
„Fegyvert, s vitézt”

Ideális körülmények között 
az emberi csontokon meg-
figyelt jelenségek segíte-
nek rekonstruálni, hogy az 
egykoron élt népességek 
milyen fizikai tevékenysé-
geket végeztek és milyen 
életmódot folytattak. A vizsgálatok 
alapját a csontok azon képessége 
teremti meg, hogy formailag és szer-
kezetileg is alkalmazkodni tudnak a 
különböző mechanikai hatásokhoz, 
amelyeket például a fi zikai munka-
végzés is okoz. Az antropológusokat 
olyannyira foglalkoztatták a külön-
böző tevékenységek csonttani vizs-
gálatában rejlő lehetőségek, hogy 
manapság már egyfajta Szent Grál-
ként tartják számon a témakört. A 
különböző fi zikai aktivitások közül a 
lovaglás évtizedek óta központi sze-
repet játszik a vizsgálatokban, mivel a 
ló háziasítása a közép-ázsiai steppén 
mély és tartós változásokat hozott az 
emberiség kulturális evolúciójában.

Ezek a változások olyan fontos területeket érintettek, 
mint a kereskedelem, a háborúk, a gazdálkodás, a 
letelepedés, a társadalmi szerveződés, avagy a po-
litikai ideológia. A ló tehát nagy értéknek számított, 
ezért annak megállapítása, hogy ki gyakorolhatta 
életében a lovaglást, nagyban hozzájárul a múltbeli 
emberek társadalmi helyzetének és a közösségek 
szerveződésének a megismeréséhez is. Mindamel-
lett számos nép, mint például a szkíták, a kelták, a 
gallok, az avarok vagy a magyarok körében a lovat 
erős szimbolikus és spirituális jelentéstartalommal 
is felruházták, ezért a lovaglás vizsgálata segíthet 
bizonyos temetkezési szokások értelmezésében is.
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A 
ló na-

g yon hoss zú 
ideje jelen van az ember 

életében; ennek korai bizonyítékai 
a franciaországi barlangfestményeken meg-

örökített őskori jelenetek. A ló háziasítása viszont sokkal 
később indulhatott meg, mivel a jelenleg legrégebbre 

datált leleteket Kazahsztán északi stepperégiójában, 
Botaiban fedezték fel, és a Kr. e. 3500 körüli időszak-

ra keltezték őket. Ezek közé a háziasításra utaló 
bizonyítékok közé tartoznak a lovak csontvá-

zán megfi gyelt formai változások, a lovak fo-
gazatán tipikusan a zabla használatához 

köthető kopásnyomok és az edények-
ben talált kancatej maradványok.

Ló és lovasának csontváza
(B. Waterhouse Hawkins
 litográfi ája 1860)
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Nyeregbe! Avagy hogyan befolyásolhatja a lovaglás az emberi csontvázat

Hagyományosan a régészeti leletek és a néprajzi 
adatok szolgáltatják a legalapvetőbb információkat 
az elemzések számára, de a különböző csontleletek 
képezik a legmegbízhatóbb forrást, ha az a célunk, 
hogy meghatározzuk, hogy ki lovagolt rendszeresen 
élete során. A lovak csontmaradványainak átvizsgá-
lása közvetlen bizonyítékokkal szolgálhat például 
a zabla használatára, de az emberi csontvázakon 
ugyanakkor nincs olyan elváltozás, amit minden két-
séget kizáróan csak a lovaglással tudunk összefüg-
gésbe hozni. Az antropológusok emiatt különböző 
szempontból és összetett módszerekkel próbálják 
meghatározni, hogy milyen hatással lehet a lovaglás 
az emberi csontvázra.

Ezek közé a módszerek közé tartozik az úgyne-
vezett enthesisek, azaz az izmok és szalagok kapcso-
lódási pontjainak a vizsgálata. A rendszeres fi zikai 
munkavégzés hatására a terhelt izmok enthesiseinél 
jól látható változások mehetnek végbe úgynevezett 
újcsontképződmények formájában, avagy a csontok 
lebontását végző sejtek aktivitása nyomán.

A lovasnak a törzs és az alsó végtag izmait is 
használnia kell ahhoz, hogy stabilizálni tudja a hely-
zetét lovaglás közben. Ilyenek például a combköze-
lítő (adductor) izmok, amelyek lehetővé teszik, hogy 
lovaglás közben a lábak a ló oldalának feszüljenek. 
Ezt a típusú mozdulatsort ritkán alkalmazták más 
hétköznapi tevékenységek gyakorlásakor. Könnyen 
előfordul azonban, hogy túlerőltetik ezeket a lovag-
láshoz nélkülözhetetlen izmokat, ami csontelválto-
zásokat okozhat a hozzá tartozó enthesis területén.

Egy másik biztató antropológiai kutatási irányvo-
nal a csípőízület jellemzőinek a vizsgálata. A csípő-
ízületet a femur (azaz a combcsont) gömbölyű feje 
és az os coxae (azaz a medencecsont) csésze alakú 
ízületi vápája, más néven az acetabulum alkotja. A lo-
vaglás során felvett pozícióban a medence hátradől, 
ami miatt a femur, azaz a combcsont feje nyomást 
gyakorol az acetabulum elülső és felső részeire. Az 
ismétlődő nyomás pedig az acetabulum hosszanti 

Rendhagyó temetkezési szokás Mediolanum Auler-
corum (Évreux, Normandia, Franciaország) város 
„Clos-au-Duc” gallo-román kori (Kr. e. 2–3. század) 
temetőjében. A felnőtt férfi  koponyáját két lókoponyá-
val vették körül (fotó: H. Paitier/Inrap)

La-téne kori (Kr. e. 1. század) tömegsír Gondole 
lelőhelyről. A sírban nyolc egyén és nyolc ló csont-
vázát tárták fel (Le Cendre, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Franciaország) (fotó: U. Cabezuelo/Inrap)
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megnyúlását idézheti elő, vagyis az acetabu-
lum közel kör alakú formája idővel oválissá 
válik. Emellett a lovas pozíciója, ezen belül is 
elsősorban a csípő erőteljes feszítése és távo-
lító mozgása (abductio) a combcsont fejére is 
hatással lehet és az ízületi felszín megnyúlását 
eredményezheti, amit úgynevezett Poirier-féle 
felszínként ismer a kutatás.

A gerincen is ismertek olyan csonttani 
elváltozások, amelyeket gyakran hoznak ösz-
szefüggésbe a rendszeres lovaglással. Ilyenek 
például az úgynevezett Schmorl-csomók.

Amikor a ló mozgás közben kapcsolatba 
kerül a talajjal, a rezgések és az erőhatás to-
vábbadódik, ami miatt erős fi zikai stressz éri 
a lovas testét és különösen a gerincét. A csi-
golyákat ért sorozatos mikrotraumák végső 
soron porckorongsérv kialakulásához vezet-
hetnek, főleg a gerinc háti és ágyéki szakaszá-
nak találkozásánál. Bár ezeknek a lézióknak a 
kialakulása nem köthető specifi kusan a lovag-

Az m. adductor magnus (nagy combközelítő izom) kap-
csolódási pontjának elváltozásai a femuron az úgynevezett 
tuberculum adductorium területén (hátulsó nézet) 
(fotó: William Berthon)

A csípő helyzete, valamint a combcsont feje és 
az acetabulum felső pereme közötti kapcsolat 
lovaglás közben (rajz: Kis Luca)
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láshoz, jó kiegészítő tünetként szolgálnak más 
csonttani elváltozások kíséretében.

Gyakran inkább érdekességként tartják 
számon a különböző töréseket, amelyek jel-
lemzően véletlenül bekövetkezett sérülések, 
vagy személyek közötti erőszak nyomait őrzik, 
pedig hasznos információkkal szolgálhatnak 
az egykoron élt népcsoportok életmódját ille-
tően is. A lovaglással kapcsolatos sportorvosi 
szakirodalom rámutatott, hogy a lágyszövete-
ket ért sérülések után a törések kialakulásának 
a kockázata a legmagasabb a lovas sportágak-
ban, ezek legtöbbször a felső végtagot érin-
tik, amivel a lovas esés közben megpróbálja 
védeni magát. Különösen igaz ez a szituáció a 
clavicula (azaz a kulcscsont) törések esetében, 
amelyek gyakran jelennek meg a különböző 
antropológiai közlésekben is. Legtöbbször 
közepes magasságú esésekkel hozzák össze-
függésbe, amilyeneket például biciklizés vagy 
lovaglás közben lehet elszenvedni. Éppen 
ezért a csigolyákat érintő Schmorl-csomók-

A Schmorl-csomók a porckoron-
gok sérve, amely a csigolyák testén 

jól körülhatárolt és lekerekített peremű 
benyomatok formájában jelentkezik. Máig 

viták tárgyát képezi, hogy mi okozza ponto-
san a kialakulásukat, de a traumákat és a rend-

szeres fi zikai terhelést az elsődleges okok között 
említik. Gyakran fi gyelik meg ezt az elváltozástípust 

mai és történeti korú népességeknél is – beleértve 
olyan fi atalokat is, akik profi  szinten űznek különböző 

fizikai tevékenységeket –, ezért vizsgálatuk szá-
mos antropológiai kutatás részét képezi, 

amelynek célja egy adott népes-
ség életmódjának a 

megismeré-
se.

Poirier-féle felszín a femur feji és nyaki részén 
(fotó: William Berthon)

Az acetabulum ovalizációja (jobb oldali 
kép) összehasonlításban egy közel kör 
alakú acetabulummal (bal oldali kép) 
(fotó: William Berthon)
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amelynek célja egy adott népes-
ség életmódjának a 

megismeré-
se.

Poirier-féle felszín a femur feji és nyaki részén 
(fotó: William Berthon)

Az acetabulum ovalizációja (jobb oldali 
kép) összehasonlításban egy közel kör 
alakú acetabulummal (bal oldali kép) 
(fotó: William Berthon)
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Nyeregbe! Avagy hogyan befolyásolhatja a lovaglás az emberi csontvázat

A 
törté-

neti és régésze-
ti adatok tanúsága szerint 

a 9. század végén, 10. század ele-
jén nagyállattartó törzsek vették birtokba a 

Kárpát-medencét a rendkívül ütőképesnek bizonyu-
ló lovasíjász seregeik segítségével. A korszakhoz tartozó 

temetőkben és temetkezésekben gyakran találják meg 
az elhunyt mellé helyezve az íjászathoz vagy a lovag-

láshoz kapcsolódó felszerelés egyes elemeit, mint 
például a kengyeleket, a zablát, a nyereget vagy 

magának a lónak a részleges csontvázát. A lo-
vas sírok tekintetében kiemelkedik például 

Sárrétudvari-Hízóföld (Hajdú-Bihar megye) 
és Karos (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

II. és III. temetője.

hoz hasonlóan, más csontelváltozások kísérő 
jelenségeként akár ezek a törések is jelezhetik 
számunkra, ha valaki rendszeresen lovagolt.

Összességében, a lovaglás okozta csonttani 
tünetek vizsgálata népszerű kutatási irányvo-
nal az antropológiában, de számos módszerta-
ni tényező limitálja annak a lehetőségét, hogy 
meghatározzuk azokat a csonttani jellemzőket, 
amelyek egyértelműen ehhez a tevékenység-
hez kötődnek. Az itt bemutatott csonttani el-
változások azok közé a biztató eredményeket 
mutató jellegek közé tartoznak, amelyekre a 
legújabb vizsgálatok is felfi gyeltek, egyúttal 
gyakrabban megtalálhatók azoknak a népek-
nek az embertani anyagában, akik rendszeresen 
és intenzíven gyakorolták a lovaglást. Ilyenek 
többek között a mongol nagyállattartók, a szkí-
ták, a Meroving-kori galliai népesség, az avarok, 
a honfoglaló magyarok vagy az amerikai ősla-
kos arikara indiánok.

Clavicula törés nyomai egy honfoglalás 
kori egyénnél, amit valószínűleg lovas 
baleset okozott (fotó: William Berthon)
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A fenti embertani adatok mellett természetesen a 
történeti, régészeti és néprajzi adatok is nagyon fon-
tos hátteret biztosítanak a lovaglás vizsgálata során. 
Különösen azoknak a régészeti leleteknek a szerepe 
meghatározó, amelyek összekötik az adott egyént a 
lovaglással. Gyakran találkozunk ilyen esetekkel pél-
dául a Kárpát-medence 10. századi, azaz honfoglalás 
kori temetőiben. Számos temetkezésben ugyanis 
az elhunyt mellé lovagláshoz köthető mellékletet is 
helyeztek. A szoros kapcsolat alapján pedig feltéte-
lezhetjük, hogy ezen elhunytak legalább egy része 
rendszeresen lovagolt.

A honfoglalás kori embertani leletek ezért a legfon-
tosabb antropológiai szériák közé tartoznak azon kuta-
tások számára, amelyek a lovaglás csontvázra gyakorolt 
hatását vizsgálják.

C C C

Schmorl-féle csomó egy háti csigolyán 
(fotó: William Berthon)

Lószerszámzat elemeit és lócsontokat tartalmazó sír 
Karos-Eperjesszög 10. századi temetőjéből: a) az ásatáson 
készített fotó a temetkezésről (fotó: Révész László) b) és 
c) sírrekonstrukció (Pazirik Informatikai Kft .)
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Nyeregbe! Avagy hogyan befolyásolhatja a lovaglás az emberi csontvázat
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