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Bárány Annamária - Vörös István 

Az érdi Simonpusztán feltárt 
9/9 objektum állatcsontleletei 

A Benta-patak mentén húzódó kora római (Flaviusok 
és Trajanus-Hadrianus kori) település területén nagy
számú objektumot (házat, tárolóvermet, gödröt) tártak 
fel az utóbbi évek régészeti kutatásai során.1 

Ezek közül a 2008-ban talált 919 gödör állatcsont
anyaga archaeozoológiai szempontból is különös össze
tételű és helyzetű (1. táblázat, 1-2. kép). A gödörbe 3 kutya 
és 1 ló tetemét dobták. Rajtuk kívül a gödör padkás alján 
és a betöltés felső rétegében szarvasmarha, juh, sertés, és 
ló néhány ún. „mészárszéki>' csontmaradvány volt. 

1. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/9 objektum (2008) 
Az állatcsontok megoszlása fajok szerint (db) 

Állatfaj csont e~ed 

Szarvasmarha (Bos tourus L.) 7 
Juh (Ovis ories L.) 5 
Sertés (Sus domesticus Erxl.) 71 3 
Ló (Equus cobollus L.) 159 6 
Kutya (Conis fomilioris L.) 369 6 

Kutyák 
1. kutyacsontváz, 123 db csontmaradvány 
A kutya csontvázát a gödör Ny-i felén, -50/60 cm-es 
szinten találták. Az állat Ny-K-i irányban, kinyújtott 
végtagokkal, részben a bal oldalán feküdt. Gerincoszlo
pa a nyaki és a hát-ágyéki régiónál megszakadt. A fej a 
koponya frontalis oldalán, mandibulákkal felfelé feküdt. 
A mellső végtag csontjai épek, a hátsó végtag csontjai 
töredezett állapotban voltak. 

Fej: koponya, teljes fogazat (11-3, C, p1-4, M1-2 sin.
dext.), mandibulapár, teljes fogazat (I
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sin. -dext.) . 
Törzs: 7 db nyakcsigolya (fisiologias hossz: 222 mm), 

13 db hátcsigolya (fisiologias hossz: 270 mm), 7 db 
ágyékcsigolya (fisiologias hossz: 223 mm), sacrum (3 db 
csigolyából), 25 bordafej fr., 4 db sternebra. 

Mellső végtag: scapula, humerus sin.- dext., radius 
sin. fr., ulna, mc II-V. sin.- dext., 3 db carpalis csont. 

Hátsó végtag: pelvis, femur sin.-dext., patella sin., 
tibia, fibula sin.-dext., astragalus sin., calcaneus, T4• 5, T2 

dext., mt II-V. sin., mt. II-IV. dext., 11 db phalanx I. , 8 
db phalanx II. , 1 db phalanx III. 

A koponya (3. kép 1., 3.) erőteljes, széles, hosszú, 
vastag falú. A parietalen erőteljes crista sagittalis exter
na emelkedik, mely az occipitale síkja mögé hajlik. 
A cristan szivacsos szerkezetű exostosis látható. A pari
etalek kissé kidomborodnak, a crista frontalis externa 

1 MESTER, E.-OTTOMÁNYI, K.: Érd, Simon pusztai dűlő. ln Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological Invest igations in 
Hungary 2004. Budapest, 2005. 213-215. 
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Annamária Bárány - István Vörös 

Animal bone finds of feature no. 9/9 
.... 

uncovered at Erd, Simonpuszta 

A large number of features (houses, storage and other 
pits) were uncovered on the territory of the early Roman 
period (the time of the Flavians and Trajan-Hadrian) 
on Benta streamlet during the archaeological excava
tions of the last few years.1 

The anin1al bone material of pit no. 9/ 9 unearthed 
in 2008 has a special composition and position from an 
archaeozoological aspect as well (Table 1,fig. 1-2). The 
corpses of 3 dogs and a horse were thrown into the pit. 
Besides, a few so-called "butchery" bone remains of 
cattle, sheep, pig and horse lay on the benched bottom 
of the pit and in the upper layer of the filling. 

Table 1: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/9 (2008) 
Distribution of the animal bones by species (items) 

Animal species bones individuals 

Cattle (Bos taurus L.) 7 
Sheep (Ovis aries L. ) 5 
Pi,g (Sus domesticus Erxl.) 71 3 
Horse (Equus caballus L.) 159 6 
Do,g (Canis familiaris L.) 369 6 

Dogs 
1. Dog skeleton, 123 bone remains 
The dog skeleton was found on level -50/ 60 cm in the 
W part of the pit. The animal lay ina W-E orientation 
with extended extremities, partly on the left side. The 
vertebral column was broken in the cervical and the 
thoracic/ lumbar regions. The head lay on the frontal 
side of the skull with the mandibles on top. The bones 
of the forelegs were complete, while the bones of the 
hind legs were fractured. 

Head: skull, complete dental row (P-3, C, p1-4, M1-2 

sin.-dext.), a pair of mandibles, complete dental row 
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sin.-dext.). 
Trunk: 7 cervical vertebrae (physiological length: 222 

mm), 13 thoracic vertebrae (physiological length: 270 
mm), 7 lumbar vertebrae (physiological length: 223 mm), 
sacrum (from 3 vertebrae), 25 rib head fr., 4 sternebrae. 

Thoracic limbs: scapula, humerus sin.- dext., radius 
sin. fr., ulna, mc II-V. sin.- dext., 3 carpal bones. 

Pelvic limbs: pelvis, femur sin.-dext., patella sin., 
tibia, fibula sin.-dext., astragalus sin., calcaneus, T4•

5
, T2 

dext., mt. II-V. sin., mt. II-IV. dext., 11 phalanges I. , 8 
phalanges II., 1 phalanx III. 

The skull (Fig. 3. 1, 3) is strong, broad, long and 
thick-walled. A strong crista sagittalis externa rises from 

1 MESTER, E .-ÜTTOMÁNYI, K.: Érd, Simonpusztai dűlő. ln Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological Investigations in 
Hungary 2004. Budapest, 2005. 213-215 
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kevéssé élesen emelkedik ki a frontale síkjából. A fronta
le processus zygomaticuma rövid, csúcsos. A szemgödör 
magas, szögletes vonalú. Az orrnyereg laposan ívelt, 
közepesen erős, alsó állású stop figyelhető meg. Az 
orrcsont oralisan kiszélesedik, a praemaxillák erőtelje
sek. A mandibula (3. kép 2.) corpusa közepesen magas 
és vastag, az incisura vasorum hosszú, nem túl mély, de 
magasan felível. A mandibula alsó éle ívelt futású. 

A VII. hátcsigolya processus spinosusának felső 
végén kétoldalt egy-egy osteophyta figyelhető meg, 
craniálisan kezdődó'k, caudális irányban fejlettek. Egy 
baloldali borda alsó harmadán callusosan gyógyult törés 
látható. A jobboldali ulna alsó végén, a palmaris oldalon 
ca. 4 cm hosszan kiemelkedő taraj húzódik, amely 
valószínűleg az itt futó inakat ölelte körül. A csont cor
pusának felső harmadán a dorsalis oldalon hosszovális 
exostosis látható. 

Az I. egyed életkora a hosszúcsont epiphysis cson
tosodási fázisa alapján 18-21 hónap közé tehető (elcson
tosodva: humerus dist., radius prox., ulna prox., tibia 
dist. epiphysis). Neme, a koponya morfológiai jellege 
alapján hím. Marmagassága 6 hosszúcsont hosszmérete 
alapján számítva2 átlag: 66,8 cm, az agyüreg belső hosz
sza alapján számítva3 

: 69,68 cm. Az állat a koponya 
morfológiai jellege és craniometriai adatai alapján a 
juhászkutyákat is magába foglaló Canis familiaris matris 
optimae Geitteles 1877.) alakkörbe tartozik. (A kopo
nyaméreteket és indexeket a 2-4. táblázat, a hosszú
csontok méreteit az 5. táblázat tartalmazza) 

II. kutyacsontváz, 103 db csontmaradvány 
A kutya csontváza a gödör K-i oldalában, -60/80 cm-es 
szinten feküdt. A csontváz alatt 20 cm-rel a III. ló csont
váza volt. A kutya a ló törzse felett, DDNy-i irányban, 
a bal oldalán feküdt, mellső végtagjai kicsavarodva, 
hátsó végtagjai hosszan elnyúlva. 

Fej: koponya, maxilla részlegesen letörve (P3·4, M1
•
2 

sin.), mandibulapár, sin. corpus fr. (P2_4, M1_
3 

sin.), dext. 
ramus fr. 

Törzs: 7 db nyakcsigolya (fisiologias hossz: 193 mm), 
13 db hátcsigolya (fisiologias hossz: 198 mm), 7 db 
ágyékcsigolya (fisiologias hossz: 192 mm), sacrum (3 db 
csigolyából), 23 bordafej fr., 2 bordaporc fr., 1 db ster
nebra. 

Mellső végtag: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext., mc IV. sin. , mc II. dext., 3db carpalis csont. 

Hátsó végtag: pelvis, femur sin.-dext., patella sin., 
tibia, fibula, astragalus, calcaneus sin.-dext., Te sin., T
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T2, mt II-V. sin.-dext., 6 db phalanx I., 2 db phalanx II., 
1 db phalanx III. 

2 KouoELKA 1886 
3 WYROST, P.- KuCHARCZYK, J.: Versuch der Bestimmugder Wider

risthöhe des Hundes mittels der inneren Hirnhöhlenlange. Acta 
Theriologica 12. 1967. Bialowicza, 105-i10. 
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the parietal bone, which bends behind the plane of the 
occipital. An exostosis of a spongy structure can be seen 
on the crista. The parietal bones slightly protrude, the 
crista frontalis externa rises less sharply from the plane 
of the frontal bone. The processus zygomaticum of the 
frontal bone is short and pointed. The orbits are high 
and angular. The ridge of the nose is flatly arched, ine
dium strong with a lower stop. The nasal bone is orally 
widened, the praemaxillae are strong. 

The body of the mandible (Fig. 3. 2) is medium high 
and thick, the incisura vasorum is long and not very 
deep but rises in a high arch. The lower edge of the 
mandible is arched. 

An osteophyta can be observed on both sides of the 
upper terminal of the processus spinosus of the 71h 

thoracic vertebra, which started on the cranial side and 
developed ina caudal direction. A fracture healed with 
callus can be seen on the lower third of a left rib. A ridge 
can be observed ina length of about 4 cm on the palmar 
side of the lower terminal of the right ulna, which prob
ably surrounded the tendons that ran there. A longitu
dinal oval exostosis can be seen on the dorsal side of the 
upper third of the bone shaft. 

The age of individual no. I can be determined be
tween 18 and 21 months from the ossification phase of 
th e epiphyses of the long bones (ossified: humerus dist., 
radius prox., ulna prox., tibia dist. epiphysis). Its gender 
was male according to the morphological traits of the 
skull. The whither height was 66.8 cm calculated from 
the average of the lengths of 6 long bones2, and 69.68 
calculated from the interior length of the cranial cavity.3 

According to the morphological traits and the cranio
metric data of the skull, the animal belonged to the 
morphological group of Canis familiaris matris optimae 
Geitteles 1877), which includes shepherd dogs as well. 
(Table 2-4 contain the skull measurements and indices, 
and table 5 shows the measurements of the longbones.) 

II. Dog skeleton, 103 bone remains 
The dog skeleton lay on levei - 60/80 cm in the E side 
of the pit. The skeleton of horse no. III lay 20 cm under 
it. The dog lay on the left side ina S-SW direction above 
the trunk of the horse. The forelegs were twisted, the 
hind legs were extended. 

Head: skull, a part of the maxilla was broken (P3·4, 
M1

•
2 sin.), a pair of mandibles, sin. corpus fr. (P

2
-4, M

1
_
3 

sin.), dext. ramus fr. 
Trunk: 7 cervical vertebrae (physiological length: 

193 mm), 13 thoracic vertebrae (physiological length: 
198 mm), 7 lumbar vertebrae (physiological length: 192 

2 KouoELKA 1886 
3 WYROST, P.- KuCHARCZYK, J.: Versuch der Bestin1n1ug der Wider

risthöhe des Hundes mittels der inneren Hirnhöhlenlange. Acta 
Theriologica 12. 1967. Bialowicza, 105-110. 
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Az agykoponya hosszú, nem túl széles. Az occipita
le homorú, az interparietale közepesen hosszú, erős 
crista sagittalis externaba emelkedik, mely az occipitale 
síkja mögé hajlik. A parietalék kevéssé szélesek, enyhén 
kidomborodnak. A parietale-frontale határ kiemelkedik, 
a bregmánál a két koponyafél között sekély árok látha
tó. A frontalék laposak, a processus zygomaticus rövid. 
A szemgödör nem túl magas, nagyjából kör alakú. A ma
xillak és a praemaxillak letörtek. A processus nasalis 
alapján megállapítható, hogy az orrcsont kissé meredek 
futású, alsó stop állású lehetett. 

A crista sagittalis externa élén szivacsos csontlera
kódás látható. Ugyanilyen csontelváltozás figyelhető 
meg a crista nuchaen is, a csontlerakódás itt erősebb, a 
két csont találkozásánál a pikkelyvarrat szélei baloldalt 
szétválnak A crista nuchaen ered a csüllő alakú izom 
feji része (m. rhomboideus capitis), mely az első végta
got emeli, rögzített végtag esetén pedig emeli, nyújtja 
és oldalt fordítja a fejet. Ugyanitt tapad a fej-nyak-kari
zom elülső részének felületes izma (m. cleidocervicalis), 
mely a mellső végtagot előre lendíti, illetve rögzített 
végtag esetén a fejet „beszegi", vagy oldalra fordítja.4 

A csontelváltozásokat ezen izmok fokozott igénybevé
tele eredményezhette. A jobb oldali parietalen ütés 
okozta, ujjbegy alakú benyomódás látható, melyet dor
salisan exostosis határol. A mandibula corpusa alacsony, 
közepesen vastag, az incisura vasorum közepesen mély. 

Az mt V-ön callusosan gyógyult törés figyelhető 
meg. A törésnél exostosis látható, melynek hatására az 
mt. IV. diaphysise megvékonyodott néhány mm-rel. 

A II. egyed életkora a hosszúcsont epiphysis cson
tosodási fázisa alapján 15-18 hónap (elcsontosodva: 
humerus dist„ radius dist., ulna prox. epiphysis). Neme, 
a koponya morfológiai jellege alapján nőstény. Marma
gassága 8 hosszúcsont hosszmérete alapján számítva5 

átlag: 57,1 cm. Az állat a koponya morfológiai jellege és 
craniometriai értékei alapján a Canis familiaris inter
medius (Woldrich 1878.) alakkörbe tartozik. (A kopo
nyaméreteket a 2- 3. táblázat, a csontok méreteit az 5. 
táblázat tartalmazza.) 

III. kutya - részleges csontváz, a fej hiányzik, 124 
db csontmaradvány , 
A kutya a gödör E-i falából, -80/140 cm-es szinten került , 
elő. Az állat nyújtott törzzsel, E-D irányban, a jobb ol-
dalán feküdt. A mellső végtagok enyhén a törzs alá 
hajoltak, a hátsó végtagok a törzs alá nyúltak. Gerinc
oszlopa a gödör fala mentén húzódott. 

Törzs: 6 db nyakcsigolya (fisiologias hossz az atlas 
nélkül: 188 mm), 11 db hátcsigolya (fisiologias hossz: 
229 mm), 1 db hátcsigolya fragmentum, 4 db ágyékcsi
golya (fisiologias hossz: 126 mm) , 1 db ágyékcsigolya 

4 FEHÉR Gv.: A háziállatok funkcionális anatómiája I. Budapest, 
1980. 151-155. 

5 KouDELKA 1886 

mm), sacrum (from 3 vertebrae), 23 rib head fr„ 2 rib 
cartilage fr„ 1 sternebra. 

Thoracic limbs: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext„ mc IV. sin„ mc II. dext„ 3 carpal bones. 

Pelvic limbs: pelvis, femur sin.-dext„ patella sin., 
tibia, fibula, astragalus, calcaneus sin.-dext„ Tesin„ T4• 5, 

T
2

, mt II-V. sin.-dext„ 6 phalanges I., 2 phalanges II. , 1 
phalanx III. 

The neurocranium is long and not very broad. The 
occipital is concave, the interparietal is medium long and 
rises into a strong crista sagittalis externa, which returns 
behind the plane of the occipital. The parietal bones are 
moderately broad and slightly convex. The parietal
frontal border protrudes and a shallow depression can 
be observed between the two halves of the skull at the 
bregma. The frontal bones are flat, the processus zygo
maticus is short. The orbits are not very high, they are 
more-or-less round. The maxillae and the praemaxillae 
broke off. According to the processus nasalis, the nasal 
bone must have been somewhat steep of a lower stop. 

A spongy bony growth can be seen on the edge of 
the crista sagittalis externa. A similar deformation can 
be observed on the crista nuchae with a more expressed 
bony growth: the edges of the squamous suture became 
separated on the left side at the meeting of the two 
bones. The musculus rhomboideus capitis, which lifts 
the forelegs or lifts, extends and turns the bead when 
the leg is fixed, starts from the crista nuchae. The su
perficial muscle (m. cleidocervicalis) of musculus bra
chiocephalicus also starts here, which raises the forelegs 
or lowers or turns the bead at fixed legs.4 The deforma
tions of the bones were probably caused by the extreme 
loading of these muscles. A finger-pad-shaped depres
sion caused by a blow can be seen on the right parietal 
bone, which is dorsally bordered by an exostosis. The 
corpus of the mandible is low, medium thick, the in
cisura vasorum is medium deep. 

69 

A fracture healed with callus can be observed on 
mt V. An exostosis can be seen at the fracture, on effect 
of which, the diaphysis of mt. IV became thinner by a 
few mm. 

The age of individual no. II was 15-18 month accord
ing to the ossification phase of the epiphyses of the long 
bones (ossified: humerus dist., radius dist., ulna prox. 
epiphysis). According to the morphological traits of the 
skull, its sex was female. The whither height was 57 .1 cm 
according to the average lengths of 8 long bones. 5 Ac
cording to the morphological features and the craniomet
ric values of the skull, the animal belonged to the mor
p holo gical group of Canis familiaris intermedius 
(Woldrich 1878). (Table 2-3 contain the cranial measure
ments and table 5 shows the measurements of the bones.) 

4 FEHÉR Gv.: A háziállatok funkcioná lis anatómiája I. Budapest, 
1980. 151-i55 

5 KouoELKA 1886 
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fr., sacrum fr., 10 db farokcsigolya, 15 db bordafej fr., 5 
db sternebra. 

Mellső végtag: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext., mc. I-V. sin., 1 db carpalis csont. 

Hátsó végtag: pelvis, femur, patella, tibia, fibula, 
astragalus, calcaneus, Te, T

2
, T

4
•

5
, mt. II-V. sin.-dext., 12 

db phalanx 1., 11 db phalanx II., 5 db phalanx III. 
Az I- IV. ágyékcsigolyákon csontelváltozások figyel

hetó1< meg. Az 1. ágyékcsigolya corpusának cavum-pe
remén exostosis látható, a II. és a III. ágyékcsigolya 
összecsontosodott, a IV. ágyékcsigolya corpusának ca
put-peremén csontfelrakódás látható. A II. és a III. 
ágyékcsigolya corpusait kétoldalról induló vastag csont
kötegek kötik össze, a processus transversusok a balol
dalon összeolvadnak, a jobboldalon külön állnak. Az 
ilyen korral járó elváltozás fó1eg 10 év feletti kutyákon, 
a hát- és az ágyéktájékon figyelhető meg.6 Egyik jobbol
dali borda felső harmadában callusosan gyógyult törés 
figyelhető meg. 

A III. egyed életkora a hosszúcsont epiphysis cson
tosodási fázisa alapján adultus. Neme, a csontok felépí
tése alapján nagy valószínűséggel nőstény. Marmagas
sága 9 hosszúcsont hosszmérete alapján számítva7 átlag: 
57,1 cm. (A csontok méreteit az 5. táblázat tartalmazza.) 

Egyéb kutya 
A kutyacsontok a gödör -50/60 cm-es szintjéró1 kerültek 
elő. 

IV. kutya 
Embrió korú kutya mandibula sin. fr. (1 db di, dc sin.
dext., dp2_

3
), mand. fr., scapula dext. fr. 

V. kutya 
Egy néhány hónapos egyed részleges csontváza, 11 db 
csontmaradvány. Végtagok: scapula sin.fr. (63 mm), 
radius prox. diaph. fr., tibia dext. (91mm,10:10,5 mm), 
astragalus sin.(22:19:11) , mt. II-IV. sin. , mt. III-IV. dext., 
2 metapodium fr. 

VI. kutya 
Maxilla sin. fr. ( P4 -M1

). 

6 B. Kov Ács A. -TAMÁS, L.: A háziállatok sebészeti betegségei. 
Budapest, 1977. 165., 391. 
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III. Partial skeleton of a dog, the head is missing, 
124 bone remains 
The dog was found on levei -80/ 140 cm in the N wall of 
the pit. The animal lay on the right side in a N-S direc
tion. The trunk was extended. The forelegs were slightly 
bent under the trunk, the hind legs extended under the 
trunk. The vertebral column lay along the wall of the pit. 

Trunk: 6 cervical vertebrae (physiological length 
without the atlas: 188 mm), 11 thoracic vertebrae 
(physiological length: 229 mm), 1 thoracic vertebra fr., 
4 lumbar vertebrae (physiological length: 126 mm), 1 
lumbar vertebra fr., sacrum fr., 10 caudal vertebrae, 15 
rib head fr., 5 sternebrae. 

Thoracic limbs: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext., mc. I-V. sin., 1 carpal bone. 

Pelvic limbs: pelvis, femur, patella, tibia, fibula, as
tragalus, calcaneus, Te, T2, T4•

5
, mt. II-V. sin.-dext., 12 

phalanges 1., 11 phalanges II., 5 phalanges III. 
Bone deformations can be observed on the 151-41h 

lumbar vertebrae I-IV. An exostosis can be seen on the 
cavum edge of the body of the 151 lumbar vertebra, the 
2nd and 3rd lumbar vertebrae ossified together, and a 
bony growth developed on the caput edge of the body 
of the 41h lumbar vertebra. Thick bone fascicles connect 
the bodies of the 2nd and 3rct lumbar vertebrae, which 
started from the two sides. The transversal processes 
fused on the left side, while they are separated on the 
right side. Such deformations that come by aging can 
generally be observed in the thoracic and lumbar regions 
of dogs over 10 years.6 A fracture healed with callus can 
be observed in the upper third of a right rib. 

The age of individual no. III is adult according to 
the ossification phase of the epiphyses of the long bones. 
Its sex was most probably female according to the struc
ture of the bones. The whither height was 57.1 cm ac
cording to the average lengths of 9 long bones.7 (The 
measurements of the bones can be found in table 5.) 

Other dogs 
Dog bones were found on levei -50/60 cm of the pit. 

IV. dog 

70 

Dog embryo: mandibula sin. fr. (1 di, dc sin.-dext„ dp2_
3
), 

mand. fr., scapula dext. fr. 

V. dog 
Incomplete skeleton of a few months old dog, 11 bone 
remains. Limbs: scapula sin.fr. (63 mm), radius prox. 
diaph. fr., tibia dext. (91 mm, 10:10.5 mm), astragalus 
sin.(22:19:11), mt. II-IV. sin., mt. III-IV. dext„ 2 meta
podium fr. 

VI. dog 
Maxilla sin. fr. ( P4 -M1

). 

6 B. KovÁcs A.-TAMÁS, L.: A háziállatok sebészeti betegségei. 
Budapest, 1977. 165., 391 

7 KouoELKA 1886 
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2.táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1. és II. kutya koponyaméretei (mm) 
Table 2: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008), measurements of dogs nos. 1and11 (mm) 

1. kutya Dog no. I II. kutya Dog no. 11 

Tetőhossz {Op-P) Colvorio length (Op-P) 228 
Parietale hossz (Op-Br) Porietot tenath (Op-Br) 65 Li5 
lnterparietale hossz (Op-L) lnterporietol lenath (Op-L) Li2 3Li 
Parietale med.-sa2. hossz (L-Br) Porietol med. -soa. tenath (L-Br) 27 1 Li 
Frontale med.-sa2. hossz (Br-N) Frontot med.-soQ. lenath (Br-N) 57 5Li 
A2vkoponya hossz (Op-N) Neurocroniol lenQth (Op-N) 118 109 
Arckoponya hossz (N-P) Sptonchnocroniot tenath (N-P) 121 
Arckoponya oralis hossz (P-Ect) Sptonchnocronium orot tenath (P-Ect) 133 
A2vkoponya aboralis hossz (Ect-Op) Neurocronium oborot tenath (Ect-Op) 112 99 
Proc. nasalis hossz (N-Fo) Proc. nosolis tenath (N-Fo) 23 
Op-Fo hossz Op-Fo tenath 138 
P-lf hossz P-lf tenath 69 
Maxilla dors. hossz (Fo-Ni) Maxi/la dors. lenath (Fo-Ni) 32.5 
Lateralis hossz (Fo-Mo) Loterol length (Fo-Mo) 71 
lntermaxilla dors. hossz (P-Ni) lntermoxillo dors. tenath (P-Ni) 67 
Laterahs hossz (P-Mo) Loterot length (P-Mo) LiO 

Szájpadlás hossz (P-St) Polote length (P-St) 115.5 
Os palatinum hossz (Po-St) Os polotinum tength (Po-St) LiO 

Alaphossz (B-P) Bose length (8-P) 203 
Fo2sor hossz (P-Pd) Dentol row length (P-Pd) 1 1 1 
Zápfo2sor hossz (Pm-Pd) Motor row length ( Pm-Pd) 72.5 
lntermaxilla med.sa2. hossz. (P-lm) tntermoxillo med.sog. length. (P-lm) 37 
lncisivusok hossza (P-lc) tncisive length (P-lc) 16 
Diastema hossz (lc-Pm) Diostemo length (tc-Pm) 20 
e alveolus hossz e olveolus length 16 
P 1 -Li hossz ( Pm-Mol) P7 -4 length (Pm-Mol) 59 
M 1 -2 hossz ( Mol-Pd) M 1-2 length ( Mol-Pd) 25 17 
P-Mol hossz P-Mol length 90 
B-Mol hossz 8-Mot tength 112 
Agykoponya hátulsó ma2. (B-Op) Neurocronium dorsal height (8-0p) 5Li 50.5 
Os occipitale ma2. (0-0p) Os occipitale height (0-0p) 3Li 32 
Foramen ma2num ma2. (B-0) Foramen magnum heiaht (8-0) 17 1 5 
Belső aQykoponya hossz (B-foss.ethm.) lnterior neurocronium length (8-foss.ethm.) 103 83 
Külső aQykoponya hossz (B-N) Exterior neurocronium tength (8-N) 113 96 
Koponya le2na2yobb szél. (Zy-Zy) Skul/ lorgest width (ly-ly) 119.5 105.5 
Agykoponya le2na2yobb szél. (Ot-Ot) Neurocronium toraest width (Ot-Ot) 81 71.5 
Agykoponya szél. (eu-eu) Neurocronium width ( eu-eu) 6Li .5 59 
Frontale le2kisebb szél. (fs-fs) Frontole shortest width (fs-fs) Li5,5 Li 2 

Frontale le2na2yobb szél. (Ect-Ect) Frontole lorgest width (Ect-Ect) 61 55 
Belső szemzu2ok közötti távolsá,g (Ent-Ent) Distonce between the mediol conthi (Ent-Ent) Li 1 39.5 
Os nasale szél. 1. ( Fo-Fo} Os nosote width /. ( Fo-Fo) 12 
Os nasale szél. II. (Ni-Ni) Os nosole width II. (Ni-Ni) 15 
lf- lf táv. lf-lf distonce Li6 

M-M táv. M-M distonce 72 
Zmi-Zmi táv. Zmi-Zmi distonce 76 
Arc le,gkisebb szél. Pm-nél Foce shortest width ot Pm Li 1 
Arc le2na2yobb szél. Mol-nál Foce torgest width ot Mol 68 
lncisivusok szél. lncisives width 3Li 

e szél. Cwidth Lili 

Proc. jugularisok közötti táv. (Ju-Ju} Distonce between the Proc. juguloris (Ju-Ju) 53 
Külső hallójáratok közötti táv. (po-po} Distonce between the externol ouditory meoti (po-po) 67* 61 
Sziklacsont szél. (Pha-Pha} Petrous bone width (Pho-Pho) 22 20 
Fossa mandibularis szél. Fossa mondibutoris width 50 Li6.5 
Condylus occipitalis szél. (c-c) Condylus occipitolis width (e-e) Li 7 35 
Foramen ma2num szél. Foromen mognum width 23 17 
As-As távolság As-As distonce 38 33 
PLi hossz. (alv.) P4 tength. (olv.) 21 19 
Szemüre2 ma2. Orbits height 32 28 
Os zy,gomaticum vasta2sága Os zygomoticum thickness 5.5 6.5 
Koponya ma2assá2a (B-L) Skull height (8-L) 67 Li0.5 
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3. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1. és II. kutya mandibulaméretei (mm) 
Table 3: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008), mandible measurements of dogs nos. 1and 11 (mm) 

Mandibulaméretek Mandible measurements 1. kutva Doa no. I II. kutva Doa no. 11 
Teljes hossz (cm- ld) Totol lenath (cm-ld) 167 
2oc-ld hossz aoc-ld lenath 166 
X - ld hossz X -ld lenath 157 
e aboralis alv.-cm hossz e oborolis olv. -cm lenath 14 5 
e aboralis alv.-2oc hossz e oborolis olv. -aoc lenath 143 
e aboralis alv. -x hossz e oborolis olv. -x lenath 135 
C aboralis alv.-M3 aboralis alv. hossz. C oborolis olv. -M3 oborolis olv. lenath. 92 
M3-Pl M3-P7 87 
M3-P2 M3-P2 81 
Molaris hossz Molor lenath 42 35 
Premolaris fo2sorhossz (Pl -4) Prernolor dentol row lenath ( P 7 -4 J 47 
Premolaris fo2sorhossz (P2-4) Premolor dentol row lenath (P2-4 J 43 
Ml szél. és mélys.(fo2on méNe) M 7 wídth ond deoth(meosured on the tooth) 25:9 20:8 
M l szél. és mélys. (alveoluson rnéNe) M 7 width ond deoth (meosured on the olveolus) 23.5:9 20:8 
M2 szél. és mélys. M2 wídth ond deoth 11 :7 8:6.5 
M3 szél. és mélys. M3 width ond deoth 6A 5:4 
e hossz. e lenath. 19 
Mandibula le.1ma,gyobb vasta2sá2a M 1 alatt mérve Mondíble loraest thíckness meosured under M 7 14 12 
Cm-2ov. ma2assá2 Cm-qov. heíaht 39 „ 29 
Cr-2ov. ma2assá2 Cr-qov heiaht 7 1 60 
Corous ma2. M3 mö2ött Corous heíaht behínd M3 32 27 
Corous ma2. M 1 előtt Corous heíaht before M 7 29 25 
Corpus ma2. P2 előtt Corous l?eiqht before P2 24.5 
Ramus vasta2sá2 Romus thíckness 33 26.5 
Condylus szélessé2 Condylus width 29 26.5 

L1. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1. kutya koponyaméret indexei 
Table Li : Érd, Simonpuszta, feature no. 9 / 9 (2008), indices of the skull measurements of dog no. 1 

1. kutva Doa no. I 
Zy- Zy/ P-Oo 52A 1 
Ect-Ect/ P-Op 26.75 
fs-fs/ P-Op 19.95 
eu-eu/P-Oo 28.28 
L-Br/ Oo-N 22.88 
P-N/ Zmi-Zmi 1.59 
Pm/M 2.36 

5. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1-111. kutyák csontméretei és azokból számolt marmagasság értékek (mm) 
Table 5: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008), bone measurements and whither heights calculated from them of dogs 
nos. 1- 111 (mm) 

Humerus 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 
1. kutva Doa no. I 205 - 17 42 50.5 18 .5 30* 690.0 
II. kutya Doq no. fi 172 33 14 34 43 14 25 579.0 
Ill. ku tya Doa no. fii 171 31 13.5 33.5 43 14 23.5 576.2 
Radius 
1. kutya Doa no. I 208 23 18 32 16.5 9 19 669.0 
11. kutya Doa no. fi 180.5 19 15 24 1 3 7 18.5 58 1.0 
Ill. kutya Doa no. fii 176 19.5 13.5 25 12 7 14 566.7 
Ulna 
1. kutya Doa no. I 242 - - - - - - 667.0 
II. kutya Doa no. fi 207 - - - - - - 560.7 
Ill. kutya Doa no. fii 205 - - - - - - 547.3 
Femur 
1. kutya Doq no. I - - 16.5 37 - 20 38 -
II. kutva Doq no. fi 19 1 - 13 29 - 13.5 33 57Li .9 
Ill. kutva Doa no. fii 19 1 37 1 Li .5 32 20.5 1 5 35.5 57Li.9 
Tibi a 
1. kutva Doa no. I 219* - - 29 - 16 23 639.0 * 
II. kutya Doa no. fi 197 3Li 1 Li 2Li 37 12 19 575.2 
111. kutva Doa no. fii 196.5 35.5 18.5 23 38 12.5 17 573.7 

1. hosszúságllength. 2. proximalis epiphysis legnagyobb szélességllorgest wíth of tl?e proxímol epíphysis. 3. diaphysis legkisebb szélességlshortest 
widtl? of the diophysís. Li. distalis epiphysis legnagyobb szélességllorgest width of the dístol epíphysís. 5. proximalis epiphysis legnagyobb mélység/ 
lorgest depth of tl?e proximol epipl?ysis. 6. diaphysis legkisebb mélységlsmollest depth of the of the diophysis. 7. distalis epiphysis legnagyobb 
mélységllorgest depth of the distol epiphysis. 8. marmagasságlwhíther heíght. * töredékes csontlfrogmentory bone. 
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Lovak 
Ló 1. - corpus mandb. sin. töredékes ad. (4. kép A) 
Az állkapocs a gödör Ny-i felében -50/ 60 cm-es szinten 
az I. kutya bordáin Ny-i irányban, a belső oldalán feküdt. 
A corpus rövid és alacsony. Az érvágány mélyen hon10-
rú. A fogkoronák magasak. A P

4
-M

1 
korona külső zo

máncfala csorbult, az M2.3 
rágófelülete hegyes, illetve 

domború. 

Ló II. - praemaxilla db, 5-6 éves. A gödör K-i falánál a 
II. kutya csontváza szintjében. 

Ló Ill. - csontváz, 143 db csontmaradvány 
A ló csontváza a 919 gödör K-i felében ca. -90/ 100 cm
es szintben - részben a gödör ívelt K-i falához támaszt-, 
va - EK-DNy-i tájolásban a hátán feküdt. A ló feje 
visszahajtva a váll/ mar tájékig csúszott alá, a koponya 
a homlokán feküdt. A gerincoszlop hát/ ágyéki régiója, 
és a medence a háti (dorsalis) oldalán egyenes vonalban 
feküdt. A törzs (borda-sor, stenebra) jobbra (Ny-i irán
ban) elfordult. A farok K-i irányban U-alakban vissza
hajlott. A lónak mind a négy lába eltérő pozícióba feküdt. 
A bal oldali mellső láb összehajtva (zsugorítva) a törzsön 
volt, a lapockacsont a gödör falához szorult. A jobb ol
dali mellső láb felkar és az alkar része a törzs alatt ma
radt, a lábvége a fej mellett a dorsalis oldalán feküdt. 
A bal oldali hátulsó láb összehajtva (zsugorítva) a gödör 
falánál volt, a jobb oldali hátulsó láb kinyújtva a külső 
oldalán feküdt. 

A ló maradványai: koponya (összeroppant), man
dibula-pár (dext. 4. kép B); 7 vert. cervicalis (!-VII. , 
fisiologiás h. 560 mm), 18 vert. thoracalis (!-XVIII., fis.h. 
950 mm), 6 vert. lumbalis (I-VI., fis.h.300 mm), sacrum 
(I-IV, V. letört), 5 vert. caudalis (I-V.), 33 costa, 6 ste
nebra; scapula-hun1-rad-ulna sin.-dext., 6 sin. - 4. dext. 
carpale , mc-mc2•4- ph.I.-ph.II. -ph.III. sin.-dext.; pelvis
fem. sin.- dext., patella dext., tib-fi~astragalus-calcane
us sin.-dext., 1 sin. - 3 dext. tarsale, mt-mt2•4

-ph.I.-ph. 
II.-ph.III. sin.-dext., 5 sesamoideum. A fogazat teljes: 
11-3, C, P2-4, M1-3. A corpus inandibulae rövid, magas, 
a P4 alatt az él enyhén kiszögelő. A hátrahajló ága 
(ramus) széles. Az érvágány mélyen homorú. 

A ló csontozata erős, a végtagcsontok falai vastagok. 
A törzs és a végtagok hosszúak. A mellső lábközépcsont 
(mc, szárcsont) vastag, a karcsúsági index értéke 16,7. 
Az ujjcsontok (ph.I-II.) hosszúak, szélesek. A metapodi
umok széles laposak. A radius+ulna együttes hossza 433 
mm. A metacarpusok (mc2.3.4) proximalis szélessége 64 
mm. A pelvis teljes hossaz 450 mm. A postcranialis 
csontok méreteit a 8. táblázat tartalmazza. 

Neme: mén, életkora maturus (ca. 16-18 év) . Mar
n1agassága (Vitt8 1952. módszerrel számítva) : 144,2 cm 
magas. 

8 Vrrr V. 0.: Losadi pazyrykskih kurganov. (The horses of the 
kurgans of Pazyryk). SA 16 (1952) 163- 205. 

Horses 
Horse no. 1 - corpus mandb. sin. fragmen tary ad. (Fig. 
4. A) 
The jaw was found on level - 50/ 60 cm in the W part of 
the pit. It lay on the interior side ina westerly direction 
over th e ribs of dog no. I. The corpus is short and low. 
The vein channel is deeply concave. The crowns of the 
teeth are high. The exterior enan1els of the crowns of 
P4-M1 are indented, the grinding surfaces of M2.3 are 
pointed and convex. 

Horse no. 11 - praemaxilla, 5-6 years old. It lay on the 
same level as dog no. II at the E wall of the pit. 

Horse no. Ili - skeleton, 143 bone remains 
The horse skeleton lay on the back ina NE-SW orienta
tion on level -90/ 100 cm in the E part of pit no. 919, 
partly leaned against the arched E wall of the pit. The 
head of th e horse tilted back to the shoulder/whither 
region, the skull lay with the forehead downwards. The 
thoracic/ lumbar region of the vertebral column and the 
pelvis lay ina straight line on the dorsal side. The trunk 
(ribcage, sternebra) turned to the right (toward W). The 
tail was returned in a U-shape toward E. The four legs 
lay in different positions. The left foreleg was bent 
( crouched) on the trunk, the shoulder blade was pressed 
against the wall of the pit. The humerus and the lower 
leg of the right foreleg remained under th e trunk, while 
the foot part lay on the dorsal side at the head. The left 
hind leg was bent ( crouched) at the wall of the pit, while 
the righ t hind leg was extended on the lateral side. 

The remains of the horse: skull (cracked), a pair of 
mandibles (dext. Fig. 4. B), 7 cervical vert. (I-VII, 
physiological 1.: 560 mm), 18 thoracic vert. (I-XVIII, 
phys. l.: 950 mm), 6 lumbar v. (I-VI, phys. 1.: 300 mm), 
sacrum (I-IV, V was broken), 5 caudal vert. (I-V), 33 
ribs, 6 sternebrae; scapula-hum-rad-ulna sin.-dext., 6 
sin. - 4. dext. carpale, mc-mc2•4

- ph.I.-ph.II.-ph.I II. sin.
dext.; pelvis-fem. sin.- dext., patella dext., tib-fib-astra
galus-calcaneus sin.-dext., 1 sin. - 3 dext. tarsale, mt
mt2.4-ph.I.-ph.II.-ph.III. sin.-dext., 5 sesamoideum. The 
dental row is complete: 11-3, C, P2-4, M1-3. The body 
of the mandible is short and high, the edge slightly juts 
out under P4. The receding ramus is broad. The vein 
channel is deeply concave. 
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The bones of the horse are strong, the walls of the 
limb bones are thick. The trunk and the limbs are long. 
The metacarpal (mc, splint) is thick, the value of the 
slenderness index is 16.7. The phalanges (ph. I- II) are 
long and broad. The metapodii are broad and flat. The 
combined length of the radius and the ulna is 433 mm. 
The proximal width of the metacarpals (mc

2
.
3

-<t) is 64 
mm. The complete length ofthe pelvis is 450 mm. T able 
8 contains the measurements of the postcranial bones. 
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A testmagasság kialakításában a mellső és a hátulsó 
végtag közel azonos számított értékkel (143,8-144,5 cm) 
vesz részt. A mellső lábban a radius (rad) hosszabb: 
146,0 cm, a hátulsóban a combcsont (fem) rövidebb: 
142,4 cm marmagassági értéket képvisel. A jó futó lovak 
esetében a hosszú alkarcsont (rad) és a rövid lábközép
csont (mc/szárcsont) teszi lehetővé a láb biztonságos 
alátámasztását és a gyorsabb előre vitelét. Ezáltal a ló 
gyorsabb haladást és futást ér el a hosszú térölelő lépé
seivel. A mc/rad hosszúság aránya 65,9. 

A ló fogazatában, csigolyáin és egyes végtagcsontján 
betegségtó1, illetve az életkor előrehaladásával jelent
kező elváltozások figyelhetők meg. 

Afogazat időskori microdont, alacsony koronával. 
A rágófelület hullámos. A rendellenes időskori fogkopás 
következtében a felső fogak rágófelületei mélyen kima
ródtak. A kétoldali felső fogsor eltérően kopott. A pre
molarisok rágófelülete homorú felszínnel mélyen, a 
molarisok rágófelülete a gyökérig kivájt. A fog zománc 
szerkezete a premolarisokon részben még láthatók, a 
molarisokon már eltűntek. A P2 oralis (mesialis) fele 
letört. A P3 koronán hosszirányban mélyen kivájt fog
teknő alakult ki. Az alsó P

2
_
3 

koronák közepén keresztben 
mély fogteknő (excavatio senilis) alakult ki (4. kép B). 
A rágófelületen a zománc redőzet kikopott, középen a 
bemélyedés a két foggyökér bázisáig ér (gyakorratilag a 
korona teljesen elkopott!). A feltehetően a puha szerke
zetű fogazat következtében a metszőfogak (I-k) és a 
zápfogak (P-M-k) kopása eltérő mértékű, így az életkor 
megállapítása is hosszabb időszakot valószínűsít. Az I-k 
fiatalabb, a zápfogak idősebb kort jeleznek. Korábban a 
fogteknő kialakulását tévesen a zabla okozta elváltozás
nak tartották. 9 

A 12., 13., 14. hátcsigolyák testén csőrszerű csont
képződmények (exostosis-ok) találhatók. A 13. hátcsi
golya corpus cranialis és caudalis ízületi felületének 
alsó - bal oldali - szélén egy-egy csontcsap nyúlvány 
képződött. Amihez a 12. hátcsigolya caudalis, a 14. 
hátcsigolyának pedig a cranialis ízületi felület szélétó1 
egy-egy csontcsap irányul. A három csigolyatest között 
kialakuló spondylosis figyelhető meg. 

A IV. és az V. ágyékcsigolya megvastagodott haránt
nyúlványai (proc. transversus-ok) álizülettel érintkeznek 
egymással. Az V. ágyékcsigolya caudalis ízületi felülete 
vízszintes irányban hosszan felhasadt. A VI. ágyékcsi,go
lya megvastagodott harántnyúlványai és a keresztcsont 
(sacrum) szárnyai, valamint oldalt a corpusok felrakó
dott exostosisokkal és osteophytákkal összenőtt (anky
lotisált). Felül a két csigolya baloldali íveit csonthíd 

9 TAKÁCS 1.: Lószerszá1n okozta elváltozások népvándorlás kori és 
honfoglalás kori lócsontvázakon. - Durch Zaumzeug verursachte 
Deformationen an Pferdeknochen aus der Völkerwanderungszeit 
und aus der Zeit der ungarischen Landnah1ne. MFMÉ. 1984/85 
2. (1991) Szeged, 311-319. 313. 2. ábra 

7~ 

Sex: stallion, age: maturus (ca. 16-18 years) . Whith
er height (calculated with Vitt8 1952's method): 144.2 
cm high. 

The calculated values of the thoracic and pelvic 
limbs used at the calculation of the stature were ap
proximately identical (143.8-144.5 cm). Theradius (rad) 
represents a larger whither height value in the forelegs: 
146.0 cm, while the thighbone (fem) represent a shorter 
whither height .value in the hind legs: 142.4 cm. At fast 
horses, the long radius (rad) and the shorter metacarpal 
(mc/splint) secure the safe support and the faster ad
vancement of the legs. Thus the horse will be faster with 
longer steps. The length ratio of mc/rad is 65.9. 

Deformations caused by diseases and aging can be 
observed on the teeth, the vertebrae ánd certain bones 
of the limbs of th e horse. 

The teeth are senile microdont with low crowns. The 
grinding surfaces are wavy. ln result of irregular senile 
wear of the teeth, the grinding surfaces of the upper 
teeth became deeply eroded. The two upper tooth rows 
show different traces of wear. The grinding surfaces of 
the premolars are deeply eroded showing a concave 
surface, while the grinding surfaces of the molars were 
eroded to the root. A part of the enamel structure of the 
teeth is still visible on the premolars, while it has disap
peared from the molars. The oral (mesial) half of P2 has 
broken off. A deep depression evolved in a longitudinal 
direction on the crown of P3• A deep depression (exca
vatio senilis) evolved across the mid dle of the crowns of 
the lower P2_

3
• (Fig. 4. B) The enamel ridges have worn 

off from the grinding surface, and the depression in the 
middle reaches down to the base of the two roots (the 
crown has practically completely worn off!). ln result of 
the probably soft-structured teeth, the incisors (1) and 
the molars (P-M) were worn to various degrees so the 
age determination also implies a longer period. The Ps 
indicate a younger, the n1olars an older age. Formerly, 
the development of the tooth depression was mistak
enly interpreted as a deformation caused by the bit.9 

Hook-like bony growths (exostosis) can be found 
on the bodies of the 12111

, the 13111 and the 14'11 thoracic 
vertebrae. Each a bony protrusion developed on the 
lower - left side - edges of the cranial and caudal ar
ticulation surfaces of the body of the 131h thoracic ver
tebra. Each a bony protuberance developed toward 
them from the caudal articulation surface of the 121h 

thoracic vertebra and the cranial articulation surface of 
the 141h thoracic vertebra. The development of spondy
losis can be observed between the three vertebra bodies. 

8 Vrrr V. 0.: Losadi pazyrykskih kurganov. (The horses of the 
kurgans of Pazyryk) . SA 16 (1952) 163-205 

9 TAKÁCS 1.: Lószerszám okozta elváltozások népvándorlás kori és 
honfoglalás kori lócsontvázakon. - Durch Zaumzeug verursachte 
Deformationen an Pferdeknochen aus der Völkerwanderungszeit , 
und aus der Zeit der ungarischen Landnah1ne. MFME. 1984/85 
2. (1991) Szeged, 311-319. 313. fig. 2 
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(exostosis ligamentosa) köti össze. Az !-III. ágyékcsigo
lya különálló. 

A keresztcsont (sacrum) 1. tövisnyúlványa (proc. 
tarnsversus) különálló, a 11.-V. tövisnyúlványai a felső 
tuber spinalisok kivételével teljesen összenőve egységes 
tarajt alkotnak. 

Az intermetacarpalis csontkinövések következtében 
a mindkét belső m

2 
a metacarpussal (m

3
) összenőtt. 

A felső részén az összenövés még nem zárt, a két csont 
között kívül rövidebb, belül hosszabb rés található. 

A mellső ph. I. diaphysis két oldalán hátul exostosis 
található. 

Ló IV. - koponya (összeroppant), 11
/4 éves csikó. 

A koponya a gödör D-i falánál, a Ló III. farok részénél, 
vele egy szintben D-i irányban a homlokán feküdt. Fo
gazat: di1·3, pm2-4, M1 (felülete csorbult). A jobb oldali 
zygomaticumon kutyarágás nyomai találhatók. 

Ló V. - mandb. dext. kanca, maturus életkorú (ca. 
14-15 éves, 4. kép C). 
Az állkapocs a gödör É-i felében ca. Ny-i irányban a 
külső oldalán feküdt. A corpus hosszú, alacsony. A hát
rahajló széles ága (ramus) elkeskenyedő. Az érvágány 
mélyen homorú. A fogazat microdont, enyhén hullámos 
rágófelülettel. A bal oldali 13 mögött a mandibula fala 
perforált. A csaknem fekvő helyzetben előre álló gyu
fafej nagyságú caninusok (C), amelyek alig emelkednek 
ki a csontfelületbó1 az élő állat ínye alatt maradtak. 

Ló VI. - mandb. sin-dext. mén, maturus életkorú ( ca. 
14-16 éves, sin. 4. kép E). , 
Az állkapocs-pár a gödör E-i felében ca. Ny-i irányban 
a bal oldali állkapcson feküdt. A corpus mandb. hosszú, 
alacsony. A hátrahajló széles ága (ramus) elkeskenyedő. 
Az érvágány mélyen homorú. A fogazat microdont. 
A rágófelület kopása szabályos, a nagy caninus (C) 
csúcsa tompára kopott. A jobb oldali corpus mandibulae 
külső oldalán - a P

3
-M

2 
fogak vonalában - alul nagy 

felületű csontfelrakódás ( exostosis) található (szélessé
ge 80 mm, magassága 40 mm). A mandibula alsó éle, és 
a külső fala (vastagsága 22 mm.) kidomborodó. Az el
változott csontfelületen - az alsó él vonalában - egye
netlen, érdes peremű keskeny sipoly csatorna alakult ki 
(4. kép D). 

Egyéb ló maradványok - 10 db 
mc. sin., ph.I. ant. sin. Guv.), pelvis sin.Quv.), fem.diaph. 
sin. (juv.), tib. prox dext., 3 mt. prox.dext. (1 juv.), ph.I.-
11. post. dext. 
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The thickened transversal processes of the 41
h and 

the S1
h lumbar vertebrae (proc. transversus) are joined 

with a pseudo-articulation. The caudal articulation 
surface of the S1h lumbar vertebra shows a long, hori
zontal crack. The thickened transversal processes of the 
6111 lumbar vertebra, the wings of sacrum and the sides of 
the bodies ossified together (anchylosed) with depos
ited exostoses and osteophyts. A bone bridge connects 
the left arches of the two vertebrae at the top. The 1 si, 
211d and 3rd lumbar vertebrae are separated. 

The 151 transversal process (proc. tarnsversus) of the 
sacrum is separated but the transversal processes of the 
211d-S1h vertebrae ossified together in a ridge except the 
upper spinal tubers. 

ln result of the intermetacarpal bon e growths, both 
axial m2 ossified together with the metacarpal (m

3
). The 

anchylose is not closed on the upper part: a shorter gap 
can be seen between the two bones on the lateral side 
and a longer one on the axial one. 

An exostosis can be found on both sides on the back 
of the diaphysis of ph. I of the foreleg. 

Horse no. IV - skull (cracked), a 11/4 years old colt. 
The skull lay on the forehead in a S orientation at the 
S wall of the pit, at the tail of horse no. III and in the 
same level. Dental row: di1 ·3, pm2·", M1 (the surface is 
indented). Traces of dog chewing can be observed on 
the right zygomatic bone. 

Horse no. V- mandible dext., mare, mature (ca. 14-15 
years old, Fig. 4. C) 
The mandible lay on the lateral side in an approximately 
W direction in the N part of the pit. The corpus is long 
and low. The reclining broad ramus narrows. The vein 
channel is deep and concave. The teeth are microdont 
with slightly wavy grinding surfaces. The wall of the 
mandible is perforated behind the left 13. The canines 
(C), which point forward in a horizontal position, are as 
large as the head of a match. They just emerged from 
the bone surface but remained under the gum of the 
living animal. 

Horse no. VI - mandb. sin-dext„ stallion, mature (ca. 
14-16 years old, sin. Fig. 4. E) 
The pair of mandibles lay on the left mandible in an 
approximately westerly direction in the N part of the 
pit. The corpus mandb. is long and low. The receding 
broad ramus narrows. The vein channel is deep and 
concave. The teeth are microdont. The grinding surfaces 
are regularly worn, the tip of the large canine was blun
ted by wear. A large bony growth (exostosis) can be 
found on the lateral side of the right corpus mandibulae 
in the line of teeth P

3
-M2 (width: 80 cm, height: 40 mm). 

The lower edge and the lateral wall of the mandible 
(thickness 22 mm) protrude. An uneven, narrow fistu
la of rough edges developed on the deformed bone 
surface in the line of the lower edge (Fig. 4. D) . 
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6. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) Ló fogkorona méretek (mm) 
Table 6: Érd, Simonpuszta, feature no. 919 (2008) Measurements of the tooth crowns of horses (mm) 

Felső Upper P2 P3 P4 M l 
Ló Horse IV.* IV*. 111. IV* . 111. IV. 

h. I 39 29 24 32.5 26 30,5 
sz. w. 22.5 24.5 25 25 26.2 24 
Pc.h. Pc.1. 8 9 10.5 
m. h. 17 17 12 24 9 58 

* tej premolarisok (dp) Pc.h. - protoconus hossz milk premolors (dp) Pc.I. - protoconus length 

Ló Horse 1. 

Alsó Lower 7.ad 
P2 h. /. 32 

sz. w: 15.5 
m. h: 

P3 h. /: 27 
sz. w: 17.5 
m. h 55 

P4 h. / 28 
sz. w· 17.5 
m. h: 

Ml h. /: 25 
sz. w: 
m. h: 51 

M2 h. /: 25 
sz. w: 16 
m. h: 57 

M3 h. /: 31 
sz. w: 14 
m. h: 67 

h. - hosszúséig. sz. - szélesség. m. - magasséig 
I - length. w - width. h - height 

111. V. 

mén stolllon kanca more 
31.5 
17.5 
11 
25 26 
16.5 18 
8 
23 25.5 
16.5 17.5 
1 5 
22 23 
17,5 16 
10 
23 25 
16 15.5 

33 32 
13 15 
17 

7. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) Ló mandibula méretek (mm) 

111. 

21'1 
29 

6 

Table 7: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008) Measurements of horse mandibles (mm) 

Ló Horse 1. 111. v. 
?. ad. mén stollion. mat. kanca more, mat. 

1 . teljes h. totol /. 
2. alsó él h. lower edqe /. 
3. éi tlós h. dioaonol /. 
5. zéipfo.Qsor h. motor row /. 178 158 
6. diastema h. 
7. C-P2 téiv. dist. 80 
8. Pm. h. 90 78 
9. M h. 81 78 
10. an.Q. mandb. sz. 145 
11 . corp. masndb. m. P, 61 73 65 
12. P,/M, 93 
1 3. M, 1 1 3 
14. ram. mandb. m. proc. 290 
1 5. proc. condyl. m. 240 

h. - hosszúséig length. sz. - szélesség width. m. - magasséig height 

M2 M3 
111. 111. 

21.2 27 
24 22 

7 5 

VI. 
mén stollion 
28 
17 
12 
24 
17 

24 
17 

21.5 
17 

23 
16.1 
30 
30 
14,5 
32 

VI. 
mén stollion. mat. 

400 
270 
425 
153 
104 
74 
78 
75 
133 
66 
83 
106 

220 
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8. táblázat: Érd, Simonpuszta 9 / 9 objektum (2008) Ló 1. csontméretei (mm), marmagasság (cm, V1TT 1952) 
Table 8: Érd, Simonpuszta, feature no. 919 (2008) Measurements of the bones of horse 1 (mm), whither height (cm, V1TT 1952) 

Csont Bone 1 . 1 a. 2. 3. 
h. prox sz. diaph. sz. 
/. proxw dioph. w 

hum. 307 39 
308 10S 39 

rad. 3SS 86 LiS 
88 Li6 

mc. S6 38 
23Li 55 39 

Fem. Li7 
Li06 370 127 Li6 

tib. 367 105 Li8 

365 103 Li8 
mt. 277.5 55 38 

277.S SS.S 36 
ph.I. ant. 90 80.5 62.S 39 

90.5 80.5 62.5 LiO 
ph.I. post. 87 80 62 36 

87 80 61.S 36.5 
ph.11. ant. Li6 60 Li9 

Li5 S9 Li9 
ph.11. post. Li6 S7 LiS 

Li6 55.5 Li6 

mc. sin. 231 Sli 38 
mt. dext. Li9 27 
mt. dext. juv 29 
mt. dext. Li2.5 
fem. juv. 36 
ph.l.ant.juv 81 36 
ph.I. post. 83 51.5 33 
ph.11.post. Li9.5 

1 a. femur. - cap. fem.-tól mért. ph.I. - med-sag. h. 
1 a femur - measured from cap. fem„ ph.I. - med.sag. 1. 

hosszúság szélesség 
lenqth width 

astra,galus 63 70 
63 70 

calcaneus h. sz. 
117 58 
120 58 

Egyéb állatcsontok 

A gödör -50/60 cm-es szintjén, az I. kutya csontvázán 
kívül, eló'került még néhány háziállatcsont (1. táblázat). 

Sertés: 
I. egyed 
Embrió korú malac humerus dext„ tibia dext. 

II-III. egyed (67 db csont) 
Fej: 1db koponya (szétroppant), maxilla fr„ mand. sin.
dext. fr. 

Törzs: 3 db hátcsigolya fr„ 3 db ágyékcsigolya fr„ 29 
db costa fr. 

Li . 5. 6. 7. 8. 
dist. SZ. prox. m. diaph. m. dist. m. Mmag 
dist. w prox. h. dioph. h. dist. h. Wh 

86 100 Li6 87 1 Li2 ,8 
86 100 Li7 88 1 Li3.2 
80 S3 31 Sl 1 Li6.0 
80 S3 32 53 

37,5 2Li 
55 37,5 23 39 1 Li3,S 
102 90 56 
101 88 55 127 1 Li2.Li 
79 96 3Li Li8 1 Lili.8 

80 9Li 3Li Li8 llili,0 
SLi .5 52.S 27 52 1Li5.3 
SLi S2 27 51 1Li5.3 
50 38 21.S 25.5 
51 LiO 22 26 
Li9 Li 1.5 21 25.5 
Li7.S Li 1 21 25 

3Li 2Li 
S2 33 23 27 
S2 3S 23 28 
51 .S 23 29 

S3 36 2Li 38 1 Li 1 .9 
LiS 22 

2Li 
28.5 

37 
Li6 20 25 
Li Li 18 23.5 

29.5 20 

csiga sz. dist. izf. sz. dist. izf. h. 
Trochleo width dist.ort. surfoce width dist. ort. surf w 

77 

55 56 38 
5Li 56 38 
m 

62 

Other horse remains - 10 items 
mc. sin„ ph.I. ant. sin. (juv.), pelvis sin.(juv.), fem.diaph. 
sin. (juv.), tib. prox dext„ 3 mt. prox.dext. (1 juv.), ph.I.
II. post. dext. 

Other animal bones 
A few more bones of domesticated animals were found 
in the level -50/ 60 cm of the pit beside the skeleton of 
dog I. (Table 1) 

Pig: 
Individual I 
Pig embryo humerus dext„ tibia dext. 
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Mellső végtag: scapula sin.-dext., humerus sin.-dext. 
fr., 5 db humerus fr., radius, ulna sin.-dext., ulna dext., 
mc III. dext. fr. 

Hátsó végtag: 2 pelvis sin-dext., 2 db pelvis frag., 2 
db femur dext., 3 db femur fr., tibia sin.-dext., 2 db tibia 
dext., tibia fr., astragalus dext. 

Szarvasmarha: 
7 db töredék került elő, többnyire kifejlett egyedek 
csontjai. 

Juh: 
5 db csont, köztük egy töredékes mandibula dext., mely 
egy kifejlett egyedhez tartozott. 

A 919 gödör állatcsont-maradványainak vertikális elosz
lása a következőképpen alakult: 

/ 

1. E-i fele: a gödör legalsó rétegében ló VI.-V., fö-
lötte a III. kutya csontváz. 

2. K-i fele: -90/ 100 cm-en ló IV, ló III. csontváz, 
fölötte -70/80 cm-en II. kutya csontváz, ló II. 

3. Ny-i fele: -50/ 60 cm-en I. kutya csontváz, fölötte 
ló I., továbbá egyéb ló, szarvasmarha, juh, sertés és 
kutya maradványok. 

A három kutya (!-III.) és a ló (III.) csontvázainak 
helyzetébó1 megállapítható, hogy az elpusztult (leölt?) 
állatokat - még a hullamerevség beállta előtt - dobták 
a gödörbe. Nem rakták vagy elhelyezték őket, hanem 
a kutyákat bedobálták, a nagytestű lovat a gödör szélé
ig húzták, majd belecsúsztatták a gödörbe. A csikó (ló 
IV.) koponyáján található kutya rágásnyomok jelzik, 
hogy a gödörbetöltés -90/ 100 cm-es szinten akkor még 
nyitott volt. 

A 144,2 cm magas, idős m én római katonaló. A ku
tyák közepes (II. , III.) és nagy testű (I.) őrző-védő ju
hászkutyák voltak. 

Irodalom • References 

Individuals II- III (67 bones) 
Head: 1 skull (cracked), maxilla fr., mand. sin.-dext. fr. 

Trunk: 3 thoracic vertebrae fr. 3 lumbar vertebrae 
fr., 26 rib fr. 

Thoracic limbs: scapula sin.-dext., humerus sin.-dext. 
fr., 5 humerus fr., radius, u lna sin.-dext., ulna dext., mc 
III. dext. fr. 

Pelvic limbs: 2 pelvis sin-dext., 2 pelvis frag., 2 femur 
dext., 3 femur fr., tibia sin.-dext., 2 tibia dext., tibia fr., 
astragalus dext. 

Cattle: 
7 fragments were found, mostly the bones of mature 
individuals 

Sheep: 
5 bones, among them the fragmentary right mandible 
of a mature individual 

The vertical distribution of the animal bon e remains of 
pit no. 919 was the following: 

1. N part: horses VI-V in the lowermost layer of the 
pit and the skeleton of dog III above them 

2. E side: horse IV and the skeleton of horse III on 
level -90/100; skeleton of dog II and horse II above them 
on level - 70/80 

3. W side: skeleton of dog I on level -50/80 cm, horse 
I above it together with other remains of horse, cattle, 
sheep, pig and dog. 

It could be determined from the positions of the 
skeletons of the three dogs (I-III) and the horse (III) 
that the <lead (slaughtered) animals had been thrown 
into the pit before rigor mortis set in. They were not 
placed in the pit: the dogs were thrown in, while the 
large horse was pulled to the edge and then it was slid 
into the pit. The dog chewing marks on the skull of the 
colt (horse IV) indicate that the pit was still open when 
it was filled in to level -90/100 cm. 

The 144.2 cm high, old stallion was a Roman cav
alry horse. The dogs were medium (II, III) and large 
bodied (I) shepherd dogs with watching/ guarding func
tions. 

KOUDELKA 1886 KouDELKA, F.: Das Verhaltniss der Ossa longa zur Skelet thöhe bei <len Saugerthieren. 
Verhandlungen <les naturforschenden Vereines in Brünn 24:1 (1885) 1886. Brünn, 
127-153. 
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1. kép: Érd, Simonpuszta. 9/9 (2008) sz. objektum 

Fig. 1.: Érd, Simonpuszta. Feature no. 9/ 9 (2008) 

2. kép: Érd, Simonpuszta. 9/ 9 (2008) sz. objektum, -90/ 100 cm-es szint 

Fig. 2.: Érd, Simon puszta. Feature no. 9/ 9 (2008) Levei -90 / 100 cm of the pit 
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1 

•• 
3. kép: Érd, Simonpuszta. 9/9 (2008) sz. objektum: 1. sz. kutya. 1: koponya lateralis nézet, 

2: mandibula dext., buccalis oldal, 3: koponya dorsalis nézet 

Fig. 3.: Érd, Simonpuszta. Feature no. 919 (2008), dog no. 1: 1: skull, lateral view, 2: mandibula dext., buccal side, 
3: skull, dorsal view 
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B 

e 

Li . kép: Érd, Simonpuszta. 9/ 9 (2008) objektum. A: Ló 1„ B: Ló Ill. , C: Ló V. , D- E: Ló VI. 

Fig. Li: Érd, Simonpuszta. Feature no. 919 (2008). A: Horse no. 1., B: Horse no. Ill„ C: Horse no. V„ D-E: Horse no. VI. 
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