegyüttesektől is markánsan elkülönül. Ez alól 
csupán két temető képez kivételt (Madaras-Bajmoki út, il-
letve Győr-Gabonavásártér), viszont e két lelőhely esetében 
a régészeti leletanyag is kevert népességre utal. A temet-
kezési szokások és a mellékletek alapján feltételezett közös 
eredet így biológiai módszerekkel is megerősítést nyert!

tartoztak egy nagyobb, 
közös alapnépességhez. Ennek hátterében az áll, 

hogy számos jelleg, többek között a koponya különböző 
méretei, illetve az egész koponyaforma kialakulása gene-
tikailag meghatározott, így az egymással rokonságban 
álló emberek, például testvérek, szülők külső megjele-
nése jobban hasonlít egymásra, mint másokéra. Ugyan 
mindig vannak egyedi különbségek is, de ez a tendencia 
nagyobb léptékben is érvényes, vagyis egy-egy népcso-
port tagjai általában jobban hasonlítanak egymásra, mint 
más népcsoportokhoz tartozó emberekre – lényegében 
ezt a jelenséget használja ki a biostatisztika.

Első lépésként tehát az egy lelőhelyről származó 
koponyákról különböző méreteket veszünk fel milli-
méternyi pontossággal, ezekből átlagot számítunk, 
majd összehasonlítjuk más lelőhelyek átlagaival. Az 
összehasonlítást távolságszámítások és csoportképzések 
(úgynevezett klaszterelemzések) segítségével végezzük, 
melynek eredményeként egy fa ágrendszeréhez hasonló 
ábrát kapunk. Ha két lelőhely egy ágra kerül, akkor vél-
hetően az ott temetkező népcsoportok közeli kapcso-
latban álltak egymással (vagyis közelebbi „rokonok”), ha 
viszont más-más ágon jelennek meg, akkor csak távoli 
kapcsolat van közöttük. Az eredmények kiértékelésénél 
fontos kiemelni, hogy biostatisztikai módszerekkel az em-
bert mint biológiai lényt vizsgáljuk, tehát egy lelőhely 
ágrendszerben elfoglalt pozíciója független a temető 
népességének temetkezési szokásaitól, nemzetiségétől 
vagy vallásától. Ennek ellenére a vizsgálat eredményeinek 

Balkáni eredetű népességek

Vlach pásztor Magyarországon 

egy 1789-es ábrázoláson

Rác család népviseletben
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(egyetlen kivétel 
Avrămeşti-Templomföld lelőhely). Azonban 

árnyalja a képet, hogy a vizsgálati anyagokkal legszoro-
sabb kapcsolatot mutató – a ma vlahok (románok) által 
lakott – Strehaia a  török hódoltság idején abba a Lu-
gos-karánsebesi bánságba tartozott, melyben a történe-
ti források szerint számos szerb élt és látott el katonai 
szolgálatot, így előfordulhat, hogy a város 17–19. századi 

temetőjébe az ő leszármazottaik is te-
metkeztek. A további balkáni kapcso-

latok kimutatását akadályozza, hogy 
azokról a  szerbiai és macedóniai 
területekről, amelyekről a régésze-

ti leletanyag alapján leginkább 
feltételezhető a  kapcsolat (pl. 
Drmno, Trnjanen, Ratina), még 

nincsenek publikált kranio-
metriai [koponyaméretre vo-
natkozó – a szerk.] adatok, 
így ezek a  párhuzamok az 

összehasonlító anyag hiányá-
ban egyelőre nem igazolhatók.

C C C

Az idegen eredetű lelőhelyekkel további négy ma-
gyarországi temető (Nagytálya, Taliándörögd 14–16. szá-
zadi temetője, Fonyód-Vár és Veszprém-Kálváriadomb) 
mutatott szorosabb kapcsolatot, mindegyik esetében 
már a korábbi antropológiai vizsgálatok is rámutattak 
a  lehetséges idegen kapcsolatokra. Közülük azonban 

a  nagytályai lelőhellyel 
valószínűleg nem valós 

a biológiai kapcsolat.

A  m á s i k 
három temető 

esetében viszont az 
eredményeink támpon-

tot nyújtanak a Balkánról 
betelepült népességekhez köthető lelőhelyek számának 
bővítéséhez, és felhívják a  figyelmet 
a fenti temetők régészeti leletanya-
gának újabb szempontok szerinti 
vizsgálatának lehetőségére is.

A vizsgált hódoltság kori te-
metők népességének erede-
tére vonatkozóan a  külföldi 
párhuzamok egyértelműen 
rámutattak a balkáni terüle-
tekkel való kapcsolatokra. 
A  külföldi összehasonlító 
anyagokból ugyanis négy 
lelőhely, a dél-romániai Stre-
haia, a  székelyföldi Avrămeşti 
(Szentábrahám)-Templomföld, valamint 
az észak-romániai Giuleşti és Siret temetői 
tendenciaszerűen jelentek meg a magyarországi 
török kori temetők társaságában. A távolságszámítások 
eredménye szerint tehát a vlah területekkel való kapcsola-
tok is kimutathatók: a vizsgálati anyagokkal párhuzamot 
mutató temetők túlnyomórészt a 14. század után vlah 
etnikumúak által benépesített területekről származnak 

Balkáni eredetű népességek

Jellegzetes török hódoltság 

kori brachykran koponya 

Bácsalmás-Óalmás 16–17. 

századi lelőhelyről

A 
történeti 

források alapján Nagy-
tálya környékén a 12–16. században 
Liege környékéről (a mai Belgium terü-
letéről) származó, szőlészettel-borászattal 
foglalkozó, a francia nyelv egyik nyelvjárását 
beszélő vallonok éltek. A mai Nagytálya 
határában feltárt, a 16. században el-
pusztult templom belsejében való-

színűleg az ő maradványaikat 
találták meg.

A török hódoltság idején Magyar-
országra települt népességeknél 

jellegzetes, úgynevezett brachykran 
koponyaforma fi gyelhető meg. Ez azt 

jelenti, hogy az agykoponyájuk széles-
ségéből és hosszúságából számított arány 

(amit hosszúság-szélességi koponyajelzőnek 
nevezünk) értéke nagy, vagyis alapvetően rövid 

koponyájuk volt. Az Árpád- és középkori lelőhelyek 
embertani anyagában azonban inkább a hosszú kopo-

nyaforma a jellemző, így a balkáni eredetű 
népességek koponyái viszonylag 

könnyen megkülönböz-
tethetőek tő-

lük.

Dr. Wicker Erika a bácsalmás-óalmási feltáráson
(forrás: Hiröss Naptár 2015, 7. évf. 11. szám)
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Eredményeink azt mutatják, hogy a Magyarországon 
feltárt és a régészeti leletek alapján balkáni eredetűnek 
tartott, a hódoltság idején betelepült népességek férfi ai 
a különböző távolságszámítási és klaszterezési módszerek 
alkalmazásával is tendenciaszerűen egy csoportba tar-
toznak. Hét idegen eredetű lelőhely (Bácsalmás-Óalmás, 
Budapest-Várhegy-Kelet, Fonyód-Bézsenypuszta, Zom-
bor-Repülőtér, Dombóvár-Békató, Esztergom-Szentkirály, 
Perkáta-Nyúli-dűlő) a férfi ak koponyaméretei alapján a vizs-
gálatba bevont magyarországi Árpád-kori, illetve a késő kö-
zépkori leletegyüttesektől is markánsan elkülönül. Ez alól 
csupán két temető képez kivételt (Madaras-Bajmoki út, il-
letve Győr-Gabonavásártér), viszont e két lelőhely esetében 
a régészeti leletanyag is kevert népességre utal. A temet-
kezési szokások és a mellékletek alapján feltételezett közös 
eredet így biológiai módszerekkel is megerősítést nyert!

tartoztak egy nagyobb, 
közös alapnépességhez. Ennek hátterében az áll, 

hogy számos jelleg, többek között a koponya különböző 
méretei, illetve az egész koponyaforma kialakulása gene-
tikailag meghatározott, így az egymással rokonságban 
álló emberek, például testvérek, szülők külső megjele-
nése jobban hasonlít egymásra, mint másokéra. Ugyan 
mindig vannak egyedi különbségek is, de ez a tendencia 
nagyobb léptékben is érvényes, vagyis egy-egy népcso-
port tagjai általában jobban hasonlítanak egymásra, mint 
más népcsoportokhoz tartozó emberekre – lényegében 
ezt a jelenséget használja ki a biostatisztika.

Első lépésként tehát az egy lelőhelyről származó 
koponyákról különböző méreteket veszünk fel milli-
méternyi pontossággal, ezekből átlagot számítunk, 
majd összehasonlítjuk más lelőhelyek átlagaival. Az 
összehasonlítást távolságszámítások és csoportképzések 
(úgynevezett klaszterelemzések) segítségével végezzük, 
melynek eredményeként egy fa ágrendszeréhez hasonló 
ábrát kapunk. Ha két lelőhely egy ágra kerül, akkor vél-
hetően az ott temetkező népcsoportok közeli kapcso-
latban álltak egymással (vagyis közelebbi „rokonok”), ha 
viszont más-más ágon jelennek meg, akkor csak távoli 
kapcsolat van közöttük. Az eredmények kiértékelésénél 
fontos kiemelni, hogy biostatisztikai módszerekkel az em-
bert mint biológiai lényt vizsgáljuk, tehát egy lelőhely 
ágrendszerben elfoglalt pozíciója független a temető 
népességének temetkezési szokásaitól, nemzetiségétől 
vagy vallásától. Ennek ellenére a vizsgálat eredményeinek 
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Vlach pásztor Magyarországon 

egy 1789-es ábrázoláson

Rác család népviseletben
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(egyetlen kivétel 
Avrămeşti-Templomföld lelőhely). Azonban 

árnyalja a képet, hogy a vizsgálati anyagokkal legszoro-
sabb kapcsolatot mutató – a ma vlahok (románok) által 
lakott – Strehaia a  török hódoltság idején abba a Lu-
gos-karánsebesi bánságba tartozott, melyben a történe-
ti források szerint számos szerb élt és látott el katonai 
szolgálatot, így előfordulhat, hogy a város 17–19. századi 

temetőjébe az ő leszármazottaik is te-
metkeztek. A további balkáni kapcso-

latok kimutatását akadályozza, hogy 
azokról a  szerbiai és macedóniai 
területekről, amelyekről a régésze-

ti leletanyag alapján leginkább 
feltételezhető a  kapcsolat (pl. 
Drmno, Trnjanen, Ratina), még 

nincsenek publikált kranio-
metriai [koponyaméretre vo-
natkozó – a szerk.] adatok, 
így ezek a  párhuzamok az 

összehasonlító anyag hiányá-
ban egyelőre nem igazolhatók.

C C C

Az idegen eredetű lelőhelyekkel további négy ma-
gyarországi temető (Nagytálya, Taliándörögd 14–16. szá-
zadi temetője, Fonyód-Vár és Veszprém-Kálváriadomb) 
mutatott szorosabb kapcsolatot, mindegyik esetében 
már a korábbi antropológiai vizsgálatok is rámutattak 
a  lehetséges idegen kapcsolatokra. Közülük azonban 

a  nagytályai lelőhellyel 
valószínűleg nem valós 

a biológiai kapcsolat.

A  m á s i k 
három temető 

esetében viszont az 
eredményeink támpon-

tot nyújtanak a Balkánról 
betelepült népességekhez köthető lelőhelyek számának 
bővítéséhez, és felhívják a  figyelmet 
a fenti temetők régészeti leletanya-
gának újabb szempontok szerinti 
vizsgálatának lehetőségére is.

A vizsgált hódoltság kori te-
metők népességének erede-
tére vonatkozóan a  külföldi 
párhuzamok egyértelműen 
rámutattak a balkáni terüle-
tekkel való kapcsolatokra. 
A  külföldi összehasonlító 
anyagokból ugyanis négy 
lelőhely, a dél-romániai Stre-
haia, a  székelyföldi Avrămeşti 
(Szentábrahám)-Templomföld, valamint 
az észak-romániai Giuleşti és Siret temetői 
tendenciaszerűen jelentek meg a magyarországi 
török kori temetők társaságában. A távolságszámítások 
eredménye szerint tehát a vlah területekkel való kapcsola-
tok is kimutathatók: a vizsgálati anyagokkal párhuzamot 
mutató temetők túlnyomórészt a 14. század után vlah 
etnikumúak által benépesített területekről származnak 
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Jellegzetes török hódoltság 

kori brachykran koponya 

Bácsalmás-Óalmás 16–17. 

századi lelőhelyről

A 
történeti 

források alapján Nagy-
tálya környékén a 12–16. században 
Liege környékéről (a mai Belgium terü-
letéről) származó, szőlészettel-borászattal 
foglalkozó, a francia nyelv egyik nyelvjárását 
beszélő vallonok éltek. A mai Nagytálya 
határában feltárt, a 16. században el-
pusztult templom belsejében való-

színűleg az ő maradványaikat 
találták meg.

A török hódoltság idején Magyar-
országra települt népességeknél 

jellegzetes, úgynevezett brachykran 
koponyaforma fi gyelhető meg. Ez azt 

jelenti, hogy az agykoponyájuk széles-
ségéből és hosszúságából számított arány 

(amit hosszúság-szélességi koponyajelzőnek 
nevezünk) értéke nagy, vagyis alapvetően rövid 

koponyájuk volt. Az Árpád- és középkori lelőhelyek 
embertani anyagában azonban inkább a hosszú kopo-

nyaforma a jellemző, így a balkáni eredetű 
népességek koponyái viszonylag 

könnyen megkülönböz-
tethetőek tő-

lük.

Dr. Wicker Erika a bácsalmás-óalmási feltáráson
(forrás: Hiröss Naptár 2015, 7. évf. 11. szám)
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