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A nyomozós, helyszínelős törvényszéki ügyekkel 
foglalkozó tévésorozatok kétségkívül hallatlan 
népszerűségnek örvendenek itthon is, sikerük manap-
ság is töretlen. A régészeti kiállítások múzeumpeda-
gógiai foglalkozásain és tárlatvezetésein is érezhetően 
nagy az érdeklődés a temetkezések és emberi csontok 
iránt. Sokszor nehéz elmozdulni egy-egy vitrin mel-
lől, ahol egy in situ helyzetben bemutatott sír látható, 
amellyel maga a temetés és egyben az emberi lét egy 
utolsó mozzanata elevenedik meg.

A csontváz látványa lavinaként indítja el a kérdések 
áradatát: ki lehetett, milyen idősen és hogyan halhatott 
meg, miért így került a sírba? De természetesen nem csu-
pán a múzeumlátogatók, hanem a régészetet hallgató 
diákok is roppant kíváncsiságot mutatnak a sírok iránt, 
főként a tanulmányaik kezdetén. Egyszer fültanúi voltunk 

egy meglehetősen furcsa kérdésnek, amikor két régészhall-
gató egymás terepi tapasztalatait hasonlította össze: „és te 
hány csontvázat bontottál már ki?” A Móra Ferenc Múzeum 
és a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékének 
közös tárlatában, a Beszélő holtak – történeti helyszínelők című 
kiállításban ezt a kíváncsiságot használtuk hajtóerőként, így 
kísértük végig a látogatókat azon az úton, amely a hazai tör-
téneti embertani és az ezzel szorosan összefüggő régészeti 
kutatások egy szeletét mutatta be 2018-ban Szegeden, majd 
2019-ben Marosvásárhelyen.

Egy-egy csontvázas sírrekonstrukció gyakran fontos 
vizuális kísérő eleme a régészeti kiállításoknak, amely segít 
a látogatóknak pontosan elképzelni, hogyan is kerülnek 
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elő azok a tárgyak, amelyek a vitrinben láthatók. A Magyar 
Természettudományi Múzeum munkatársai korábban szá-
mos nagyon érdekes és sikeres embertani kiállítást ren-
deztek már (Beszélő csontok; Múmiavilág; Rejtélyek, sorsok, 
múmiák), ám ezek elsősorban embertani tárlatok voltak, 
így leginkább a humán maradványok és azok kutatása állt 
a középpontban.

Amikor viszont mi megálmodtuk a szegedi Beszélő hol-
tak – történeti helyszínelők című kiállítást, másfajta kon-
cepció járt a fejünkben. Elsősorban azt szerettük volna 
bemutatni, hogy működik együtt az embertan és a régé-
szet az emberi csontok vizsgálata során. Már a címadással 
is igyekeztünk utalni arra a tartalomra és logikai szálra, 
amely a kiállítás termeiben végigkövethető. A „beszélő 
holtak” kifejezés rávilágít a vizsgálat kiindulópontjára, 
vagyis az emberi csontanyagra, s közvetetten a temet-
kezés körülményeire. A „történeti helyszínelők” pedig va-
lójában azok az embertani és régészeti szakértők, akik 
a tudományos vizsgálati módszerek széles eszköztárát 
alkalmazva képesek egy-egy apró részletből következte-
téseket levonni és azokat összefüggéseikben értelmezni. 
A tárlatban bemutatott témaköröket (pl. a temetkezések 

fajtái, a hamvasztás folyamata, a nem és az elhalálozási 
életkor meghatározása, a régi korok betegségei, a kopo-
nyatorzítás és -lékelés) többször egyedi történetek segít-
ségével mutattuk be, hiszen egy-egy csontváz egy valaha 
élt egyénről és egy életútról mesél.

Az embertan, ez a lebilincselően érdekes tudományág 
képes arra, hogy a néma csontanyagot is szóra bírja. A 
tudományos vizsgálatok, így különféle modern orvosi, 
genetikai, kémiai, fi zikai diagnosztikai eljárások segítségé-
vel pedig valóban „beszélő holtakká” válnak a hallgatag 
csontok. A régészet pedig képes az így leírt egyént el-
helyezni egy környezetben, egy közösségben, az egykor 
volt hétköznapokban. De képes megragadni az élet végét 
jelentő temetés mozzanatait, és a mögötte meghúzódó 
rítust is, amelyből felsejlik az adott közösség gondolatvi-
lágának egy részlete is.

Szeged különösen fontos helyszín mind antropológiai, 
mind régészeti szempontból. A Szegedi Tudományegye-
tem Embertani Tanszékén található hazánk második leg-
nagyobb embertani csontgyűjteménye. A Móra Ferenc 
Múzeum Régészeti Gyűjteményében pedig több ezer 
lelet található, amelyek Csongrád-Csanád megye egész 
területéről nyújtanak igen jó régészeti áttekintést. A Be-
szélő holtak kiállításban éppen ezért jelentős hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy az antropológia és a régészet terü-
letén kiemeljük a szegedi gyökereket. Erre két tökéletes 
karaktert találtunk, Móra Ferenc régész, legendás múze-
umigazgató, a szegedi kultúrpalota névadója és Bartucz 
Lajos antropológus, a szegedi Embertani Tanszék mega-
lapítója személyében.

A látogatók visszajelzései szerint a tárlat legizgalma-
sabb részének kétségkívül a különleges, egyedi esetek 
(mumifikáció, lepra, szifilisz, tbc, traumás sérülések 
stb.) bizonyultak. Jelen írásunkban ezekből mutatunk 
be néhányat.

Részlet a kiállításból

A Beszélő holtak kiállítás 
plakátja, az íjat feszítő alakkal
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Egy speciális tevékenység lenyomata: a honfoglaló magyar íjászok

A történeti embertan és a paleopatológia sokrétű vizsgálatainak tárgykö-
rébe tartozik az egykori életmód vagy a gyakran végzett tevékenységek 
rekonstrukciója is. Az ilyen típusú kutatások azt vizsgálják, hogy az adott 
egyén vagy népcsoport milyen jellegű fi zikai aktivitást folytatott. Többek 
között a csont-izom kapcsolódási pontok (úgynevezett enthesisek) 
aktivitással összefüggő elváltozásainak vizsgálata segítségével 
megállapítható, hogy mely izmokat érte rendszeres fi zikai 
terhelés. Ezen keresztül pedig ideális esetben követ-

Szifi lisz: a tudománytörténeti jelentőségű szegedi eset

A szifi lisz (régebbi nevén a vérbaj) olyan fertőző beteg-
ség, amely többnyire nemi úton terjed (szerzett szifi lisz), 
azonban a várandósság alatt vagy szülés közben az anya is 
átadhatja gyermekének (veleszületett szifi lisz). A szegedi 
vártemplom csontmaradványai közül egy fi atalon elha-
lálozott nő koponyáját mutattuk be jellegzetes szifi liszes 
tünetekkel. A koponyáról készült CT-felvételek segítsé-
gével nyomtatott 3D rekonstrukció is készült, melyet a 
látogatók közelről megnézhettek és meg is tapogathattak. 
Ez a lelet nem csupán paleopatológiai érdekesség, hanem 
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keztetni lehet akár magára a végzett tevékenységre is. 
Az íjászattal összefüggő csontelváltozások bemutatásán 
túl az íjász fi gurája, mint látványelem, a kiállítás vizuális 
megjelenítésében (plakátok, brosúrák stb.) is központi 
helyet kapott.

Bartucz Lajos, a 
szegedi Ember-
tani Tanszék 
megalapítója

Móra Ferenc, 
a szegedi múzeum névadó 
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Az íjászat okozta csonttani elváltozások nyomai és a leginkább 
érintett izmok és csontok ábrája
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fontos járványtörténeti, tudománytörténeti jelentőséggel 
is bír, mivel a radiokarbon kormeghatározás szerint a nő 
még Mátyás uralkodásának vége előtt halálozott el a 15. 
században. Ez viszont ellentmond annak a régi elképzelés-
nek, hogy a vérbajt Európába Kolumbusz Kristóf matrózai 
hurcolták be. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a 
szenzációs felfedezés mögött húzódó szomorú emberi 
sorsról. A húszas éveiben elhunyt fi atal nő utolsó éveit 
súlyosan terhelte előrehaladott fertőző megbetegedése.

Morbus hungaricus: egy avar 
közösség gondoskodó ma-
gatartása, mert minden élet 
számít!

A tuberkulózis, azaz a tbc régóta 
pusztít a Kárpát-medencében, 
így már az első élelemtermelő 
gazdálkodási formák idősza-
kában, azaz az újkőkorban is 
tetten érhető. Az egyik legko-
rábbi megbetegedett egyént 
Hódmezővásárhely-Gorzsa 
lelőhelyről ismerjük. Talán az 
egyik legszívbemarkolóbb 
eset azonban Sükösd-Ságod 
lelőhelyről származik, ahonnan 
egy avar kori (Kr. u. 6–9. század) 
női csontváz látott napvilágot. 

A kiállításban a feltáráskor talált pozícióban mutattuk be 
a nő csontmaradványait, és a feltételezett testtartását. 
A fi atal nő gerincoszlopa a tbc következtében súlyosan 
deformálódott, combcsontja pedig a medencéhez cson-
tosodott. Ennek következtében éveken át magatehetet-
lenül, magzatpozícióban tölthette napjait, és környezete, 
vélhetően családja ápolta hosszú időn keresztül. Ennek 
fényében az adott közösség messzemenőkig védelmező, 
gondoskodó szeretetteljes törődésére lehet következtetni.

Egy fi atal antropológus élete

Végezetül nem hagyhatjuk em-
lítés nélkül a kiállítás kapcsán az 
ott megjelenő antropológiai té-
májú képregényt sem, amelyet 
– csak úgy, mint jelen magazin 
évek óta megjelenő képregény-
folyamát – Berta-Fekete Brigit-
ta készítette. A képregény egy 
kerettörténetet adott a tárlat 
részét képező nyomozójáték-
nak, egy kitalált fi atal antropo-
lógus „élettörténetét” jelenítve 
meg olyan szituációkban, ame-
lyeket valós helyszíneken, va-
lódi antropológusokról készült 
fotók alapján vetett papírra.

C C C

Csontokba zárt történetek – Egy embertani-régészeti kiállítás margójára

Orvosi eszközöket 
is használunk a 
vizsgálatokhoz.

We use medical devices 
for the examination 

also.

DNS 
vizsgálatra anyag mintát 

gyűtjünk.

We collect material sample 
for DNA test.

Beszélő holtak
T ö r t é n e t i  h e l y s z í n e l ő k

Az emberi csontvázak különféle betegsé-
geinek nyomai szinte minden embertani 
leletegyüttes vizsgálata során előkerül-
nek. Az ún. „retrospektív” (múltba tekintő) 
diagnosztika során a paleopatológia régi 
betegségtüneteket próbál modern orvosi 
ismeretek segítségével értelmezni. 

Almost every ancient skeletal series has 
traces of bone disease, but in fact, only a 
small proportion of all diseases affect the 
bones. Paleopathology uses retrospective 
diagnosis during which modern medical 
knowledge is used for the interpretation 
of ancient pathological changes. 

CT 
felvételt is készítünk a 
különleges esetekről.

We also make CT picture about 
special cases.

Köszönjük 
a 

kutatócsoport 
nevében!

Thank you for on 
behalf of the 

research 
team!

Gratulálok az 
elért eredményhez!

Congratulations on the 
achievement!

Részletek a kiállításból

Részlet az embertani képregényből
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keztetni lehet akár magára a végzett tevékenységre is. 
Az íjászattal összefüggő csontelváltozások bemutatásán 
túl az íjász fi gurája, mint látványelem, a kiállítás vizuális 
megjelenítésében (plakátok, brosúrák stb.) is központi 
helyet kapott.

Bartucz Lajos, a 
szegedi Ember-
tani Tanszék 
megalapítója

Móra Ferenc, 
a szegedi múzeum névadó 

régész-igazgatója
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Az íjászat okozta csonttani elváltozások nyomai és a leginkább 
érintett izmok és csontok ábrája

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

fontos járványtörténeti, tudománytörténeti jelentőséggel 
is bír, mivel a radiokarbon kormeghatározás szerint a nő 
még Mátyás uralkodásának vége előtt halálozott el a 15. 
században. Ez viszont ellentmond annak a régi elképzelés-
nek, hogy a vérbajt Európába Kolumbusz Kristóf matrózai 
hurcolták be. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a 
szenzációs felfedezés mögött húzódó szomorú emberi 
sorsról. A húszas éveiben elhunyt fi atal nő utolsó éveit 
súlyosan terhelte előrehaladott fertőző megbetegedése.

Morbus hungaricus: egy avar 
közösség gondoskodó ma-
gatartása, mert minden élet 
számít!

A tuberkulózis, azaz a tbc régóta 
pusztít a Kárpát-medencében, 
így már az első élelemtermelő 
gazdálkodási formák idősza-
kában, azaz az újkőkorban is 
tetten érhető. Az egyik legko-
rábbi megbetegedett egyént 
Hódmezővásárhely-Gorzsa 
lelőhelyről ismerjük. Talán az 
egyik legszívbemarkolóbb 
eset azonban Sükösd-Ságod 
lelőhelyről származik, ahonnan 
egy avar kori (Kr. u. 6–9. század) 
női csontváz látott napvilágot. 

A kiállításban a feltáráskor talált pozícióban mutattuk be 
a nő csontmaradványait, és a feltételezett testtartását. 
A fi atal nő gerincoszlopa a tbc következtében súlyosan 
deformálódott, combcsontja pedig a medencéhez cson-
tosodott. Ennek következtében éveken át magatehetet-
lenül, magzatpozícióban tölthette napjait, és környezete, 
vélhetően családja ápolta hosszú időn keresztül. Ennek 
fényében az adott közösség messzemenőkig védelmező, 
gondoskodó szeretetteljes törődésére lehet következtetni.

Egy fi atal antropológus élete

Végezetül nem hagyhatjuk em-
lítés nélkül a kiállítás kapcsán az 
ott megjelenő antropológiai té-
májú képregényt sem, amelyet 
– csak úgy, mint jelen magazin 
évek óta megjelenő képregény-
folyamát – Berta-Fekete Brigit-
ta készítette. A képregény egy 
kerettörténetet adott a tárlat 
részét képező nyomozójáték-
nak, egy kitalált fi atal antropo-
lógus „élettörténetét” jelenítve 
meg olyan szituációkban, ame-
lyeket valós helyszíneken, va-
lódi antropológusokról készült 
fotók alapján vetett papírra.

C C C
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Orvosi eszközöket 
is használunk a 
vizsgálatokhoz.

We use medical devices 
for the examination 

also.

DNS 
vizsgálatra anyag mintát 

gyűtjünk.

We collect material sample 
for DNA test.

Beszélő holtak
T ö r t é n e t i  h e l y s z í n e l ő k

Az emberi csontvázak különféle betegsé-
geinek nyomai szinte minden embertani 
leletegyüttes vizsgálata során előkerül-
nek. Az ún. „retrospektív” (múltba tekintő) 
diagnosztika során a paleopatológia régi 
betegségtüneteket próbál modern orvosi 
ismeretek segítségével értelmezni. 

Almost every ancient skeletal series has 
traces of bone disease, but in fact, only a 
small proportion of all diseases affect the 
bones. Paleopathology uses retrospective 
diagnosis during which modern medical 
knowledge is used for the interpretation 
of ancient pathological changes. 

CT 
felvételt is készítünk a 
különleges esetekről.

We also make CT picture about 
special cases.

Köszönjük 
a 

kutatócsoport 
nevében!

Thank you for on 
behalf of the 

research 
team!

Gratulálok az 
elért eredményhez!

Congratulations on the 
achievement!

Részletek a kiállításból

Részlet az embertani képregényből
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