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BEVEZETÉS

A magyar szürke marhának egykor igen fontos
gazdasági

jelentısége

volt

Magyarországon.

A

ridegtartású, impozáns megjelenéső szarvasmarhát a
18–19. században elsısorban húsáért tartották, majd a
20. század elsı harmadáig igaerıként hasznosított
szarvasmarhafajta

jelentısége

a

mezıgazdaság

gépesítésével végleg megszőnt. Magyarországon a
szürkemarha-állomány nagysága az 1960-as években
kritikus szintre csökkent, de a tudatos tenyésztı
munka következtében napjainkra állománya lekerült a
veszélyeztetett fajták listájáról.
A

biodiverzitás

megakadályozása

érdekében

csökkenésének
elıtérbe

került

az

intenzív, de környezetkímélı gazdálkodás. Olyan
állat- és növényfajokra, fajtákra van szükség, melyek
biológiai ellenálló képessége magas, igénytelenségük
következtében

könnyebben

tenyészthetık,

illetve

termeszthetık, képesek alkalmazkodni a meglévı
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területek természeti, környezeti adottságaihoz, és
mindezek mellett a lehetı legnagyobb termést, illetve
a leggazdaságosabb húsmennyiséget adják.
A magyar szürke marha tulajdonságai alapján
kiváló alany ezeknek az elvárásoknak a teljesítéséhez.
Igénytelensége, ellenálló képessége következtében jól
tőri a ridegtartást, alkalmas a biogazdálkodásra. Olyan
területeken

is

megél,

melyek

csak

legelıként

hasznosíthatók, gabonatermesztésre alkalmatlanok.
Szemet gyönyörködtetı, címeres szarva, impozáns
megjelenése,

valamint

tulajdonságok

mellett,

a
az

fajtában
ezekhez

rejlı

kiváló

kapcsolódó

tudományos és gazdasági lehetıségek kihasználása
miatt is rendkívül fontos, hogy megırizzük ezt a
hungarikumot az utókor számára, és legjobb tudásunk
szerint lehetıségeit használjuk és fejlesszük.
Magyarországon a 19. század végére alakultak
ki a különbözı szarvasmarhafajták küllemi jegyeinek
hivatalos paraméterei. Különbözı idıben és helyen
ismertették a fajták akkori pontos leírását, így több
tanulmányban

olvashatunk

a

szürke

marha

jellemzésérıl is. A gazdasági irodalmon kívül
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törzskönyvekben
megtalálhatók

és
az

küllemi
állatok

bírálatokban

küllemi

jegyei.

is
A

szürkemarha-szarvformák leírása és azok elnevezéseik
ismerete teljesnek mondható, de a szürkemarhakoponyának

a

kraniológiai,

oszteológiai

és

oszteometriai leírása és összehasonlító elemzése
mindmáig hiányzik. Napjainkban a környezet és a
klíma fajtára gyakorolt hatására irányuló vizsgálatok
száma növekszik, de összefoglaló értékelésükre eddig
nem került sor.
Ezek is szerepet játszottak abban, hogy
kutatásaim egyik témájául a magyar szürke marha
oszteológiai tanulmányozását választottam. Ennek
eredményeként készült el 2004-ben az ELTE-n írt
szakdolgozatom (Kırösi 2004c) és jelent meg több
publikációm (Kırösi 2004a, 2004b) a MMM-ben
található szürke szarvasmarha koponyagyőjteményrıl.
A

szürkemarha-koponyák

további

vizsgálatának

eredményeit és a koponyajellemzéseket 2008-ban
önálló

kötetben

ismertettem

(Kırösi

2008).
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Legutoljára a koponyaméretek életkorral történı
változását vizsgáltam (Kırösi 2013).
CÉLKITŐZÉS
Dolgozatomban az egyik legfontosabb kérdéskörnek a
magyar szürke marha kialakulásának csonttani alapon
történı lehatárolását tartom, hogy tisztázott korú
archaeozoológiai

adatok

nyomán

teszteljem

a

különbözı elképzeléseket, hipotéziseket, gondolatokat
a magyar szürke marha kialakulásáról, fejlıdésérıl és
ennek nyomán megpróbáljam rekonstruálni a fajta
megjelenésének idejét és fejlıdésének körülményeit a
Kárpát-medencében.
Ugyanis csak ezen kérdések megválaszolása után
tudjuk feltárni az emberi szelekció (antropogén
tényezı) és a környezet (természeti tényezı) hatásait a
betegségeknek rendkívül ellenálló magyar szürke
marha esetében. Ezeknek a céloknak az elérése
érdekében egyrészt csonttani elemzéseket végeztem a
magyar szürke marha csontmaradványain, másrészt
természeti

környezet

hatásának

vizsgálatához

a
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magyar szürke marha jelenlegi és feltehetıen a
korábbi életterének (Hortobágy, Körös – Maros köze,
Duna – Tisza köze) környezeti elemzését végeztem el.
A jelenkori kraniometriai adatokat összevetettem
régészeti lelıhelyek koponyaméreteivel. Az adatokkal
különbözı szempontból statisztikai elemzéseket is
végeztem az eredmények pontosabb meghatározása
érdekében.
Vizsgálati célok:
1. A magyar szürke történetérıl és eredetérıl elterjedt
különbözı

elképzelések

összefoglalása

és

valóságtartalmának elemzése.
2. A környezeti élıhely megvizsgálásával arra
keresem a választ, hogy az emberi szelekció mellett a
környezeti hatások miként befolyásolják a magyar
szürke marha testfelépítését.
3. A magyar szürke marha elterjedési területének
növényzeti, ökológiai elemzése.
4.

A magyar szürke marha koponyájának és

állkapcsának kraniológiai, oszteológiai leírása.
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5.

A

magyar

szürkemarha-fej

felépítésében

végbemenı kronológiai változások megfigyelése és
leírása.
6. A szürkemarha-koponya összehasonlító vizsgálatai
a

különbözı

koponyatípusokkal

és

különbözı

régészeti leletanyagokkal.
7. A nemek koponyatani meghatározása.
8. A koponyaméretek változásának megfigyelése az
életkor függvényében.
VIZSGÁLATI ANYAG
Vizsgálataimat
Múzeum

a

Magyar

Mezıgazdasági

Állatcsont-győjteményében

található

nagyszámú, a 20. század fordulójáról és az 1960–70es évekbıl, elsısorban a Hortobágy területérıl
származó 108 darab szürkemarha-koponyán végeztem
el, illetve Matolcsi és Szleszareva podóliai fennsíkról
begyőjtött ukrán szürke és vörös sztyeppi marha
koponyagyőjteményeken végzett vizsgálatai adatait
használtam fel.
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A magyar szürke marha fejének felépítésében
végbe menı kronológiai változások megfigyeléséhez
három korszak adatait használtam fel.
1. A 19. század második felébıl származó, Tormay
Béla által közölt szürke marha koponyaméreteket,
valamint a Vörös István által közölt szürke marha
szarvcsapméreteket.
2. A MMM csonttárában található az 1960–70-es
évekbıl származó szürkemarha-koponyák méreteit
(saját adataim).
3. Egy az 1980-as években Remény K. András által
lemért

és

publikált

szürkemarha-gulya

koponyaméreteit.
ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A

szürkemarha-koponyák

és

állkapcsok

leméréséhez J. U. Duerst (Duerst 1926) – A. von den
Driesch által átdolgozott (Driesch 1976) – módszerét
alkalmaztam.

A

méreteknél

von

den

Driesch

sorszámait használtam. A koponyák esetében 53, az
állkapcsoknál 23 csonttani és ún. "nem mérhetı”
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anatómiai bélyeget hasonlítottam össze. A vizsgálati
eredményeket ábrákon, diagramokon ábrázoltam,
valamint

variancia

analízissel

és

linearis

regressziófügvénnyel igazoltam.
A környezettörténeti, paleoökológiai adatokat a
korábban lemélyített, radiokarbon adatokkal tisztázott
korú, és pollenanalitikai, makrobotanikai szempontból
feldolgozott szelvények nyomán készítettem el. A
környezettörténeti feldolgozás során az Alföldön
mélyített,

zavartalan

magfúrásokkal

feltárt,

spóratablettás módszerrel feldolgozott (Berglund –
Ralska – Jasiewiczowa 1986) pollenszelvények
mellett

összehasonlító

céllal

felhasználtam

a

középhegységi régióban lemélyített paleobotanikai
szempontból feldolgozott fúrásokat is. A fúrások
nyomán rekonstruáltam a magyar szürke marha
kialakulásának területein a növényzet változását,
illetve állandóságát.
A legfontosabb pollenanalitikai adatsornak a
Szentkirályon

a

késıközépkori

–

kora

újkori,

feltöltıdött itató mederben 1990-es években feltárt
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14–18. századi pollenanyagot tekintettem. Ugyanis ez
a pollen adatsor közvetlen összehasonlítási alapot
biztosított

a

területen

feltárt

archaeozoológiai

anyagokkal.
Összehasonlítottam az ıstulok és a magyar
szürke szarvasmarha koponyájának kraniometriai
jellemzıit az ıstulok, mint közvetlen ıs elméletének
bizonyítása érdekében.
Árpádkori
állatcsontanyagok

és

törökkori

összefoglaló

régészeti
vizsgálatával

megpróbáltam lehatárolni a magyar szürke marha
középkori megjelenésének idejét.
Különbözı
vizsgáltam

a

statisztikai
szürke

marha

módszerekkel
koponyaméretek

nemenkénti elkülönülését. A méretbeli és morfológiai
varianciát, változatosságot fıkomponens analízissel, a
nemek és származási korok által alkotott csoportok
közötti különbségeket többlépcsıs diszkriminancia
analízissel próbáltam feltárni.
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EREDMÉNYEK
1. Összefoglalásra és tisztázásra kerültek a magyar
szürke marha eredetére vonatkozó elméletek. A késı
középkori és kora újkori állatcsontanyag vizsgálatából
eddig is ismertük, hogy a kis- és a nagytestő
szarvasmarhák jelenléte párhuzamos, de most a
leletanyagból egy majdnem ép primigenius típusú
szarvasmarha-koponya is elıkerült, ami igazolja, hogy
ha kis mennyiségben is, de jelen van a primigenius
marha a szentkirályi állatállományban, mely település
Kecskemét vonzáskörzeteként szerepet játszhatott a
középkori marhakereskedelemben.
2.

Elkészült a 20. századi magyar szürkemarha-

koponyák

általános

oszteológiai

leírása,

méretadatainak felvétele. Ezek a leírások és adatok
régóta

esedékes

hiányt

pótolnak

a

zoológiai

szakirodalomban, és kiváló alapot nyújtanak a késıbbi
zoológiai,

archaeozoológiai

összehasonlító

vizsgálatokhoz. Ezek a kraniológiai adatok segítséget
adnak a régészeti anyagok szarvasmarha típusainak
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elkülönítésében,

a

magyar

szürke

marha

lehatárolásában.
3.

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a

magyar

szürkemarha-koponyák

a

primigenius

jellegeket erısen mutatják, a másik három fı
koponyatípustól jelentısen eltérnek, de néhány egyed
egy-egy tulajdonságában megjelent a rövid szarvú
(brachyceros) és a széles homlokú (frontosus) jelleg
is. Ennek egyik oka lehet a fajtában végbemenı
természetes változás, illetve felléphet a keresztezések
maradványjeleiként is.
4.

A

magyar

szürke

marha

állkapcsáról

megállapítható, hogy méreteiben és arányaiban a
magyar szürkemarha-állkapocs sokkal közelebb áll a
rövid fejő (brachycephalus) fajták méretarányaihoz,
mint a Wilkens által leírt primigeniuséhoz (Wilkens
1885a).
5.

A három különbözı idıszakból származó

szürkemarha-koponyák

összehasonlító

eredményei

hogy

igazolják,

a

vizsgálati

koponyaformák
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változása folyamatos, a koponyaméretek növekedése
pedig fokozatos. Ez a változás kis idıszakon belül is
kimutatható, lassú, de észrevehetı. Már 30 év alatt is
olyan

változások

történek,

ami

kimutatható

a

koponyaméretekben is. Hasonló eredményre jutott az
ukrán szürke és a vörös sztyeppi marha koponyáján
végzett vizsgálataiban Matolcsi és Szleszareva is.
6. A környezeti tényezık hatással vannak az állat
koponyaméreteire is. Szleszareva kimutatta, hogy a
rossz körülmények között tartott ukrán szürke és a
vörös sztyepi marha méreteiben visszamarad, de a
koponyatípusát (primigenius) ez nem változtatta meg.
7.

A magyar szürke és az ıstulok koponyájának

összehasonlítása kimutatta, hogy az ıstulok nem lehet
a szürke szarvasmarha közvetlen ıse.
8.

A középkori archaeozoológiai leletek alapján a

magyar

szürke

szarvasmarha

kárpát-medencei

9.megjelenésének idıpontja nem meghatározható.
A különbözı koponyaméretek és jellemzık
együttes

vizsgálatából

elkülöníthetık.

A

a

nemek

legfontosabb

egymástól
különbségek

jól
a
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szarvcsap és a tülök hosszában, alakjában, a koponya
arányaiban és karcsúságában, a homlokcsonton, az
orrcsont alakjában, és az elcsontosodás mértékében
jelentkeztek. Ezt a különbözı statisztikai vizsgálatok
is igazolták.
10.

Az életkorokat figyelembe véve egyértelmően

kijelenthetı,

hogy

a

különbözı

tulajdonságok

különbözı módon változnak az életkor növekedésével.
23

koponyaméretnél

nincs

változás,

három

koponyaméretben csökkenést, és 20 koponyaméretnél
különbözı mértékő növekedést lehet megfigyelni.
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