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1. BEVEZETÉS
Napjainkban egyre nagyobb az érdeklıdés a korábbi idıkben jelentıs szereppel bíró,
de a 20. század második felére csak csekély számban fennmaradt történelmi háziállatfajták
iránt. Közéjük tartozik a magyar szürke marha is, amellyel az utóbbi idıben egyre több
publikáció, tanulmány, illetve szakdolgozat foglalkozik.
A magyar szürke marhának egykor igen fontos gazdasági jelentısége volt
Magyarországon. A ridegtartású, impozáns megjelenéső szarvasmarhát a 18–19. században
elsısorban húsáért tartották. Az 1880-as évektıl, az extenzív állattartási körülmények
között tartott magyar szürkét igénytelensége és szívóssága ellenére is kiszorították a
nyugatról behozott hús- és tejtermelı fajták (Für, 1970. 273., 275.). Majd a 20. század elsı
harmadáig igaerıként hasznosított szarvasmarhafajta jelentısége a mezıgazdaság
gépesítésével így végleg megszőnt. Ezt követıen az agrárpolitikai döntések nyomán
Magyarországon a szürke marha állomány nagysága az 1960-as években kritikus szintre,
200 tenyésztehénre csökkent (MSZSZTE 1994, 2000; Bodó et al. 2002). Valójában a
magyar szürke marha elsısorban dr. Bodó Imre magyar állattenyésztınek és
agrárkutatónak, valamint munkatársainak köszönheti a fennmaradását, mivel a kifejezett
tenyésztési tiltás ellenére is titokban folytatta a fajta tenyésztését, fenntartását (Bodó, 1968;
1985, Bodó–Mihók, 2003). Az 1960-as évek második felétıl kialakított fajtavédelmi
intézkedések

(géntartalék

képzése,

szigorú

törzskönyvezési

és

bírálati

rendszer

bevezetésére), a tenyésztık körének kiterjesztése, az állami támogatás, a nemzeti parki
szakemberek, gazdák, vállalkozók és a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztık
Egyesülete tevékenysége nyomán mára a fajta létszáma elérte a harmincezer
tenyészegyedet.
A magyar szürke szarvasmarhafajta megmentése az utókor számára több szempontból
is nemzeti kötelességünk. Szemet gyönyörködtetı, címeres szarva, impozáns megjelenése,
valamint a fajtában rejlı kiváló tulajdonságok mellett, az ezekhez kapcsolódó tudományos
és gazdasági lehetıségek kihasználása miatt is rendkívül fontos megıriznünk a fajtát az
utókor számára. Századunkban a demográfiai robbanás következtében egyre nı az
élelmiszer-szükséglet, de a népesség egyre nagyobb térfoglalása következtében a
megmővelhetı területek nagysága csökken. Különféle új betegségek jelennek meg, melyek
ellen csak a folyamatos orvosi, állatorvosi, illetve növényvédelmi eszközök segítségével
tudunk védekezni. Haszonelvő tevékenységével ugyanis az emberiség az elmúlt
évszázadokban jelentıs károkat okozott a Föld élıvilágának. Ennek nyomán a biológiai
sokszínőség, a gyakran emlegetett biodiverzitás az emberi tevékenység hatására
folyamatosan

csökken.

Ennek

felismerése

és

a

biodiverzitás

csökkenésének
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megakadályozása érdekében elıtérbe került az intenzív, de környezetkímélı gazdálkodás.
Mindezek együttes figyelembevétele nehéz feladatot jelent a gazdák, nemesítık, kutatók
számára. Éppen ezek ezen megközelítés nyomán növekedett meg az igény olyan állat- és
növényfajok, fajták iránt, amelyek biológiai ellenállóképessége magas, igénytelenségük
következtében könnyebben tenyészthetık, illetve termeszthetık, képesek alkalmazkodni a
meglévı 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, ellenállóképessége következtében jól tőri a ridegtartást,
alkalmas a biogazdálkodásra. A legeltetés a legkörnyezetkímélıbb tartási mód. Olyan
területeken is megél, melyek csak legelıként hasznosíthatók, gabonatermesztésre
alkalmatlanok. Magyarországon 1,2 millió hektár terület van, melyet legeltetéssel lehetne
hasznosítani. Idetartoznak a nemzeti parkok, természetvédelmi területek is, ahol a legelı
eredeti állapotának megırzése céljából is célszerő lenne a legeltetés (Béri, 2012.). Az
elfogyasztott táplálék ugyanis sok betegség forrása lehet, ezért az egészségre ártalmatlan
élelmiszerek iránti igény egyre nı. A szigorú tartási elıírások következtében a magyar
szürkék nem kapnak tápot, mesterséges és vegyszerezett táplálékot, legeltetésük vegyszertıl
és mőtrágyától mentes legelıterületeken történik, így a fajta húsa megfelel a szigorú
minıségbiztosítási feltételeknek (Béri, 2012. 63–64, 4. és 5. táblázat).
A magyar kormány 2008-ban kezdeményezte az Európai Bizottságnál a magyar
szürke marhahús földrajzi jelzésként történı védett nyilvántartásba vételét, amely 2011-ben
meg is valósult. A primigenius típusú podóliai fajtakörbe sorolt csak természetes növényi
táplálékot fogyasztó magyar szürke marha (1. ábra) legkiemelkedıbb jelentısége a mai
biogazdálkodásban az, hogy garantáltan kergekórmentes hústermelést biztosít a tartása.
Gazdasági jelentısége nem új kelető, mivel a magyar szürke marhának igen fontos
gazdasági jelentısége volt a 17. századtól kezdıdıen, a történelmi Magyarországon már a
13–14. században kialakult marhahús exportban.
Magyarország állati termékek elıállításából eredı környezetterhelése rendkívül
kedvezı, ennek további fenntartásában fontos szerepet játszhat a szürke marha ridegtartása
is. Az EU-tagországok egységes agrárpolitikai elve: „egészséges élelmiszert környezetbarát
módon és hatékonyan” (Glatz, 2003). Ehhez az elvhez kiválóan illeszkedik a magyar szürke
marha tartásmódja.
Tájgazdálkodási, biotermék-elıállítási hasznosítása mellett szerepet játszhat a
turizmusban, különösen a falusi turizmus programjaiban, nemzeti hagyományaink,
értékeink megırzésében, népmővészeti termékeink elıállításában. A magyar szürke marha
4

kiváló alapot nyújt a különféle keresztezési, tenyésztési kutatásokhoz is. A jelenlegi
keresztezési kísérletek eredményei is ezt igazolják. Különbözı genotípusú marhák
keresztezésébıl a magyar tarka x magyar szürke tehenek utódai több szempontból is
felveszik a versenyt más fajták utódaival (Béri, 2012. 4.-5. táblázat). Mindezek együttesen
nemcsak gazdasági fejlıdésünket, hanem hírnevünket is növelhetik egész Európában.
Éppen ezek miatt rendkívül fontos, hogy ezt a hungarikumot legjobb tudásunk szerint
megırizzük, lehetıségeit használjuk és fejlesszük.
Mindezek ellenére a magyar szürke marháról, kialakulásáról, fejlıdésérıl, zoológiai
jellegzetességérıl lényegesen kevesebb ismeret, adat áll a rendelkezésünkre, mint más
szarvasmarhafajtákról. A szürkemarha-szarvformák leírása és azok elnevezéseinek ismerete
teljesnek mondható (Tormay, 1877; Hermann, 1914; Ernst et al 1991; Szıllısy et al. 1994;
Bodó et al. 2002; Pócz, 2002; Pál, 2012), A szarvformák megnevezése nem egységes, a
ritkább szarvállások tenyészterületenként eltérı megnevezéseket kapnak. Mindezek mellett
a szürkemarha-koponyának – a szarvakat hordozó fejvázának – kraniológiai, oszteológiai és
oszteometriai leírása és összehasonlító elemzése mindmáig hiányzik.
Ez is szerepet játszott abban, hogy a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban (a
továbbiakban: MMM) kutatásaim egyik témájául a magyar szürke marha eredetének
kutatását, és oszteológiai tanulmányozását választottam. Ennek eredményeként készült el
2004-ben az ELTE-n írt szakdolgozatom (Kırösi, 2004c). A MMM-ban található
reprezentatív és egyedülálló, az 1960-as, 1970-es években győjtött szürkemarhamaradványok (koponyák, teljesvázak, végtagcsontok) feldolgozásával, a koponyákhoz
tartozó adatok (az élı állat méretei, egészségi állapota, selejtezésének oka, típusa)
megismertetésével a fajta testméretére, alkatára vonatkozó hiánypótló ismereteket szerettem
volna az agrárszakemberek, tenyésztık, régészek, archaeozoológusok számára is ismertté
tenni, mely ismeretek a különbözı irányú, mostani, illetve késıbbi kutatásaikban
nyújthatnak segítséget, és a gyakorlatban is hasznosíthatók lehetnek. Ebbıl a célból készült
el 2001 és 2008 között az MMM szürke marha csontgyőjteményének bemutatása, elemzése
és értékelése (Kırösi 2004a,b, 2007a, 2008, 2013).
2. A KUTATÁS CÉLKITŐZÉSEI ÉS FELADATAI
A magyar szürke marhafajta kialakulásának történetét rendkívüli módon
megnehezíti, hogy a gazdaságtörténeti, történeti, archaeozoológiai, régészeti adatok,
felvetések és a romantikus elképzelések egyaránt keveredtek a publikációkban ( Vörös,
2004, Kiszeli, 2001). Úgy tőnik, a magyar szürke marhához kapcsolódó történeti
kérdésekrıl sokszor úgy publikáltak, jelentettek meg hipotéziseket és gondolatokat, hogy
5

azok mögött nem volt valóságos elemzés, vagy bizonyító erejő archaeozoológiai feltárás.
Így inkább ötleteket, felvetéseket, munkahipotéziseket publikáltak a kutatók, mintsem
analitikus munkákat, vagy analitikus elemzéseken nyugvó szintéziseket.
Éppen ezért dolgozatomban az egyik legfontosabb kérdéskörnek a magyar szürke
marha koponya csonttani alapon történı lehatárolását, a fajtában végbemenı csonttani
változások leírását tőztem ki célul. Valamint azt, hogy tisztázott korú archaeozoológiai
adatok nyomán teszteljem a különbözı, még napjainkban is fel-felbukkanó elképzeléseket,
hipotéziseket, gondolatokat a magyar szürke marha kialakulásáról, fejlıdésérıl és ennek
nyomán megpróbáljam rekonstruálni a fajta megjelenésének idejét és fejlıdésének
körülményeit. A célkitőzésben az vezérelt, hogy a magyar szürke marha kialakulásának és
fejlıdésének történetét ne romantikus elképzelések irányítsák, hanem a tudományos
vizsgálatok vegyék át. Választ kerestem még arra a legfontosabb kérdéskörre is, hogy a
magyar szürke marha fajtajellege a Kárpát-medencén kívül vagy a medencén belül alakult-e
ki. Ez a kérdéskör ugyanis kiemelkedı jelentıségő a magyar szürke marha tenyésztésével,
kutatásával foglalkozó szakemberek számára ugyanúgy, mint a szürke marhát kedvelı
laikusoknak.
Csak ezen kérdések megválaszolása után tudjuk feltárni az emberi szelekció
(antropogén tényezı) és a környezet (természeti tényezı) hatásait a betegségeknek ellenálló
magyar szürke marha esetében. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében egyrészt csonttani
elemzéseket végeztem a magyar szürke marha koponyamaradványain. Elıször a magyar
szürke marhára jellemzı koponyatani sajátosságokat és a koponya típusát határoztam meg,
majd összevetettem a különbözı szarvasmarha-koponyatípusokkal (Wilkens, 1985a,b.,
Keller, 1905: 117.), a magyarországi ıstulok- (Bartosiewicz, 1996a,b, 1999, 2005, 2006,
Bohlken 1958, 1962, Bökönyi,1962, 1972, Jánossy–Vörös, 1981, Lengerken, 1955,
Leithner, 1927, Lehmann, 1949, Vörös, 1985, 1987), valamint az eddig elıkerült 10–18.
századi szarvasmarhaleletekkel (Bartosiewicz, 1995a,b, 2001, 2002, 2004; Kırösi 2007b,
Nyerges–Bartosiewicz 2006; Nyerges 2004a,b; Takáts 2005, Vörös 2000, 2002). Végül
különbözı szempontokból megvizsgáltam a fajtán belüli különbségeket, valamint
megpróbáltam rekonstruálni a koponyán az idık során végbemenı változás, fejlıdés
jellegét.

Ezekhez

a

vizsgálatokhoz

a

MMM-ban

található

szürke

marha

koponyagyőjteményt valamint az eddig már publikálásra került adatokat (Bodó–Reményi,
1986; Bohlken, 1962: 585–586 és 12–15. táblázat; Tormay, 1877: 150; Vörös 2004: 2.
táblázat,) használtam fel.
A fenti eredményeket összevetettem az ukrán szürke és a vörös sztyeppei marha
koponyáján végzett vizsgálatokkal (Matolcsi, 1982, Szleszareva, 1960).
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A természeti környezet hatásának vizsgálatához a magyar szürke marha jelenlegi és
feltehetıen a korábbi életterének (Hortobágy, Körös–Maros köze, Duna–Tisza köze)
környezeti elemzését végeztem el. A környezeti elemzés alapjául a 18–19. századi katonai
térképeknek a már megjelent vegetáció történeti elemzéseit (Bíró, 2006, 2008; Molnár,
2008a,b; Bíró–Molnár, 1998, 2007), valamint a szürke marha tenyésztési centrumokban, a
Hortobágyon, a Duna–Tisza közén, a Körös–Maros közén végzett paleoökológiai
vizsgálatok ereményeit (Sümegi et al. 1999, 2000, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012)
használtam fel. A környezettörténeti elemzéseimmel arra kerestem választ, hogy az
egyértelmően kimutatható emberi szelekció mellett jelentkeztek-e a természeti környezet
hatásai is a magyar szürke marha kiemelkedı testméretének kialakulásában.
Ugyancsak cél volt a magyar szürke marha kialakulásának környezetét
rekonstruálni, illetve bemutatni, hogy milyen környezeti tényezık vehetnek részt ennek a
rendkívüli fajtának a létrejöttében. Ehhez a legújabb paleoökológiai és történeti ökológiai
vizsgálatok (Sümegi et al. 2000, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, Molnár 2009) nyújtottak
segítséget, mert rámutattak arra, hogy a magyar Nagyalföldön, a magyar szürke marha
kifejlıdésének fı területén a száraz és nedves legelık, a szikesek és a löszsztyeppek,
valamint az erdıssztyepp vegetáció nem a folyószabályozás nyomán, a 19. század második
felétıl alakult ki, hanem mind a prehistorikus, mind a történelmi idıkben a növényzet döntı
részét alkotta. Már az ókor, a középkor folyamán és az újkor kezdetén – így a magyar
szürke marha kialakulásának környezetében – is jelen voltak azok a nedves és száraz
legelık, szikes és sztyepp régiók, ártéri legelık, amelyek ennek a fajtának legeltetı
gazdálkodásában, a ridegtartásban alapvetı szerepet játszottak.
3. KUTATÁSI MÓDSZER
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 (2.ábra). A fúrások nyomán rekonstruáltam a magyar szürke marha
kialakulásának területein a növényzet változását és ennek nyomán rajzoltuk meg a
növényzet hatását a fajta kialakulásában. A legfontosabb pollenanalitikai adatsornak a
Szentkirályon a késı középkori –kora újkori, feltöltıdött itató mederben 1990-es években
feltárt 14–18. századi pollenanyagot tekintettem (3. ábra). Ugyanis ez a pollenadatsor
7

közvetlen kapcsolatot biztosított a területen feltárt archeozoológiai anyagok és a Kárpátmedence akkori növényzete között.. Az egykori növényzet rekonstrukciójára felhasználtam
a történelmi térképeket, elsısorban az elsı (1782) és második (1869) osztrák katonai
térképeket is. A történészek által publikált gazdaságtörténeti adatokat, történelmi képeket, a
Kárpát-medence szarvasmarha tartására, kereskedelmére vonatkozó publikált adatokat is
összegyőjtöttem és idırendi sorrendben elemeztem.
Az egyik legfontosabb kérdéskörnek a régészek, zoológusok és archaeozoológusok
által feltárt csontanyag (Bartosiewicz, 1995a, 1996a,b, 2000, 2001; 2002; Bartosiewicz–Gál
2004; Bodó–Reményi, 1986; Kırösi, 2004a,b,c, 2007, 2008; Nyerges, 2004a,b; Nyerges–
Bartosiewicz, 2006; Vörös, 2000, 2002, 2004) feldolgozásának bemutatását, és a
történelmi, környezettörténeti adatokkal közös értékelését tartottuam. Ezen adatok nyomán
lehet ugyanis természettudományi alapokon megrajzolni a Kárpát-medencében a magyar
szürke fajtának a kialakulási lehetıségeit (Vörös 2002, 2004).
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a mai magyar szürke marha állomány sem
homogén, több típusa (kismérető, igás, tejelı, nagyüzemi, lásd. 6.7. fejezet 22. oldal)
alakult ki. A kis testő szürke marha típus marmagassága szinte teljes mértékben elkülönül a
magyar szürke marhára jellemzı átlagtól. Ugyanakkor valamennyi típusra jellemzı a
hosszúszarvúság, és a szarvcsap és a koponya méretei elkülönülnek más, a középkorban a
Kárpát-medencében tartott rövidszarvú szarvasmarha típustól. Ennek nyomán közelebb
kerülhetünk a magyar szürke marha kialakulásának kezdeteihez.
4. A MAGYAR SZÜRKE MARHA KIALAKULÁSÁRÓL ALKOTOTT EDDIGI
HIPOTÉZISEK ÉS EREDMÉNYEK
A ridegtartású magyar szürke marha kialakulásának és fejlıdésének megértéséhez
meg kell értenünk azokat a történelmi, gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek a
középkor végén és az újkor kezdetén a Kárpát-medencében és Európában zajlottak.
Egyrészrıl a 12–14. század folyamán a lakosság létszáma megkétszerezıdött (1151 körül
12-15 fı esik egy km2-re, a 14. század közepére ez a szám min. 25 fı/km2-re emelkedett),
ezáltal új városok jöttek létre (Henning, 1973), másrészrıl a 14–15. században a városok
fejlıdése felgyorsul az itáliai, osztrák és német területeken. Ennek következményeként
ezeknek a városoknak a húsimportja rendkívüli módon megemelkedett (Dahlhede, 1992;
Vangerow, 1986, 2006; Makkai, 1971). Mivel ezekhez a városokhoz legközelebb a
történelmi, királyi Magyarország helyezkedett el, nem véletlen, hogy a fizetıképes kereslet
nyomán a húsállattartás jelentıs mértékben megemelkedett a Kárpát-medence centrumában,
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a magyar Nagyalföldön, a külsı állattartó övezetben (Bellon, 1996; Gaál, 1966; Vadáné,
2000).
Ez a húsállattartás, elsısorban az árutermelı szarvasmarhatartás adta a fı hajtóerejét
a térség agrárövezeti átalakulásának, a mezıvárosok, valamint a szállítási és kereskedelmi
útvonalakon elhelyezkedı városok fejlıdésének (Bácskai, 1965; Bellon, 1996; 2003, Dám,
1995; Paládi-Kovács, 1993). Ezt a nyugatra és Észak-Itáliába (Duboi, 1979, Pickl, 1979,
1988., Tremel, 1970: 69;) irányuló kereskedelmi folyamatot az oszmán birodalom
hódításai, és Kárpát-medencében történt berendezkedése sem törte meg (Tremel 1970: 69;
Vass 1972). Sıt a katonai hadjáratok és a jelentısebb településekre menekülı lakosság
következtében megnövekedett létszámú magyarországi mezıvárosok körül kialakult
elnéptelenedett területeken is egyre jelentısebb mértékővé vált a ridegtartású, legeltetı
állattartás (Bellon, 1996, 2003).
Jól mutatja a török kori marhakereskedelem jelentıségét, hogy csak az egyik átkelı
helyen, Vácon 1563-ban több mint 30 ezer szarvasmarhát, Érsekújváron több mint 84 ezer
ökröt hajtottak át, Nürnbergbe pedig évente 70 ezer marhát hajtottak (Bartosiewicz, 1995a,
2003; Kırösi, 2004a,b,c; Prickler, 2004). Sıt a 13.–14. században kialakult, igen jelentıs
marhakereskedelem (4. ábra) a virágkorát éppen a török korban a 16–17. században élte,
amikor évente több mint 200 ezer szarvasmarhát hajtottak a Kárpát-medencébıl ezekbe a
nyugat-európai, itáliai városokba (Makkai, 1971: 494; Dám, 1995; Dahlhede, 1999; Pickl
1973, 1988.). A kiemelkedı vám- és adótételt jelentı szarvasmarha kereskedelem olyan
jelentıségő volt, hogy az osztrák és oszmán hadban álló felek is megegyeztek egymás
között a támogatásáról és levélváltások történtek a marhakereskedelemrıl a hadviselı felek
között (Bocsor, 1960).
A történészek, a szürke marhával foglalkozó kutatók úgy gondolták, hogy ebben a
jelentıs tömeget alkotó, legmagasabb birodalmi szinteken is támogatott szarvasmarha
kereskedelemben már fontos tényezıt jelenthetett a 14–15. században a magyar szürke
marha is (Bodó, 1968, 2000). Városi oklevéltárak elıször a 16. században (Ausburg: 1578,
Nürnberg: 1571), 1526-ban nevezték meg a magyar szarvasmarhát, mint kiváló húst adó
fajtát (Motika, 2004; Dahlhede, 1992), Ehhez viszont bizonyítani kell, hogy ez a fajta ekkor
már megjelent és részese volt ennek a 14. században megindult kereskedelemnek.
Magyarországi vámrendelkezésekben, vámtételek jegyzékében már 1288-ban (Gyırffy,
1987; Vörös, 2000), 1365-ben (Paládi-Kovács, 1993) és 1372-ben (Nyerges, 2004a)
szerepeltek nagy testő (magnis bous) szarvasmarhák, de jelenlétük az írásos források
alapján

annyira

esetleges

lehetett,

hogy

ennek

nyomán

tömeges

nagy

testő

szarvasmarhatartásra és annak pontosabb minıségére nem következtethetünk. Jellemzı,
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hogy ebben az idıben készült képanyagban is csak a rövid szarvú, kismérető szarvasmarhák
jelentek meg (Nyerges–Bartosiewicz, 2006). Éppen ezért kiemelkedı jelentıségő az a
kérdéskör, hogy a szürke marha kialakulása mikor és hol történhetett.
A magyar szürke marha kialakulásáról igen jelentıs számú hipotézis született. Jelen
tanulmányban nem kívánom felsorolni ezeket az elképzeléseket, mivel a magyar szürke
eredetére vonatkozó elképzelések kritikáját Vörös István (Vörös, 2004) elvégezte.
Munkájából fontosnak tartom kiemelni, hogy „[...] az elméletek döntı többsége azonban
abban megegyezik, hogy […] Magyarországon nem »eredeti fajta«, azaz valamelyik
népcsoporttal került a Kárpát-medencébe. […] A »moldvai« marhát a 16. századtól, a
»podóliai« marhákat a 18. századtól hajtották Magyarországra, illetve az országon keresztül
Dél- és Nyugat-Európa felé. Az Alföldre behajtott podóliai marha számára ideális ökológiai
környezetbe került, ahol fajtájának legkiválóbb képviselıjévé fejlıdött. […] Ennek a
podóliai, korábban »darvasnak«, majd a 20. században »szürkének« elnevezett – fej- és
testalkata alapján egyértelmően primigenius típusú – szarvasmarha fajtacsoportnak a tagjai
tekinthetık

a

magyarországi

»szürkemarha«-állomány

18.

századi

elıdjének

és

alaptípusának. Ezt látszik igazolni a 18–18/19. századi csontleletek mellett azok a 18.
század végérıl, a 19. század elejérıl származó illusztrációk is, amelyeken […] elıször
jelennek meg a mai szürkemarha szarv-, és testalkat jellegzetességeit mutató ábrázolások.”
Néhány makacsnak tőnı elképzelést mégis röviden megemlítek, melyekkel a
késıbbi vizsgálataimban foglalkozni fogok.
A hipotéziseket alapvetıen háromféle módon lehetett csoportosítani, az elsı
csoportba tartozó elképzelések szerint a magyar szürke marha a Kárpát-medencén kívül, a
másik hipotézis csoport szerint a Kárpát-medencén belül alakult ki, a harmadik az ún.
diffúziós elmélet, mely az elızı kettı kombinációjával jött létre.
Az elsı csoportba tartozó, ún. „importáló” hipotézisek egyike szerint a honfoglaló
magyarok hozták magukkal ezt a fajtát a kelet-európai területekrıl a Kárpát-medencébe.
Már az elsı történeti magyarországi állattani munkák is ezt feltételezték (Kubinyi, 1859;
Tormay, 1877, 1887, 1893; Brummel, 1900). Ennek ellent mond, hogy a honfoglalás kori és
kora középkori szarvasmarha anyagban a brachyceros típusú, rövid szarvú, kis
marmagasságú csontanyag abszolút domináns (Matolcsi, 1968, 1982).
Hasonló hipotézisnek tekinthetjük, hogy a honfoglaló magyarok a nyugat- és déleurópai hadjárataik, kalandozásaik során hozták magukkal az ott jelenlévı, nagy szarvú
primigenius típusú marhát, és így került a magyar szürke ıse a Kárpát-medencébe (Ferencz,
1976). Az archaeozoológiai adatok alapján ez az elképzelés teljesen tévesnek bizonyult,
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nem ismeretes ebben az idıszakban nyugat-európai és dél-európai területen elterjedt
hosszúszarvú, nagytestő szarvasmarha-populáció.
A szürke marha kialakulásának másik nagy elméleti csoportját a Kárpát-medencei
kialakulás elmélete alkotja. A kérdéskörrel foglalkozó kutatók szerint, a magyar szürke
marhát a magyarság a Kárpát-medencében található ıstulokegyedekbıl helyben
tenyésztette ki (Jankovich, 1967; Hankó, 1940). Ezzel szemben az archaeozoológiai
vizsgálatok azt bizonyították, hogy a Krisztus utáni 7. századtól az Kárpát-medencében élı
vad ıstulok csordák létszáma rohamosan csökkent, és a középkor folyamán, a 11. századra
a faj ki is halt ezen a területen (Matolcsi, 1968; Vörös, 2004). Az ıstulok utolsó (9–10. sz.)
nagyszámú Kárpát-medencei elıfordulása Mosaburg – Zalavárról ismert (Vörös, 1985), így
hiányzott a tenyésztéshez szükséges alap. Emellett tudatos tenyésztés esetében, a helyben
talált vagy bármelyik csoport által magával hozott ısbıl relatíve gyorsan jelentıs számú,
tömegesen megjelenı állatállomány alakítható ki. Ennek archaeozoológiai bizonyítékai
eddig még nem kerültek elı. Az ıstulokkal történı keresztezésnek mond ellent az is, hogy
Maróti-Agóts Ákos

vizsgálatai alapján (Maróti-Agóts, 2010) a mtDNS szekvenciák

genetikai távolsága azt mutatja, hogy nem a kihalt európai ıstulok háziasításával alakultak
ki az európai szarvasmarhák, hanem egy másik közel-keleti ıstıl származnak. Ugyanerre a
megállapításra jutott Ruth Bollongino is DNA vizsgálataiban (Bollongino, 2005).
Vizsgálatai arra is irányultak, hogy lehetséges-e egy késıbbi szórványos keresztezés az
ıstulok és az európai szarvasmarha között. Ezek a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy ha volt
is, olyan kis mértékő lehetett, hogy nem maradt nyoma a recens szarvasmarhapopulációban. Az a tanulmányból nem derül ki, hogy milyen fajták szerepeltek a recens
kontrollanyagban. Ez azt is jelenti, hogy nem az ıstulokkal való helyben történt
keresztezésbıl alakult ki a magyar szürke szarvasmarha.
Az archaeozoológiai elemzések és számítások vezettek el a magyar szürke marha
ısének harmadik megközelítéséhez, a diffúziós hipotézishez (Bökönyi, 1961; Matolcsi,
1968; Vörös, 2000, 2004.). Ezen elképzelés szerint a tatárjárást, a 13. századot követıen a
kunok által a kelet-európai területekrıl behozott szarvasmarhák között jelenhettek meg a
primigenius típusú podóliai fajtakörbe sorolható magyar szürke marha ısei (Bökönyi, 1961;
Matolcsi 1968). Bár napjainkban ez az elmélet az egyik legelfogadottabb (Bodó, 2000,
2001), de komoly gondot jelent, hogy az eddigi elemzések nyomán a 14–15. században
csak kis számban jelentkezett a nagy testmérető szarvasmarha csontanyaga (Nyerges,
2004a,b; Nyerges–Bartosiewicz, 2006), és hiányoznak azok a nagyobb mérető szarvcsappal
rendelkezı, primigenius típusú koponyatöredékek, melyekbıl feltételezhetı, hogy a mai
szürke marhára jellemzı hosszú szarvú fajta kialakítható lett volna. Ennek a csontanyagnak
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a legjelentısebb problémája az, hogy csupán a marmagasság alapján nem lehet eldönteni,
brachiceros vagy primigenius típusú állatról van-e szó, és így ez önmagában nem elegendı
ahhoz, hogy a magyar szürke szarvasmarha ısének vegyük. Ennek a típusnak a megjelenése
szükséges a szürke marha kialakulásának kezdetéhez. Ugyancsak problematikus, hogyha a
kunok hozták be a magyar szürke marha ısét, akkor a 14. század végére, már ennek a
nagytestő, szürke marhára jellemzı típusnak kellett volna a dominánsnak lenni legalább az
Alföld szarvasmarha-csontanyagában.
Éppen ezért kiemelkedı jelentıségő a Duna – Tisza közén, egy 14. században
kialakított kun szállásterületen, Szentkirály településen végzett, több mint két évtizedet
átívelı régészeti ásatás (Pálóczi Horváth, 1976, 1986, 1989, 1992, 1998, 2000, 2002).
Ugyanis a kunok szállásterületén feltárt település a XIV. századtól a törökkor jelentıs részét
átívelve (túlélve) egészen a 17. századig tartó idıhorizontban, azaz a magyar szürke marha
kialakulásának

és

fejlıdésének

feltételezett

idıszakában

tartalmazott

értékelhetı

archaeozoológiai, közte szarvasmarha csontanyagot (Kırösi, 2007b, Nyerges, 2004a,b;
Nyerges-Bartosiewicz, 2006, Takács, 1989.).
A szentkirályi ásatásokról elıkerült több ezer állatcsont zömét, közel felét a
szarvasmarha alkotta. A vizsgálat alá vont szentkirályi terület a középkori Magyarország
egyik szarvasmarha-tenyésztést és -kereskedelmet irányító mezıvárosi központjának,
Kecskemétnek a közvetlen irányítása alatt állt, a város határához tartozó falvak egyike volt.
Így a csontanyagon keresztül a kereskedelembe, talán a távolsági kereskedelembe
bekapcsolt szarvasmarha anyag hátterét is sikerült feltárni (Nyerges–Bartosiewicz, 2006).
Kecskemét környékének, benne Szentkirálynak jelentıs török kori szarvasmarhatartását az
írásbeli források, a török adóösszeírások, defterek is alátámasztják (Káldi-Nagy, 1985).
A feltárt csontok archaeozoológiai elemzése azt mutatja, hogy kismérető és
nagymérető szarvasmarhák együttesen alkották a török kori szentkirályi szarvasmarhaállományt. A marmagasság-számítások azt mutatják, hogy Szentkirály település kora újkori
gazdálkodásában a 16–17. században megtalálható a nagyobb testmérető szarvasmarha is,
melynek marmagassága 1315-1361 mm. Nyerges Éva és Bartosiewicz László szerint a
szentkirályi marhák a mai szürke marhákhoz alkatilag hasonló, de kisebb testméretőek
voltak (Nyerges, 2004a,b; Nyerges–Bartosiewicz, 2006). Ennek megállapításához
véleményem szerint nem elégségesek a marmagasság- és standardérték-számítások.
Természetesen ennek alapján még nem tekintik ezt a középkori alakot a mai fajta közvetlen
elıdeinek (Nyerges, 2004a,b; Nyerges–Bartosiewicz, 2006). Pálóczi Horváth András
(Pálóczi, 1976) és Nyerges Éva (Nyerges, 2004b) közölt egy töredékes koponyát is, melyet
a szarvcsap méretei és a fejél hossza alapján a primigenius típusba sorol. A koponya
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rendkívül töredékes, csak az occipitalis rész került elı a szarvcsaptöredékekkel és a frontale
fejéli részével. A frontale többi része és az arckoponya teljes egészében hiányzik. A
lelıhely objektumaiból azóta elıkerült egy újabb primigenius koponya (108. objektum). Ezt
leszámítva az eddig elıkerült szentkirályi koponyák a brachiceros típusba tartoznak. A 108.
objektum koponyatöredéke majdnem ép, de sajnos pont a fejéle és szarvcsapjai hiányoznak,
ami komoly hátrányt jelent a szürke marhával való összehasonlítás szempontjából. A
koponya megjelenésében nagyfokú hasonlóság figyelhetı meg a mai szürke marha
koponyák formájával (5. ábra). A koponya egy idıs tehéntıl származott. Fogazata igen
kopott, rajta hullámos fogkopás figyelhetı meg. A koponya részletes leírását a mellékletben
a koponyaleírások után ismertetem (lsd. 382. oldal). Méreteiben még a legkisebb magyar
szürke koponyától (1. táblázat) és a MMM győjteményében található egyetlen ukrán szürke
koponya méreteitıl is elmarad. A koponyaméretekbıl kiszámoltam ugyanazokat az
arányokat, mint a szürke marhánál (2. táblázat), és ezeket megvizsgálva megállapítható,
hogy a legtöbb esetben beleesik a szürke tehenek méretarányaiba (pl. 3, 17, 30, 35
méretek), de több esetben attól eltér (pl. 12, 20, 40 méretek). A méretek egy részében a
primigenius típusú tehenek mérettartományához van közelebb (pl. 12, 17, 20 méretek).
Összességében elmondható, hogy a 108. gödör marhakoponyájának arci része, fogsora
arányaiban kissé hosszabb, occypitalis része kissé szélesebb és magasabb, valamint a
frontale része keskenyebb, mint a magyar szürkénél. Az állkapocs méretei szintén kissé
lemaradnak a magyar szürke tehenek állkapocsméreteitıl (3. táblázat). Arányaiban mind a
rövid hosszban (1), mind az oralis hosszban (11) a magyar szürke marha ökrök arányaihoz
hasonlít a legjobban. Az állkapocs ennél a koponyánál is kevésbé hasonlít a primigenius
típus állkapcsához, sokkal inkább a rövidfejő marhatípuséhoz (6. ábra). Az 1985-ben feltárt
objektum az ásató régész, Pálóczi Horváth András szóbeli közlése alapján 15–16. századi,
és a gödörben egy szarvasmarha teljes váza volt. A koponyához tartozó csontvázrészek
elvesztek, így az állat marmagassága nem állapítható meg, ami szintén fontos lett volna a
magyar szürke marhával való kapcsolat szempontjából. A koponya jelenléte azonban
igazolja, hogy a lelıhely környékén jóval a kunok betelepedése után megjelent a
primigenius típusú szarvasmarha. Hogy ebbıl a kistestő primigenius fajtából mozdult-e el a
tenyésztés a kereskedelmi igények hatására a hajtásra alkalmasabb, szívósabb, nagyobb
testmérető szarvasmarha irányába, ezt csak a hajtóutvonalak, vásárvárosok, átkelıhelyek
tervásatásaival lehetne bizonyítani.
Jelenlegi ismereteink, az archaeozoológiai leletek, különféle illusztrációk és a
gazdaságtörténeti szakirodalom alapján a magyar szürke marha ıse a 16–18. század között
kezdetben Moldvából, majd késıbb a 18. században Podóliából, a Kelet-európai síkság
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peremérıl származhatott (Vörös, 2004). Az adatok alapján a kelet-európai eredető,
primigenius típusú podóliai marha behozatalára azért volt szükség, mert az intenzív itáliai,
osztrák és német kereskedelem, valamint a pusztító állatjárványok (Szepes (Schütz), 1942:
10.) következtében a történelmi Magyarország (Magyar Királyság) területén hiány alakult
ki a nagyobb mérető, lábon hajtható, kereskedelemben felhasználható húshasznosítású
marhából. Ennek a podóliai, korábban „darvasnak”, „fehérnek”, majd a 20. században
„szürkének” elnevezett – fej- és testalkata alapján egyértelmően primigenius típusú –
szarvasmarha fajtacsoportnak a tagjai tekinthetık a magyarországi „szürke marha”állomány 18. századi elıdjének és alaptípusának, közvetlen ısének (Vörös, 2004). A
podóliai marha az alföldi környezetben, a ridegtartás és tudatos tenyésztési szelekció
nyomán átalakult, rendkívül ellenálló, nagy testmérető, lábon hajtásra és jelentıs távolsági
kereskedelemre is alkalmas fajtává vált.
Az impozáns mérető, igavonásra, szántásra használt, 1 tonnát is elérı magyar szürke
marha ökröket a mezıgazdaság gépesítése, a fajtát pedig a tej- és vegyes hasznosítású
szarvasmarha-fajták elıtérbe kerülése szorította háttérbe. Ez a folyamat egészen az 1960-as
évek végéig tartott, amikor a fajtavédelmi intézkedések nyomán a folyamatot
megfordították, és a tradicionális fajták megırzésében elkötelezett gazdák és a nemzeti
parkok szakemberinek erıfeszítése nyomán a magyar szürke marha állomány folyamatos
növekedésnek indult (Bodó, 2000, 2001).
A fajta kialakulásának kérdéséhez érdemes megismernünk a magyar szürke marha
kialakulásának, a Magyar Alföldnek a holocén kori és elsısorban késıközépkori, újkori
környezeti hátterét.
5. A magyar szürke marha kialakulásának környezeti háttere (az alföldi környezet)
Az

alföldi

környezetrıl,

a

magyar

szürke

marha

kialakulásának

helyérıl

és

legelıterületének döntı részét alkotó pannon erdıssztyepp növényzet kialakulásáról, az
egyes, a magyar szürke marhának táplálékul szolgáló növény megjelenésérıl igen sok
hipotézist fogalmaztak meg a botanikusok (összefoglalóan lásd a kérdéskört: Molnár 2007,
2008a,b, 2009). A hipotézisek mellett az egyre jelentısebb számú pollenanalitikai
(Magyari, 2002, 2011, Magyari et al. 2010), makrobotanikai (Jakab et al. 2004; Sümegi et
al. 2011), fitolit elemzés (Persaits – Sümegi, 2011), azaz az egykori vegetáció korrekt
rekonstrukciójához szükséges paleobotanikai adatok összesítése (7. ábra) nyomán sikerült
modellezni az elmúlt 20-30 ezer év, benne a késı középkori és újkor kezdeti alföldi
növényzetet (Sümegi et al. 1999, 2005, 2006, 2012). Az eddigi vizsgálati eredmények
alapján az erdıssztyepp növényi szerkezet már a jégkor végén kialakult és mintegy 16 000
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ezer naptári évvel ezelıtt megindult a melegkedvelı szubkontinentális és szubmediterrán
erdıssztyepp-elemek visszatelepülése és migrációja a medence centrumába (Sümegi, 2005,
2012; Sümegi et al. 1999, 2005, 2006, 2012). Úgy tőnik, hogy a napjainkban is jellemzı,
legeltetés szempontjából kiemelkedı jelentıségő száraz és nedves gyepekre jellemzı
szikes, sztyepp és erdıssztyepp fajok döntı része több mint 12 ezer éve már jellemzı volt
az alföldi vegetációra (Sümegi et al. 2012). A holocén kezdetén az alföldi erdıssztyepp és
benne a szarvasmarha ısének az ıstuloknak a populációi természetes környezetben
fejlıdhettek, de mintegy 8000 naptári évvel ezelıtt megjelentek az elsı termelı
gazdálkodást, benne állattenyésztést folytató neolit közösségek (Bánffy et al. 2010; Whittle,
2007) és ennek nyomán az alföldi környezet fokozatosan átalakult (Willis et al. 1995; 1997,
Willis 20007; Sümegi, 2012; Sümegi et al. 2012).
Ez az átalakulás felgyorsult a késı rézkori–kora-bronzkori kurgán (Pit grave) kultúra
közösségeinek betelepedésével (Sümegi et al. 2012) és úgy tőnik, hogy a jégkor végén, a
holocén kezdetén kialakult mozaikos szerkezető alföldi növényzetet ez a kultúra
hasznosította elıször kiterjedt külterjes állattenyésztésre. A legelıterületek terjedését a
legeltetés nyomán terjedı gyomok a szikes, löszsztyepp és erdıssztyepp területeken történı
elıretörése is jelzi (Magyari et al. 2010; Magyari, 2011). Ezeknek a gyomoknak az igen
jelentıs aránya figyelhetı meg a középkori, késıközépkori és újkori szintek paleobotanikai
elemzése nyomán is és egyértelmően jelzik, hogy az alföldi rét- és legelıgazdálkodás már
jelentıs mértékben befolyásolta az eredeti természetes vegetációt. Kiemelkedı jelentıségő
ebbıl a szempontból a szentkirályi területen végzett, 14–18. század között feltöltıdött
itatóhely rétegsorának pollenanalitikai elemzése (3. ábra), mert gyomokban gazdag,
antropogén hatású ürmös füves sztyepp jelenlétét rekonstruálhattuk a szarvasmarhadominanciával jellemezhetı, elsısorban állattartásra berendezkedett kun település
környezetében. (Bodor–Sümegi, 1999; Sümegi et al 2002.). A szentkirályi pollenanalízis jól
kimutatja, hogy a lágyszárúak együttes aránya meghaladja a 70 %-ot, és a lombos fák és
cserjék aránya igen alacsony (7 % alatti).
Napjainkban végzett vizsgálatok alapján a magyar szürke marha gyephasznosításában az
ıshonos nedves, száraz szikes és löszsztyepp, erdıssztyepp területeken élı növények és a
gyomelemek egyaránt szerepelnek (Vinczeffy, 1993; Tóth, 2004). Sıt, a szürkemarhalegelık botanikai felmérése nyomán egyértelmően megállapítható volt, hogy a legeltetés
nyomán a legelı területeken jelentıs mértékben terjedtek a természetes gyepalkotó elemek,
elsısorban a főfélék (Molnár, 1992; Penszka et al. 1998). Úgy tőnik, hogy a magyar szürke
marha csordák kiválóan pótolják az ısüknek, az ıstulokcsordáknak (valamint a kora
holocén során még az Alföldön élt vadló- és bölénycsordáknak) a hatását, és rágásuk,
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taposásuk révén stabilizálják a sztyeppei–, erdıs sztyeppei környezetet az Alföld területén
(Sümegi et al. 2000).
Az eddigi adatok alapján ez a szarvasmarha típus kiválóan hasznosítja az alföldi
árterek és azok peremén lévı nedves és száraz legelıként hasznosított, mocsarakból, szikes
mocsarakból, száraz gyepekbıl és erdıssztyepp területekbıl álló mozaikos növényzeti
rendszert, amelynek szerkezete és növényzeti készlete már a jégkor végén és a holocén
kezdetén kialakult (Sümegi et al. 2012). Így egyrészt növényzeti oldalról az utolsó 12 ezer
év során semmilyen akadálya nem volt ezen fajta kialakulásának, azaz a növényzeti
összetétel nyomán idıben nem lehet lehatárolni a magyar szürke marha kialakulásának
idejét, mivel az folyamatosan rendelkezésre állt. Másrészt egy igen erıteljes, természetes,
az egykori ıstulok és emberi termelı hatástól mentes növényzeti rendszerre jellemzı
szimbiózis figyelhetı meg a magyar szürke marha és az általa legelt gyepek fajkészlete
között. Mindezen adatok ellenére pontosan a környezettörténeti adatok, a nagyállattartó
szarmata, avar és kun közösségek tájromboló hatásai (Kiss et al. 2006; Sümegi, 2001)
nyomán a magyar szürke marha állomány és a gyepgazdálkodás kapcsolatára érdemes
odafigyelni, mert a rét–legelı gazdálkodásban mind a legelı, mind a kaszáló területnek
regenerálódnia kell. Kíméletes legeltetéssel a terület megırzi eredeti állapotát, és megóvja a
területet az elgyomosodástól is (Béri, 2012: 61).
Ugyanakkor a magyar szürke marha kialakulásában és fejlıdésében nemcsak a
növényzet, hanem az itatásra használt víz és legelıterületek talaja, annak só- és
elemösszetétele legalább ugyanolyan fontos szerepet játszott (Bodó et al., 2002). Ma már
környezetbiztonsági okokból a folyóvízbıl itatása a magyar szürke marhának nem
engedélyezett (Bodó, 2009), ezért az ásott kutakból kiemelt, elsısorban hidrokarbonátos
talajvízbıl oldják meg a nyáron állatonkénti 50-100 literes, télen 25-50 literes, jelentıs
vízigényt. A magyar szürke marha kifejlıdésénél és a késıközépkori–újkori kereskedelmi
célú hajtásánál is ez a tényezı jelentette a legjelentısebb problémát, a két legelés, itatás
között a csordáknál 12-14 km-ként kellett biztosítani az igen jelentıs mennyiségő itatóvizet
és pihenı helyet (Bellon–Kútvölgyi, 2001). A kereskedelmi útvonalak így inkább egy igen
széles sávot, naponta 10-20 hektárt lefedı területet jelentettek, ahol a legelı állatok
átvonulása nyomán főbérletet kellett fizetni és az ivóvizet biztosítani.
Összességében a magyar szürke marha kialakulásának környezetérıl, a középkor
végi és újkor kezdeti alföldi környezethez alkalmazkodásáról egyértelmően megállapítható,
hogy ez a fajta remekül hasznosította a szikes és csernozjom talajokon kifejlıdött, mozaikos
szerkezető nedves és száraz gyepeket, valamint a mocsaras területeket. A valószínőleg
podóliai származású magyar szürke marha az alföldi környezetben átalakult, igen jelentıs
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húshozamú, szívós, távolsági kereskedelemre és igavonásra egyaránt alkalmas, alföldi
környezetet kiemelkedıen jól hasznosító fajtává vált, amit az ember szelektáló
tevékenysége jelentısen segített.
6. A MAGYAR SZÜRKE MARHA KÜLLEMI JEGYEINEK ÉS FEJÉNEK
„TENYÉSZTİI” JELLEMZÉSE
Magyarországon a 19. század végére alakultak ki a különbözı szarvasmarhafajták
küllemi jegyeinek hivatalos paraméterei. Az országos Magyar Gazdasági Egyesület 1858ban nyitotta meg az elsı országos törzskönyvet (OMGE 1876. 53.), és ezzel egyidejőleg
elrendelte az ország összes állattenyészetének statisztikai felmérését (OMGE 1876. 3.) is. E
felmérés során összeírásra kerültek a hazai szürke marha gulyák is. A törzskönyvezés
alapszabályait és a magyar szürke szarvasmarha gulyák ismertetését így 1876-ban, az
Állattenyésztési füzetek 1.-ben tették közzé. A 19. század végén és a 20. század elsı
harmadában több, különbözı helyen ismertették a fajták akkori pontos leírását és
standardját (Leibiczer 1834; OMGE 1876; Tormay 1877, 1887, 1893, 1901; Brummel
1900; Hreblay 1910; Sperker 1910, Szász 1910; Wellmann 1923; Meissner 1929; Tóth
1931, 1936; Piácsek 1934; Wellmann 1938; Kerékgyártó 1941; Magyari 1941), így több
tanulmányban olvashatunk a szürke marha jellemzésérıl is. A gazdasági irodalmon kívül
törzskönyvekben és küllemi bírálatokban is megtalálhatók az állatok küllemi jegyei. (Zoltay
1905; Szendrey 1984).
A következıkben a küllemi leírásokból a fejre és a szarvakra vonatkozó adatokat
ismertetem kronológiai sorrendben és a következı alfejezetekben kiemelten bemutatom a
ma már kevésbé ismert korai feldolgozások eredményeit és megközelítéseit is.
6.1. Tormay Béla: „A szarvasmarha és tenyésztése” (Tormay 1877: 34–43)
„Nem csak az ivar szül az állatok fejét illetıleg különbségeket, hanem a fajták szerint
a fej szintén eltérı. [...] Hazai marhánkon a tarkó erıs, csontalapja szilárd és ez nem
térimés, de szívós izmokkal borított, oldalt kis lejtıt alkotva elnyúltan megy át a nyakba
olyannyira, hogy ennek irányvonala a fej irányvonalával körülbelül 110 fokú szöget képez.
A fej-él széles, de nem vastag és a két szarv közötti felsı széle majd egyenes vonalat képez,
3-4 cmnyire emelkedik a tarkó fölé, hol hosszabb, hol rövidebb szırrel borított. Vannak
esetek, hogy a fej-él keskeny és nagyon a tarkó fölé emelkedvén, vele együtt a szarvak is
magasan állanak, mit búbosnak neveztünk; ellentéte a búbosnak a nagyon is alacsony,
vagyis lapult állás [...]. Más országokban a szarvak oly lényegtelen fejrészek, hogy azokra
alig figyelnek, legfölebb színökre fektet a tenyésztı némi súlyt; nálunk [...] az átmérın és a
hosszán kívül még az alakra, együttesen a czímerre – mert ezt a vevı megfizeti, nagyon néz
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a gazda és kell is nézni, a jelleg kellı megléte is követeli ezt. Hazai marhánknál a
legelterjedtebb és nézetünk szerint legszebb szarvalak a csákó (8. a ábra), hozzá hasonló, de
inkább a közönségesebb jelleg kísérıje a gallyas szarv (8. b ábra), mely rendesen lapultabb
fej-élen nıtt és néha annyira kifelé irányult, hogy a szarvak egész hosszukban a fej-éllel egy
síkot képeznek. A harmadik szarvalak a lantos (8. c ábra) többnyire búbosan elhelyezett és
mert a túltenyésztettséggel együtt szokott járni, kedveltnek nem mondhatjuk. Közönséges
és különösen az Alföldön gyakoribb a villás (8. d ábra) szarv és kiváltképp bikák többnyire
ezzel vagy nagy tülkös (8. f ábra) szarvakkal bírnak. Ritkább, de szépnek mondható (8. e
ábra) a pörge szarv, de olyan gulyát, melyben ez [...] általános lenne, nem ismerünk. [...]
A második a mire a szarvnál ügyelünk és némi súlyt is fektetünk, az a szarv színe. A
szépen és jól színelt szarv hegye fekete, hosszúságának felére megfehéredik és tıben
nagyon csekély pírral kesely. A szürkés színő és az egészen kesely szarvú magyar marhát
nem szeretik, nem szeretik továbbá az olyan bikát, melynek szarvtövei a négyéves kor
betöltése után még feltőnıen pirosak.” „Hazai fajtánknál a fül kicsi, feszes, kívül sőrő
fedıszırrel, belül hosszabb feketés szırpamacsokkal borítottak, egyenlıen fent hordatnak
és mozgékonyak. [...] A fülektıl a szemboltokig terjednek a halántékok, hazai marháinknál
ezen fejrészek szélesek és szembetőnı körvonalakkal bírnak, mellıl kissé meghajolván,
felül az alig észrevehetı vakszembe és elıl a szemboltokba mennek át. A szemboltok
szintén jól körvonalozottak és [...] megemlíthetjük még azt, miszerint hazai marhánknál
íveltek, mi által öblös szemőr létesül és a mozgékony szemhéj- mely az ezen fajta marha
szemében rejlı tőz egyik létesítıje, e miatt nyittathatik ki oly annyira. A lapos széles
szembolt és a vaskos álmos szemhéjak a magyar szarvasmarháknál lényeges hibáknak
tekinthetık. [...] A magyar fajta marha szeme szép, nagy, fényes és tiszta; a bikáé nyugodt
és komor, a tehéné azonban tüzesebb és különösen gulyabeli marhánál nem oly csendes,
barátságos, mint ezt tejelımarhánál kívánatosnak nyilatkoztattuk. [...] A fej-élrıl már elébb
beszéltünk; lássuk most az alatta elterülı homlokot, mely innét egész a két szem köze alá
leterjed. Hazai marhánknál a homlok széles és lapos, csakis a szemboltok táján
gömbölyödik el, a bır feszesen borítja és tehénnél apró fedszırrel, a bikánál pedig, mint
említettük, sőrő göndörödı szırpamacsokkal, szırcsigákkal van benıve. A keskeny vagy
nagyon horpadt homlok hazai fehér marhánknál hibásnak mondható [...]. Hazai fajta
marhánknál az orr (az arcélt tekintve), kissé ívelt, a homloknál szélesen kezdıdve közepe
táján elkeskenyedik és alól újból megszélesedvén, megy át a nyíltan szájadzó czimpákba. A
nagyon kidomborodó orrt hazai fajtánkba való tehénnél hibának tartjuk, bikánál és ökörnél
is gyakoribb [...]. Az orrcza hazai marhánknál szikár, a bır rajta elég feszes és a szır, mely
közvetlenül a szem alatt sötétebb színő, ép szemő marhánál sőrően borítja azt. [...] A
18

magyar fajta marhánál a pofa az orrcza felé (teheneknél értjük) finoman körvonalazott, alól
a bır már bıvebb és kis ránczokat alkotva borítja; bikáknál azonban mindig vaskosabb. A
pofák fölött kezdıdnek az állkapczák, melyek ívezetten a nyak mellett egész a fültövekig
terjednek. Ezen fejrészeknek hazai marhánknál csakis elmosódott körrajzait láthatjuk [...].
Hazai marháinknál, értjük a jól alkotottakat, a fényszáj széles, lapos s csakis a közepe táján
van rajta alig észrevehetı mélyedés; szürkés-fekete színő, teljesen kopasz, nyáktól nedves
és fényes. A keskeny fényszáj, a többnyire kelleténél keskenyebb fej sajátja, az ilyen pedig,
az erıkifejtés és hústermelésre irányult kívánalmainknak meg nem felelı csontalkatú
állatoknál fordul elı, ez az oka, hogy ezen czélnál az ilyet kerüljük. Nem szeretjük továbbá
hazai marháinknál a rózsapiros vagyis úgynevezett kesely fényszájat, mert ez a kellı
szilárdság csökkenését jelzi. [...] A fényszáj két oldalt az orrczimpáka megy át, melyek
azon fajtánál, a melyrıl beszélünk, finom szabásúak, bıvek és íveltek, mi elıször a fej
szépségét növeli, másodszor gyors légzésnél nagyobb mennyiségő levegı betolulását
engedvén, az ilyen marha nincs késztetve tátott szájjal dolgozni, mi semmi esetre sem
mondható elınyösnek vagy szépnek és azért a nagyon vaskos orrczimpákat, a kis orrnyílást
egyenesen hibáknak nyilatkoztatjuk.”
„A magyar-erdélyi fajta marha koponyaméretei alább közöltetnek, [...] az ötödik és hatodik
sor egy kiválóan szép bika és tehén koponyaméreteit mutatja (Tormay 1877. 150.)” 4.
táblázat
„A magyar szarvasmarha feje kicsi, fejéle egyenes és ha nem is durva, de
mindenesetre erısebb és hosszabb szırpamacsokkal födött, mi jól tejelı primigenius
marhánál nem szokott elıfordulni. A fejélbıl indulnak ki a szarvcsapok és ezeket födik a
roppant hosszúságú szarvak, melyek elıször mindig két oldalt a fejtıl elállóan nınek, és
csak bizonyos távolságra görbülnek fölfelé. A szarvalakok ezen fajtánál nagyon
különbözıek, de mégis, különösen kiegyenlített tenyészetekben legáltalánosabb a
csákószarv, mely egyúttal legkedveltebbnek is mondható.
A szép szarvak és azok helyes állása becsültetik, és ez nagyon is igazolt, mert
rendesen a jelleg jóságával és a conformitással jár. Nem becsültek a közelálló lantos
szarvak, valamint az elıre tülkösen irányultak, melyek búbosan, keskeny-magasan
emelkedı fejélbıl nıttek, ezek mindig a túltenyésztettség, vagy elcsenevészés, legalább is a
nyakél elgyengülésének jelei; továbbá, mert szintén hibásak, nem kedveltek a gallyas vagy
csutakszarvak, melyek tınél nagy átmérıjőek, bozontos kemény szırrel borított lapult
fejélbıl nınek; ezekrıl durva testi tömegre, és csekélyebb munkaképességre bizton
következtethetünk.
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A szemek oldalt állók, (bikáknál inkább, mint tehénnél), mandola alakuak, de nagyok,
tiszták, élénkek, néha a kelletinél tüzesebbek; a fülek szilárdak, oldalt állók; konyák nem
becsültek, a fül széle puha, de nem hosszú, fekete szırrel benıtt, a kagyló belsejében levı
szır hosszú, kicsüngı pamacsokat nem alkot. Az orr többnyire kissé ívelt. A fényszáj
tompa, az orrczimpáknál kissé emelkedett, szürkés feketeszínő; az állkapczák szélesek. A
fej körrajzai finomak, nemesek. Ilyen legyen a tehénfej, arra törekedni kell s egyenesen
hibásnak mondható az olyan állat, mely ezen kívánalomnak meg nem felel.” (Tormay,
1877: 150–153.)
6.2. Tormay Béla: „A magyar szarvasmarha és tenyésztése” (Tormay, 1893: 104–121)
„A magyar-erdélyi marha koponyája öblös és jól tenyésztett gulyákban a hosszúság és a
szélesség arányai kedvezık. A fej csontjai nem tömegesek, hanem szilárd állományból
alkotván és ezért nagy erısségük daczára könnyőek. A koponya tehát öblös és jó
tenyészetekben az arczorri rész ehhez képest rövid és széles. A nyakszirtcsont széles és
különösen a csecsnyúlványok között az átmérı ezen fajta állatjain aránylag a legnagyobb. A
fejél fönt széles és sima lapot képez, két oldalt gömbölyödvén, megy át a nyakalt erıs
szarvcsapokba. A homlok lapos, a homlok-vályuk mélyek és a tápláló edények fölvételére
szolgáló lyukak nagyok. A homlok az orrcsontok elıtt kissé meghorpad. A szemüregek
igen nagyok, a szélek alól fölhánytak és nagyobbrészt csipkézettek. Az orrcsontok íveltek
és felülrıl lefelé mindinkább szélesednek. A mellsı kis állcsontok nagy-ága ívelt és az
orrcsontokig fölér. A szájpad terült, a mellsı nagy állcsontok külsı lapján a pofadudorok
kiemelkedık és ezektıl egy él húzódik a szemüregekig. A hátsó nagy állcsont teste széles,
az ágak a hordász táján keskenyek, hátul lényegesen megszélesednek. A fogak erısek, nem
állanak szélesen és a zápfogsor rövidebb. [...] …legáltalánosabb a csákószarv, a
Királyhágón túl a gallyas és a táblás szarv, mely egyúttal legkedveltebbnek is mondható.
[...] …nem becsültek a vastag szarvak, a közel álló lantos [...]. A fej körvonalai finomak,
nemesek, ilyen legyen a tehén feje, a bikáé vaskosabb, de szintén szépen körvonalazott és
csakis a hímjellegnek és az ettıl eredı alakulásnak szabad a kettı közt különbséget alkotni.
Arra, hogy a fejalakulás ilyen legyen törekedni kell [...].” „[...] a fülek feketén
szegélyezettek, a kagylóban a pamacsszırök mentıl sötétebbek, a szemhéjak szélei barnás
feketék, a szempillák feketék; a szutyak sötét palaszürke.”
6.3. Meissner Károly: „A magyar marha standardleírása” (Meissner, 1929:. 150-151)
Meissner Károly 1929-ben létrehozta a magyar marha standardleírását (Meissner 1929.
150–151.), melyet az Országos Törzskönyvelı Bizottság 1929-ben pontosított és
jóváhagyott (OTB, 1929. 1788.).
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„Fej és szarvak
Kívánatos: Az arányos fej, amely a bikák esetében a szarvtınél, a tehenek esetében pedig a
szemboltok között a legszélesebb. Az egyenes orrhát, de a teheneknél kismérvő
homorúságot meg lehet engedni. Elınyös a széles fejélbıl kiinduló szarv, amely a
teheneknél hosszabb és karcsúbb, mint a bikáknál, de kell, hogy a szarv hossza még a
bikáknál is meghaladja a fej hosszát. A szarv keresztmetszete kör alakú. A nagy és élénk
tekintető szem.
Nem kívánatos: A csuka- és a kifejezetten kosfej, a bikáknál a sima, csigaszır nélküli fej, a
túl keskeny és a hosszú fej, továbbá a keskeny és a búbos fejél. A túl rövid és mindaz a
kedvezıtlen szarvalakulás, amely keskeny és búbos fejélbıl nıtt ki, továbbá a molyos és a
cserepes szarv.”
6.4. Wellmann Oszkár: „A szarvasmarhák bírálata és törzskönyvelése” (Welmann,
1940: 39 és 54)
„A tehenek átlagos marmagassága 133 cm, súlya 480 kg. [...] A fej megnyúlt, a fejél
egyenes, a szarvak jól fejlettek. A bika szarva vastagabb, mint a tehéné, de nem durva,
hossza kell, hogy a fej hosszát meghaladja; a tehén szarva karcsú és hosszú, színe két éves
korig feketés, azután megtisztul és kiszínesedik; kifejlett állatokon szürkés vagy sárgás
árnyalatú fehér; a szarv vége fekete. Fiatal bikákon a szarvtı körüli vékony szaru vöröses
árnyalatú lehet.”
6.5. Magyar Szabványügyi Hivatal (MSz-6802-53): A szarvasmarha törzskönyvi küllemi
bírálat tervezet (MSZH, 1952: 124–138)
„Fej: A fej a testtömeggel arányos, kissé megnyúlt. Az orrhát egyenes, a teheneké kissé
homorú. A szarvak a széles fejélrıl indulnak ki, kör keresztmetszetőek, általában
nagytáblás, nagycsákó, ritkábban villás vagy gallyas alakúak. Mindkét ivarnál hosszúak,
hosszuk a fej hosszának legalább másfélszerese. A szemek nagyok és élénkek. A szem
színe kékesfekete. Nem tekinthetı fajtajelleg-hibának az említett változatoktól eltérı
szarvalak, és az aszimetrikus (balog) szarv sem.”
6.6. Magyar Szabványügyi Hivatal (MSz-6802-53): A szarvasmarha általános küllemi
bírálata (MSZH, 1965: 17–31)
„A fej: A fej az állati szervezet legkifejezıbb része. A fej alakulásából, minıségébıl
[...] következtetni lehet : az állat fajtacsoportjára, korára, szervezetének minıségére,
fejlıdıképességére, fıhasznosítási irányára (tej, hús, erı), arra, hogy milyen felnevelésben
részesült, továbbá vérmérsékletére és nemére (hím, nıstény, vagy ivartalanított). [...] A fejél
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vonala a magyar szürke (magyar alföldi) fajtánál egyenes. [...] a magyar szürke (magyar
alföldi) marhánál kedvelt szarvalakulások: a csákó, a gallyas, pödrött, táblás, nyársas szarv,
mert alacsony szarvtőzéssel és így széles fejjel jár együtt, ami az erıs tarkónak, izmos
nyaknak a kifejezıje. Ezeket a nagy tetszetıs szarvakat „címeres” szarvaknak is hívják.
Nem kedveltek: a villás, lantos, kecske, tülkös, kajla és bivalyszarvalakok, mivel ezek a
keskeny fejélnek, gyengébb tarkónak, kevésbbé izmos nyaknak a velejárói; ezenkívül, mint
magasan illesztett szarvak, a homlokot felül elkeskenyítik, a fejet nyúltabbá teszik.”
6.7. Az Országos Mezıgazdasági Minısítı Intézet A Magyar Szürke szarvasmarha
tenyésztési programja1 (OMMI, 1999)
A fajta legutolsó hivatalos jellemzése 1999-ben jelent meg. Ez a program a Meissner
Károly-féle (1929) standard leírásra épül némi pontosítással.
„A szarv színe: A szarvközép színe többnyire fehér, a hegye – változóan lehúzódva –
fekete (mélyen kormolt, magasan meszelt). A szarvtı piszkos fehér. A borjak és
növendékek szarva sötétszürke. Kettı és hároméves kor körül kezd tisztulni és három és fél,
négyéves korra alakul ki a szarv végleges színe. Ha a szarv zöld, a primitív jellegre utal, a
sárga szarv fajtajelleg hiba.
A szarv alakja: Bírálati szempont a hossza, vastagsága, alakja, felülete, keresztmetszete.
Kívánatos az arányosan hosszú szarv, hosszának mindig meg kell haladnia a fej hosszát. A
túl vastag szarvat nehéznek, a túl vékonyat könnyőnek mondjuk. Kívánatos a szarvtı
megfelelı szélessége, mert ez határozza meg a szarvalakulást. A szarvnak elıször oldalra,
utána felfelé kell irányulnia. A különbözı szarvalakulások változatosságát meg kell ırizni.
A szarv keresztmetszete mindig kör. Az ellaposodó keresztmetszet idegen vérre utal.
A magyarszürkemarha-fajtának négy típusát különböztethetjük meg:
1. Primitív típus: kis testő, heterogén, és küllemileg hibás tehenek tartoznak ebbe a típusba.
Jellemzıen igénytelen és késın érı. Extenzív takarmányozás következtében jött létre ez a
típus.
2. Igás típus: Nagytestő, durva szervezető állatok. Magasan kiemelkedı mar, erıs tarkó és
járomél, hosszú szarvak és jó lábszerkezet jellemzi ezt az „ökör-elıállító” típust.
3. Tejelı típus: Finom szervezető, nemes állatok. Izomszegény test, szögletes formák,
vékony hosszú szarv jellemzı erre a típusra, szelekció nélkül.
4. Nagyüzemi (uradalmi) típus: Nagy testtömegő, egyúttal nemes, korrekt küllemő állatok,
többnyire hosszú fehér szarvval. Kívánatos a gallyas vagy csákó szarv.”
7. A SZÜRKEMARHA-KOPONYA VIZSGÁLATI ANYAGA
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Magyarországon – és feltehetıen Európában is – egyedülálló magyar szürke marha
csontgyőjtemény található a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Állatcsontgyőjteményében
(9. ábra), amely koponyákból, teljes vázakból és lábközépcsontokból (metapodiumok) áll
(Kırösi 2007a). A szürkemarhacsontok fıként az 1950-es évek végétıl az 1970-es évek
közepéig kerültek rendszeres győjtés eredményeként a Mezıgazdasági Múzeumba,
elsısorban a Soroksári úti Közvágóhídról vásárlás és ajándékozás útján.
A szürkemarhacsontok győjtése már a 19. század végén elkezdıdött. Az elsı
szürkemarha-koponyák

1896-ban

a

Millenáris

Kiállítás

alkalmával

kerültek

a

győjteménybe, amelyek nagy részben elvesztek, illetve dokumentálásuk nem követhetı
nyomon (Kırösi 2007a. 213–215.). Néhány koponya azonban ebbıl az idıszakból
megmaradt, és késıbb leltározásukra is sor került. Ezért az 53-as, 69-es és a 72-es
számokkal kezdıdı leltári számú koponyák nagy valószínőséggel a 20. század legelejérıl,
vagy a 19–20. század fordulójáról származnak (11. ábra). Ennek egyik legszebb bizonyítéka
az az ökörkoponya (l.sz. 53.152.3), amely Herman Ottó Magyar Mezıgazdasági
Múzeumban rendezett 1907-es İsfoglalkozások címő kiállításán is látható volt. Ezt a
koponyát több másik koponyával, koponyatetıvel és szarvval együtt Háberhauer Károly
közvágóhídi felügyelıtıl Herman Ottó vásárolta. Az értékelésnél és összehasonlításnál
ezeket is a 20. század elejérıl származóknak vettem.
A győjtés kezdetén nem mindig ırizték meg a teljes koponyát. Az arckoponyát és az
agykoponya basalis részét rendszeresen lehasították, így csak a szarvcsapos homlokcsont és
– esetleg – a tarkói rész maradt meg. Ezeket a szarvcsapos homlokrészeket koponyatetıknek
nevezzük (12. ábra).
Vizsgálataimban csak a jelenleg is fellelhetı, összesen 108 szürke marha koponyáját:
76 darab egész koponyát és 32 darab koponyatetıt dolgozom fel (31. táblázat). A
szürkemarha-koponyák nemek szerinti megoszlása: 5 bika, 25 ökör és 46 tehén. A
koponyatetık közül 5 ököré, 21 tehéné, 5 egyed neme ismeretlen. A leírásokban és a
táblázatokban a továbbiakban ezt a besorolást követem.
A koponyáknál kevesebb számú, összesen 60 darab állkapocsról lehetett méreteket
felvenni, illetve oszteológiai jellemzést készíteni, mivel a győjtések során nem mindig
vásárolták meg a koponyához tartozó állkapcsokat is. Az állkapcsok nemek szerinti
megoszlása: 5 bika, 16 ökör és 39 tehén.
Az 1960-es évekig a szürkemarha-állomány keresztezésektıl mentes, viszonylag egységes
állományt alkotott. A kartonokon általában az állatok származási helyének a Hortobágyi
Állami Gazdaságot és a Hortobágyi Állami Gazdaság ohati körzetét – az Ohati Állami
Gazdaság 1961. január 1-jétıl beolvadt a Hortobágyi Állami Gazdaságba és annak ohati
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körzeteként mőködött tovább – jelölték meg. Sokszor nem jelezték az állat pontos
származási helyét. Több kartonon csak a Soroksári úti Közvágóhíd szerepel. Ezekrıl az
állatokról feltételezhetı, hogy szintén a Hortobágyról vagy annak ohati körzetébıl
származnak. Hat egyed az Alföld más területeirıl került ide. A Mezıgazdasági Múzeum
Állatcsont-győjteményében található feljegyzések alapján a Hortobágyi Állami Gazdaság és
annak ohati körzete között folyamatos tenyészállatcsere zajlott, ezért az állatokat egy
viszonylag egységes, zárt populációnak tekinthetjük.
8. KRANIOMETRIAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A csontok lemérésének ötlete az állatok rendszerezésével egyidejőleg született meg. A
19. század végére megfogalmazódik az igény egy egységes, összefoglaló csontméréstani
módszer kialakítására. A zoológia, az anatómia és egyéb társtudományok olyan módszert
kerestek, melynek segítségével a különbözı egyedek egymásnak megfelelı csontjai, illetve
csonttöredékei egyszerően összehasonlíthatók. A csontok mérésével a 18. század óta több
kutató foglalkozott, de munkásságuk többnyire csak egy-egy fajra korlátozódott. Általános
érvényő módszer létrehozását elsıként 1907-ben E. Hue (Hue, 1907) kísérelte meg, de
munkája nem vált széles körben ismertté. J. U. Duerst (Duerst, 1930) 1930-ban közölte azt
az általánosan elterjedt, összefoglaló és részletes oszteometriai módszerét, mely a
napjainkban is használt mérési módszerek alapját képezi. Munkája a zoológusok,
archeozoológusok, paleontológusok számára ma is nélkülözhetetlen. Ez a módszer lett az
alapja világszerte a ma használatos oszteológiai méréseknek.
8.1. Koponyamérıpontok és -méretek
J. U. Duerst egy olyan oszteometriai módszert dolgozott ki, amelyben a mérıpontok –
ábrákon is jelölve (13–16. ábra) – egyértelmően meghatározhatók, a méretek könnyen
felvehetık és a fajra jellemzıek. J. U. Duerst az ıt megelızı kutatók munkáit is
felhasználva az emlısök osztályának legfontosabb fajaira dolgozta ki részletesen
módszerét. A koponyán összesen 57 mérıpontot és azokból kiindulva 66 méretet határoz
meg. Ezeket a mérıpontokat (5. táblázat) és méreteket (6. táblázat) fajonként ábrázolta is.
Munkája

a

zoológusok,
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paleontológusok

számára

ma
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nélkülözhetetlen. Ez a módszer lett az alapja világszerte a ma használatos oszteológiai
méréseknek. J. U. Duerst módszerét alkalmazta többek között K. Wagner (Wagner, 1930)
is, aki a kutyakoponyák mérésénél a Duerst-féle mérıpontokat és méreteket saját és más
kutatók méreteivel egészítette ki. 1953-ban Reményi K. András a Duerst-féle
mérıpontokból egy új kutyakoponya mérési eljárást dolgozott ki (Reményi, 1954). A
„Profilpoligon” eljárásnak az a lényege, hogy a koponyaméretekbıl egy grafikusan
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megszerkesztett „poligonábra” segítségével megpróbálja visszaadni a koponya formáját,
metrikus jellemzıit. Ez a módszer a hétköznapi használatban nem terjedt el. Szunyoghy
János a gímszarvasokról írt kandidátusi disszertációjában (1963) szintén Duerst-féle
módszert alkalmazta (Szunyoghy, 1963). Hogy a magyarországi gímszarvasállomány a
németországi, a norvég és a skót populációkkal is összehasonlítható legyen ki kellett
egészítenie P. Matschie és O. Ingebrigtsen által használt egyedi méreteivel.
Bartosiewicz L. (Bartosiewicz, 2000) is ezt használta vizsgálataihoz. A nagyemlısök
méretfelvétele minden esetben Duerst-féle módszerével történt.
A J. U. Duerst által meghatározott mérıpontok és méretek nagy száma a mai kutatás
számára fölöslegesnek tőnhetett, ezért azokat lényegesen lecsökkentették. Angela von den
Driesch a koponyán 20 mérıpontot, abból szarvasmarha esetében 47 méretet nevez meg
(13-16. ábra). Ezt kiegészítettem még 6 saját mérettel (6. táblázat). A Duerst-féle
mérıpontokat felhasználva Angela von den Driesch az archaeozoológusok számára egy
ábrákkal kiegészített koponya- és csontmérési atlaszt állított össze, amely 1976-ban jelent
meg (Driesch, 1976). Az archaeozoológia mérési módszerei tehát a Duerst–von den
Driesch-féle mérıpontokon és méreteken alapulnak. A két szerzı méreteinek sorszámai
között eltérések vannak. Méréseim során von den Driesch sorszámait használtam.
8.2. Állkapocsmérıpontok és -méretek
J. U. Duerst az állkapcson 8 mérıpontból 9 méretet, Angela von den Driesch pedig 6
mérıpontból 19 méretet nevez meg (17. ábra, 7. táblázat). Az általuk használt
mérıpontokat és méreteket kibıvítettem néhány csak állkapocspáron mérhetı mérettel, így
az állkapcson 8 mérıpontból 24 méretet határoztam meg (8. táblázat).
9. A SZÜRKEMARHA-KOPONYÁKON ÉS ÁLLKAPCSOKON VÉGZETT
KRANIOLÓGIAI ÉS KRANIOMETRIAI VIZSGÁLATOK
A szürkemarha-koponyák és állkapcsok leméréséhez von den Driesch módszerét
(Driesch, 1976) alkalmaztam. A méretek felvétele tolómérıvel, tapintókörzıvel és
mérıszalaggal történt. A szarvtövek körméretének és a szarvak hosszának méréséhez
rafiaszalagot használtam fel. A mérıpontokat és méretfelvételeket a 13–16. ábra mutatja.
A koponyákon egyenként 53 méretet vettem fel (25–30. táblázat). Néhány koponya
esetében a teljes méretsort nem lehetett lemérni. Elıfordult, hogy a szarvcsapra a tülök
olyan szorosan rászorult, hogy nem lehetett lehúzni róla. Emiatt a 42., 43., 44., 45., 46. és
47. méreteket nem lehetett lemérni. Néhány esetben a koponya bizonyos részei hiányoznak,
például az állközötti csont letörött, vagy az agy vizsgálata céljából a koponya agyalapi
részét kivágták. Ilyenkor a hiányzó méretet kihúztam. A különbözı helyen történt
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koponyaszétvágások miatt a koponyatetıkön eltérı számú (5–16) méret felvételére volt
lehetıség, emiatt a különbözı jellemzıknél eltérı számú adatok szerepelnek. Általában a
szarvak méreteit, a homlokcsonthoz és a nyakszirti régióhoz kapcsolódó néhány méretet
tudtam

lemérni.

Az

összesítı

és

összehasonlító

táblázatokban,

valamint

a

koponyaleírásokban a koponyatetık és koponyák adatai összevontan koponya megnevezés
alatt szerepelnek.
A koponyák oszteológiai jellemzésénél egy szürkemarha-koponyával kevesebb állt a
rendelkezésemre, ezért általában 75 koponya adatait összesítettem.
A szövegben az egyes egyedek azonosításához a leltári számoknak csak az elsı két
egységét (az évet és az egyedet) adtam meg. A katalógusban (17.5. fejezet) és a
táblázatokban az egyedek – függetlenül attól, hogy a koponya vagy az állkapocs méreteirıl
van-e szó – teljes leltári számukkal szerepelnek. A szövegben, a hivatkozásokban és a
lábjegyzetekben a nemek egyszerőbb jelölésére a leltári szám elıtt betőjelet alkalmaztam:
bika (B), tehén (T), ökör (Ö). A mérések megkezdése elıtt a koponyákat nemek szerint
csoportosítottam. Az egyes koponyák oszteológiai jellemzését a katalógusban (17.5.
fejezet) ismertetem.
A koponyacsontok jellemzéséhez fıként Ellenberger–Baum (Ellenberger–Baum, 1943a,
1943b), Zimmermann Ágoston (Zimmermann–Zimmermann, 1939), Klimov (Klimov,
1952) és Kovács Gyula (Kovács, 1958) anatómiakönyvét használtam fel.
A koponyák kraniológiai-oszteológiai leírásakor a négy fı nézıpontból – felül-, oldal, hátul- és alulnézetbıl – jellemeztem a teljes koponyát, majd külön-külön az egyes
koponyaalkotó csontok formáját is meghatároztam. A szarvasmarha-koponyák leírásánál és
összehasonlításánál ezek az alapvetı koponyanézetek (Grigson, 1976). Duerst a hosszú
szarvú szarvasmarhák koponyáit a koponyaalkotó csontok alakjával, formai változásaival
jellemezte (Duerst, 1899).
A szürkemarha-koponyák esetében 53, az állkapcsoknál 23 csonttani és részben ún.
„nem mérhetı” anatómiai bélyeget hasonlítottam össze. A koponyákat egyenként
jellemeztem, a jellemzıkrıl rajzokat készítettem, majd a nem mérhetı adatokat is
csoportosítottam. A részletes adatok felvétele és dokumentálása után az értékelésnél ezek
közül csak az összehasonlítható legfontosabbakat vettem figyelembe. A kraniológiai
leírásokat összevetettem C. Grigson (Grigson, 1974, 1975, 1976), J. U. Duerst (Duerst,
1899) és H. Bohlken (Bohlken, 1962), valamint C. Keller (Keller, 1905), L. Rütimeyer
(Rütimeyer, 1862, 1867) és M. Wilckens (Wilckens, 1885a, 1885b) primigenius típusú
koponyajellemzéseivel. A koponyajellemzıknél a nemek szerinti elkülönüléseket jeleztem,
és

összehasonlítottam

W.

Schleger

(Schleger,

1959)

eredményeivel.

Mivel

a
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szarvalakulásokról már több publikáció is megjelent (Tormay, 1877; Wellmann, 1923;
Bodó, 1968; Bodó–Reményi, 1968; Szıllısy et al. 1994; Pócz, 2002), a szarvak részletes
ismertetésétıl eltekintek.
A koponya és az állkapocs méreteket táblázatba foglaltam (25–30. táblázat) és
diagramon ábrázoltam (85–145. ábra). Meghatároztam a szélsı értékeket, és kiszámítottam
az átlagokat (10–11. táblázat). A táblázatban nemek, majd leltári szám szerinti sorrendben
követik egymást az adatok. Így az azonos években begyőjtött egyedek egymás mellé
kerültek. Erre azért volt szükség, mert elképzelhetınek tartottam, hogy az évek során
változtak az állatok testi tulajdonságai, és így a különbözı évtizedekbıl származó koponyák
méretei között különbség jelentkezhet, ami rögtön szembetőnik. A nemek szerinti
elkülönítés megkönnyítése érdekében az egyes méretek között allometrikus diagramokat is
készítettem. Vizsgálataimat statisztikai vizsgálatokkal ellenıriztem, melyhez az Spss
statisztikai programot használtam fel. Megállapítottam, hogy a nemek között melyik
tulajdonságoknál van szignifikáns különbség a szó statisztikai értelmében is.
A koponyaméreteket összehasonlítottam Reményi K. András kraniometriai méreteivel
(Bodó–Reményi, 1986), valamint a Tormay Béla által közölt méretadatokkal (Tormay,
1877; 177.). A koponyajellemzıket és indexeket pedig J. U. Duerst (Duerst, 1899) hosszú
szarvú, L. Rütimeyer, M. Wilckens és C. Keller (Wilckens, 1885a, b; Keller 1905)
primigenius típusú szarvasmarha koponyajellemzıivel és koponyaindexeivel vetettem össze
(9. táblázat). A szarvcsapok méreteinél Vörös István (Vörös, 2004) és H. Bohlken
(Bohlken, 1962) adatait is figyelembe vettem.
A különbözı koponyaméretekbıl készített diagramok elemzésekor megfigyelhetı
volt, hogy egyes koponyacsontok alakváltozásaiból, méreteibıl az életkor szerinti változás
is rekonstruálható (118–145. ábra). A kartonokon szereplı életkor-meghatározás egy része
nem megbízható. Ezért csak azoknál az egyedeknél vettem figyelembe a karton adatát,
amelyeknek az életkorát a születési ideje igazolta, illetve a fogváltása, fogkopása alapján
számolt fogkora megegyezett a kartonon jelölt életkorral. Csak a teheneknél találtam annyi
megbízható adatot, hogy az életkor szerinti méretváltozás is vizsgálható legyen.
Nem vettem figyelembe a kifejlett egyedek méreteinek átlagszámításánál egy 2 éves bika
(B 65.27.1-2.) méreteit, mivel a másik 4 egyed idısebb (9–12 éves) tenyészbika volt, és így
valósabb értéket kapunk. A diagramokon azonban a 2 éves bikát is jelöltem.
9.1. A szürkemarha-koponyák általános kraniológiai jellemzése

9.1.1. Felülnézet (norma frontalis)
A koponyaformák
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A koponyák körvonalai felülnézetben elsı ránézésre is eltérı formákat mutatnak. A
homlokcsont szarvcsapok közötti részének külsı szélessége [co-co (48)]1 és a homlokcsont
legnagyobb szélességének [Ect-Ect (33)] egymáshoz viszonyított méretaránya alapján
három koponyaformát lehet megkülönböztetni (18. ábra):
1. Pentagonoid forma – „ötszögő”: Ha a koponyatetı és a legnagyobb homlokszélesség
[Ect-Ect (33)] mérete nagyjából egyforma, köztük a különbség 20 mm-nél kisebb, a
koponya körvonala pentagonoid alakú. (18/1. ábra).
2. Trapezoid forma – „ötszögő”. Ha a koponyatetı legalább 20 mm-rel keskenyebb, mint
a legnagyobb homlokszélesség [Ect-Ect (33)], a koponya körvonala trapezoid alakú (18/2.
ábra).
3. Ék alakú forma – „háromszögő”: Ha a koponyatetı legalább 20 mm-rel szélesebb,
mint a legnagyobb homlokszélesség [Ect-Ect (33)], akkor a koponya körvonala ék alakú
(18/3. ábra).
A 76 vizsgálható magyar szürkemarha-koponya 79%-a (60 db)2 pentagonoid formájú,
10,5%-a (8 koponya)3 trapezoid formájú és 10,5%-a (8 koponya)4 ék alakú.
A 32 koponyatetı közül egyetlen esetben (Ö 69.08.) a koponya ék alakú, 2 esetben (Ö
69.09., Ö 69.10.) pentagonoid formájú lehetett. 29 koponyatetınél a koponya felsı
körvonala nem határozható meg, mivel a koponyát a szemüreg fölött hasították ketté.
A koponyaformában nemek szerint különbség figyelhetı meg.
Az 5 bikakoponyából 3 trapezoid forma (19. ábra). Ez azzal magyarázható, hogy az
életkor elırehaladásával a szemgödröknél a homlokcsont fokozatosan lateralis irányba
szélesedik, a szarvcsapnyak pedig fokozatosan megrövidül. Ez a szarvcsaptın kezdıdı
korai csontlerakódás következménye. A Morgó nevő bika koponyáján (B 71.12.) ez a
folyamat kevésbé kifejezett, ezért a koponyája pentagonoid formára hasonlít. Egy fiatal, 2
éves bikakoponya (B 65.27.) szintén kivételt jelent, mivel a koponyája ék alakú (20. ábra).
Több fiatal bikakoponyát tanulmányozva az a véleményem alakult ki, hogy ezek a
koponyák is késıbb kifejlıdve pentagonoid és/vagy trapezoid alakúra változnak.

1

A dokumentum egészében a zárójelben a von den Driesch-féle méretek sorszámai szerepelnek.
Pentagonoid formájú koponyák: 1 bika, 20 ökör, 39 tehén: T 53.1680., Ö 53.1722., Ö 53.1724., T 53.1726.,
Ö 53.1729., Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., T 64.07., Ö 64.08., T 64.09., Ö 64.10., T
64.11., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T
64.25., T 64.26., T 64.27., Ö 64.28., T 64.30., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T 65.14., T
65.15., Ö 65.19., T 65.22., T 65.23., T 65.24., T 65.52., T 66.128., T 66.149., Ö 66.151., B 71.12., Ö 73.16.,
Ö 73.17., T 73.18., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.28.,
T 73.29.
3
Trapezoid formájú koponyák: 3 bika, 5 tehén: B 65.06., T 65.18., T 65.21., T 66.129., T 67.15., B 67.16., B
70.64., T 73.27.
4
Ék alakú koponyák: 1 bika, 5 ökör, 2 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1725., Ö 64.06., Ö 64.23., Ö 64.29., T 65.07.,
T 65.16., B 65.27.
2
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A 28 vizsgálható ökörkoponyából és koponyatetıbıl 22 koponya (79%) pentagonoid
formára hasonlít, ebbıl 13 koponyánál5 (59%) a koponyatetı szélessége (31), 9
koponyánál6 (41%) a legnagyobb homlokszélesség [Ect-Ect (33)] mérete a kissé nagyobb. 6
ökörkoponya7 (22%) esetében a koponya ék alakú, azaz a koponyatetı szélessége 22–52
mm-rel haladja meg a legnagyobb homlokszélességet [Ect-Ect (33)]. Az ökörkoponyák
között trapezoid forma nem volt.
46 tehénkoponya és 2 tehén-koponyatetı formája vizsgálható: 39 koponya
pentagonoid-formájú (81%), ebbıl 14 esetben8 (36%) a koponya legszélesebb része a
koponyatetınél, és 25 esetben9 (64%) a legnagyobb homlokszélességnél [Ect-Ect ˙(33)]. 2
koponya (4%) ék alakú (T 65.07., és T 65.16.) és 7 koponya10. (15%) trapezoid formájú.
A 20. század eleji, illetve az 1960-as, 1970-es évek koponyáinak koponyaformái
között határozott csoportosulásokat megfigyelni nem lehet. A századelırıl származó
koponyák között hiányzik a trapezoid forma, de ennek oka lehet az is, hogy a rendelkezésre
álló koponyák száma alacsony. Az 1960-as, 70-es évekbıl származó koponyáknál
megtalálható mind a három koponyaforma.
A koponyák felülnézetére általánosan jellemzı, hogy azok hosszú, karcsú hatásúak. A
koponya hosszúság mértékét – karcsúságát – a profilszélességi indexszel (Duerst 1930.
516–517.), más néven hosszúsági mutatóval (Zimmerman, 1939: 104.) jellemezhetjük:
profilszélességi index = a homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)] × 100
koponya legnagyobb tetıhossza [A-P (1.)]
A homlok legnagyobb szélessége vagy a szemüregnél [Ect-Ect (33.)] vagy a
koponyatetı külsı szélénél [co-co (48.)] van. Minden koponyánál a nagyobb értékkel
számoltam. A profilszélességi index értékei:
Bikakoponyák esetében az átlag 51,2 (n=5), a szélsı értékek 49,8 és 53,6.
Ökörkoponyák esetében profilszélességi indexértékek a koponyaformáktól függenek:
pentagonoid formájú koponyáknál az átlag 45,6 (n=22); a szélsı értékek 43,2 és 47,1;
ék alakú koponyáknál az átlag 52,3 (n=6); a szélsı értékek 49,7 és 56,9;
Tehénkoponyák esetében:

5

A koponya a koponyatetınél a szélesebb: 13 ökör: Ö 53.1722., Ö 53.1729., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö
64.05., Ö 64.08., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö 64.15., Ö 65.19., Ö 66.151., Ö 73.17.
6
A koponya a szemüregnél a szélesebb: 9 ökör: Ö 53.1724., Ö 64.01., Ö 64.12., Ö 64.14., Ö 64.16., Ö 64.28.,
Ö 69.09., Ö 69.10., Ö 73.16.
7
Ék alakú ökörkoponyák: 6 db: Ö 53.152.3., Ö 53.1725., Ö 64.06., Ö 64.23., Ö 64.29., Ö 69.08.
8
A koponya a koponyatetınél a szélesebb: 14 tehén: T 53.1680., T 65.09., T 65.10., T 65.14., T 65.15., T
65.22., T 65.23., T 65.52., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.24., T 73.28.
9
A koponya a szemüregnél a szélesebb: 25 tehén: T 53.1726., .T 63.302., T 63.304., T 64.07., T 64.09., T
64.17., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T 64.25., T 64.26., T 64.27., T 64.30., T 65.08., T 65.11., T 65.12., T
65.13., T 65.24., T 66.128., T 66.149., T 73.18., T73.23., T 73.25., T 73.26., T 73.29.
10
Trapezoid alakú tehénkoponyák: 7 db: T 64.11., T 64.18., T 65.18., T 65.21., T 66.129., T 67.15., T 73.27.
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pentagonoid formájú koponyáknál az átlag 45,3 (n=36), az értékhatárok 41,9 és 51,5;
trapezoid formájú koponyáknál az átlag 45,7 (n=7), az értékhatárok 41,1 és 49,7;
ék alakú koponyáknál az átlag 48,7 (n=2), az értékhatárok 48,5 és 48,9.
A nagy számok a szélesebb, kis számok a keskenyebb koponyákat jelölik.
A kapott értékek jól mutatják, hogy a koponya profilszélességi indexének tartománya
nemek szerint is, és koponyaformák szerint is változik.
A koponya karcsúságát a legkisebb homlokszélesség jelzi [fs-fs (32)] A homlokcsont
homorúan ívelt peremének szélessége igen különbözı, de minden esetben szélesebb, mint
az arckoponya szélessége az arclécek között [M-M (35)].
A koponyának ez a két szélességi mérete nemek szerint változik.
Bikakoponyákon a homlokcsont legkisebb szélességi mérete [fs-fs (32)] jóval
nagyobb, mint az arcszélesség mérete [M-M (35), 19. ábra]. A két szélességméret közötti
különbség átlaga 35,3 mm, a határérték 27,5 és 45,2 mm. A bikáknál az arckoponya [M-M
(35)] 14-20%-kal keskenyebb, mint a homlokcsont legkisebb szélessége [fs-fs (32)].
Az ökörkoponyák homlokcsontjai jóval szélesebbek; a két [fs-fs (32) és M-M (35)]
szélességméret közötti különbség átlaga 29,1 mm, de a határértékei tágabbak: 9,5 és 44,8
mm. A méretkülönbség egy koponyánál (Ö 64.15.) 10 mm alatti, 4 koponyánál11 10-20 mm
közötti, és 20 koponyánál12 20 mm fölötti. Ökröknél az arckoponya [M-M (35)] 5–22%-kal
keskenyebb a homlokcsont legkisebb szélességénél [fs-fs (32)].
Tehénkoponyák esetében a két [fs-fs (32) és M-M (35)] szélességméret közötti
különbség átlaga 18,3 mm, a határérték 1,8–37,2 mm. A méretkülönbség 7 koponya13
esetében 10 mm alatt van. Ebbıl egy koponyánál (T 64.17.) a különbség oly kicsi (1,8 mm),
hogy gyakorlatilag azonos szélességőnek tekinthetı. 20 koponyánál14 a különbség 10 és 20
mm közötti, és 18 tehénkoponyánál15 pedig 20 mm fölötti. A teheneknél az arckoponya [MM (35)] 3–20% -kal keskenyebb, mint a homlokcsont legkisebb szélessége [fs-fs (32)].
Ez jól mutatja, hogy a bikáknak van a legszélesebb homlokcsontjuk, az ökrök koponyája a
bikákénál kicsit karcsúbb, a tehenek pedig fıként karcsú koponyájúak.
A. A homlokcsont (os frontale)

11

4 ökör: Ö 64.01., Ö 64.12., Ö 64.16., Ö 64.28.
20 ökör: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1725., Ö 53.1729., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö
64.05., Ö 64.06., Ö 64.08., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.23., Ö 64.29., Ö 65.19., Ö 66.151., Ö 73.16.,
Ö 73.17.
13
7 tehén: T 64.09., T 64.17., T 65.21., T 65.22., T 73.18., T 73.19., T 73.25.
14
20 tehén: T 53.1680., T 64.18., T 64.22., T 64.25., T 64.26., T 64.27., T 64.30., T 65.09., T 65.10., T 65.11.,
T 65.13., T 65.14., T 65.15., T 65.23., T 65.24., T 65.52., T 66.129., T 73.26., T 73.27., T 73.29.
15
18 tehén: T 53.1726., T 64.07., T 64.11., T 64.21., T 64.24., T 65.07., T 65.08., T 65.12., T 65.16., T
65.18.,T 66.128., T 66.149., T 67.15., T 73.20., T 73.22., T 73.23., T 73.24., T 73.28.
12
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A homlokcsontnak három része különböztethetı meg, ezek a homlokorri, a halántéki
és a szemgödri részek. A páros homlokcsont aboralisan a nyakszirtcsont határáig terjed és a
crista frontalis aboralist alkotja, amely helyzeténél fogva analóg a többi háziállat felsı
tarkóvonalával. A homlokcsontot lateralisan a halántékcsont, oralisan az orrcsont és a
könnycsont határolja. A szarvasmarha esetében a koponyatetıt teljes egészében a
homlokcsont alkotja. A koponyatetıt aboralisan a két szarvcsaptı között levı fejél (vagy
hátulsó homlokél: torus frontalis, protuberantia intercornualis) határolja.
A homlok legszélesebb pontja a szemüregnél (Ect) vagy a szarvcsapok külsı-alsó
szélénél (co) van. A homlokcsont általában median-sagittalisan hosszabb, mint a haránt
szélessége, ezért alakja legtöbbször téglalapra hasonlít.
A koponyatetı fejélére általánosan jellemzı, hogy felülnézetbıl aboralis irányú
alacsony kiemelkedés található rajta. Ez a kiemelkedés lehet erısebb vagy gyengébb,
sokszor azonban rendkívül sekély. A kiemelkedés alapja általában széles, ritkán keskeny.
Az alap szélsı pontjainak a távolsága 45 és 125 mm között mozog. A kiemelkedés között a
fejélen egy különbözı mélységő, patkó alakú, orális irányú mélyedés (homorulat)
figyelhetı meg (részletesebben hátulnézetnél). A mélyedés alakja a korona/koszorúvarrat
(sutura coronaria) vonala mentén alakult ki, mélysége 5–20 mm, szélessége 15–117 mm,
de a legtöbb koponyán 55 és 83 mm közé esik Ez a mélyedés minden koponyán
megtalálható, de felülnézetbıl nem mindig látható. Ennek következtében a homloklebeny
aboralis széle különbözı formákat mutat.
Ezek alapján a fejél 4 formája különböztethetı meg (21. ábra):
1. Egyenes: a fejél a két szarvcsap között teljesen vízszintes (21/1. ábra), szembıl sem
kiemelkedés, sem mélyedés nem látható.
2. Homorú (konkáv): az egyenes fejélen sekély homorulat alakul ki (21/2. ábra).
3. Boltozatos (convex) egycsúcsú: a fejélen kiemelkedés (csúcs) alakul ki (21/3. ábra), a
homorulat felülrıl nem látható, a csúcs szélsı pontjai között a fejél egyenes. A fejél
egycsúcsúnak tőnik.
4. Boltozatos (convex) kétcsúcsú: a fejélen kiemelkedés (csúcs) alakul ki, a homorulat
felülrıl látható. A kiemelkedés szélsı pontjai között ezért a fejél homorúnak, a koponya
kétcsúcsúnak (21/4. ábra) tőnik.
75 szürkemarha-koponya és 31 koponyatetı fejélét lehetett megvizsgálni.
Egyenes fejéle van 6 koponyának16 (22. ábra). 2 koponyánál (Ö 64.12., T 66.149.) és
2 koponyatetınél (T 63.310., T 63.321.) az egyenes fejélen enyhe homorulat figyelhetı

16

Egyenes fejél: 1 bika, 2 ökör, 3 tehén: Ö 64.28., B 67.16., Ö 73.17., T 73.19., T 73.20., T 73.29.
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meg, a koponya fejéle homorú (23. ábra). Egy ökörkoponyán (Ö 64.28.) az egyenes fejélen
egy mély – félkör alakú – deformáció alakult ki.
Boltozatos fejéle van az összes többi (96 db, 90,6%) koponyának és koponyatetınek.
A fejél kiemelkedése általában sekély, ritkán magasabb. A boltozatos fejélő koponyák
közül 19 db17 (19,8%) egycsúcsú, a boltozat teteje lapos (24. ábra), és 77 koponya18
(80,2%) kétcsúcsú (25. ábra). Az egycsúcsú koponyák nemek szerinti megoszlása: 14 tehén
(73,7%), 1 bika (5,3%) és 4 ökör (21%). A kétcsúcsú koponyák nemek szerinti megoszlása:
51 tehén (66,3%), 3 bika (3,9%) és 23 ökör (29,8%). Egy tehénkoponya esetében (T 64.11.)
a fejélen kialakult kissé elırehajló csúcs erısen kiemelkedik, de ez nem egyezik meg a
brachyceros koponyákon található „búbos” fejéllel. Hasonló fejéltípusokat különböztetett
meg C. Grigson (Grigson 1976. 128.) is az általa vizsgált szarvasmarhafajtáknál, de azok
között nem fordult elı homorú és búbos fejél.
A koponyák nagy részénél a koronavarrat (sutura coronaria) már elcsontosodott,
vonala ezért nem követhetı nyomon. Azokon a koponyákon, melyeken a koronavarrat
(sutura coronaria) vonala még látható, jól megfigyelhetı, hogy vonala követi a fejéli
homorulatot, és V alakban rányúlik a homlokcsontra. Ez a V alakú varrat képezi a
határvonalat az összenıtt fal és falközötti csont (os parietale, os interparietale), valamint a
homlokcsont között (Duerst 1930. 191.). A falcsont a V alak mentén, ék alakban beékelıdik
a két homlokcsont közé. Ez a falcsonti ék – Duerst tölcsérnek nevezi (Duerst, 1899: 59) –,
melynek alakját a koronavarrat alakítja ki. A falcsonti ék szélessége és mélysége rendkívül
változatos. Általánosságban elmondható, hogy széles, kissé vagy egyáltalán nem nyúlik rá a
homlokcsontra. A széles ék átmérıje 24,1–103,6 mm, mélysége 5,0–41,5 mm között
mozog. 3 tehénkoponyánál (T 64.22., T 65.24., T 65.15.) a falcsonti ék keskeny, és mélyen
benyúlik a két falcsont közé (24. ábra). A keskeny ék átmérıje 19,0–29,0 mm, a mélysége
22,0–64,0 mm közötti. L. Rütimeyer szerint (Rütimeyer, 1862) a koponyatetın (fejtetın)
megjelenı falcsont határozott brachyceros jellegő tulajdonságnak tekinthetı. J. U. Duerst a
hosszú szarvú marhafajtákon végzett vizsgálataiban ugyancsak megfigyelte ezt a jelenséget,
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Boltozatos egycsúcsú fejél: 1 bika, 4 ökör, 14 tehén: Ö 53.152.3., T 63.311., T 63.319., T 63.323., T
63.329., Ö 64.06., T 64.07., T 64.11., Ö 64.13.,T 64.25., T 64.30., T 65.12., T 65.21., T 65.52., T 66.129., B
70.64., T 73.23., T 73.24., T 73.25.,
18
Boltozatos kétcsúcsú fejél: 3 bika, 24 ökör, 50 tehén: T 53.1681., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1725., T
53.1726., Ö 53.1729., T 63.302., T 63.303., T 63.304., T 63.305., T 63.306., T 63.307., T 63.308., T
63.309., T 63.312., T 63.313., T 63.314., T 63.315., T 63.317., T 63.322., T 63.324., T 63.325., T 63.326., T
63.327., T 63.328., T 63.330, Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.08., T 64.09., Ö 64.10.,
Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.22., Ö 64.23., T 64.24., T 64.26., T 64.27.,
Ö 64.29., B 65.06., T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.13., T 65.14., T 65.15., T 65.16., T 65.18., Ö
65.19., T 65.22., T 65.23., T 65.24., B 65.27., T 66.128., Ö 66.151., T 67.15., Ö 69.08., Ö 69.09., Ö 69.10.,
Ö 69.11., B 71.12., Ö 72.32., Ö 73.16., T 73.18., T 73.21., T 73.22., T 73.26., T 73.27., T 73.28.
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és a brachyceros típusból kialakult hosszú szarvú marhafajták jellemzıjének (Duerst, 1899:
59–60.) tartja. Szerinte a primigenius típusú koponyákon a homlokcsontok között a falcsont
nem képez ékszerő nyúlványt. Az általa megadott adatok (Duerst, 1899: 68–69) alapján az
afrikai és az ázsiai hosszú szarvú marhafajtákon az ék 10,0–38,0 mm mélyen nyúlik a
homlokcsontok közé. A tanulmányában közölt képek alapján az ék széles, formája hasonlít
a szürkemarha-koponyákon megfigyeltekhez.
Véleményem szerint a falcsonti ék megléte vagy hiánya alapján nem lehet a koponya
brachyceros vagy primigenius (longirostris) jellegét meghatározni. J. U. Duerst is eltérıen
ír az ék kialakulásáról. Egyrészt szerinte a fal- és falközötti csontok ráhúzódhatnak a
homlokcsontra nemcsak a szarvcsappal rendelkezı, hanem a szarvatlan szarvasmarhakoponyák esetében is: „Parietalia und Interparietalia bilden dann später Stirnwulst
(Nackenwulst) der ungehörnten wie gehörnten Rinder, greifen als Dreieck oft auf Gesichtsfläche über, da Sutur mit Frontale erst spät verschmilzt. [ford.: A parietalia és az
interparietalia késıbb homlokdudort (nyakszirti dudort) képez nemcsak a szarvatlan, hanem
a szarvcsapos marháknál is, és háromszög formában rányúlik az arcfelszínre, mivel a
koronavarrat a homlokcsonttal csak késıbb olvad össze. (Duerst, 1930: 191. 9–10. sor)].
Másrészt az ék kialakulását összefüggésbe hozza az erıs szarvképzıdéssel: „Bei
starker Hornentwicklung kommt Zipfel der Parietalgruppe auf Gesichtsfläche … [ford.:
Erıs szarvképzıdésnél a parietalia csoport csücske rányúlik az arcfelszínre. (Duerst, 1930:
191. 16. sor)]. A vizsgált koponyáknál a nagy szarvú, széles fejélő koponyák széles ékkel
rendelkeztek, a rövidebb fejélőek keskenyebb ékkel. A széles ék mélysége azonban
független a szarvcsap nagyságától és állásától.
A homlokcsont a halánték árok felé egy ívelt csontlécet (crista frontalis externa)
alkot. Ez a csontléc gyakran felülrıl nem, csak oldalról látható. A koponyatetıket is
figyelembe véve a csontléc 64 koponyán19 (66%) élt képez (26. ábra), ebbıl 11 koponya20
(17%) esetében az él felülnézetbıl nem látható. 33 koponyán21 (34%) pereme lekerekített

19

Élt képzı csontléc: 4 bika, 14 ökör, 46 tehén: T 53.1680., Ö 53.1725., T 53.1726., Ö 53.1729., T 63.302., T
63.304., T 63.309., T 63.310., T 63.312., T 63.317., T 63.319., T 63.321., T 63.322., T 63.326., T 63.328., T
63.330, Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., T 64.07., Ö 64.08., T 64.09., T 64.11., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö
64.16., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T 64.27., Ö 64.28., T 64.30., B 65.06., T 65.07.,
T65.09., T 65.11., T 65.12., T 65.14., T 65.15., T 65.16., T 65.18., T 65.21., T 65.22., T 65.24., T 65.52., T
66.128., T 66.129., T 66.149., T 67.15., B 67.16., Ö 69.08., B 70.64., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.18.,
T 73.20., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.27.
20
Nem látható él: 1 bika, 3 ökör, 7 tehén: T 63.302., Ö 64.01., Ö 64.02., T 64.24., Ö 64.28., T 65.14., T
66.149., T 67.15., B 71.12., T 73.20., T 73.26.
21
Lekerekített csontléc: 1 bika, 15 ökör, 17 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., T 63.303., T 63.305.,
T63.307., T 63.311., T 63.327., T 63.329., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.10., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.23., T
64.25., T 64.26., Ö 64.29., T 65.10., T 65.13., Ö 65.19., T 65.23., B 65.27., Ö 66.151., Ö 69.09., Ö 69.10.,
Ö 72.32., T 73.19., T 73.21., T 73.22., T 73.25., T 73.28., T 73.29.
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(27. ábra). A csontlécek lefutásukat tekintve egymással párhuzamosak vagy homorúan
íveltek lehetnek. 34 koponyán22 (40,5%) a csontlécek egymással párhuzamosak (24. ábra),
47 koponyán23 (56%) pedig íveltek (23. ábra). Három esetben (3,5%) a kétoldali csontléc
egymással szöget zár be, a Buda nevő bika koponyáján (B 65.06.) elırefelé kiszélesedik
(19.a. ábra), két koponyán (T 65.16., Ö 69.08.) pedig elırefelé összeszőkül (22. ábra). A
homlokcsont lateralis csontlécének lefutása, éle nemtıl függıen alakul. Kifejlett bikáknál
kialakul él a csontlécen. Csak a fiatal bika homlokcsontja lekerekített csontlécő. Teheneknél
a csontléc gyakrabban (73%) képez élt , 27%-nál peremes. Ökröknél egyforma arányban
fordul elı az éltképzı és a peremes típus. A csontléc az ökröknél 86%-ban ívelt, 14%-ban
párhuzamos lefutású.
Általánosságban elmondható, hogy a szürkemarha-koponyák homlokcsontja lapos,
felszínén nagyobb kiemelkedés nem található. L. Rütimeyer szerint a primigenius
koponyákra jellemzı a rendkívül lapos homlokcsont (Rütimeyer, 1862). A győjtemény
szürkemarha-koponyái között az elmondottak alapján 4 nagyobb csoport különíthetı el:
1. csoport: a homlokcsont felsı harmada többnyire teljesen sík (28. ábra), ritkán homorú.
Rajta a koronavarrat mentén és a homlokcsonti varrat (sutura frontalis) kezdetén enyhe
domborulat található. Ez utóbbi jelenség négy tehén koponyánál (T 64.11., T 66.128., T
66.129., T 64.30.) erısebb dudorrá alakult (29. ábra). A homlok a szemgödör fölötti lyukak
között enyhén domború, a homlokcsonti varrat is domború (30. ábra). A domborulat alatt
(oralisan) homorú. Ez a mélyedés a szemgödör közepéig vagy azok alsó pereméig nyúlhat.
A szemgödrök között a homlokcsont homorú vagy sík felülető. A homlokcsont a
homlokcsonti varrat mentén ebben az esetben is homorú vagy sík. A homlokcsont síkjából a
szemboltozatok nem emelkednek ki. Ennél a koponyaformánál hátulnézetbıl a koponya
búbos formát mutat (32/1. ábra).
2. csoport: a homlokcsont felsı harmada szintén többnyire teljesen sík, ritkán homorú.
Rajta a koronavarrat lapos, domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső
(31. ábra). A szemgödörfölötti lyukak között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt is
kissé domború . Alatta (oralisan) a homlokcsont sík vagy homorú, a homlokcsonti varrat
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Párhuzamos csontlécek: 2 bika, 4 ökör, 28 tehén: Ö 53.1725., T 53.1726., Ö 53.1729., T 63.302., T 63.309.,
T 63.312., T 63.317., T 63.321., T 63.326., T 63.328., T 63.330, T 64.07., Ö 64.08., T 64.09., T 64.11., Ö
64.14., T 64.17., T 64.21., T 64.26., T 64.30., T 65.07., T 65.12., T 65.15., T 65.21., T 65.22., T 65.24., T
66.128., T 66.129., B 67.16., B 70.64., T 73.21., T 73.23., T 73.25., T 73.27.
23
Ívelt csontlécek: 2 bika, 24 ökör, 28 tehén: Ö 53.152.3., T53.1680., Ö 53.1722., Ö 53.1724., T 63.304.,
T63.307., T 63.309., T 63.329., Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.10., Ö
64.12., Ö 64.13., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.18., T 64.22., Ö 64.23., T 64.24., T 64.25., T 64.27., Ö 64.28., Ö
64.29., T65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.13., T 65.14., T 65.18., Ö 65.19., T 65.23., B 65.27., T 65.52., T
66.149., Ö 66.151., T 67.15., Ö 69.09., Ö 69.10., B 71.12., Ö 72.32., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.18., T 73.19.,
T 73.20., T 73.22., T 73.25., T 73.26., T 73.28., T 73.29.
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mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök közepéig tart, majd ismét lapos. A
homlokcsont síkjából a szemboltozatok nem emelkednek ki. Az összes bikának a
koponyája ilyen. Hátulnézetbıl ezek a koponyák tarajosak, a homlokcsont vízszintes,
csak a homlokcsonti varrat mentén látható enyhe kiemelkedés (32/4. ábra).
3. csoport: a homlokcsont felsı harmada szintén többnyire teljesen sík. Rajta a
koronavarrat mentén nincs domborulat, a homlokcsonti varrat mentén sem taréj, sem
domborulat nincs, sík felülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a
homlokvarrat homorú, ami a kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan)
homorú, ritkán sík felülető. Ez a mélyedés a szemgödrök közepéig, vagy azok alsó
pereméig nyúlik. Néhány koponyánál a homlokcsont a szemgödrök fölött boltozatos,
melyet a szemgödrök fölötti barázda két részre hasít. A koponya hátulnézetbıl teljesen
lapos, vagy kissé homorú (32/2–3. ábra).
4. csoport: a homlokcsont a koponyatetıi részén és a lateralis pereme között boltozatos, de
belül a teteje lapos. A szemgödör fölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között sík felülető. A koponyánál a fejél
hátulnézete enyhén domború, laposan búbos.
Két szürkemarha-koponyánál (T 64.11., Ö 73.17.) a homlokcsont formája az elızıektıl
eltér. Bár a koponya hasonlít az 1. típusra, de a szemgödrök között a homlok domború, az
orrnyergi része enyhén kosszerően alakult (33. ábra). Ez a koponyaforma az 50-es, 60-as
években gyakran megtalálható, a durva fejő állatok koponyája ilyen (Bodó 1968. 37.).
A homlokcsont középen az orrcsonthoz kapcsolódik. Ha magas az orrnyereg, a
homlokcsont kiemelkedik, ívében kis törés alakul ki. Lapos orrnyereg esetén a homlokcsont
vonalában törés nem alakul ki, felülete sík marad.
A szemgödörfölötti lyuk (foramen supraorbitale) általában kerek, közepes vagy
nagymérető, többnyire mély. Néhány koponyánál kettı, néha több, különbözı mérető
lyukból áll. A szemgödör fölötti lyukból elıre (oralisan) és hátra (aboralisan) egy-egy
viszonylag rövid, széles, sekélyebb vagy mélyebb barázda, az ún. szemgödör fölötti barázda
(sulcus supraorbitalis) indul ki. Aboralis irányban rövidebb, hirtelen véget ér. Oralis
irányban hosszabb, de hamar elsekélyesedik, vonala egészen a könnycsontig futhat.
A barázda vonalának lefutása kétféle lehet:
1. „Összetartó” barázda: a barázdák a szemgödör fölötti lyuk felett, attól kissé lateralisan
indulnak, és fokozatosan (medialisan) összetartanak, de soha sem záródnak, oralis végük
nyitott, tág marad (34. ábra).
2. „Tölcsér alakú” barázda: a barázdák a szemgödör fölötti lyuk felett, azonos
szélességben (vagy kissé lateralisan) kezdıdnek, oralis irányban egy szakaszon
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párhuzamosak, majd lefutásuk megtörik, és medialisan a homlokcsonti varrat felé tartanak.
A barázda sok esetben ezen a részen elsekélyesedik és megszőnik. Ha a barázdák
megmaradnak, egy rövid beszőkülı szakasz után vonaluk újra megtörik, és párhuzamosan
haladnak a könnycsontig (35. ábra).
A szürkemarha-koponyákon az összetartó szemgödör fölötti barázda a gyakoribb.
Mindössze 1724 koponyánál alakult ki tölcsér alakú barázda. Ökröknél az összetartó,
bikáknál a tölcsér alakú barázda a gyakoribb. Teheneknél mindkettı elıfordul, de az
összetartó barázda a gyakoribb. A barázda teheneknél általában rövidebb, bikáknál
hosszabb. Két ökör- és két tehénkoponyánál25 a szemgödör fölötti barázda teljesen
hiányzik.
A szemgödör fölötti barázda hosszanti peremén csontfelrakódás (exostosis) alakulhat ki. A
csontfelrakódás idıvel csonthidat (osteophyta/ligomentum) képezhet az árok és a lyuk fölé.
fölötti barázda
A csontfelrakódás kezdete és mértéke a nemtıl függıen is változik. A bikák esetében
ez korán elkezdıdik, és a kialakuló csonthíd teljesen eltakarja a szemgödör fölötti lyukat és
a barázdát (19. ábra). A 9 éves bikakoponyán (B 67.16) a csonthíd már teljesen záródott. Az
ökrök és a tehenek esetében a csontfelrakódás késıbb kezdıdik el (34–35. ábra), és idıs
korra a csonthíd tehenek esetén is záródhat, de ez rendkívül ritka. Öt koponya26 esetében a
csontfelrakódás jelentıs, de a híd még nem alakult ki. Két koponyán (Ö 66.151., T 67.15.)
az árkot befedi a csontfelrakódás, de még nem záródott. Egy 14-15 éves tehén koponyáján
(T 73.26.) a csonthíd záródott.
A koponya összhatását a homlokcsont hossza jelentısen befolyásolja. Ezt a
tulajdonságot legjobban a homlokcsont hosszúsági [kraniofrontalis indexe (Duerst 1930.
518–519.)] mutatja meg:
kraniofrontalis index = homlokcsont legnagyobb hossza [A-N (8)] × 100
koponya frontalis hossza [A-P (1)]
A bikák esetében a kraniofrontalis index átlaga 47,8, a szélsı értékek szórása kicsi:
46,5–49,6. Az ökröknél az átlag 47,7, a szélsı értékek szórása nagyobb: 44,9–51,0. A
teheneknél az átlag szintén 47,7, de a szélsı értékek szórása a legnagyobb 43,6–54,6.
Figyelemre méltó, hogy az index átlagok mindhárom esetben azonosak: 47,7 illetve 47,8.
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Tölcsér alakú barázda: 3 bika, 2 ökör, 12 tehén: T 53.1680., T 53.1726., Ö 64.03., Ö 64.13., T 64.25., B
65.06., T 65.07., T 65.10., T 65.11., T 66.128., T 66.149., B 67.16., B 71.12., T 73.19., T 73.25., T 73.26., T
73.28.
25
Hiányzó szemgödör fölöti barázda: 2 ökör, 2 tehén: Ö 53.1729., Ö 64.15. T 64.17., T 64.21.
26
1 ökör, 4 tehén: Ö 64.16., T 65.24., T 66.128., T 66.149., T 73.23.
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A szürkemarha-koponyák kraniofrontalis index értékei azt mutatják, hogy a
homlokcsont a koponya teljes hosszának alig kevesebb, mint a felét teszi ki. Csak 11
koponya (két ökör és kilenc tehén)27 homlokcsontja hosszabb a teljes profilhossz felénél. A
két ökörkoponya közül az egyik még fiatal, amelynek arányai még változnak.
Feltételezhetı, hogy kifejlett korára a homlokcsont rövidül. Az egymást követı
idıszakokban a győjteménybe került szürkemarha-koponyák vizsgálata azt mutatja, hogy a
koponyák kraniofrontalis index értékei fokozatosan csökkennek.
A 19–20. századfordulójáról származó koponyáknál az index értéke még 48,6%, az
1964–66-os állomány koponyáinál 47,8%, és az 1973-as állomány koponyáinál már csak
47,0%. Ez a tendencia a homlokcsont – koponyán belüli – fokozatos rövidülését mutatja. A
fentiek alapján megállapítható, hogy a magyar szürke marhánál a homlokcsont – teljes
koponya hosszaránya egy viszonylag stabil, meghatározó koponyajelzı. Rütimeyer szerint
(Rütimeyer, 1862: 202–204) a primigenius típusú fajtákra jellemzı, hogy a homlokcsont a
koponyahossz 47%-át alkotja. J. U. Duerst vizsgálataiban a – szerinte a brachyceros
típusból kialakult – ma élı hosszú szarvú afrikai marháknál ez az arány 50% fölötti (Duerst,
1899: 59).
A homlokcsont jellemzıi közé tartozik a homlokcsont hosszúság-szélességi aránya is,
amit a frontalis index fejez ki:
frontalis index = homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)] x 100
homlokcsont legnagyobb hossza [A-N (8)]
Ha a frontalis index értéke 100-nál nagyobb, akkor a homlokcsont szélessége
nagyobb, mint a hossza, és ha 100-nál kisebb, akkor a homlokcsont szélessége kisebb a
hosszánál. Rütimeyer fenti munkájában a primigenius típusú koponyák másik
jellemzıjének azt tartja, hogy az egészen lapos homlokcsont hosszúsága nagyobb, mint a
szélessége (Rütimeyer, 1870).
Az 5 bikakoponya (6,6%) esetében a frontalis index átlaga 105%, a szélsı értékei 98,4
és 109,4%. Ebbıl 3 bikakoponya esetében (B 65.6., B 67.16., B 71.12.) a homlokcsont
szélesebb, mint amilyen hosszú. Véleményem szerint ez a homlokcsontnak az életkorral
fokozatosan kialakuló szemgödri szélesedésével magyarázható.
A 25 ökörkoponyánál (32,9%) az index átlaga 94,6%., a szélsı értékei 85,4 és
105,6%. Két koponyánál (Ö 64.12., Ö 73.16.) a homlokcsont szélességi mérete nagyobb
volt a hosszúság méreténél. Az elsınél a különbség 5%, a másodiknál csak 0,5% volt. 22
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2 ökör, 9 tehén: T 53.1680., Ö 53.1725., T 64.11., Ö 64.23., T 64.24., T 65.08., T 65.10., T 65.11., T
66.128., T 67.15., T 73.23.
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ökörkoponyánál28 a homlokcsont hosszabb, mint széles. Három koponyánál (Ö 64.08., Ö
64.14., Ö 64.29.) a homlokcsont szélességi mérete majdnem elérte a hosszúság méretét, a
különbség mindössze 0,5 százalék.
A 46 tehénkoponyánál (60,5%) az index átlaga 94,3%, a szélsı értékei 84,0 és
111,2%. 39 koponyánál a homlokcsont hosszúságmérete meghaladja a szélesség méretét.
Hat koponyánál29 a homlokcsont szélessége nagyobb volt a hosszúság méreténél, a
különbség 1–5%; mindössze egyetlen koponyánál (T 73.27.) volt nagyobb (11%) az eltérés.
Két koponya esetében (T 65.07., T 73.29.) a homlokcsont szélességi és hosszúsági méretei
azonosak voltak. Ezek alapján kijelenthetı, hogy az ökrök és a tehenek esetében a
homlokcsont hosszúságmérete általában nagyobb, mint a szélességi mérete. Kifejlett
bikáknál a homlokcsont szélességi mérete a nagyobb.
A

homlokcsont

hosszúsági-szélességi

arányaiban

bekövetkezı

változás

jól

megfigyelhetı a különbözı évekbıl származó koponyák esetében. A 19–20. század
fordulójáról származó koponyáknál a homlokcsont mindig hosszabb a szélességénél,
indexátlaguk: 93%. Az 1964–1966-os évekbıl származó koponyáknál már 6 koponya
homlokcsonthossza kisebb, mint a szélessége, indexátlaguk növekedett: 94,3%. Az 1970-es
évekbıl származó koponyáknál az indexátlag 95,8%. A homlokcsont szélessége nı, hossza
pedig csökken. A fenti két homlokcsonti index egyaránt azt mutatja, hogy a homlokcsont
hossza csökken.
B. A szarvak-szarvcsapok (processus cornualis)
A koponya feltőnı ékessége a hosszú, általában vastag szarvpár. A szarvcsapok
hossza, állása, falvastagsága szoros kapcsolatban áll az állat nemével.
A bikák szarvai közepesen hosszúak, bázisátmérıjük nagy, a tülök vastag, nehéz, a
vége hosszan tömör. A szarvcsapok erısek, vastag falúak, felszínükön mély hosszanti
barázdák húzódnak. A szarvcsap töve megvastagodik, kissé ellaposodó, rajtuk erıs, széles
korona (corona processus cornualis) alakul ki. A szarvcsap harántmetszete a
csontlerakódások miatt oválissá, ventrális irányban lapítottá válik (19. ábra).
A tehenek szarvai közepesen hosszúak, bázisátmérıjük kisebb, a tülök vékonyabb
falú, könnyebb. A szarvcsapok kevésbé barázdáltak, falvastagságuk közepes, tövükön a
korona kevésbé kifejezett (24. ábra).

28

Hoszabb homlokcsont: 22 ökör: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1725., Ö 53.1729.,Ö 64.01., Ö
64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.08., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., Ö
64.23., Ö 64.28., Ö 64.29., Ö 65.19., Ö 66.151., Ö 73.17.
29
6 tehén: T 64.26., T 65.12., T 65.18., T 66.129., T 66.149., T 73.27.
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Az ökrök szarvai hosszúak, bázisátmérıjük igen nagy, a tülök vékonyfalú, könnyő, a
tülök vége röviden tömör. A szarvcsapokon barázda nincs, vagy igen sekély. A szarvcsapok
fala vékony, gyakran papírvékonyságú, tövükön korona nem vagy alig alakul ki (25. ábra).
A szarvcsap harántmetszete általában kör alakú, szélessége kissé nagyobb, mint a
magassága.
A szarvcsapbázisok szélesség- és mélységméreteinek aránya: a bikáknál – átlag 1,04,
a szélsı értékek 0,78–1,2; az ökröknél – átlag 1,07, a szélsı értékek 0,83–1,45; a teheneknél
– átlag 1,09, a szélsı értékek 0,87–1,24. Ezekbıl az arányszámokból jól látható, hogy a
szarvcsapok alakja nem teljesen köralakú, inkább kissé ovális. Általánosságban a 86
koponyáról elmondható, hogy a szarvcsap/szarvtı harántmetszete 68 (79%) egyednél
„fekvı ovális”, azaz a szélessége kissé nagyobb, mint a vastagsága, és 18 (21%) egyednél
épp fordítva „álló ovális”, a vastagsága kissé nagyobb, mint a szélessége. Megfigyelhetı,
hogy a báziskeresztmetszet alakját a szarvállás, illetve bikáknál a korona kialakulása erısen
befolyásolhatja.
A szarvakat állásuk, formájuk alapján különbözı típusokba sorolják. A bikák esetében
a szarvállás egyöntetően táblás (19. ábra), ritkán tülkös. A két szarvállásban csak annyi a
különbség, hogy a tülkös terpesztése valamivel szőkebb (Bodó 1968. 39.). Az ökrök és a
tehenek esetében a szarvállás változatos, a szarvcsapok nemcsak különbözı irányba
kanyarodnak, hanem a saját hossztengelyük körül is csavarodnak. A hosszú, nagy
szarvcsapok hátulsó fala alsó harmadában keskeny – egy vagy több – hosszirányú árok
található, amelybe a szarutülök hátulsó oldalán végighúzódó szaruléc illeszkedik. Ez
akadályozza meg, hogy a csontos szarvcsapon a szarutülök elforduljon. A szarvcsapokat
borító szaru általában fehéres sárgás, ritkábban zöld, illetve zöldes fehér színő. A
szarvcsúcsok különbözı hosszúságban – általában egy negyed részben – fekete színőek, de
elıfordul, hogy a szarv feléig is lenyúlhat a fekete elszínezıdés. A tülök töve barna.
A szarvcsapok alsó elkeskenyedı része a nyak (collum processus cornualis)
általában közepesen hosszú (23. ábra), ritkán hosszú, illetve néhány esetben nincs is (25.
ábra). Alakja idısebb bikák és néhány nagyszarvú ökör kivételével kör alakú. Idıs bikákon
a szarvcsap koronája (corona prosessus cornus) igen jól fejlett, és a szarvcsap nyaka körül a
vastag csontfelrakódás győrőszerő hengeres részt képez (19. ábra). Teheneknél általában a
korona kevéssé fejlett, idısebb korban csak peremet képez (24. ábra), és győrővé nem
fejlıdik ki. Ökröknél korona általában nincs, ritkán a fejél fölött vastagodik csak meg kissé.
C. A járomcsont (os zygomaticum)

39

A páros járomcsont az arckoponya aboralis részén, a könnycsonttól ventrolateralisan
helyezkedik el. Három felülete van, az orri felülete (facies nasalis), a szemgödri felület
(facies orbitalis) és az arci felület (facies facialis). A szemgödri felületet a szemgödri szél
(margo orbitalis) választja el az arci felülettıl. A járomcsont a szemgödör és a járomív
kialakításában is részt vesz. Testét és halántéknyúlványát különböztetjük meg. A test egyik
külsı felülete a szemgödri felület (facies orbitalis). Az aboralis irányú hosszú
halántéknyúlvány (proc. temporalis) a halántékcsont járomnyúlványával (proc. zygomatikus
ossis temporalis) a járomívet (arcus zygomaticus) alkotja. A kérıdzıkön a homlokcsont
felé még egy homloknyúlvány (proc. frontalis) emelkedik fel. Ez a homlokcsont
járomnyúlványával (proc. zygomaticus ossis frontalis) együtt csontos győrőt (anulus
orbitalis) képez. Az arci felületen egy hosszanti léc (crista facialis s. zygomatica) megy át
az állcsont hasonló nevő lécébe. Az arcléc (crista facialis s. zygomatica) rövid, ívelt,
aboralisan emelkedik.
A szemek oldalra-elıre néznek. A szemgödör (orbita) peremének lateralis alsó
(járomcsonti) és felsı (homlokcsonti) széle (Ect) különbözı szélességő, ennek alapján az
orbita lateralis síkjának két formája különböztethetı meg.
1. Lefele keskenyedı: a szemüreg felsı széle kissé szélesebb az alsó szélénél, vagy azzal
azonos szélességő (36. ábra).
2. Lefele szélesedı: a szemüreg alsó széle szélesebb a felsı szélénél (37. ábra).
Tizenöt koponyának30 lefele szélesedı lateralis szemüregi pereme van. A lefele
szélesedı szemüregi perem az ökörkoponyák között a leggyakoribb.
A járomcsont frontális vonala jelentısen befolyásolja az arckoponya körvonalát. Két
formáját lehet megkülönböztetni:
1. Íves: a járomcsont szemgödri széle ívesen átvezet az arci felszínbe (facies facialisba)
(38/1. ábra folytonos nyíl).
2. Szögletes: a járomcsont szemgödri széle nem vezet át az arci felszínbe, hanem mélyen
föléhajlik, rajta peremet képez (38/2. ábra folytonos nyíl).
Mindkét változat gyakori. Az íves járomcsont 42 koponyánál31 (56%), a szögletes
járomcsont 33 koponyánál32 (44%) fordul elı (37. ábra). Bikáknál a peremes járomcsont a
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Lefele szélesedı szemüregi perem: 1 bika, 8 ökör, 6 tehén: Ö 53.1724., Ö 64.03., Ö 64.05., Ö 64.10., Ö
64.13., Ö 64.14., Ö 64.17., T 64.25., T 65.09., T 65.21., B 70.64., Ö 73.17., T 73.19., T 73.26., T 73.29.
31
Íves járomív: 1 bika, 16 ökör, 25 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., Ö 53.1722., Ö 53.1724., T 53.1726., Ö
64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., Ö 64.10., Ö 64.15., T 64.22., Ö
64.23., T 64.27., Ö 64.28., Ö 64.29., T 65.07., T 65.10., T 65.11., T 65.13., T 65.14., T 65.16., T 65.18., Ö
65.19., T 65.21., T 65.22., T 65.23., B 65.27., T 66.128., T 66.129., T 67.15., T 73.18., T 73.19., T 73.21., T
73.22., T 73.24., T 73.28., T 73.29.
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gyakoribb (16. ábra), de lehet, hogy csak a fokozott csontlerakódás okozza. Teheneknél és
ökröknél az íves járomcsont a gyakoribb (36. ábra).
Az orbita peremének lateralis szélessége és a járomcsont ívessége között nincs
egyértelmő kapcsolat. A keskenyedı szemüregő és ívelt járomcsontú koponyák a
leggyakoribbak, de keskenyedı szemüregő és szögletes járomívő koponyák is
megtalálhatók a győjteményben. Mindkét típus megtalálható a 19–20. század fordulójáról
és az 1960-as, 70-es évekbıl származó koponyáknál.
D. A könnycsont (os lacrimale)
A könnycsont szabálytalan alakú páros csont, amely a szemgödör elülsı falát alkotja.
A könnycsont külsı felületének (facies externa) alakját három varrat határozza meg. Felsı
oldalát egyedül a homlokcsonti varrat (sutura frontolacrimalis), alsó oldalát a járomcsonti
varrat (sutura lacrimozygomaticus), és az állcsonti varrat (sutura maximolacrimalis)
alkotja. A járomcsonti varrat kisebb-nagyobb mértékben medialisan ívelt, az állcsonti varrat
egyenes lefutású. A járomcsonti varrat és az állcsonti varrat találkozásánál közel 90º-os
törés alakul ki. A varratok lefutása alapján a könnycsontnak 2 fı formáját és azon belül 4
alformát lehet elkülöníteni (39. ábra).
1. Háromszög alakú: a könnycsont felsı homlokcsonti varrata egyenesen vagy enyhén
ívelten (180º fok körüli) fut az orrcsontig, a két alsó varrata pedig egymással ca. 90º-os
szöget zárnak (39/1. ábra).
2. L alakú: a könnycsont felsı és az alsó varratainak lefutásában is ca. 120–150º-os törés
figyelhetı meg. A könnycsont varratainak lefutása a törés elıtt nagyjából párhuzamos. A
törés után a homlokcsonti varrat és az állcsonti varrat vagy párhuzamos – 2.1. alforma
(39/2. ábra), vagy szöget zár be egymással – 2.2. alforma. Ez utóbbi esetben a szárak vagy
összetartanak – 2.2a. alforma (39/3. ábra), vagy széttartanak – 2.2b. alforma (39/4. ábra).
Az L alakú könnycsontnál az L két szára lehet nagyjából azonos szélességő, vagy a
felsı egy kicsivel keskenyebb. A T 73.19. tehénkoponya könnycsontjának felsı szára
vastagabb, 4 koponyánál33 a felsı szár jóval vékonyabb (36. ábra).
Tizennégy koponya34 (20%) könnycsontja háromszög alakú (34. és 47. ábra), 58
koponya (78,4%) könnycsontja L alakú. Ebbıl 38 könnycsont35 oldalai párhuzamosak
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Peremes járomív: 4 bika, 9 ökör, 20 tehén: Ö 53.1725., Ö 53.1729., T 64.09., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.13.,
Ö 64.14., Ö 64.16., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.24., T 64.25., T 64.26., T 64.30., B 65.06., T 65.07., T
65.09.,T 65.12., T 65.24., T 65.52., B 67.16., T 66.149., Ö 66.151., B 70.65., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17.,
T 73.20., T 73.23., T 73.25., T 73.26., T 73.27.
33
2 ökör, 2 tehén: Ö 53.1680., Ö 53.1724., T 64.09., T 64.13.
34
Háromszög alakú könnycsont: 4 ökör, 10 tehén: Ö 53.1725., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.10., T 64.11., T
64.24., T 64.27., T 65.07., T 65.11., T 65.14., T 65.15., T 65.24., T 66.128., Ö 66.151.
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egymással – 2.1. alforma (40. ábra), 16 koponyánál36 összetartanak – 2.2a alforma, és 4
koponya37 esetében a varratok széttartanak – 2.2b alforma (37. ábra). Az Ö 64.05.
ökörkoponyánál a bal oldali könnycsont L alakú, a jobb oldali pedig háromszög alakú.
Egy tehénkoponya esetében (T 73.29.) a könnycsont homlokcsonti varratában három,
a járomcsonti és az állkapcsi varratoknál pedig két törés is van. Ettıl a könnycsont formája
különleges. Wilckens a szarvasmarha-koponyák 4 alaptípusának leírásakor a könnycsont
alakját is vizsgálta (Wilckens 1885a. 42., 55). Háromszög alakú könnycsontot a
brachyceros és a brachycephalus típusú koponyákon talált.
Megfigyelhetı, hogy bikák-, illetve a 70-es évekbeli koponyák könnycsontja mindig L
alakú. A bikakoponyák kis száma miatt azonban ez nem jelent törvényszerőséget. A
varratok közül a könnycsont homlokcsonti varrata csontosodik el a legkorábban (35. ábra),
a többi varrat csak ritkán, jóval késıbb kezd elcsontosodni. Ez alól kivételt képeznek a
bikák, melyeknél fiatal életkorban kezdıdı és oly nagymértékő csontosodás figyelhetı
meg, hogy a könnycsont formáját nem (B 70.64.) vagy alig lehet meghatározni (19. ábra).
A könnycsont, a homlokcsont és az orrcsont találkozásánál képzıdı háromszög alakú
lyukat (fissura nasolacrimalis/fonticulus lacrimalis) több kutató is megfigyelt. Ez a lyuk
sok kutatók szerint a brachyceros típus jellemzıje, de Duerst szerint ezt semmi nem
támasztja alá (Duerst 1899. 63.). Cornevin az alultápláltsággal indokolja kialakulását.
Wilckens minden koponyatípusnál megfigyelte ezt a lyukat. Különbséget a lyukak
méretében (Wilckens 1885a. 41., 45., 51., 56.) talált. A primigenius típusú koponyáknál
gyakran teljesen záródnak a csontok, ahol nem, ott ı is egészen kicsi lyukat talált. A
vizsgált koponyák közül tíz koponya38 (13%) esetében mindkét oldalon (40. ábra), négy
koponyán39 (5%) csak az egyik oldalon lehetett megfigyelni igen kicsi lyukat. A többi, 61
koponyánál (82%) nem alakult ki lyuk. Az Ö 73.17. ökörkoponyánál megfigyelhetı a
könnycsont orrcsonti és állcsonti szélénél is egy hosszú, viszonylag tág lyuk (41. ábra).
E. Az orrcsont (os nasale)

35

Párhuzamos szárú, L alakú könnycsont: 3 bika, 13 ökör, 22 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., Ö 53.1722., Ö
53.1724., Ö 53.1729., Ö 64.02., Ö 64.04., T 64.09., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.16., T 64.18., T
64.21., T 64.22., T 64.26., Ö 64.29., B 65.06., T 65.09., T 65.10., T 65.12., T 65.13., T 65.16., Ö 65.19., T
67.15., B 67.16., T 66.149., B 71.12., Ö 73.16., T 73.18., T 73.19., T 73.21., T 73.22., T 73.23., T 73.24., T
73.25., T 73.26., T 73.27.,
36
Összetartó szárú, L-alakú könnycsont: 1 bika, 7 ökör, 8 tehén: T 53.1726., Ö 64.01., Ö 64.03., Ö 64.05., Ö
64.08., Ö 64.15., Ö 64.23., T 64.25., Ö 64.28., T 65.18., T 65.21.,T 65.23., B 65.27., T 65.52., T 73.20., T
73.28.
37
Széttartó szárú, L-alakú könnycsont: 1 ökör, 3 tehén: T 64.17., T 64.30., T 66.129., Ö 73.17.
38
2 ökör, 7 tehén: Ö 64.03., T 64.18., T 64.27., Ö 64.29., T 65.10., T 65.11., T 66.129., T 67.15., T 73.17., T
73.22.
39
3 ökör, 1 tehén: Ö 53.1724. bal, Ö 64.04. jobb, Ö 65.19. jobb, T 64.24. jobb.
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A páros orrcsont az orr hátának a csontos vázát, az orrüreg tetejét adja, az arckoponya
egyik legváltozatosabb alakú csontja. Hosszában megnyúlt, harántirányban erısen görbült
lemezszerő csont. A középvonalban egymással álvarratban (harmonia/sutura spuria),
aboralisan a homlokcsonttal a leveles varratban (sutura foliata) találkozik. Wilckens szerint
az ıstulok és a primigenius típusú koponyákon az orrcsont hosszirányban is ívelt, ami
bizonyos „kosorrúságot” mutatna (Wilckens, 1885a: 39., 41.). Ez a jelenség a
csontgyőjtemény

ıstulok

és

szürkemarha

koponyáinak

orrcsontjain

nem

volt

megfigyelhetı. Általában az orrcsont aboralis hegyes vége a homlokcsont orrnyúlványa
(proc. nasalis ossis frontalis) közé illeszkedik. Az orrcsont teste az aboralis tövétıl
kiindulva kiszélesedik, majd vagy közel azonos szélességben folytatódik, vagy elırefelé
elkeskenyedik. Az orrcsont elülsı elhegyesedı vége a processus nasalis, amelyet – a
szarvasmarhán rendszerint – az incisura nasalis osztja ketté, és hegyben végzıdik.
Az orrcsont alakulása markánsan befolyásolja a koponya, illetve az élı állat fejének
profilját, alakját és az arányait. 63 szürkemarha-koponyánál40 (84%) az orrcsont viszonylag
széles, kiemelkedı „orrnyereggel” kapcsolódik a homlokcsonthoz. Az orrnyereg csak 12
koponya41 esetében (16%) lapos. A fiatal bika (B 65.27.) orrnyerge szintén lapos, ami az
életkor elırehaladásával változni fog.
Az orrcsont és a homlokcsont median-sagittalis találkozási pontja a Nasion (N)
különbözı helyzető lehet (42. ábra):
1. Aboralis állású: a Nasion (N) a belsı szemzugok vonala (Ent-Ent) fölött, aboralisan
helyezkedik el (42/1. ábra).
2. Közepes állású: a Nasion (N) a belsı szemzuggal (Ent-Ent) ca. egy vonalba van (42/2.
ábra).
3. Oralis állású: a Nasion (N) a belsı szemzugok vonala (Ent-Ent) alatt, oralisan
helyezkedik el (42/3. ábra).
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Széles, magas orrnyereg: 4 bika, 22 ökör, 37 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1725., T
53.1726., Ö 53.1729., Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., T 64.11., Ö
64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T 64.25., T
64.26., T 64.27., Ö 64.28., Ö 64.29., T 64.30., B 65.06., T 65.09., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T 65.14., T
65.15., T 65.16., T 65.18., Ö 65.19., T 65.21., T 65.23., T 65.24., T 65.52., T 66.128., T 66.129., T 66.149.,
Ö 66.151., T 67.15., B 67.16., B 70.64., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.18., T 73.20., T 73.21., T 73.23.,
T 73.25., T 73.26., T 73.27., T 73.28., T 73.29.
41
Lapos orrnyereg: 1 bika, 3 ökör, 8 tehén: T 53.1680., Ö 64.05., T 64.09., Ö 64.10., Ö 64.23., T 65.07., T
65.10., T 65.22., B 65.27., T 73.19., T 73.22., T 73.24.
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75 szürkemarha-koponya közül 42 esetben42 (56%) a Nasion (N) közepes állású (43. ábra);
28 esetben43 (37,4%) a Nasion (N) aboralis állású (41. ábra), és csak 5 esetben44 (6,6%) volt
a Nasion (N) oralis állású 44. ábra. A Nasion pont (N) helyzete a bikakoponyákon aboralis
vagy közepes állású. A századforduló koponyáinál gyakoribb a közepes fekvéső orrcsont. A
70-es évek koponyái inkább magas fekvéső orrcsonttal rendelkeznek Alacsony kezdéső
orrcsonttal rendelkezı koponyák sem a századfordulóról, sem a 70-es évekbıl nem kerültek
elı. Az orrcsont hossza és a Nasion (N) anatómiai helyzete között nincs egyértelmő
korreláció.
Az orrcsont szélessége változó. Az orrcsont és a homlokcsont hosszúságának
egymáshoz viszonyított arányát az orrcsont hosszúsági indexe mutatja meg.
orrcsont hosszúsági index = orrcsont hossza [N-Rh (12)] × 100
homlokcsont hossza [A-N (8)]
A szürkemarha-koponyákon ez az arány rendkívül változatos:
a bikáknál az orrcsont hosszúsági indexérték átlaga 78,5%, a szélsı értékei 70,4 és 87,1%;
az ökröknél az index átlaga 72,8%, a szélsı értékei 62,8 és 83,3%,
a teheneknél az index átlaga 71,6%, a szélsı értékei 50,8 és 84,1%.
Évek szerinti csoportosításnál az orrcsontok hossznövekedése figyelhetı meg. A 19–
20. század fordulójáról származó koponyák esetében az orrcsont hosszindexe 69,9%, az
1960-as évebelieknél 71,3%, az 1970-es évekbıl származó koponyáknál 75,3%. Duerst
szerint a primigenius koponyákra jellemzı, hogy az orrcsont csak kicsivel rövidebb a
homlokcsontnál (Duerst, 1899. 63.). Ezt a feltevést a szürkemarha-koponyákon mért adatok
nem igazolják. A Wilckens és Duerst által közölt koponyaméreteknél (Duerst, 1899: 68–69;
Wilckens, 1885a: 58–59) az orrcsontok és a homlokcsont aránya 60–90% között volt. A
brachyceros típusú koponyákon az orrcsont hosszúsági indexértéke alacsonyabb, 60–69%.
A vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a koponyák primigenius jellegét az
orrcsont profilindexe jobban kifejezi:
orrcsont profilindexe = orrcsont hossza [N-Rh(12)] × 100
koponya frontalis hossza [A-P (1)]
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Közepes állású orrcsont: 2 bika, 16 ökör, 24 tehén: T 53.1680., Ö 53.1725., Ö 53.1729.,Ö 53.1722., T
53.1726., Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.05., T 64.07., T 64.09., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15.,
Ö 64..16., T 64.18., T 64.21., T 64.22., Ö 64.23., T 64.24., Ö 64.28., T .64.30.,T 65.07., T 65.09., T 65.11.,
T 65.12., T 65.13., T 65.14., T 65.15., Ö 65.19., T 65.22., T 65.23., T 65.24., B 65.27., T 65.52., T 67.15., B
70.64., Ö 73.17., T 73.20., T 73.22., T 73.28.
43
Aboralis állású orrcsont: 2 bika, 8 ökör, 18 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1724., Ö 64.04., Ö 64.06., Ö 64.08., Ö
64.10., T 64.17., T 64.25., T 64.26., T 64.27., Ö 64.29., B 65.06., T 65.16., T 65.18., T 65.21., T 65.23., T
66.129., T 66.149., B 71.12., Ö 73.16., T 73.18., T 73.19., T 73.21., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.27.,
T 73.29.
44
Oralis állású orrcsont: 1 ökör, 4 tehén: T 64.11., T 65.10., T 66.128., Ö 66.151., T 73.23.
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A bikáknál az orrcsont profil index érték átlaga 37,5%, a szélsı értékei 34,9 és 40,2%, az
ökröknél az index átlaga 34,4%, a szélsı értékei 30,7 és 38,4%, a teheneknél az index
átlaga 34,0%, a szélsı értékei 27,7 és 36,9%.
Az orrcsont profilindex átlagainak megegyezése, illetve egymáshoz közeli értékei,
valamint a szők értékhatárok is jól mutatják – nemektıl függetlenül – a szürkemarhakoponyák kraniológiai egységességét és erıs primigenius jellegét.
A különbözı évekbıl származó koponyáknál csak kismértékő változás figyelhetı
meg, az orrcsont aránya enyhén nı. A századfordulóról származó koponyáknál az orrcsont
profilindexe 33,6%, az 1960-as évekbelieknél 33,9%, az 1970-es évekbıl származóknál
35,3%.
Az orrcsont mindkét vége változatos formát mutat. Az orrcsont felsı (aboralis) végét
a homlok- és az orrcsont közötti ún. leveles varrat (sutura foliosa/sutura frontonasalis)
határolja. A homlokcsont orrnyúlványainak helyzetétıl függıen az orrcsont felsı (aboralis)
vége kétféle módon illeszkedhet a homlok orri részéhez (45. ábra).
1. Belsı – medialis – illeszkedéső orrcsont: az orrcsontok felsı (aboralis) végei – a sutura
sagittalis mentén – a homlokcsontok orrnyúlványai közé nyomulnak. Az orrcsont felsı
vége egy – hegyes, vagy lekerekített – csúcsban (1.1. típus, 45/1. ábra), vagy pedig
változó szélességő varratban (1.2. típus, 45/2. ábra) végzıdik.
2. Külsı – lateralis – illeszkedéső orrcsont: a homlokcsontok medialis orrnyúlványai – a
sutura sagittalis mentén – az orrcsontok felsı (aboralis) csúcsai közé ékelıdnek be.
Ez esetben valójában az történt, hogy a homlokcsont orri részén nem egy („lateralis”)
orrnyúlvány, hanem két – egy medialis és egy lateralis – orrnyúlvány alakult ki. Az orrcsont
felsı (aboralis) vége ebben az esetben is lehet egycsúcsban (2.1. típus, 45/3. ábra), vagy
változó szélességő varratban (2.2. típus, 45/4. ábra) végzıdik. Az orrcsont széles varratban
végzıdı felsı (aboralis) vége változatos formát mutathat, elıfordul közöttük „lépcsızetes,
cikcakkos” és „több csúcsú” varratsor is (36. ábra).
46 koponyánál (61,4%) az orrcsont belsı illeszkedéső. Ezek közül 40 koponyánál45
(87%) az orrcsont felsı vége széles varratban (1.2. típus, 46. ábra), 6 koponyánál46 (13%)
az orrcsont felsı vége egy csúcsban (1.1. típus, 19 ábra ) végzıdik. 18 koponyánál (24%) az

45

Belsı illeszkedéső, széles felsı végő: 3 bika, 12 ökör, 25 tehén: Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1725., Ö
53.1729., Ö 64.01., Ö 64.04., Ö 64.06., T 64.07., T 64.09., Ö 64.13., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.22., T 64.24.,
T 64.25., T 64.26., Ö 64.29., T 64.30., T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.11, T 65.12., T 65.14., T 65.15., T
65.16., T 65.24, B 65.27., T 65.52., T 66.149., B 67.16., B 70.64., Ö 73.17., T 73.18., T 73.19., T 73.22., T
73.25., T 73.26., T 73.27., T 73.29.,
46
Belsı illeszkedéső, felsı vége egycsúcsú: 2 bika, 2 ökör, 2 tehén: B 65.06., Ö 64.10., T 66.129., B 71.12., Ö
73.16., T 73.28.
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orrcsont külsı illeszkedéső. Ezek közül 13 koponyánál47 (72%) az orrcsont felsı vége
széles varratban (2.2. típus, 47. ábra), 5 koponyánál48 (28%) az orrcsont felsı vége egy
csúcsban (2.1. típus, 44. ábra) végzıdik. 11 koponyánál49 (14,6%) az orrcsontok
illeszkedése eltérı, azaz a két oldal között aszimmetria figyelhetı meg. A különbözı
típusok keverednek egymással (43. ábra).
A szürkemarhabikák koponyáira a belsı illeszkedéső orrcsontok (1. típus) a
jellemzıek..
Az ökörkoponyákra általában a belsı illeszkedéső, felsı végén széles varratban
végzıdı orrcsont (1.2. típus) jellemzı, bár minden típusból elıfordul néhány egyed.
A tehenek koponyáira legnagyobb részben a belsı, kisebb részben a külsı
illeszkedéső orrcsontok a jellemzıek, mindkét esetben leginkább az orrcsontok felsı vége
széles varratban (1.2. és 2.2. típusok) végzıdik.
Az orrcsont elülsı (alsó, oralis) vége (processus nasalis/pars apicalis) rendkívül
változatos formájú lehet.
A szarvasmarhák esetében az orrcsont alsó vége két ágban, az ún. orri nyúlványokban
(processus nasalis/pars apicalis) végzıdik, amelyet egy keskeny, rövidebb vagy hosszabb
bemetszés (incisura nasalis) választ ketté. A bemetszés mélysége 3,5 és 33,0 mm, a
szélessége 3,2 és 9,0 mm között változik.
Az orrcsontok oralis végét az orrnyúlványok alakulása szerint 5 típusba lehet
elkülöníteni (48. ábra):
1. típus: az orri nyúlvány mindkét ága azonos hosszúságú (48/1. ábra)
2. típus: a két orri nyúlvány közül a medialis ág hosszabb a lateralis ágnál. A nyúlvány két
ágának vastagsága ca. azonos (48/2. ábra).
3. típus: a két orri nyúlvány közül a medialis ág hosszú, vastag; a lateralis ág csökevényes,
vagy teljesen hiányzik (48/3. ábra),
4. típus: a két orri nyúlvány közül a lateralis ág hosszabb a medialis ágnál, vastagsága
azonos, vagy nagyobb a medialis ágénál (48/4. ábra),
5. típus: a két orri nyúlvány közül a lateralis ág a hosszú, a medialis ág csökevényes vagy
teljesen hiányzik (48/5. ábra).
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Külsı illeszkedéső, széles felsı végő: 3 ökör, 10 tehén: T 53.1680., Ö 64.03., T 64. 17., T 64.18., T 64.23.,
T 64.27., Ö 64.28., T 65.13., T 65.22., T 66.128., Ö 66.151., T 67.15., T 73.20.
48
Külsı illeszkedéső, felsı vége egycsúcsú: 1 ökör, 4 tehén: T 64.11., Ö 64.14., T 73.21., T 73.23., T 73.24.
49
Aszimmetrikus: 6 ökör, 5 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1726., Ö 64.02., Ö 64.05., Ö 64.08., Ö 64.12., T 64.21.,
T 65.18., Ö 65.19., T 65.21., T 65.23.,
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28 koponyánál50 (37,4%) az orri nyúlvány mindkét ága azonos hosszúságú (1. típus,
40. ábra). 8 koponya51 esetében (10,6%) az orri nyúlvány medialis ága kicsivel hosszabb (2.
típus, 46. ábra). Az 5 bikakoponya (6,7%) közül a 4 idıs tenyészbika52 orri nyúlványának
mediális ága hosszú, lateralis ága rendkívül csökevényes, vagy hiányzik (3. típus, 19. ábra).
A 2 éves bikakoponya (B 65.27.) orri nyúlványának mediális ága gyengén fejlett (20. ábra).
18 koponya53 esetében (24%) az orri nyúlvány lateralis ága vastagabb (47. ábra) és
hosszabb a medialisnál (4. típus, 43 ábra). 12 koponya54 esetében (16%) az orri nyúlvány
lateralis ága hosszú, a medialis ága pedig hiányzik (5. típus, 44. ábra). Négy koponya55
(5,3%) orrcsontja hiányzik. Teheneknél leggyakrabban a két ág azonos hosszúságú (16
tehén) vagy a lateralis ág hosszabb, mint a medialis (19 tehén). Ökröknél leggyakrabban a
medialis ág hiányzik (9 ökör) vagy a két ág azonos hosszúságú (4 ökör).
Figyelembe véve a J. Duerst (Duerst, 1899) és C. Grigson (Grigson, 1976) által
vizsgált szarvasmarha-koponyákat is, kijelenthetı, hogy bikák esetében mindig az orri
nyúlvány medialis ága a hosszabb és vastagabb, a lateralis ág igen fejletlen, vagy teljesen
hiányzik. Véleményem szerint ez a tulajdonság nagyobb számú bika vizsgálata esetében is
igazolódna.
Az orrcsont alakját a testének formája határozza meg. Az orrcsont teste aboralis
tövétıl kiindulva kiszélesedik, majd vagy közel azonos szélességben folytatódik, vagy
elırefelé elkeskenyedik. 75 szürkemarha-koponya közül 28 koponya56 (37,3%) orrcsontja
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Mindkét ág azonos hosszúságú: 8 ökör, 20 tehén: Ö 53.1724., Ö 64.02., Ö 64.04., Ö 64.08., T 64.09., Ö
64.10., Ö 64.12., Ö 64.15., T 64.18., T 64.21., T 64.27., T 65.07., T 65.10., T 65.14., T 65.15., T 65.16., T
65.18., T 65.21., T 65.24., T 65.52., T 66.149., Ö 73.17., T 73.19., T 73.22., T 73.23., T 73.27., T 73.28., T
73.29.
51
A mediális ág a hosszabb: 2 ökör, 6 tehén: T 53.1680., T 64.07., Ö 64.13., Ö .64.29., T 65.12., T 65.22., T
73.18., T 73.20.
52
4 bika: B 65.06., B 67.16., B 70.65., B 71.12.
53
A lateralis ág a hosszabb: 5 ökör, 13 tehén: T 53.1726., Ö 64.03., Ö .64.05., T 64.11., Ö 64.14., Ö64.16., T
64.17., T 64.24., T 64.25., T64.30., T 65.09., T 65.11., T 65.13., Ö 65.19., T 65.23., T 66.129., T 73.21., T
73.24.
54
A mediális ág hiányzik: 7 ökör, 5 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 64.01., Ö 64.06., T 64.22., T 64.26., Ö
64.28., T 66.128., Ö 66.151., T 67.15., Ö 73.16., T 73.26.
55
Az orrcsontok hiányoznak: 3 ökör, 1 tehén: Ö 53.1725., Ö 53.1729., Ö 64.23., T 73.25.
56
Azonos szélességő orrcsont: 9 ökör, 19 tehén: Ö 53.1680., Ö 53.1724., Ö 64.01., T 64.03., Ö 64.04., Ö
64.08., Ö 64.12., Ö .64.14., Ö 64.16., T 64.17.,T 64.18., T 64.22., T 64.24., T 64.25., T 64.26., Ö 64.28., T
65.09., T 65.10., T 65.12., T 65.18., T 65.21., T 65.23., T 65.24., T 65.52., T 66.128., T 66.129., T 66.149.,
T 73.18.
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ca. azonos szélességő (46. ábra), és 43 koponya57 (57,3%) orrcsontja oralisan elkeskenyedı
(53 ábra). Négy koponya58 (5,4%) orrcsontja hiányzik.
Az orrcsontnak nemcsak az alakja és végei mutatnak rendkívül nagy változatosságot,
hanem az orrcsont hossza és szélessége is. 23 orrcsont59 (31,9%) keskeny, és 49 orrcsont60
(68,1%) széles. 21 orrcsont61 (29,1%) rövid, 35 orrcsont62 (48,6%) közepesen hosszú, és 16
orrcsont63 (22,3%) pedig hosszú.
Általánosságban elmondható, hogy az orrcsontok szélesek, és közepesen hosszúak.
Van egy hosszú – keskeny (T 64.25.), illetve két rövid – vastag (Ö 66.151., T 73.22., 47
ábra) orrcsont is, de általában a tulajdonságok kombinációit lehet megfigyelni. A bika- és
ökörkoponyák orrcsontja széles, ez alól csak 4 ökörkoponya64 kivétel. A teheneknél
gyakoribb a keskenyebb orrcsont, de sok a széles orrcsontú koponya is. A 19–20. század
fordulójáról származó koponyák orrcsontja széles, kivéve egy tehénkoponyát (T 53.1726.).
A késıbbi idıszakoknál szabályosságot nem lehet megfigyelni.
Az orrcsont karcsúságát a szélesség és a hosszúság aránya jelentısen befolyásolja. Az
orrcsont karcsúságának kifejezésére legjobban az orrcsonti index (Duerst 1930. 522.)
használható.
orrcsonti index = orrcsontok legnagyobb szélessége [Fo-Fo (36)] × 100
orrcsont hossza [N-Rh (12)]
Az értékhatárokat Duerst nem adta meg, ezért a minimum és maximum értékek között
felosztottam a kategóriákat, így kaptam a fent jelzett tartományokat. A szürkemarha-
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Oralisan elkeskenyedı orrcsont: 4 bika, 13 ökör, 26 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., T 53.1726., Ö 64.02., Ö
64.05., Ö 64.06., T 64.07., T 64.09., Ö 64.10., Ö 64.13., T 64.11., Ö 64.15., T 64.21., T 64.27., Ö 64.29., T
64.30., B 65.06., T 65.07., T 65.11., T 65.13., T 65.14., T 65.15., T 65.16., Ö 65.19., T 65.22., B 65.27., Ö
66.151., T 67.15., B 67.16., B 70.64., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T
73.23., T 73.24., T 73.26., T 73.27., T 73.28., T 73.29.
58
Hiányzó orrcsont: 3 ökör, 1 tehén: Ö 53.1725., Ö 53.1729., Ö 64.23., T 73.25.
59
Keskeny orrcsont: 4 ökör, 19 tehén: T 53.1726., Ö 64.01., Ö 64.05., Ö 64.08., T 64.18., T 64.24., T 64.25.,
Ö 64.29., T 65.08., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.16., T 65.24., T 65.52., T 66.129., T 66.149., T 73.19.,
T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.24., T 73.28.
60
Széles orrcsont: 5 bika, 18 ökör, 26 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1681., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 64.02., Ö
64.03., Ö 64.04., Ö 64.06., T 64.07., T 64.09., Ö 64.10., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö
64.16., T 64.17., T 64.21., T 64.22., T 64.26., T 64.27., Ö 64.28., T 64.30., B 65.06., T 65.07., T 65.12., T
65.13., T 65.14., T 65.15., T 65.18., Ö 65.19., T 65.21., T 65.22., T 65.23., B 65.27., T 66.128., Ö 66.151.,
T 67.15., B 67.16.,B 70.64., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.18., T 73.23., T 73.26., T 73.27., T 73.29.
61
Rövid orrcsont: 2 bika, 2 ökör, 17 tehén: T 64.09., T 64.11., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T 64.30., T 65.07.,
T 65.08., T 65 10., T 65.11., T 65.15., Ö 65.19., T 65.23., T 65.24., B 65.27., T 66.128., Ö 66.151., T
67.15., B 70.64., T 73.22., T 73.23.
62
Közepesen hosszú orrcsont: 1 bika, 12 ökör, 22 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1681., Ö 53.1722., Ö 53.1724., T
53.1726., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.12., Ö 64.14., Ö 64.16., T 64.17., T 64.18.,
T 64.26., T 64.27., Ö 64.29., T 65.09., T 65.12., T 65.13., T 65.14., T 65.16., T 65.21., T 65.22., T 65.52., T
66.149., B 67.16., Ö 73.16., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.24., T 73.27., T 73.28.
63
Hosszú orrcsont: 2 bika, 8 ökör, 6 tehén: Ö 64.01., Ö 64.05., Ö 64.08., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö 64.15., T
64.25., Ö 64.28., B 65.06., T 65.18., T 66.129., B 71.12., Ö 73.17., T 73.18., T 73.26., T 73.29.
64
4 ökör: Ö 64.01., Ö 64.05., Ö 64.08., Ö 64.29.
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koponyákon mért orrcsonti index értékek 25,1 és 46,1 között mozognak. J. U. Duerst az
orrcsontokat karcsúságuk – orrcsont index értékük – alapján 4 kategóriába sorolta: az index
értékhatára 25 és 30, az orrcsont finom vagy karcsú (leptorhin);
30 és 35 között az orrcsont közepes (közepesen karcsú) (mesorhin),
35 és 40 között az orrcsont – (kismértékben) széles (chamaerhin) és
40 feletti értékeknél az orrcsont igen széles (hyperchamaerhin).
A szürkemarhabika-koponyák orrcsonti index átlaga 40,9 széles, a szélsı értékei 37,6–46,0.
A bikák széles65 és igen széles66 orrcsontúak. Az ökörkoponyák index átlaga 33, 9
közepesen karcsú, a szélsı értékei 28,7–43,8. Az orrcsonti index értékei alapján az
ökökoponyák mind a négy karcsúsági kategóriában megtalálhatók. Egy koponya (Ö
66.151., 4,5%) az igen széles, öt koponya67 (22,7%) a széles, 12 koponya68 (54,6%) a
közepesen karcsú, négy koponya69 (18,2%) pedig a karcsú orrcsontú kategóriába tartozik.
Tehénkoponyák esetében az index átlaga 34,5 közepesen karcsú, a szélsı értékei 25,1–43,3.
Öt koponya70 (11,1%) az igen széles, 12 koponya71 (26,7%) a széles, 19 koponya72 (42,2%)
a közepesen karcsú és 9 koponya73 (20%) a karcsú orrcsontúak közé tartozik.
A homlokcsont és az orrcsont nem mindig illeszkedik szorosan egymással, ilyenkor a
leveles varratban hézag, lyuk alakul ki. A külsı illeszkedéső orrcsont esetében
megfigyelhetı, hogy a homlokcsont medialis orrnyúlványa nem húzódik le a Nasion (N)
pontig, csak az orrcsont felsı (aboralis) végéig ér. Négy tehénkoponyánál74 található az
orrcsontok felsı (aboralis) végénél lyuk (34. ábra). Két koponyán (T 64.24., T 73.24.) ezt a
hézagot egy kicsi, különálló csontlemez tölti ki (35. ábra).
Az életkor elırehaladtával az orrcsontok a környezı koponyacsontokkal részben
összecsontosodnak. Ez az elcsontosodás bikák kivételével késın kezdıdik el. Az orrcsont a
könnycsonttal és az állcsonttal való találkozásánál egy rés, az ún. fontanella található (43.

65

Széles orrcsontú bikák, 3 bika: B 67.16., B 70.64., B 71.12.
Igen széles orrcsontú bikák, 2 bika: B 65.06., B 65.27.
67
Széles orrcsont: 5 ökör: Ö 53.152.3., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.14., Ö 73.16.
68
Közepesen karcsú orrcsont: 12 ökör: Ö 53.1722. ,Ö 53.1724., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.08., Ö
64.10., Ö 64.12., Ö 64.15., Ö 64.16., Ö 65.19., Ö 73.17.
69
Karcsú orrcsont: 4 ökör: Ö 64.01., Ö 64.13., Ö 64.28., Ö 64.29.
70
Igenszéles orrcsont: 5 tehén: T 53.1680., T 64.09., T 64.11., T 65.07., T 65.08.,
71
Széles orrcsont: 12 tehén: T 64.07., T 64.27., T 64.30., T 65.10., T 65.15., T 65.18., T 65.22., T 66.128., T
67.15., T 73.19., T 73.23., T 73.24.
72
Közepesen karcsú orrcsont: 19 tehén: T 64.17.,T 64.18., T 64.21.,T 64.22., T 64.24., T 65.11., T 65.12., T
65.13., T 65.14., T 65.21., T 65.23., T 73.18., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.26., T 73.27., T 73.28., T
73.29.
73
Karcsú orrcsont: 9 tehén: T 53.1726., T 64.25., T 64.26., T 65.09., T 65.16., T 65.24., T 65.52., T 66.129., T
66.149.
74
4 tehén: T 64.03., T 64.11., T 66.128., T 73.24.
66
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és 44. ábra) A leveles varrat korábban elkezd összecsontosodni, de a fontanella bikák
kivételével sosem tőnik el teljesen.
Bikák esetében az orrcsont elcsontosodása korai, a 9 éves bikakoponyákon az orrcsont
már teljesen összecsontosodott a környezı koponyacsontokkal, fontanella sincs. Az
ökröknél és a teheneknél a csontosodás csak késın és kismértékben jellemzı, ezért a
fontanella sosem tőnik el teljesen. Ugyancsak a bikákra jellemzı, hogy az orrcsontok
egymással is összecsontosodnak (19. ábra). Teheneknél és ökröknél ez ritkán figyelhetı
meg, kezdetleges mértékő, csak az orrcsontok felsı harmada csontosodik össze egymással.
Hasonló megállapításra jutott W. Schleger is, aki szarvasmarha-koponyákon vizsgálta,
milyen hatással van az állat neme az orrcsontok medialis összecsontosodására.
Vizsgálataiban ı is arra a következtetésre jutott, hogy az orrcsontok csontosodása
egyértelmően nemhez köthetı tulajdonság (Schleger 1959. 907–908.) Az általa vizsgált
koponyáknál teljesen csak a bikáknál csontosodtak össze az orrcsontok, ritkán fordul elı
ökröknél, teheneknél pedig szinte soha. Az orrcsontok elcsontosodása egyértelmően csak a
bikákra jellemzı tulajdonság. Hasonló megállapításra jutott Grigson is tanulmányában
(

Grigson, 1976: 125).

F. Az állcsont (os maxillare)
Az állcsont az arc legnagyobb páros csontja. Az állcsont testének külsı arci felülete
(facies facialis) domború; rajta a járomcsontra is átterjedı arcléc (crista facialis) emelkedik
ki. Az arcléc a szarvasmarhákon erısen kiemelkedı dudorral [tuber malare (M)] kezdıdik,
és aboralisan fokozatosan eltőnik. Az arclécek éle lehet éles, illetve lekerekített. A dudor az
állcsont felszínébıl enyhén vagy erısen kiemelkedik, alakja kör, ritkán hosszúkás lehet. Az
arcléc elıtt (oralis) nyílik a szemgödör alatti lyuk [foramen infraorbitalis, (If)]. Az állcsonti
dudor elıtt (oralisan) az állcsont kissé befőzıdik.
Ennek a befőzıdésnek két formája lehet (49. ábra szaggatott vonalú nyíl):
1. Szögletes: az állcsont ca. 90 fokos szöget zár be az állközötti csont orri nyúlványával. Az
állcsont eltőnik az állközötti csont mögött (49/1. ábra szaggatott vonalú nyíl).
2. Szőkülı: az állcsont elıre fokozatosan szőkül, az állcsont és az állközötti csont orri
nyúlványa között az átmenet fokozatos (49/2. ábra szaggatott vonalú nyíl).
A szürkemarha-koponyák állcsontja többnyire szögletes (46. ábra), 11 koponyánál75
figyelhetı meg szőkülı állcsont (47. ábra). Az arcléc fejlettsége, formája kihat az
arckoponya finomságára. Az arclécek 3 félék lehetnek (50. ábra):
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Szőkülı állcsont: 2 ökör, 9 tehén: T 64.10., T 64.11., T 64.22., T 64.27., T 65.09., T 65.10., T 65.12., T
65.13., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.22.
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1. elıre (oralisan) összetartók: az arclécek az állcsonttal együtt elırefele szőkülnek (50/1.
ábra).
2. párhuzamosak: az arclécek – az állcsonttal együtt – aboralisan (szemgödör alatt) és
oralisan (az állcsonti dudor elıtt) is nagyjából ugyanolyan szélesek (50/2. ábra).
3. homorúak: az állcsont arclécei medialisan enyhén íveltek, karcsúak (50/3. ábra).
Ha az arclécek összetartanak – valójában az arckoponya szőkül össze –, a koponya
finomabbnak tőnik. Ha az arclécek párhuzamosak vagy homorúak, az arc durvábbnak,
szögletesnek tőnik. 36 koponya76 (48%) arcléce összetart (47. ábra), 29 koponyáé77 (38,6%)
párhuzamos (44. ábra) és 7 koponyáé78 (9,4%) homorú (46. ábra). Három79 (4%)
tehénkoponya arcléce hullámos. Az arcléc formája nemtıl és kortól független tulajdonság.
G. Az állközötti csont (os incisiva, intermaxillare)
A két állközötti csont az állcsontok elıtt helyezkedik el. Az állközötti csont (os
incisiva) három részbıl áll: a testébıl (corpus ossis incisivi), az orri nyúlványból (proc.
nasali ossis incisivi) és a szájpadlási nyúlványból (proc. palatinus ossis incisivi). Az
állközötti csont teste a szarvasmarhán lemezszerő, vastag, lapos, a két csontot – elöl –
hasadék (fissura incisiva) választja el egymástól. Az állközötti csont teste és orri nyúlványa
között befőzıdés található, ez az állközötti csont nyaka. Az orri nyúlvány jól fejlett, hosszú,
kifelé ívelt, a testbıl ferdén fel és hátra tart. Az állközötti csont testének külsı, ajaki felülete
(facies labialis) domború, belsı, szájpadlási felülete (facies palatina) homorú. Az ajaki és a
szájpadlási felület a (metszıfogak nélküli) fogmedri szélben (limbus/processus alveolaris)
egyesül. A fogmedri szél aboralisan a foghíjas szélben (margo interalveolaris/diastema)
folytatódik.
A fogmedri szél különbözı alakú (51. ábra) lehet:
1. Köríves szélő: a (metszıfogak nélküli) fogmedri szél félkörívben lekerekített (51/1. ábra
nyíl); a félkörív egyharmadánál ritkán enyhe befőzıdés is megfigyelhetı.
2. Egyenes szélő: a (metszıfogak nélküli) fogmedri szél egyenes, csak a sarkai
lekerekítettek (51/2. ábra nyíl).
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Összetartó arcléc: 3 bika, 11 ökör, 22 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1725., T 53.1726., Ö 64.03., Ö 64.05., Ö
64.06., Ö 64.10., T 64.11., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.23., T 64.26., T 64.27., B 65.06., T 65.07., T 65.10., T
65.11., T 65.12., T 65.13., T 65.21., T 65.22., B 65.27., T 66.128., T 66.129., Ö 66.151., T 67.15., B 70.64.,
Ö 73.16., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.26., T 73.27., T 73.28., T 73.29.
77
Párhuzamos arcléc: 1 bika, 9 ökör, 19 tehén: Ö 53.1724., Ö 73.1729., Ö 64.02., Ö 64.04., T 64.07., Ö
64.08., Ö 64.12., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T 64.25., Ö 64.28., Ö 64.29., T 64.30., T
65.09., T 65.14., T 65.15., T 65.16., T 65.18., T 65.23., T 65.24., T 65.52., T 66.149., B 67.16., Ö 73.17., T
73.23., T 73.25.
78
Homorú arcléc: 1 bika, 5 ökör, 1 tehén: Ö 53.1680., Ö 53.1722., T 64.01., Ö 64.13., Ö 64.16., Ö 65.19., B
71.12.
79
Hullámos arcléc: 3 tehén: T 64.09., T 73.18. és T 73.24.
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A fogmedri szél külsı szélessége (37) nagyobb (szélesebb, 51/1–2. ábra), vagy
kisebb (keskenyebb, 51/3. ábra) lehet az állközötti csont orrcsonti nyúlványainál mért (proc.
nasalis ossis incisivi) legnagyobb – külsı – szélességnél. A szürkemarha-koponyák
esetében az állközötti csont fogmedri szélének szélessége általában kissé nagyobb, mint az
orrcsonti nyúlványok – külsı – szélessége. Két ökörkoponya esetében (Ö 53.1725., Ö
53.152.3.) az orrcsonti nyúlványoknál mért szélesség nagyobb, a fogmedri szél
szélességénél, ilyenkor az állközötti csont teste és orri nyúlványa között nem alakul ki nyak.
Azokon a koponyákon, amelyeken a fogmedri szél keskenyebb az orri nyúlvány
szélességénél, a fogmedri szél mindig köríves.
A szürkemarha-koponyáknál a széles, köríves állközötti csont a leggyakoribb: 67
esetben (89%) volt az állközötti csont széles, és 8 esetben (11%) volt keskeny.
A széles állközötti csontoknál a fogmedri szél 43 esetben80 (56%) köríves (53. ábra),
és 24 esetben
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(32%) egyenes (54. ábra). A széles állközötti csont esetében a fogmedri

szél mindig szélesebb az orri nyúlvány szélességénél.
A keskeny állközötti csontoknál a fogmedri szél mindig köríves, ebbıl 6 esetben82
(8%) a fodmedri szél szélesebb az orri nyúlványnál, és mindössze 2 ökör esetében (2,7%, Ö
53.1725., Ö 53.152.3.) keskenyebb. Minden bikakoponyánál széles, köríves az állközötti
csont. Az ökörkoponyák fıként köríves végőek, a tehénkoponyák több, mint felénél (28
darab 62,2%) az állközötti csont köríves, és 17 koponyánál (37,8%) egyenes végő. Három
tehénkoponya83 kivételével a teheneknél az állközötti csont fogmedri széle széles.
Az állközötti csont orri nyúlványa (proc. nasali ossis incisivi) hosszú, vége az orr- és
az állcsontok közé nyomul. Az állközötti csont orri nyúlványa és az orrcsont között
létrejövı ék alakú rés az orr-állcsonti bemetszés (incisura nasointermaxillaris). Ennek
aboralis pontja, az állközötti csont és az orrcsont oralis közös pontja a Nasoliberale (Nl),
ettıl a ponttól az orrcsont vége szabadon áll.
Az állközötti csont orri nyúlványának hossza alapján megkülönböztethetı (55. ábra
nyíl):
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Széles, köríves fogmedri széllel: 5 bika, 13 ökör, 24 tehén: Ö 53.1722., T 53.1726., Ö 53.1729., Ö 64.01., Ö
64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., T 64.11., Ö 64.14., T 64.17., T 64.21., T 64.25., T 64.26., Ö
64.28., Ö 64.29., T 64.30., B 65.06., T 65.09., T 65.14., T 65.12., T65.15., T 65.18.,T 65.23., T 65.24., B
65.27., T 66.128., T 66.129., T 66.149., Ö 66.151., B 67.16., B 70.65., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T
73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.25., T73.26., T 73.29.
81
Széles, egyenes fogmedri széllel: 7 ökör, 17 tehén: T 53.1680., Ö 53.1724., Ö 64.02., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö
64.15., Ö 64.16., T 64.18., T 64.22., T 64.24., T 64.27., T 65.11., T 65.13., T 65.16., Ö 65.19., T 65.21., T
65.22., T 65.52., T 67.15., T 73.18., T 73.22. T 73.24., T 73.27., T 73.28.
82
Keskeny, köríves fogmedri széllel: 4 ökör, 3 tehén: Ö 64.03., Ö 64.05., T 64.09., Ö 64.10., Ö 64.23., T
65.07., T 65.10.
83
Keskeny fogmedri szél: 3 tehén: T 64.09., T 65.07., T 65.10.
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1. hosszú orri nyúlvány: a felsı vége a könnycsontig nyúlik, azzal összeér (55/1. ábra
nyíl);
2. közepes orri nyúlvány: a felsı vége eléri az orrcsontot, illetve rövidebb-hosszabb
szakaszon az áll- és az orrcsontok közé ékelıdik (55/2. ábra nyíl);
3. rövid orri nyúlvány: a felsı vége nem éri el az orrcsontot (55/3. ábra nyíl).
Az orri nyúlvány 10 szürkemarha-koponyán84 (13,1%) hosszú (52. ábra), 51
koponyán85 (67,2%) közepes (53. ábra), és 13 koponyán86 (17,1%) rövid (54. ábra). .Két
koponyánál (2,6%) azonos aszimmetria figyelhetı meg: egy ökör- (Ö 53.1722.) és egy
tehén- (T 64.09.) koponyánál a bal oldali orri nyúlvány hossza közepes, a jobb oldali rövid.
Nemek és életkorok szerint nem lehet csoportosulást megfigyelni. Ezek azt
bizonyítják, hogy az orri nyúlvány hosszának alakulása nemtıl, életkortól független. Bilton
(Bilton 1962) és Duerst szerint (Duerst, 1899: 63) a brachyceros típusú koponyákra a rövid
orri nyúlvány a jellemzı, de Duerst, Grigson (Grigson, 1976: 123), valamint a fenti
szürkemarha-koponyákon végzett vizsgálatok is azt igazolják, hogy ez nem tipikus
brachyceros tulajdonság.

9.1.2. Oldalnézet (norma lateralis)
A koponya median-sagittalis profilvonala
A koponya median-sagittalis profilvonalát az orrcsont alsó (oralis) végétıl (Rh) a
fejélhez (A), majd onnan az üreglyuk (foramen occipitale) felsı pontjáig (O) húzott
sagittalis egyenes alakítja ki. Ez a profilvonal két szempontból lehet érdekes. Egyrészrıl, a
homlokcsont lefutása, másrészrıl a koponya tarkójának homorúsága miatt mutat
jellegzetességeket. A homlokcsont lefutását a homlokprofillal, a tarkói rész lefutását a
tarkói profillal jellemezzük.
A koponya felsı vagy homlok profilvonala
A koponya felsı vagy homlok profilvonalát (Rh-A/Op) az orrcsont alsó (aboralis)
vége (Rh) és a fejél (A/Op), különbözı lehet (55. ábra):
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Hosszú orri nyúlvány: 2 bika, 2 ökör, 6 tehén: Ö 53.1729., T 64.09., T 65.13., T 65.16., T 65.18., B 65.27.,
T 66.149., B 67.16., Ö 73.16., T 73.27.
85
Közepes orri nyúlvány: 3 bika, 15 ökör, 33 tehén: T 53.1680., Ö 53.1724., Ö 53.1725., T 53.1726., Ö
64.01., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., Ö 64.10., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., T
64.18., T 64.21., T 64.22., Ö 64.23., T 64.25., T 64.26., T 64.27., Ö 64.29., T 64.30., B 65.06., T 65.07., T
65.08., T 65.09., T 65.10., T 65.12., T 65.14., Ö 65.19., T 65.21., T 65.22., T 65.23., T 65.24., T 65.52., T
66.128., T 66.129., Ö 66.151., B 70.64., B 71.12., T 73.18., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.24., T 73.25.,
T 73.26., T 73.28., T 73.29.
86
Rövid orri nyúlvány: 7 ökör, 6 tehén: Ö 53.152.3., Ö 64.02., Ö 64.05., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.17., T
64.24., Ö 64.28., T 65.11., T 65.15., Ö 73.17., T 73.19., T. 73.23.
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1. Egyenes: ha a fejél (A/Op) és az orrcsont alsó vége (Rh) közötti homlok-orri felület
azonos magasságban van. A homlokcsont és az orrcsont vonala vízszintes. A
homlokcsont és az orrcsont találkozásánál kisebb mélyedés látható (55/1. ábra).
2. Lejtıs: ha a fejél (A/Op) szintjétıl az orrcsont alsó vége (Rh) alacsonyobban van. A
homlok-orri felület vonala – oralisan – elırefele lejt. A homlokcsont és az orrcsont
határán lévı kisebb mélyedés itt is megtalálható 55/2. ábra).
3. Domború: ha a homlokcsont vonala a fejél (A./Op.) és az orrcsont alsó vége (Rh.) között
változó mértékben domború, az orrcsontok azonban vízszintesek (55/3.ábra).
A koponyák nagy része az egyenes és a lejtıs csoportba tartozik. Mindkettınél
kezdıdhet a fejél egy sekélyebb búbbal, de többnyire vízszintes. 36 koponya87 (48%)
homlokcsontja egyenes (56. ábra), néha az orrcsont kicsit magasabbra emelkedik.
36 koponya88 (48%) homlokcsontja lejtıs (57. ábra). Mindössze három koponya89 (4%)
homlokcsontja kissé domború (58. ábra). Mindhárom koponya a századelırıl származik.
A homlok profilvonalának nemek szerinti elkülönülése jól megfigyelhetı Az
ökörkoponyák nagy részének a homlokcsontja egyenes, mindössze 5 ökörkoponyáé lejtıs.
Tehenek mindkét csoportban elıfordulnak, de gyakoribb a lejtıs homlok profil. Bikáknál
egyforma mértékben fordulnak elı az egyenes és a lejtıs homlokú koponyák.
A koponya tarkói profilvonala
A koponya tarkói profilvonalát a fejél (A/Op), majd onnan az öreglyuk (foramen
occipitale) felsı pontjáig (O) húzott sagittalis egyenes alakítja ki. Ez a profilvonal a
koponya tarkójának homorúsága miatt mutat jellegzetességeket.
A koponya tarkói részét több csont alakítja ki (részletesebben lásd hátulnézet
nyakszirtcsontnál).
A koponya tarkói profilján a homlokcsont (os frontale) a falcsont (os parietale) és a
nyakszirtcsont (os occipitale) alakulása rendkívül változatos (59. ábra). C. Grigson
különféle tarkói profilt különböztetett meg melyeken a homlokcsont és a falcsont egymással
különbözı szögeket zár be (Grigson 1976. 116–121.). Az általa végzett vizsgálatokban
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Egyenes homlokcsont: 3 bika, 17 ökör, 17 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., T 53.1726., Ö
64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.08., T 64.09., Ö 64.10., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö
64.15., Ö 64.16., T 64.18., T 64.21., T 64.22., Ö 64.23., T 64.27., B 65.06., T 65.12., T 65.15., T 65.18., Ö
65.19., T 65.23., T 65.24., T 66.128., T 66.129., T 66.149., B 67.16., B 70.64., T 73.18., T 73.28., T 73.29.
88
Lejtıs homlokcsont: 2 bika, 6 ökör, 27 tehén: T 53.1726., Ö 64.06., T 64.07., T 64.11., T 64.17., T 64.24., T
64.25., T 64.26., Ö 64.28., Ö 64.29., T 64.30., T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.13., T 65.14., T 65.15., T
65.16., T 65.21., T 65.22., B 65.27., T 65.52., Ö 66.151., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.19., T 73.20., T
73.21., T 73.22., T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.27.,
89
Domború homlokprofil: T 53.1680., Ö 53.1725., Ö 53.1729.
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konkáv falcsontot csak Jersey teheneknél talált. A jersey fajtánál a homlokcsont rendszerint
erısen búbos, hullámos lefutású.
A magyar szürke marhákon a tarkói profilvonal homorú, ritkán egyenes, de sosem
domború. A legömbölyödı torus frontalis függıleges falú peremet képez a falcsont fölé. A
falcsont többnyire mélyen (1–4 cm) benyúlik a perem alá (60. ábra).
A homlokcsonti perem és a falcsont határán különféle átmenetek képzıdnek, de a
kettı között általában jól kivehetı, erıs válaszvonal található. A legtöbb koponya a kevésbé
homorúhoz tartozik. A nyakszirti rész mélysége nem függ nemtıl vagy életkortól. Néhány
koponyánál a homlokcsonti perem vonalában folytatódik a falcsont, mélyedés nem vagy
alig alakul ki (61. ábra). 2 koponyánál a homlokcsonti perem nem függıleges, hanem befele
ívelt, ettıl rendkívül keskeny. A nyakszirtcsont az öreglyuk felé fokozatosan emelkedik. A
nyakszirti bütyök (condylus occipitalis) rendszerint a fejtetı vonalától kissé oralis irányba
esik. A falcsont mélysége nem köthetı nemhez vagy életkorhoz. Alakulására a szarvcsapok
súlya sincs hatással. C. Grigson szerint fiatal állatok tarkói része erısen domború, ez az
életkorral megváltozik. Véleményem szerint, amikor egy állat elérte a kifejlett kort, akkorra
kialakul a nyakszirti homorulat mélysége, amely utána lényegében már nem változik. A
homorú tarkói profil általánosan jellemzı a magyar szürkére, függetlenül attól, hogy a
koponya a 19–20. század fordulójáról vagy a 20. század közepérıl származik.
A. A járomcsont (Os zygomaticum)
A járomcsontok a szemgödör és a járomív alkotásához járulnak hozzá, az arc
szélességét, harántprofilját adják (lásd részletesebben a szemüregnél, és a felülnézetnél). A
halántékárok viszonylag karcsú, mély, és félhold alakú (formájú). A homlokcsonti léc
(crista frontalis externa) ívelten elıre lefelé fut. A járomív hullámos, legkiemelkedıbb
pontja (térde) nem emelkedik ki erısen.
A homlokcsonti léc és a járomív térde közötti belmagasság átlaga 43,1 mm, a szélsı
értékei 28,6 és 57,7 mm. Bikáknál az átlag 40,8 mm, a szélsı értékei 38,3 és 44,0 mm, az
ökröknél az átlag 46,3 mm, a szélsı értékei 35,6 és 57,7 mm, a teheneknél az átlag 43,3
mm, a szélsı értékei 28,6 és 50,2 mm. Legszélesebb az ökrök, legkeskenyebb a bikák
halántékárka.
Hosszú szarvú szarvasmarhákon végzett vizsgálatok megálapították, hogy a
halántékárok belmagassága 35,0–50,0 mm között mozog, hátrafele tágul, és szélesen nyitott
(Duerst, 1899). Wilckens az ıstulok koponyáján 25,0 mm, a primigenius típusnál 35,0–37,5
mm, a többi típusnál 30,0–39,0 mm magas halántékárkot mért (Wilckens, 1885a: 39., 42.,
46.).
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B. A szemgödör (orbita)
A szemüreget több csont együttesen alakítja ki. Felülrıl a homlokcsont, elölrıl a
könnycsont, alulról a járomcsont és hátulról a homlokcsont és a járomcsont nyúlványai
együtt hozzák létre. A szemüreg oldalra néz, pereme (margo orbitalis) a könnycsont
kivételével folytonos vonalat képez.
A szemüreg alakja különbözı lehet (62. ábra):
1. Szögletes alakú: négyszögre hasonlít, melynek a sarkai lekerekítettek (62/1. ábra);
2. Tojásdad alakú: a szemüreg alsó és felsı pereme a könnycsont irányában kissé
összeszőkül, felsı oldala hátrafele hegyesedik, alja kereken ívelt (62/2. ábra);
3. Kör alakú (62/3. ábra);
4. Ovális alakú: álló oválisra hasonlít (62/4. ábra).
A szemüreg alakja 48 db koponyán90 (64%) tojásdad alakú, 16 koponyán91 (21,3%)
szögletes (63. ábra), 6 koponyán92 (8%) kör alakú, és 5 koponyán93 (6,7%) ovális alakú.
Minden szürkemarhabika-koponyának tojásdad alakú szemürege van. Az ökröknél is
a tojásdad alakú szemüreg a gyakoribb (64. ábra). Ez a csontosodás elırehaladtával
oválisabbá válik (65. ábra), de felismerhetı az eredeti alakja. A tehenek koponyáin minden
szemüreg forma elıfordul. Kör alakú szemürege csak teheneknek van (66. ábra). J. U.
Duerst ugyanezeket a szemüregformákat találta, de a 2. típust szögletes csınek, a 3. típust
ferdén eltolt falu szögletes körnek, a 3. típust szögletes sarkú kehelynek nevezi (Duerst
1899).
A

járomcsont

szemgödri

széle

a

csontlerakódás

következtében

gyakran

megvastagodik. Ez a bikáknál az egész orbita peremére kiterjed, és igen erıteljes. Ettıl a
szemüreg fokozottabban oldalra irányulónak tőnik. A járomcsont a szemgödri szélénél
(margo orbitalis) kiszélesedik, és egy vastag, enyhén ívelt „peremet” alkot. A peremet két
éles szegély (a margo orbitalis és a crista facialis) határolja, a lateralis oldala lapos. Az
infraorbitalis járomcsonti perem alsó éle az arcléc (crista facialis). A járomcsont ívelt
pereme valójában a szemüreg széles alsó peremét alkotja.
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Tojásdad alakú: 5 bika, 17 ökör, 26 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 64.01., Ö
64.02., Ö 64.04., Ö 64.05., T 64.07., Ö 64.08., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö 64.14., T 64.18., T 64.21., Ö 64.23., T
64.24., T 64.27., Ö 64.28., T 64.30., B 65.06.,T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.14., T 65.16., Ö
65.19., T 65.21., T 65.22., T 65.24., B 65.27., Ö 66.151., T 67.15., B 67.16., B 70.64., B 71.12., Ö 73.16.,
Ö 73.17., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.28., T 73.29.
91
Szögletes alakú: 4 ökör, 12 tehén Ö 53.1725.,T 53.1726., Ö 53.1729., T 64.03., Ö 64.06., Ö 64.16., T
64.17., T 64.25., T 65.12., T 65.18., T 65.52., T 66.128., T 66.129., T 66.149., T 73.19., T 73.27.,
92
Kerek alakú: 6 tehén: T 64.09., T 64.11., T 64.22., T 64.26., T 65.13., T 65.15.
93
Ovális alakú: 3 ökör, 2 tehén: Ö 64.12., Ö 64.15., Ö 64.29., T 65.23., T 73.18.
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Lateralisan a „járomcsonti perem” alakját a két szegély vonalának egymáshoz való
viszonya határozza meg. Ezek alapján két járomcsonti peremtípust lehet megkülönböztetni
(44. ábra nyíl):
1. Háromszögalakú, vagy összetartó: a szegélyek oralis irányban összeérnek. Az alsó
szegélye (az arcél) a szemüreg közepénél, vagy az elsı harmadában összeér a felsı
szegélyével (a szemgödri széllel). A szemüreg pereme széles (62/1. ábra nyíl) vagy
keskeny (62/2. ábra nyíl) lehet. Ezekben az esetekben szembıl úgy tőnik, mintha az orbita
szögletesen kapcsolódna az állcsonthoz. A széles perem 15,0–25,0 mm, a keskeny perem
11,0–14,5 mm vastag.
2. Téglalap alakú vagy párhuzamos: a szegélyek egymással párhuzamosak. A szemüreg
pereme lehet széles (62/3. ábra nyíl) vagy keskeny (62/4. ábra nyíl). A széles perem 15,0–
20,0 mm, a keskeny perem 9,0–14,0 mm vastag.
Grigson is megfigyelte, hogy a járomív peremei párhuzamosak vagy összefutók
lehetnek egymással (Grigson, 1976: 123–124)
A szürkemarha-koponyákon a járomcsont-perem 34 esetben (45,4%) téglalap alakú
(63. és 64. ábra), és 39 esetben (52%) háromszög alakú (65. és 66. ábra). Két koponyánál
(2,6%) aszimmetrikus. A szemüreg pereme 49 esetben (65,4%) széles (63. és 66. ábra), és
24 esetben (32%) keskeny (64. és 65. ábra). A háromszög alakú járomcsonti perem (1.
típus) esetében 24 koponyánál94 a szemüreg pereme széles (53. és 66. ábra), és 15
koponyánál95 keskeny (65. ábra). A téglalap alakú járomcsont (2. típus) esetében 25
koponyánál96 a szemüreg pereme széles (63. ábra), és 9 koponyánál97 keskeny (52. és 64.
ábra). Két koponyán a járomcsont perem alakja aszimmetrikus: egy ökörkoponyán (Ö
53.1725.) mindkét perem téglalap alakú, de a bal oldali szemüreg perem keskeny, a jobb
oldali pedig széles. Egy tehénkoponyán (T 73.18.) mindkét szemüregi perem széles, de a
bal oldali perem téglalap alakú, a jobb oldali pedig háromszög alakú. A fiatal bikánál (Ö
65.27.) a járomcsonti perem téglalap alakú és keskeny. A felnıtt bikáknál a járomcsonti
perem háromszög alakú. Az ökröknél a háromszög alakú, széles járomcsonti perem a
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háromszög alakú, széles: 2 bika, 7 ökör, 15 tehén: Ö 53.1724., Ö 53.1729., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.14., T
64.17., T 64.21., T 64.27., Ö 64.28., T 64.30. B 65.06., T 65.09., T 65.11., T 65.18., Ö 65.19., T 65.52., T
66.149., T 67.15., B 70.64., Ö 73.16., T 73.21., T 73.23., T 73.26., T 73.27.
95
háromszög alakú, keskeny: 2 bika, 2 ökör, 11 tehén: T 53.1726., T 64.07., Ö 64.13., Ö 64.16., T 64.18., T
64.22., T 64.25., T 64.26., T 65.10., T 65.12., T 65.15., T 65.24., T 66.129., B 67.16., B 71.12.
96
téglalap alakú, széles: 1 bika, 9 ökör, 15 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., Ö 53.1722., Ö 64.02., T 64.03., Ö
64.04., T 64.09., Ö 64.10., Ö 64.15., Ö 64.23., T 65.07., T 65.13., T 65.21., T 65.22., T 65.23., B 65.27., T
66.128., Ö 66.151., Ö 73.17., T 73.20., T 73.22., T 73.24., T 73.25., T 73.28., T 73.29.
97
Téglalap alakú, keskeny: 5 ökör, 4 tehén: Ö 64.01., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.08., T 64.24., Ö 64.29., T
65.14., T 65.16., T 73.19.
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gyakoribb. A járomcsonti perem szélessége nem köthetı nemhez. Különbség évtized és
életkor szerint sem mutatható ki.
A téglalap alakú járomcsonti perem esetében a járomcsont arcléce az állcsont
arclécében folytatódik. Ilyenkor a járomív szembıl íveltnek tőnik (43. ábra).
Általánosságban elmondható, hogy ha a járomcsont szemgödri pereme téglalap alakú, a
járomcsont arcléce ívesen átvezet az arci felszínbe, függetlenül attól, hogy keskeny vagy
széles a pereme. Néhány esetben azonban a járomcsont téglalap alakú, de a pereme mégis
szögletesen kapcsolódik az arci felszínhez (47. ábra). Ez csak széles járomcsont esetén
fordul elı, keskenynél nem. Olyan koponyák is vannak, melyeknek a szemgödri pereme
háromszög alakú, az arci felszíne mégis ívelt.
A szemüreg csontos győrőjének hátsó falát, két egymás felé tartó nyúlvány, a
járomcsont homloknyúlványa (proc. frontalis ossis zygomatici) és a homlokcsont
járomnyúlványa (proc. zygomaticus ossis frontalis) alkotják. Ez a hátsó fal különbözı
szélességő

lehet.

A

szélességet

a

két

nyúlvány

közös

varratánál

(sutura

zygomaticofrontalis) mértem:
1. széles a szemgödör hátsó fala, ha a mérete 32 mm feletti,
2. közepes, ha a szélessége 24–32 mm között van,
3. keskeny, ha mérete 24 mm alatti.
A szemüreg hátsó falának a szélessége a szürkemarha-koponyákon 18,2 és 39,1 mm
közé esik. 15 koponyánál98 (20%) széles, 37 koponyánál99 (49,4%) közepes és 23
koponyánál100 (30,6%) keskeny a járomcsonti nyúlvány. Bikakoponyáknál széles, ökröknél
inkább közepes, teheneknél leggyakrabban keskeny a szemgödör hátsó fala. Duerst
vizsgálataiban a járomcsonti nyúlvány szélessége tágabb tartományok között mozog: 10–45
mm közé esik, többnyire azonban 18–25 mm szélesek.
C. A könnycsont (os lacrimale)
A könnycsont aboralis széle részt vesz a szemgödör elülsı falának kialakításában
(lásd szemüregnél és felülnézetnél). A könnycsont különbözı mértékben benyúlik (proc.

98

A szemgödör hátsó fala széles: 4 bika, 3 ökör, 8 tehén: Ö 64.12., Ö 64.14., Ö 64.16., T 64.18., T 64.26., T
64.28., B 65.06., T 66.129., B 67.16., B 70.64., T 65.14., B 71.12., T 73.16., T 73.23., T 73.27.
99
A szemgödör hátsó fala közepesen széles: 18 ökör, 19 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., Ö 53.1722., Ö
53.1724., Ö 53.1725., T 53.1726., Ö 53.1729., Ö 64.02., T 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.08., T
64.09., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö 64.15., T 64.17., T 64.21., T 64.22., T 64.25., T 64.30., T 65.12., Ö 65.13., T
65.18., Ö 65.19., T 65.21., T 65.23., T 65.52., T 66.128., T 66.149., Ö 66.151., T 67.15., Ö 73.17., T 73.25.,
T 73.26., T 73.29.
100
A szemgödör hátsó fala keskeny: 1 bika, 4 ökör, 18 tehén: Ö 64.01.,Ö 64.07., T 64.11., Ö 64.23., T 64.24.,
T 64.27., Ö 64.29., T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.15., T 65.16., T 65.22., T 65.24., B 65.27., T
73.18., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.24., T 73.28.
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lacrimalis aboralis) az orbita nyílásába, nagy felfújt „hólyagszerő” képletet képezve. Ennek
következtében a könnycsont felsı végének lateralis sarka és a homlokcsont között – a
homlok-könnycsonti varrat (sutura frontolacrimalis) szemüregi végénél – egy mély V alakú
rés, incisura alakul ki. A könnycsont szemgödri szélének medialis sarka és a járomcsont
között pedig egy 90º körüli szöglet képzıdik. A könnytölcsér (fossa sacci lacrimalis)
általában ebben a szögletben vagy ennek közelében nyílik (63. ábra).
A könnycsont szemgödri széle hullámos. Az incisurától felfele esı részen a
könnycsont szemgödri szélét általában egy (65. ábra), ritkán két sekély befőzıdés szabdalja
(66. ábra). A könnycsont formája ettıl igen változatos (67. ábra), gyakran aszimmetrikus.
Az állat öregedésével az orbitán kialakuló csontlerakódás ráterjed a könnycsontra is,
és a könnycsont két szélén található befőzıdések eltőnnek. Különösen bikákon jelentıs ez
az elcsontosodás.
D. Az állcsont (os maxillare)
Az állcsonton, az arcléckezdı dudor [tuber malare (M)] elıtt található a szemgödör
alatti lyuk [foramen infraorbitale (If)]. Ez a lyuk kettıs és hármas is lehet, általában nagy,
kerek és mély.
A különbözı mérető lyukak egymás elıtt vagy alatt helyezkednek el. A kétoldali
szemgödör alatti lyukak száma, alakja és elhelyezkedése között sokszor aszimmetria
figyelhetı meg. Az állcsont fogmedri nyúlványának íve oralis irányban különbözı
mértékben emelkedik. A koponyát vízszintes alapra állítva általában a harmadik nagyırlı
(M3) hátsó (posterior) redıjén áll (56. ábra).
A második nagyırlı (M2) rágófelülete kissé magasabban van, már nem éri el a síkot
Az emelkedés enyhe. Az elsı nagyırlıtıl (M1) kezdve a fogmedri nyúlvány kisebb vagy
nagyobb mértékben hirtelen emelkedik. Néhány esetben a koponya a harmadik és a
második nagyırlın (M2-3) áll, és csak az elsı nagyırlıtıl (M1) emelkedik fel (57. ábra). Az
emelkedés mértéke hasonló az elızı típuséhoz.

9.1.3. Hátulnézet (norma occipitalis)
A koponya nyakszirti része több csontból áll. Legfelsı részét a homlokcsont alkotja,
de részt vesz kialakításában a fal-, a falközötti-, a halánték- és a nyakszirtcsont is.
A. Homlokcsont (os frontale)
Csak a marhafélékre jellemzı, hogy a homlokcsont a koponya tarkófalára tolódik. A
felsı tarkóvonal (linea nuchalis superior) nem a fejélen található, mint más fajoknál, hanem
attól lejjebb (ventralisan) helyezkedik el. A felsı tarkóvonalnak megfelelı helyen a fejélt a
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marhán a homlokcsont adja a legömbölyödı torus frontalis/protuberantia intercornualis
alakjában. Ez választja el a koponyán a tarkói részt a fejtetıi résztıl, és függıleges falú
peremet képez a falcsont fölé.
A falcsont többnyire mélyen benyúlik a perem alá. A homlokcsonti perem és a
falcsont határán különféle átmenetek képzıdnek, de a kettı között általában jól kivehetı,
erıs válaszvonal található (60. ábra). Ez a válaszvonal általában a felsı tarkóvonal (linea
nuchalis superior). Ennek a függıleges falú peremnek a középsı harmadában egy félkör
alakú mélyedés található, melyet a koszorúvarrat (sutura coronaria) határol (60. ábra). Ez a
félkör alakú mélyedés tulajdonképpen a fal- és falközötti csont dorsalis része.
B. A falközötti csont (os interparietale)
A marhán szintén páros csont, ami a születés után a egymással is, valamint a
lambdavarratban (sutura lambdoidea) a nyakszirtcson pikkelyrészével (squama occipitalis),
a falközötti csont-falcsont varratban pedig a falcsonttal (os parietale) nı össze. A falcsont a
homlokcsonttal a koszorúvarratban (sutura coronaria) találkozik.
A koszorúvarrat V alakban kisebb-nagyobb mértékben rányúlik a fejtetıre is, és a fal-,
illetve falközötti csont ék alakban benyomul a homlokcsontok közé. Ez a falcsonti ék.
Ebben az esetben a fal-, illetve a falközötti csont részt vesz a fejél kialakításában is
(részletesebben a frontalis nézetnél). A falcsont középvonalában található a nagy mérető
külsı nyaksziti dudor (protuberantia occipitalis externa).
C. Nyakszirtcsont (os occipitale)
A szarvasmarha nyakszirtcsontja eredetileg 3 – a születés után egymással összenövı –
vastag szivacsos csontból áll. Alsó része páros csont (partes laterales seu. exoccipitalia): az
öreglyukat oldalról a nyakszirtcsont bütykei (condyli occipitales) fogják körül. Lateralisan a
rövid,

vastag

görbült

torkolati

nyúlványt

(processus

jugularis

/paraoccipitalis

/paracondylaris) a bütyökárok (fossa condylica ventralis) választja el.
Felsı része a nyakszirtcsont pikkelye (squama ocipitale/supraoccipitale), széles, lapos
csont. A marhán az egymással összenıtt fal-. falközötti csont és a nyakszirtcsont
egységesen patkólakú csontot alkotnak, és a planum occipitalet képezik, mely lateralisan a
halántékárok (fossa temporalis) képzéséhez járul hozzá. A nyakszirtcsonthoz lateralisan a
sutura occypitomastoideaval kapcsolódik a sziklacsont csecsrésze (pars mastoidea ossis
petrosi).
A szürkemarha-koponyákon a külsı nyakszirti dudor (protuberantia occipitalis
externa) általában gyenge, ritkán erıs kiemelkedés. Néhány esetben ez szinte teljesen
hiányzik. A nyakszirti régió jellemzéséhez különbözı jellemzıket vizsgáltam meg.
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D. A dorsalis tarkóvonal
A dorsalis tarkóvonal (homlokcsont hátulnézete) attól függıen változik, hogy a
koponya homlokcsontja mennyire lapos, kialakul-e a fejélen (torus frontalis) a fejél
„búbja”, az ún. tuber frontale. A homlokcsont tarkóvonala négy féle lehet (68. ábra):
1. búbos: a homlokcsont enyhén domború, közepén ún. tuber frontale alakul ki rajta (68/1.
ábra). A búbos tarkóvonalú koponyáknál és koponyatetıknél a búb a koponya középsı
harmadába esik.
2. egyenes: a szarvcsapok közötti homlokrész egyenes (68/2. ábra).
3. homorú: a szarvcsapok közötti homlokrész homorúan ívelt (68/3. ábra),
4. tarajos: a homlokcsont kétoldalt lapos, középen a homlokcsonti varrat (sutura frontalis)
mentén kis taraj (crista) emelkedik ki a felszínbıl (68/4. ábra). Ha a koponya tarkóvonala
búbos, illetve a profilvonala elırefelé lejt, akkor ez a taréj hátulnézetbıl nem látható.
A szürkemarha-koponyák és -koponyatetık dorsalis tarkóvonala többnyire búbos és
homorú. 37 koponya (49,3%) és 28 koponyatetı (25,9%) dorsalis tarkóvonala enyhén
búbos101 (69. ábra), ebbıl három tehénkoponyán102 a búb magas. 24 koponya (32,%) és 3
koponyatetı (9,7%)103 dorsalis tarkóvonala egyenes (70. ábra), 7 koponya104 (9,3%)
dorsalis tarkóvonala homorú (71. ábra). 7 koponyánál105 (9,3%) a dorsalis tarkóvonal
tarajos.
Bikakoponyák dorsalis tarkóvonala fiatalon enyhén búbos, idısebb korban egyenes
vagy homorú. Ez a szarvak növekedésével lehet kapcsolatban. Nemek szerint a bikák
kivételével nincs egyértelmő különbség, az életkor változásával véleményem szerint
változik a koponya dorsalis tarkóvonalának alakja is. A 19–20. század fordulójáról
származó koponyáknál a búbos dorsalis tarkóvonal a leggyakoribb, homorú és tarajos
egyáltalán nincs.

101

Búbos tarkóvonal: 1 bika,18 ökör, 46 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1729., T 63.302., T
63.303., T 63.304., T 63.305., T 63.306., T 63.307., T 63.308., T 63.309., T 63.310., T 63.311., T 63.312.,
T 63.313., T 63.314., T 63. 317., T 63.319., T 63.320., T 63.321., T 63.322., T 63.323., T 63.325. T
63.326., T 63.327., T 63.328., T 63.329., T 63.330., Ö 64.01., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., T 64.07., Ö
64.08., T 64.09., Ö 64.10., T 64.11., Ö 64.16., T 64.17., T 64.21., Ö 64.23., T 64.25., T 64.27., Ö 64.29.,
T 64.30., T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.12., T 65.13., T 65.15., T 65.18., B 65.27., T 65.52., T
66.129., T 66.149., Ö 66.151., Ö 69.08., Ö 69.09., Ö 69.11., Ö 72.32., Ö 73.17., T 73.22., T 73.25., T
73.26., T 73.27.
102
Erısen búbos tehénkoponyák: T 64.11., T 64.30., T 66.129.
103
Egyenes tarkóvonal: 3 bika, 6 ökör, 18 tehén: T 53.1680., Ö 53.1725., T 53.1726., T 63.301., T 63.315., T
63.324., Ö 64.06., T 64.11., Ö 64.14., Ö 64.15., T 64.22., T 64.24., T 64.30., B 65.06., T 65.11., T 65.14., T
65.16., Ö 65.19., T 65.24., T 66.128., T 67.15., B 67.16., Ö 69.10., B 70.64., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T
73.23., T 73.24., T 73.29.
104
Homorú tarkóvonal: 1 bika, 4 ökör, 2 tehén: T 63.321., Ö 64.02., Ö 64.12., Ö 64.28., B 71.12., Ö 73.16., T
73.18.
105
Tarajos tarkóvonal: 1 ökör, 6 tehén: Ö 64.13., T 64.18., T 64.26., T 65.21., T 65.22., T 65.23., T 73.28.
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E. A halántékárok (fossa temporalis)
A halántékárok alapját a szarvasmarhánál a falcsont (os parietale), a halántékcsont (os
temporale) és a nyakszirtcsont pikkelye (squama occipitalis) alkotja. A halántékárok hátsó
(aboralis) pereme a linea temporalis.
A koponya nyakszirti régió alakját a halántékárok (fossa temporalis) mélysége, a
nyakszirtcsont pikkelyének (squama occipitalis) szélessége [Osp-Osp (30)] és a
halántékcsont csecsnyúlványnál (processus mastoideus/pars mastoidea ossis petrosi) mért
szélessége [Ot-Ot (25)] határozza meg. A két csont méreteinek arányától függıen a
koponyák magas, illetve alacsony, karcsú, illetve tömzsi hatásúak lehetnek.
A koponya halántékárkok között szélessége [Osp-Osp (30)] változó:
1. széles: (68/3. ábra nyíl);
2. karcsú: (68/1. ábra nyíl).
A halántékárok karcsúságát a halántékárok mélységindexe fejezi ki:
halántékárok mélységindex = nyakszirt legnagyobb szélessége [Ot-Ot (25)] × 100
nyakszirt legkisebb szélessége [Osp-Osp (30)]
Minél nagyobb az index értéke, annál befőzöttebb, karcsúbb a koponya, illetve
mélyebb a halántékárok. A bikáknál az átlag: 137,3, a szélsı értékek 119,2–153,3; az
ökröknél az átlag: 159,6, a szélsı értékek 122,1–188,8; a teheneknél az átlag: 161,3 a szélsı
értékek 134,7–186,2.
A bikák halántékárka a legszélesebb, és kevésbé mély. A nyakszirti régiójuk relatíve
széles, nem karcsú (70. ábra). Az ökrök és a tehenek nyakszirti régiója keskeny, karcsú, a
halántékárkuk mély (69 és 71. ábra). Idısebb állatok ezen méretei általában nagyobbak,
mint a fiataloké, de a két méret egymáshoz való arányáról ez már nem mondható el. A
legkevésbé karcsú koponyája a bikák közül a fiatal, 2 éves állatnak van (B 65.27.). A
legnagyobb szarvú tehén koponyája (T 65.16.) pedig egyértelmően a legkarcsúbbak közé
tartozik. A koponyákra rátekintve mindezt pont fordítva gondolnánk. A látszat ellenére a
halántékárok karcsúsága egyértelmően független a szarvcsapok méretétıl és súlyától, illetve
az állatok életkorától.
F. Az alsó nyakszirti régió laterális tarkói vonala
A halántékárok lateralis tarkói vonalát a halántékárok hátsó (aboralis) perem
(linea/crista temporalis) és a sziklacsont csecsrésze (pars mastoidea ossis petrosi) alakítja
ki. A halántékcsontok lateralis tarkói vonala a halántékárok hátsó vonalának medialis
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pontjától a külsı hallójáratok nyílásához (porus acusticus externus), majd onnan a torkolati
nyúlvány (processus jugularis) lateralis pontjához húzott vonal kétféle lehet (68. ábra):
1. Félköríves: (68/1., 68/3., 68/4. ábra).
2. Háromszög alakú: a külsı hallójáratok nyílásától a halántékárok medialis csúcsáig,
illetve a torkolati nyúlványhoz húzott egyenes egymással szöget zár be (68/2. ábra).
A szürkemarha-koponyák közül félköríves a tarkói vonal 51 koponyánál106 (68%),
háromszög alakú 24 koponyánál107 (32%) fordul elı. Tehenek fıként félköríves (69. ábra),
ökrök háromszög alakú lateralis tarkói vonallal

(71. ábra) rendelkeznek. Ugyancsak

háromszög alakú lateralis tarkói vonallal rendelkeznek a 19–20. század fordulójáról
származó koponyák. Ez alól a legnagyobb terpesztéső szarvval rendelkezı egyed (Ö
53.1725.) jelent kivételt. A bikák fıként félköríves tarkói vonallal rendelkeznek (70. ábra)

9.1.4. Alulnézet (norma basalis)
A. A szájpadlás
Az arckoponya alapja a kemény szájpadlás, amit az állcsont-, és az állközötti csont
szájpadlási nyúlványai, valamint a szájpadláscsont (os palatinum) vízszintes része (lamina
palatina) alkotja. A páros csontokat középen a sutura palatina köti össze. A szarvasmarhán
a nagymérető szájpadláscsont a kemény szájpadlás egyharmadát adja. A szájpadlás lapos,
hosszúkás. Jellemzésére a szájpadlási index használható.
szájpadlási index = szájpadlás legnagyobb szélessége [Mol-Mol. (38)] × 100
szájpadlás medialis hossza [P-St (17a.)]
A bikáknál a szájpadlási index értékátlag 54,6, a szélsı értékei 50,3–60,0, az ökröknél
az átlag 48,5, a szélsı értékei.42,7–51,8; a teheneknél az átlag 49,4, a szélsı értékei 45,6–
54,3.
A szájpadlási index értékei alapján megállapítható, hogy a szürkemarha-koponyákon a
szájpadlás szélessége mintegy fele a hosszának. A bikák szájpadlása mindig szélesebb a
szájpadlás hosszának felénél. Az ökrök és a tehenek szájpadlása lehet szélesebb és
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félköríves tarkói régió: 2 bika, 9 ökör, 40 tehén: Ö 53.1725., Ö 64.01., Ö 64.04., Ö 64.05., T 64.09., Ö
64.10., Ö 64.13., T 64.18., T 64.19., T 64.21., T 64.22., T 64.24., T 64.25., T 64.26., T 64.27., Ö 64.29., T
64.30., B 65.06.,T 65.07., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T 65.14.,T 65.16., T 65.18., T
65.21., T 65.22., T 65.23., T 65.24., B 65.27., T 65.52., T 66.128.,T 66.129., T 66.149., Ö 66.151., T 67.15.,
T 73.18., T 73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.27., T 73.28., T
73.29.
107
Háromszög alakú tarkói régió: 3 bika, 16 ökör, 5 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1680., Ö 53.1722., Ö 53.1724.,
T 53.1726., Ö 53.1729., Ö 64.02., T 64.03., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., T 64.11.,Ö 64.12., Ö 64.14., Ö
64.16., Ö 64.28., T 65.15., T 65.23., Ö 65.19., B 67.16., B 70.64., B 71.12.,Ö 73.16., Ö 73.17.
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keskenyebb

(karcsúbb)

is

a

hosszának

felénél.

4

ökörkoponyánál108

és

18

tehénkoponyánál109 a szájpadlás szélesebb a hosszának felénél. Az indexérték szórása nagy,
20% körüli. J. U. Duerst a kapott indexértékek alapján a szájpadlásokat keskeny (karcsú),
közepes és széles kategóriába sorolta (Duerst, 1930: 521). Ha a szájpadlási index 60–50
közé esik, akkor közepes, ha 50-nél kisebb, akkor keskeny (karcsú) szájpadlásról beszélünk.
Széles szájpadlások szájpadlási indexe 60 feletti. Véleményem szerint a magyar szürke
marhák a keskeny (karcsú) és a közepes szájpadlásúakhoz tartoznak. A bikák
szájpadlásának szélessége a legnagyobb, de még mindig a közepes karcsúságú tartományba
esik. A tehenek és ökrök szájpadlása karcsúbb a bikákénál.
B. A hortyogó (choana)
Az agy- és az arckoponya határán, a szájpadlás hátsó végén van az ún. hortyogó
(choana). A szájpadláscsont hátsó (aboralis) része a margo choaneus az orrüreg hátulsó
nyílását (kijáratát), a hortyogókat határolja. A hortyogó oralis szabad szélét a
szájpadláscsont aboralis szabad széle; a lateralis falát a szájpadláscsont hátsó függélyes
részének (pars perpendiculasis) medialis felülete (facies nasalis) alkotja. A szájpadláscsont
hátsó függélyes részéhez kapcsolódik a röpcsont, melynek legalsó-hátsó része a röpcsont
horga (hamulus pterygoideus). A hortyogó oralis széle (margo choaneus) változatos alakú
és szélességő, a szájpadláscsont hátsó függélyes része különbözı hosszúságú.
A margo choaneuson található búbok (tarajok) alapján három típus különíthetı el (72.
ábra):
1. „Egybúbú”: csak a szájpadlási varrat mentén alakult ki búb (72/3. ábra).
2. „Kétbúbú”: a hortyogón csak a két szélsı búb van meg, a varrat menti búb hiányzik, a
hortyogó ezen a részen lapos (72/2. ábra).
3. „Hárombúbú”: A három „búb” közül a középsı a szájpadlási varrat (sutura palatina)
mentén helyezkedik el, a két szélsı a varrat és a hortyogó lateralis falai között alakult ki
(72/1. ábra).
Leggyakoribb a „hárombúbú” hortyogó ( 76. ábra), 61 koponyánál110 (81,4%) alakult
ki. 7 koponyánál111 (9,4%) kétbúbú (75. ábra), és 7 koponyánál112 (9,4%) egybúbú (74.
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Hosszánál szélesebb szájpadlás: 4 ökör: Ö 64.02., Ö 64.10., Ö 64.23., Ö 66.151.
Hosszánál szélesebb szájpadlás: 18 tehén: T 53.1680., T 53.1726., T 64.07., T 64.09., T 64.17., T 64.18., T
64.21., T 64.27., T 65.12., T 65.15., T 65.21., T 65.22., T 66.149., T 67.15., T 73.18., T 73.27., T 73.28., T
73.29.
110
Hárombúbú hortyogó: 4 bika, 22 ökör, 35 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1725., T
53.1726., Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., T 64.09., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.13.,
Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.18., T 64.21., T 64.22., Ö 64.23., T 64.24., T 64.25., T 64.26., T 64.27.,
Ö 64.28., Ö 64.29., B 65.06., T 65.07., T 65.10., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T 65.14., T 65.15., T 65.16., T
65.18., Ö 65.19., T 65.21., T 65.22., T 65.52., T 66.128., T 66.129., Ö 66.151., T 67.15., B 67.16., B 70.64.,
109
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ábra) hortyogó található. C. Grigson vizsgálataiban (Grigson 1976. 125.) csak két típust
talált. Az egyik típus a szürke marhákon is megfigyelhetı „egybúbú”, a másik esetben a
hortyogó búb nélküli, felszíne teljesen lapos. Ilyen „búb nélküli” hortyogójú koponya a
szürke marhák között nem fordult elı.
A hortyogó lateralis falánk külsı oldalán mért szélessége 33,0 és 47,2 mm között
változik. 53 koponyánál113 (70,6%) a szájpadláscsont hátsó függélyes része rövid, 22
koponyánál114 (29,4%) hosszú. C. Grigson szerint bikakoponyákra és hosszú koponyákra a
lapos és széles hortyogó a jellemzı. A kismérető koponyáknál pedig a keskeny és búbos
hortyogó található. Ezt a megállapítást a szürkemarha-koponyákon végzett vizsgálatok nem
támasztják alá. A szürkemarha-koponyákon a hortyogók koponyamérettıl és nemtıl
függetlenül búbosak és szélesek.
C. A szájpadlási árok
A szájpadláscsont hátsó függélyes részének lateralis felülete (facies maxillaris) és az
állcsont (aboralis tuber maxillare) medialis fala között mély, ún. szárny- vagy röpszájpadlási árok (fossa pterygo-palatina) nyúlik. Az árok oralis csúcsának a fogsorhoz
viszonyított helyzete különbözı lehet (73. ábra):
1. oralis árok: az árok csúcsa az M3 aboralis fala elıtt záródik (73/3. ábra).
2. közepes állású árok: az árok csúcsa az M3 aboralis faláig ér (73/2. ábra).
3. aboralis árok: az árok oralis csúcsa az M3 aboralis fala mögött záródik (73/1. ábra).
A szájpadlási árok 15 koponyán115 (20%) közepes állású (74. ábra), 23 koponyán116
(30,7%) aboralis (75. ábra) és 37 koponyánál117 (49,3%) oralis állású (76. ábra).

B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.18., T 73.19., T 73.20., T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.27., T
73.28., T 73.29.
111
Kétbúbú hortyogó:1 bika, 3 ökör, 3 tehén: Ö 53.1729., T 64.07., Ö 64.08., Ö 64.10., T 65.23., B 65.27., T
66.149.
112
Egybúbú hortyogó: 7 tehén: T 53.1680., T 64.17., T 64.30., T 65.09., T 65.24., T 73.21., T 73.22.
113
Rövid szárú hortyogó: 4 bika, 19 ökör, 30 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö
53.1725., T 53.1726., Ö 53.1729., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., T 64.09., Ö
64.10., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.17., T 64.18., T 64.21., T 64.22., T
64.24., T 64.26., T 64.27., Ö 64.29., T 64.30., B 65.06., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T
65.15., Ö 65.19., T 65.21., T 65.23., B 65.27., T 65.52., T 66.128., T 66.129., Ö 66.151., T 67.15., B 67.16.,
B 71.12., T 73.18., T 73.19., T 73.20., T 73.27., T 73.28.
114
Hosszú szárú hortyogó: 1 bika, 6 ökör, 15 tehén: Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.23., T 64.25., Ö 64.28., T 65.07.,
T 65.14., T 65.16., T 65.18., T 65.22., T 65.24., T 66.149., B 70.64., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.21., T 73.22.,
T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.29.
115
Közepes állású árok: 2 bika, 3 ökör, 10 tehén: Ö 53.152.3., T 53.1680., T 64.03., Ö 64.04., Ö 64.08., T
64.18., T 64.21., B 65.06., T 65.09., T 65.22., T 65.23., T 65.52., T 66.149., B 71.12., T 73.23.
116
Aboralis árok: 1 bika, 15 ökör, 7 tehén: Ö 53.1722., Ö 53.1724., Ö 53.1729., Ö 64.02., Ö 64.06., T 64.11.,
Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.14., Ö 64.15., Ö 64.16., T 64.22., T 64.25., T 64.26., T 64.27., Ö 64.28., Ö 65.19.,
T 65.24., Ö 66.151., B 70.64., Ö 73.16., Ö 73.17., T 73.26.
117
Oralis árok: 2 bika, 6 ökör, 29 tehén: Ö 53.1725., T 531726., Ö 64.01., Ö 64.05., T 64.07., T 64.09., Ö
64.10, T 64.17.,Ö 64.23., T 64.24., Ö 64.29., T 64.30., T 65.07., T 65.10., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T
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Teheneknek fıként oralis, ökröknek aboralis állású szájpadlási árka van. Bikák
mindhárom csoportban megtalálhatók. Fiatal állatok koponyáin, ahol a fogváltás még nem
fejezıdött be, nemcsak a szájpadlási árok, hanem a margo choaneus is a már kinıtt utolsó
fogak közé esik, majd az életkor elırehaladtával – az arckoponya meghosszabbodásával –
aboralisan egyre hátrébb kerül.
D. A foghíjas szél (margo interalveolaris/diastema)
A foghíjas szél medialisan ívelt, rajta alul éles él húzódik végig. A foghíjas szél
általában egyívő (74. ábra), de 9 koponyánál118 (8,3%) kétívő (76. ábra). Egy
ökörkoponyánál (Ö 64.08.) aszimmetrikus, a jobb oldalon egyívő, a baloldalon kétívő
diastema található. A Buda nevő bika (B 65.06.) foghíjas széle pedig háromívő. A foghíjas
széleknél a szájpadlás felülete homorú, a mélysége változó. Ritkán a szájpadlási varrat
(sutura palatina mediana) oralis vége mentén mély árok alakul ki. A foghíjas szélen
kialakult élek egymáshoz viszonyított távolsága és a szájpadlási varrat mentén kialakuló
mélyedés nagysága egymástól független jellemzı.
E. Fogsor - Fogazat
A felsı fogsor ívét az állcsont fogmedri nyúlványának alakulása és a fogak
elhelyezkedése határozza meg. A kétoldali fogsor belsı szélének lefutása alapján lehet:
1. ívelt: a teljes fogsor (P1-M3) belsı és külsı síkja lateralisan hajló ívben görbül, a fogsorok
egy ovális mentén helyezkednek el (74. ábra);
2. párhuzamos: a fogsor belsı síkja egyenes, a kétoldali sík egymással párhuzamos. A
fogsor síkja teljes hosszában (P1-M3), vagy csak a hátsó szakaszán (P3-M3) egyenes. A
fogsor külsı síkja elsı esetben egyenes, a második esetben oralisan szőkül. Ha a fogsor
csak a hátsó szakaszán egyenes, a P1 (75. ábra) – ritkán a P2 is (76. ábra) – befele fordul.
Ebben az esetben a befele forduló premolaris mentén a fogsor külsı és belsı síkja oralisan
ívelt;
3. széttartó: a teljes fogsor (P1-M3) belsı síkja elırefele kiszélesedik. A fogsor külsı síkja
egyenes;
4. összetartó: a teljes fogsor (P1-M3) belsı síkja elırefele szőkül, a fogsor külsı síkja vele
párhuzamosan szőkül.

65.14., T 65.15., T 65.16., T 65.18., T 65.21., B 65.27., T 66.128., T 66.129., T 67.15., B 67.16., T 73.18., T
73.19., T 73.20., T 73.21., T 73.22., T 73.24., T 73.25., T 73.27., T 73.28., T 73.29.
118
Kétívő diastema: 3 ökör, 6 tehén: Ö 53.1724., Ö 64.16., T 64.25., Ö 64.28., T 64.30., T 65.16., T 66.128.,
T 73.24., T 73.26.
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A szürkemarha-koponyákon közül 11 koponya119 (14,7%) fogsora ívelt, 9 koponya120
(12%) fogsora elırefele széttartó, és 55 koponya (73,3%) fogsora párhuzamos, ebbıl 11
koponyánál121 a teljes fogsor párhuzamos, P1-2 nem fordul befele. 44 koponyánál (20%)
csak a hátsó szakasz párhuzamos, 14 koponyánál122 (25,5%) a P1-2 befordul, 30
koponyánál123 (54,5%) csak a P1fordul be, P2 nem (75. ábra). Egy ökörkoponya (Ö 64.01.)
fogsora elırefele összetartó. A szürkemarha-koponyáknál a leggyakrabban a fogsor ívének
csak a hátsó része a párhuzamos, P1-2 befordul.
A fogsor és a koponya hosszának aránya fajtára jellemzı tulajdonság. J. U. Duerst
szerint (Duerst, 1930: 521) a fogsor arányát három indexszel lehet jellemezni: ezek a
fogsorindex, a diastemaindex és a premolaris (elızápfogsor) index.
a fogsorindex = fogsor hossza [P-M (20)] × 100
basalis koponya hossza [A-B (3)]
A fogsorindex a fogsor koponyán belüli arányát fejezi ki. Bikák esetében a
fogsorindex értékátlaga 27,2, szélsı értékei 24,6–33,6. A legnagyobb fogsor indexértéke a
fiatal 2 éves (B 65.27.), a legkisebb pedig a két legidısebb bikának (B 65.06., B 70.64.)
van. Ha a fiatal egyed értékét kivonom az átlagszámításból, a szórás rendkívül kicsi lesz:
24,6–26,8, és az átlag 25,6-ra csökken.
A fiatal és az idıs egyedek fogsorindexének értéke között jelentıs, 20% körüli a
különbség. Az ökrök indexértékének átlaga 27,4, szélsı értékei 24,3 és 30,8. A tehenek
fogsorindex-átlaga 28,6, szélsı értékei 24,8–33,1. Mindhárom csoport adatai azt mutatják,
hogy a fogsor hossza a koponya basalis hosszának körülbelül a negyede, és nemtıl
függetlenül rendkívül szők határok között mozog. Bikáknál a legalacsonyabb, és viszonylag
állandónak tőnik. Ökröknél már kicsit tágabbak a tartományok. Teheneknél a tartományok
még tágabbak, a fogsor aránya itt a legnagyobb. J. U. Duerst a koponyákat fogsorhosszuk
alapján három kategóriába (Duerst, 1930: 521.) sorolta: vannak rövid, közepes és hosszú
fogsorú koponyák.

119

Ívelt fogsor: 2 bika,4 ökör, 5 tehén: Ö 53.1725., Ö 64.01., Ö 64.23., T 64.24., B 65.06., T 67.15., B 70.64.,
Ö 73.17., T 73.24., T 73.25., T 73.27.
120
Széttartó fogsor: 2 ökör, 7 tehén: Ö 64.15., T 64.25., Ö 64.28., T 65.15., T 65.18., T 65.21., T 66.149., T
73.18., T 73.29.
121
Teljes fogsor párhuzamos: 6 ökör, 5 tehén: Ö 53.152.3., Ö 53.1724., Ö 64.06., Ö 64.10., Ö 64.13., Ö
64.16., T 64.26., T 65.24., T 65.52., T 73.20., T 73.21.
122
Hátsó szakasz párhuzamos, P1-2 fordul be: 4 ökör, 10 tehén: T 53.1680., T 64.02., T 64.07., Ö 64.08., T
64.11.,T 64.21., Ö 64.29., T 65.07., T 65.13., Ö 65.19., T 65.23., T 66.128., Ö 66.151., T 73.26.
123
Hátsó szakasz párhuzamos, csak P1 fordul be: 3 bika, 9 ökör, 18 tehén: Ö 53.1722.,Ö 53.1726., Ö 53.1729.,
Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., T 64.09., Ö 64.12., Ö 64.14., T 64.17., T 64.18., T 64.22., T 64.27., T 64.30.,
T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.14., T 65.16., T 65.22., B 65.27., T 66.129., B 67.15., B 71.12., Ö 73.16.,
T 73.19., T 73.22., T 73.23., T 73.26., T 73.28.
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A magyar szürkemarhák fogsora általában közepes hosszúságú. A hosszú fogsorú
koponyák fogsorindexének értékei 30% felettiek. Ezek az egyedek 5 évesnél fiatalabbak
voltak. A legkisebb arányszámok (25,7%) a legidısebb, 14–18 éves egyedeknél találhatók.
Az életkorokat figyelembe véve mindhárom nemnél egyértelmően megállapítható, hogy a
fogsor hosszának aránya az életkorral fokozatosan csökken. A vizsgált magyar szürke
marhák között rövid fogsorú egyed nem fordult elı.
A premolaris fogsor (elızápfog, P1-3) index a molaris fogsor (zápfog, M1-3) és a
premolaris fogsor (elızápfog, P1-3) hosszainak arányát fejezi ki.
felsı premolaris index = premolaris fogsor hossza [ P1-3 (22)] × 100
molaris fogsor hossza [] M1-3 (20)]
A bikák premolaris indexének átlaga: 39,4, a szélsı értékei 37,3 és 41,3. A tehenek
indexének átlaga 39,3, szélsı értékei: 36,7 és 42,5.Az ökröknél az index értéke kissé
csökken, értékátlaga 39,0, szélsı értékei 36,3 és 42,3.
Rendellenes fogazat
A fogak az életkortól függıen kopottak. A szájpadlás fogsor melletti szakaszán
hosszú, széles csontlerakódás látható. Néhány idıs egyednél az állcsont külsı oldalán is
kialakul csontlerakódás. A fogak fiatal korban tarajosak, majd az életkor elırehalaadtával a
fogak rágófelülete fokozatosan ellaposodik. Az életkor növekedésével a rendellenes
fogkopások elıfordulása is nı.
Gyakran alakul ki hullámos fogkopás, amikor a rágófelület folyamatos hullámvonalat
ír le. A teknıszerő mélyedés a P3-M1 határára vagy az M1, illetve M3 rágófelületére esik.
Egy tehénkoponyám (T 66.128.) a jobb oldali M3 rágófelületének hátulsó részén
túlnövekedés található, amit a jobb oldali utolsó nagyırlı (M3) rendellenes felépítése okoz.
Az M3 harmadik kúpja/redıje hiányzik, ezáltal a felsı fognak (M3) csak az elülsı rágólapja
kopott.
Kisebb fogcsúcsokat lehet megfigyelni az M3 rágófelület hátulsó részén, amikor az a fogsor
rágófelülete fölé magasodik. Az antagonista M3 rágólapjának hátulsó része pedig lekopva
alacsonyabb, de csukafogazattól eltérıen kopott.
Csukafogazat (prognathia inferior) három ökörkoponyán alakult ki teljes mértékben:
egynél (Ö 65.19.) enyhe, egynél (Ö 66.151.) erıs és egynél (Ö 73.16.) aszimmetrikus, a bal
oldali erısebb. Csukafogazat található a Morgó nevő bika (B 71.12.) koponyáján is, ahol az
M3 rágófelületének hátulsó kúpja magas, és P1 is kopott.
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A szürkemarha-koponyákon pontyfogazat (prognathia superior) nem található. Sok
egyednél rendellenességek, P3-M1 között gyökérkeresztezıdések, fogínygyulladások, illetve
tályogok figyelhetık meg.
Általános az aszimmetrikus fogkopás, amikor az egyik oldal fogsora jobban kopott,
mint a másik oldal fogai. Sok felsı fogsornál a zápfogak (M1-3) külsı (labialis), igen ritkán
a belsı (lingualis) oldalán is egy 2-3 mm-es sávban kimaródás figyelhetı meg. Közvetlenül
ezen belül egy szintén 2-3 mm-es kiemelkedı perem alakult ki. Ez feltehetıen a
rágástechnika következménye, mivel fiatal állatoknál még nem alakul ki.
9. 2. Az állkapcsok (mandibula) általános oszteológiai jellemzése
Az állkapcsok vizsgálatánál hasonló módon jártam el, mint a koponyák esetében. A
mérésekhez itt is a Driesch/Duerst-módszert használtam (részletesebben lásd a (5.2.
fejezetben). Az állkapcsok vizsgálatokhoz 60 koponya állkapcsa állt rendelkezésemre. Az
állkapcsok nemek szerinti megoszlása: 5 bika (8,3%), 16 ökör (26,7%) és 39 tehén (65%).
Minden állkapocsról 24 méretet vettem fel (17. ábra, 7–8. táblázat), és 23 jellemzıt
vizsgáltam meg. A méreteket mindig a bal oldali állkapocsról vettem fel. 6 méret (16–19c)
és 4 nem mérhetı oszteológiai jellemzı csak a mandibulapáron mérhetı le. Néhány
állkapocs kivételével az állkapocsban a metszıfogak is megtalálhatók. Ez jó lehetıséget
biztosított a magyar szürke marha metszıfogkopásának vizsgálatára is. A MMM
csonttárában található egy 21 darabból álló szarvasmarha állkapocssorozat, amely a
különbözı életkorú egyedekre jellemzı fogkopási szinteket mutatja be. Minden
állkapocsnál jeleztem az állat – standard állkapocssorozat alapján meghatározott – életkorát.
Az így megállapított és a tényleges életkor között néhány esetben eltérés mutatkozik.

9.2.1. Oldalnézet:
Az állkapcsok hosszúak, karcsúak. Az állkapocs testének (corpus mandibularis) alsó
széle a fogsoroknál általában ívelt, elıre kissé felemelkedik. Ha alaphelyzetben az
állkapcsotsík felületre állítjuk, alsó éle (margo basilaris) egy vagy két ponton érintkezik
vele. Hat állkapocs124 (10%) áll kétponton.
Ha az állkapocs teste erısen ívelt, akkor az érintkezési pont az M2/M3 közé húzott
függıleges egyenes és az állkapocs alsó élének találkozásánál van (77. ábra). A metszıfogi
rész (pars incisiva) 119–162 mm-re, az állkapcsi szöglet hátrafelé 10–16 mm-re távolodik el
a vízszintes síktól.

124

Két ponton álló állkapcsok: 1 bika, 2 ökör, 3 tehén: Ö 64.12., T 65.07., T 65.14., T 65.23., B 70.64., Ö
73.17.
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Ha két ponton áll az állkapocs (78. ábra), akkor az egyik pont az M3 elsı redıjével
egyvonalban az állkapocs alsó ívén, a másik az állkapcsi szöglet (angulus mandibulae)
legmélyebb pontjánál (Goc) van. Ebben az esetben az állkapocs teste elırefelé a vízszintes
síkkal 30-32 fokos szöget zár be.
Az állkapocs testén a metszıfogi (pars incisiva) és a zápfogi rész (pars molaris) között
található az elkeskenyedı karcsú foghíjas szél (margó interalveolaris/diastema). A bikáknál
a foghíjas szél hosszúságátlaga 121,1 mm, szélsı értékei: 104,7–129,7 mm, az ökröknél az
átlag:121,0 mm, szélsı értékei: 101,5–133,1 mm, a teheneknél az átlag:112,3 mm, szélsı
értékei 99,2–125,9 mm. A diastéma hosszúság adatai jól mutatják, hogy a bikák, ökrök ls
tehenek esetében is az állkapocs hosszúság azonos lehet, tehenek átlaga kicsivel az ökrök és
bikák átlagértékei alá esnek.
A foghíjas szél arányát és a teljes állkapocs hosszúságának egymáshoz viszonyított
arányát a diastema hosszindexe fejezi ki:
diastema hosszindex =
diastema hossza (11) × 100
állkapocs rövid hossza [Id-Goc (1)]
A diastema indexértékének az átlaga egységesen 30% körüli. Vizsgálata ugyanazokat
az eredményeket adja, mint a diastema tényleges hossza: a teheneké kicsivel rövidebb, mint
a bikáké és ökröké. Bikáknál a diastemahossz indexértékének átlaga 30,3%, szélsı értékei
28,8 és 31,7%, az ökröknél az átlag 28,5%, szélsı értékei27,0–30,5%, a teheneknél az átlag
28,6%, szélsı értékei: 25,7–31,0%.
Az állkapocs legkarcsúbb része a nyaka (collum mandibulae), mely a diastémán az
állkapocs testének metszıfogi részéhez közel alakult ki. Az állkapocs nyaka teheneknél a
legkarcsúbb, de nem sokkal marad el a bikák és ökrök karcsúsága sem. A bikák
állkapocsnyakának szélességátlaga 45,2 mm, szélsı értékei: 38,1–49,8 mm, az ökröknél az
átlag 46,7 mm, szélsı értékei: 38,8–48,8 mm, a teheneknél az átlag 40,5 mm, szélsı értékei:
35,2–46,3 mm. Az állkapocsnyak külsı felületén található az állcsúcsi lyuk (foramen
mentale). Az állcsúcsi lyuk nagy és mély, hosszovális vagy szilvamag alakú.
Az állkapocs testének magassága a zápfogi részen (pars molaris) többnyire közepes,
de van néhány magas és alacsony testő állkapocs is. Az állkapocs teste elırefele
fokozatosan csökken. Az állkapocs teste az M3 mögött 65,0–87,6 mm, P1 elıtt 34,6–53,2
mm közötti (Melléklet: 18–22. táblázat). A csökkenés mértéke bikáknál és ökröknél sosem
éri el az 50%-ot, átlagban 43,2–43,5%-os. Teheneknél 11 esetben125 meghaladja az 50%-os
csökkenést. Teheneknél a csökkenés mértéke 56,7 és 35,2% közötti, áltag 47%.A bikák
125

50% feletti csökkenés: T 64.09., T 64.30., T 65.07., T 65.13., T 65.16., T 65.21., T 65.22., T 66.149., T
73.19., T 73.22., T 73.28.
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állkapcsa a legmagasabb, a teheneké a legalacsonyabb. Az ökrök állkapocsméretei sokszor
meghaladják a bikákét is.
Az állkapocsban a teljes zápfogsor hosszarányát a fogsorindex fejezi ki:
állkapcsi fogsorindex = zápfogsor hossza (7.) × 100
állkapocs rövid hossza [Id-Goc. (1.)]
Bikáknál az állkapcsi fogsorindex átlaga 34,8, szélsı értékei: 33,1–39,1. Ha a fiatal
egyed (B 65.27.) méretét kivesszük, akkor az átlag 33,8. Az ökröknél az átlag 34,3, szélsı
értékei 31,1–39,5. A teheneknél az átlag 35,2, szélsı értékei 30,3–39,5. Itt is megfigyelhetı,
hogy a fiatal egyedek fogsorhosszaránya nagyobb, mint az idısebbeké.
Az állkapocsnál is számolható az ún. premolaris index, ami a premolaris és a molaris
fogsor hosszúságarányait mutatja be:
also premolaris index = premolaris fogsor hossza [P1-3 (9)] × 100
molaris fogsor hossza [M1-3 (8)]
A bikáknál a premolaris index értékátlaga 60,7, szélsı értékei 53,8–70,9, az ökröknél
az átlag 59,0, szélsı értékei 51,0–63,7. A teheneknél az átlag 57,1, szélsı értékei 52,0–63,8.
A bikák premolaris indexértéke a legmagasabb, az ökröké kicsivel alacsonyabb, a teheneké
a legalacsonyabb. A csökkenés mértéke azonban nem túl jelentıs, jól mutatja az érték
állandóságát. Az alsó állkapocsnál is a legnagyobb premoleris indexe a legfiatalabb
egyedeknek volt. Az alsó premolaris indexértékek lényegesen magasabbak, mint a
koponyán a felsı premolaris indexértékek. Az állkapocsban a premolaris–molaris fogak
hosszúságaránya 60-70%-kal magasabb, mint a koponyánál.
Az állkapocs testétıl csaknem derékszögben – fiatal állatoknál inkább tompaszögben
– emelkedik fel a keskeny és magas állkapocs ága (ramus mandibulae).
Az állkapocs ága többnyire magas és karcsú, felfele szőkül, oralis széle enyhén
hátrafele dıl. Széles állkapcsi ága 11 mandibulának126 van. Az állkapocs ágának az elülsı
és a hátsó széle egy-egy nyúlványban folytatódik. Az elülsı a homorú felszínő izomi vagy
hollócsırnyúlvány (processus coronoideus/processus muscularis), a hátulsó az ízületi vagy
bütyöknyúlvány (processus articularis/processus condyloideus). A kettı között közepesen
mély, félkörívő bevágás (incisura mandibulae) található. Az ízületi nyúlvány henger alakú,
medialisan kissé lejt. A hollócsır nyúlvány hosszú vagy rövid, hegyesen (csúcsban) vagy
félkörívben végzıdı, egyenes vagy tört ívő (79. ábra).
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Széles állkapcsi ág: 5 ökör, 6 tehén: Ö 64.01., Ö 64.02., Ö 64.04., Ö 64.28., T 65.07., T 65.10., T 65.13., T
65.18., T 65.23., T 65.52., Ö 66.151.
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1. Félkörívben végzıdı hollócsırnyúlvány: a nyúlvány lekerekített sarkú téglalaphoz
hasonlít, csúcspontja nincs (79/3. ábra).
2. Csúcsban végzıdı hollócsırnyúlvány: a csúcs lehet az állkapocs legmagasabb pontja
(79/1. ábra), de lehet attól kissé lejjebb (ventralisan) is (79/2. ábra).
A

legtöbb

szürkemarha-állkapocs

hollócsırnyúlványa

csúcsban

végzıd:

44

állkapocsnál127 a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontját képezi (80. ábra), 11
állkapocsnál128 a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb pontján helyezkedik el, hanem
attól kissé ventrálisan, 5 állkapocsnál129 a hollócsırnyúlvány félkörívő (81. ábra).
A hollócsırnyúlvány szélessége egységesen 30 mm, ritkán keskenyebb: 25 mm
széles. Hossza is igen egységes, a befőzıdéstıl mérve 70 mm, ritkán ettıl eltérı, 65, illetve
75 mm. Néhány állkapocsnál megfigyelhetı, hogy a hollócsırnyúlvány elülsı szélének az
íve a tövénél aboralis irányban megtörik. Ez a törés a bevágással körülbelül egy vonalba
esik. 28 állkapocsnál130 a hollócsırnyúlvány tört ívő. Egy tehén (T 64.27.) állkapocspárján
a hollócsırnyúlvány vége aszimmetrikus: a bal oldali félkörívben, a jobb oldali csúcsban
végzıdik. A hollócsırnyúlvány hossza és alakja nemtıl és életkortól független tulajdonság.
Az állkapocs magasságát az állkapocs ágának magassága határozza meg. Az állkapocs
teljes hosszúságmérete egységes, mindhárom nemnél azonos mérettartományba esik, csak
az átlagok csökkennek. A bikák állkapcsának hosszúságátlaga 247,0 mm, szélsı értékei:
213,9–262,3 mm, az ökröknél az átlag 252,9 mm, szélsı értékei: 212,0–272,9 mm, a
teheneknél az átlag 237,0 mm, szélsı értékei: 208,6–270,3 mm.
Az állkapocs tényleges magasságát, az állkapocs hosszához viszonyított aránya, az ún.
magassági indexe fejezi ki:
állkapocs magassági indexe = állkapocsmagasság hollócsırnyúlványnál [Goc-Cr.(14.)] ×
100
állkapocs rövid hossza [Id-Goc. (1)]
Az állkapocs magassága az állat nemétıl függıen változik. A bikáknál az átlag 61,7,
szélsı értékei: 58,8–64,1, az ökröknél az átlag: 59,9, szélsı értékei: 56,2–63,1, a teheneknél
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Dorsalis csúcsban végzıdı hollócsırnyúlvány: 1 bika, 12 ökör, 31 tehén: Ö 64.02., Ö 64.05., Ö 64.06., T
64.07., Ö 64.08., Ö 64.10., T 64.11., Ö 64.12., Ö 64.13., T 64.25., T 64.26., T 64.27., Ö 64.28., Ö 64.29., T
64.30., T 65.08., T 65.09., T 65.10., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T 65.14., T 65.15., T 65.16., T 65.18., T
65.21., T 65.24., T 65.52., T 66.128., T 66.129., T 66.149., Ö 66.151., T 67.15., B 67.16., Ö 73.16., Ö
73.17., T 73.18., T 73.19., T 73.20., T 73.23., T 73.25., T 73.26., T 73.28., 73.29.
128
Ventralis csúcsban végzıdı hollócsırnyúlvány: 2 bika, 3 ökör, 6 tehén: T 64.03., Ö 64.04.,T 65.07., Ö
65.19., T 65.22., T 65.23., B 70.64., B 71.12., T 73.21., T 73.22., 73.24.
129
Félkörívő hollócsırnyúlvány: 2 bika, 1 ökör, 2 tehén: Ö 64.01., T 64.09., B 65.06., B 65.27., T 73.27.
130
Tört ívő hollócsırnyúlvány: 3 bika, 7 ökör, 18 tehén: Ö 64.02., Ö 64.04., Ö 64.06., T 64.07., Ö 64.08., Ö
64.13., T 64.25., T 64.26., B 65.06., T 65.07., T 65.08., T 65.09., T 65.11., T 65.12., T 65.14., T 65.16., T
65.18., Ö 65.19., T 65.23., T 65.24., B 65.27., T 66.149., T 67.15., B 71.12., Ö 73.17., T 73.22., T 73.23., T
73.27.
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az átlag: 58,8, szélsı értékei: 54,6–64,7. Ennél az indexnél egyértelmőbben látható a
méretcsökkenés. Nemenként külön-külön megvizsgálva az állkapocs magassági indexét,
megállapítható, hogy a legalacsonyabb állkapcsa a legfiatalabb bikának (B 65.27.), a
legmagasabb állkapcsa a két legöregebbnek (B 65.06., B 70.64.) van. A teheneknél ez a
szabályosság nem figyelhetı meg. Idısebb állatoknak ugyanúgy lehet kisebb az állkapocs
magassági indexe, mint ahogy nagyobb állatoké kisebb. Az állkapocs magassága tehát nem
függ az életkortól és a nemtıl.
Az állkapocs hátulsó éles széle – az állkapocs teste és az ága határán – az állkapcsi
szöglet (angulus mandibulae). Az állkapcsi szöglet aboralis széle félköralakú, lehet erısen
vagy gyengén hátrafelé ívelı. Rajta a hátsó szélétıl kb. 10-15 mm-re, ugyancsak félkörívő
izomtapadási taréj húzódik, mely oralisan dudorban végzıdik. Ez a taréj nemtıl függetlenül
lehet erıs, vagy gyenge, a dudor kifejezett vagy gyenge. Az állkapcsi szöglet leghátsó
pontja (Gonion caudale/Goc) többnyire jól kivehetı. Az állkapocs teste és ága között, az
utolsó zápfog mögött ventrálisan egy sekély befőzıdés, az érvágány (incisura vasorum)
található. Ez a befőzıdés általában olyan sekély, hogy a test alsó éle az állkapcsi szöglet
élében folytatódik, ezért az állkapcsi szöglet legalsó pontja (Gonion ventrale/Gov) sokszor
nehezen vagy egyáltalán nem lokalizálható.
Az állkapcsi szöglet hossza a Goc és az utolsó nagyörlı (M3) aboralis fala közötti
távolság. különbözı lehet. Az állkapcsi szögletet az állkapocs rövid hosszához viszonyítva
lehet meghatározni:
állkapcsi szöglet hosszindexe = állkapcsi szöglet hossza (3) × 100
állkapocs rövid hossza [Id-Goc(1)]
Ez a hossz különbözı lehet:
1. Rövid az állkapcsi szöglet, ha az index értéke 30% alatt van. Az állkapocs hossza
bikáknál és ökröknél 116 mm alatti, teheneknél 114 mm.
2. Közepes az állkapcsi szöglet, ha az index értéke 30–33% közötti. Az állkapocs hossza
bikáknál 126,2–128,8 mm, ökröknél 116–136 mm, teheneknél: 114–130 mm.
3. Hosszú az állkapcsi szöglet, ha az index értéke 33,1% felett van. Az állkapcsi szöglet
hossza bikáknál 144,0 mm, ökröknél 136,7 mm fölötti, teheneknél 130,0 mm feletti.
A méretek között átfedés található, mivel a rövidebb állkapocsnál a kisebb érték is
közepes szögletet eredményezett. Bikáknál az állkapcsi szöglet hosszúságának szélsı
értékei 100,5–144,0 mm. Az állkapcsi szöglet egy mandibulán rövid (B 65.27.), három
mandibulán közepes (B 65.06., B 67.16., B 71.12.) és egy mandibulán hosszú (B 70.64.).
Rövid az állkapcsi szöglete a legfiatalabb bikának (B 65.27.), és hosszú az egyik
legöregebbnek (B 65.06.) volt. Az ökrök esetében az állkacsi szöglet 101,4–152,0 mm
73

hosszú. Egy ökörnél (6,3%, Ö 64.29.) rövid, négy ökörnél131 közepes(25%), és 11
ökörnél132 (68,7%) az állkapcsi szöglet hosszú volt (77. ábra). A teheneknél a szélsı értékek
107,8–152,4 mm közöttiek.
Az állkapcsi szöglet 8 egyednél133 rövid (20,5%), 20 egyednél134 közepes (51,3%), és
11 egyednél135 (28,2%) hosszú. Teheneknél az egyed életkorának és az állkapcsi szöglet
hosszának a korrelációja azt mutatja.hogy a rövid állkapcsi szöglető egyedek voltak a
fiatalabbak ,(2,5 és 5 év közöttiek), a hosszabb állkapcsi szöglettel pedig az idısebb
egyedek (4,5 és 18 év közöttiek) rendelkeztek. Fentiek alapján megállapítható, hogy az
állkapocs angulusa fiatal korban arányaiban rövidebb, az állat teljes kifejlıdéséig
folyamatosan nı, és eléri végleges arányát. Innentıl kezdve aránya tulajdonképpen nem
változik.

9.2.2. Felülnézet (mandibulapár)
A két állkapocsfél egymással hegyesszöget zár be, aboralis irányban szétálló. Az
állkapcsok elıl, a metszıfogi részen viszonylag mozgékony álízületben (symphysis
mandibulae) kapcsolódnak egymáshoz. Egyes szakkönyvek szerint (Duerst, 1943: 100;
Zimmermann, 1939: 101; Klimov 1952: 145) ez a porcos ízület sosem, vagy csak ritkán,
magas életkorban nıhet össze. A vizsgált magyarszürkemarha-állkapocspárok között egy
sem nıtt össze. Mivel az állkapocs két felét a preparálások során az álízületnél egymással
összeragasztották, így ezt vizsgálni nem lehetett. Egyetlen ökör-állkapocspár esetében (Ö
64.02.) olyan szorosan kapcsolódott a két fél egymáshoz, hogy ragasztás nélkül is merev
maradt, feltehetıen a kezdıdı összecsontosodás miatt. Az állat 10 év körüli volt.
Wilckens leírása szerint (Wilckens, 1885b: 173. Taf. XII.) a primigenius típusú koponyák
állkapcsai nagyobb szöget zárnak be, azaz szélesebb állásúak, mint a brachyceros és a
frontosus koponyákéi. A legjobban szétálló, azaz a legnagyobb szöget bezáró mandibulákat
a brachycephalus típusnál figyelte meg.
Az állkapocspárok által bezárt szög kiszámításánál az ún. szinusztételt használtam.
sin L =

állkapcsi szöglet távolsága [Goc-Goc (19c)] × 2
állkapocs rövid hossza [Id-Goc (1)]
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Közepes angulus: 4 ökör: Ö 64.01.Ö 64.05., Ö 64.06., Ö 64.10.
Hosszú angulus:11 ökör: Ö 64.02., Ö 64.04., Ö 64.08., Ö 64.12., Ö 64.13., Ö 64.28., Ö 65.19., Ö 66.151.,
Ö 73.16., Ö 73.17.
133
Rövid angulus: 8 tehén: T 65. 10., T 65.16., T 73.19., T 73.20., T 73.22., T 73.24., T 73.25., T 73.28.
134
Közepes angulus: 20 tehén: T 64.09., T 64.27., T 64.30., T 65.07., T 65.09., T 65.11., T 65.12., T 65.13., T
65.14., T 65.18., T 65.21., T 65.22., T 65.52., T 66.128., T 66.129., T 67.15., T 73.21., T 73.26., T 73.27., T
73.29.
135
Hosszú angulus: 11 tehén: T 64.07., T 64.11., T 64.25., T 64.26., T 65.08., T 65.15., T 65.23., T 65.24., T
66.149., T 73.18., T 73.23.
132
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Az így kiszámolt szög kétszerese megadja az állkapcsok által bezárt szöget. Ez a szög
a szürke marha állkapcsainál 20,4–27,8 fok között változik. A bikáknál a legnagyobb, az
átlaga 25,8 fok, szélsı értékei 24,5–27,7 fok, az ökröknél az átlag 23,9 fok, szélsı értékei
21,8–25,1 fok, a teheneknél az átlag 24,8 fok, szélsı értékei 20,7–27,8 fok. Az állkapcsok
által bezárt szög mértéke nem függ az életkortól. Bár a bikáknál a két legidısebbnek (B
65.06., B 70.64.) van a legnagyobb szögő állkapcsa, a teheneknél ez az összefüggés már
nem áll fenn. Az állkapocs szöge független az életkortól és a nemtıl.
Az állkapocs foghíjas széle (hordász) dorsalisan élt képez. A két állkapocs foghíjas
szélének éle egymással vagy párhuzamos, vagy homorú.
A kétoldali alsó fogsorok medialis síkja – a felsı fogsorhoz hasonlóan – lehet:
1. Ívelt: a teljes fogsor (P1-M3) síkja lateralis irányban enyhén ívelt.
2. Párhuzamos: a két fogsor medialis síkja teljes hosszában (P1-M3) párhuzamos
egymással.
Mivel az állkapcsok teste egymáshoz képest hátrafelé tágul, ezért az állkapocs testéhez
képest a fogsor elejének kissé kifelé, hátsó harmadának kissé befelé kell állnia. Ebbıl
kifolyólag az elsı két elızápfog (P1-2) az állkapocs testéhez képest lateralisan kissé
oldalra dıl, az utolsó zápfog (M3) kissé medialisan áll.
3. Széttartó: a két fogsor elırefelé kiszélesedik, a hátsó zápfogak (M2-3) erısebben
belógnak a labialis felszínbe, az elızápfogak (P1-2) erısebben lateralis irányba állnak.
4. Homorú: a fogsorok az M1-ek között kissé befőzıdnek, ez a fogsorok legszőkebb része.
A fogsorok 7 állkapocsnál136 (11,7%) íveltek. 36 állkapocspárnál137 (60%)
párhuzamosak, 15 állkapocspárnál138 (25%) széttartók, és két (3,3%) állkapocspárnál (T
64.11., B 65.27.,) a fogsor homorú.
Az állkapocspár terpesztésénekszélességét két index adja meg, ezek a felsı és az alsó
hosszúsági-szélességi indexek. J. U. Duerst szerint (Duerst 1930. 523.) ezek az
indexértékek a fajták lerírásánál jól használhatók.
1. hosszúsági-szélességi felsı index az izületi nyúlványok szélsı pontján mérve
hosszúsági-szélességi felsı index = ízületi nyúlványok terpesztése (19b) × 100
állkapocs hosszú hossza (2)
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Ívelt állkapocspár: 3 bika, 1 ökör, 3 tehén: Ö 64.01., B 65.06., T 65.11., T 65.15., B 67.16., B 70.64., T
73.19.
137
Párhuzamos állkapocspárok: 1 bika, 12 ökör, 23 tehén: Ö 64.02., Ö 64.03., Ö 64.04., Ö 64.05., Ö 64.06., Ö
64.10., Ö 64.13., T 64.25., T 64.27., Ö 64.29., T 64.30., T 65.07., T 65.08., T 65.09., T 65.10., T 65.13., T
65.16., Ö 65.19., T 65.22., T 65.23., T 65.24., T 66.128., T 66.129., Ö 66.151., B 71.12., Ö 73.16., Ö 73.17., T
73.20., T 73.21., T 73.23., T 73.24., T 73.25., T 73.26., T 73.27., T 73.28., T 73.29.
138
Széttartó állkapocspár: 3 ökör, 12 tehén: T 64.07., Ö 64.08., T 64.09., Ö 64.12., T 64.26., Ö 64.28., T
65.12., T 65.14., T 65.18., T 65.21., T 65.52.,T 66.149., T 67.15, T 73.18., T 73.22.
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A bikáknál a „felsı” index értékátlaga 44,8, szélsı értékei 41,2–46,8, az ökröknél az
index értékátlaga40,7, szélsı értékei 36,8–44,1. A teheneknél az index értékátlaga 42,8,
szélsı értékei 36,7–47,2.
2. A hosszúsági-szélességi alsó index: az állkapcsi szöglet lateralis pontjai (Gol) között
mérve
hosszúsági-szélességi alsó index= az állkapcsi szöglet terpesztése (Gol-Gol (19c)]
állkapocs rövid hossza (1)
A bikáknál az „alsó” index értékátlaga 44,5, szélsı értékei 42,1–47,9, az ökröknél az
index értékátlaga 41,3, szélsı értékei 39,0–43,9. A teheneknél az index értékátlaga 43,0,
szélsı értékei 35,8-47,0.
Fogazat
Az állkapocs metszıfogi részén legyezıszerően ülnek a metszıfogak (I1-4). A
metszıfogak, elızápfogak és zápfogak életkortól függıen különbözı mértékben kopottak.
A fogak fiatal korban hegyesek, majd az életkor növekedésével fokozatosan laposodnak. A
felsı fogakkal ellentétben sokkal kisebb a rendellenességek száma. A leggyakoribb
rendellenesség a felsı fogsorhoz illeszkedı hullámos rágófelület, illetve az utolsó zápfog
(M3) rágófelületének kopása. Az utolsó zápfog (M3) elsı két redıje hegyes, de az utolsó
redı felülete laposra kopott (77. ábra). A csukafogazat az alsó fogsoron nem olyan
erıteljes, mint a felsı fogsor esetében, de itt is határozottan megfigyelhetı. Egy
ökörkoponyánál (Ö 66.151.) a csukafogazat erısen kifejezett az állcsonton is. A felsı
fogsor utolsó zápfogának (M3) hosszú utolsó redıje az állkapocs testét is elérte, ennek
következtében azon sorvadás alakult ki (77. ábra). A foggyökerek keresztezıdése,
gyulladások, tályogok kialakulása az állkapcsokon jóval ritkább.

10. ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK
10.1. A magyar szürke marha koponya- és állkapocsméreteinek összehasonlítása a
négy fı szarvasmarhatípussal
10.1.1. A szarvasmarha-koponyák Wilckens-féle jellemzése
A magyar szürke marha a primigenius típusú szarvasmarhák közé tartozik. A
különbözı primigenius típusú koponyaleírások és a magyar szürke marha koponyájának
leírásából megállapítható, hogy a magyar szürke marha milyen mértékben hasonlít, illetve
tér el a primigenius típusú koponyáktól.
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Wilckens leírásai alapján a primigenius típusú koponyákra általánosan jellemzı, hogy
a hosszméretei meghaladják szélességméreteit (Wilckens, 1885a: 39–43). Az arckoponya a
szemüregektıl a pofa felé erısen összetart. A szarvak hosszúak, oldalt elıre felfelé állók. A
szarvcsapok a homlokcsont hátsó felsı végén ülnek. A szarvcsapnyak általában rövid. A
szarvcsapok átmérıje magasabb, mint széles. A szarvcsapon hosszanti irányú barázdák
találhatók. A hátsó fejél a homlokcsont leghátsó vonalába esik, többnyire egyenes. A
homlokcsont teljesen lapos, a szemgödrök fölötti részen a homlokcsonti varratok végénél
kissé mélyebb. A szemgödör fölötti barázdák szélesek, mélyek, hosszúak, vonaluk
összetartó. A homlokcsont fejéle egyenes, közepén a homlokcsonti varratok végénél kissé
homorú, ritkán enyhén domború. A homlokcsont és a nyakszirti régió homlokcsonti része
majdnem derékszöget zár be. A homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)] kissé szélesebb a belsı
szemzugnál [Ent-Ent (34)]. A homlokcsonti léc élt képez, általában a járomívvel
párhuzamosan fut. Az orrcsontok oralisan elkeskenyedık, hosszban íveltek, szélességben
görbültek. A könnycsont hátsó varrata tompaszögő. A homlok-, könny- és orrcsonti lyuk
(fissura nasolacrimalis) általában hiányzik. Ritkán egy kicsi, háromszög alakú lyuk
megfigyelhetı. Az állközötti csont orrcsonti nyúlványa közepesen hosszú, eléri az
orrcsontot, 2 cm szélesen illeszkednek egymáshoz.
A koponya nyakszirti felszíne szögletes hatású. A nyakszirti régió legnagyobb hossza
[B-A (40)] és a legkisebb hossza [O-A (41)] közötti arány kb. 3 : 2. A nyakszirti régió
legnagyobb szélessége [Ot-Ot. (25)] azonos a homlokcsont szélességével [Ect-Ect (33)]. A
járomív térde lapos, a homlokárok magassága a járomív térde és a homlokcsonti léc belsı
széle között 3,5-3,75 cm. A szemgödrök elırefelé néznek. A zápfogak koronája magas. A
szájpadlás lapos. Az állkapocs ága kissé hátrafelé irányul. A hollócsır nyúlvány egységes,
majdnem függıleges állású. A fogsor hossza rövid, a foghíjas szél hosszú. A koponya
összességében nagyon hasonlít az ıstulok koponyájára, a köztük lévı rokonság egyértelmő.
Hasonló leírást ad a primigenius rasszról C. Keller is (Keller, 1905: 117). Kiegészíti
annyival, hogy a szarvcsapok keresztmetszete kör alakú. A tülök világos, végén sötét.
A fenti jellemzés szinte mindenben megegyezik a magyar szürke marha koponyájának
jellemzésével. A másik három koponyatípustól a magyar szürke marha jelentısen eltér,
ezért ezeknél csak a legfontosabb jellemzıket emelem ki, különös tekintettel a
különbségekre. Néhány koponya egy-egy jellemzıje a fenti jellemzıktıl eltér. Különbséget
az orrcsont boltozatában lehet megfigyelni. A szürke marha orrcsontja hosszanti irányban
lejt, vagy egyenes, de nem görbült. A fenti általános jellemzık mind a bikákra, mind az
ökrökre, mind a tehenekre egyformán jellemzık, csak a méretek nagyságában és a nem
mérhetı jellemzık kifejezettségében vannak különbségek. A rövid szarvú (brachyceros), a
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rövid fejő (brachycephalus) és a széles homlokú (frontosus) fajtákkal több jellemzıben is
különbség figyelhetı meg. A legnagyobb különbségek a koponya szélesség-hosszúság
arányában, a homlokcsont boltozatosságában, a szarvak alakjában és hosszában
mutatkoznak. A rövid szarvú típus koponyája szélesebb, orrcsontja rövidebb, a szarvcsapok
kisebbek, rövidebbek, a fejél búbosabb, a homlokcsont hullámos a kiemelkedésektıl. A
homlokcsont és a nyakszirti régió találkozása tompaszögő, a nyakszirti régió
szélességméreteinek aránya a primigenius típussal ellentétes: 2 : 3. Az orrcsont egyenes
lefutású, tövénél nagymérető lyuk található. Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem
éri el az orrcsontot. Ez a jelenség néhány szürkemarha-koponyánál is megfigyelhetı.
A széles homlokú és a primigenius típus között jelentıs különbségek vannak. A széles
homlokú típusnál a homlokcsont medialis és lateralis hossza eltér a többitıl. A homlokcsont
lateralis hossza ennél a típusnál a legnagyobb. A koponyatetı itt is tompaszöget zár be,
mint a rövid szarvú típusnál. A szarvcsap nyaka hosszabb, mint a primigenius típusnál. Az
orrcsontok hosszúak, oralisan erısen elkeskenyednek, tövük széles, elsı végüknél az
orrcsonti bevágás igen sekély.
A rövid fejő típusú szarvasmarháknál a koponya igen rövid, a homlokcsont nagyon
karcsú, az arc nagyon széles, szélesebb, mint a homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)].
Arányaiban jelentısen eltér a primigenius és a magyar szürke marha méreteitıl. Egyetlen
szürke marha koponyájánál sem volt szélesebb az arc [M-M (35)] a homlokcsont
karcsúságánál. A homlokcsont hullámos, közepén a homlokcsonti varrat mentén mély. Az
orrcsont igen rövid és széles. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) majdnem
egyenes lefutású, a homlok-, könny- és orrcsonti lyuk közepes mérető. A könnycsont felsı
varratának egyenes lefutása több szürkemarha-koponyán is elıfordul. Az állközötti csont
orri nyúlványa nem éri el az orrcsontot, hasonlóan a rövid szarvú típushoz. A pofa
boltozatos és igen széles, a zápfogak alacsonyak.
A négy fı koponyatípus leírásából a magyar szürke marha egyértelmően a
primigenius típusra hasonlít a legjobban. A többi típus egy-egy jellemzıje néhány esetben
megjelenik a magyar szürke marhán is, mint például a könnycsont alakja, az állközötti csont
orrcsonti nyúlványának hossza. Ha a koponya mérhetı jegyeit hasonlítjuk össze (9–10.
táblázat), a kép egy kicsit módosul. Wilckens a különbözı szarvasmarhatípusok
koponyaméreteit nemek szerint hasonlította össze, kiegészítve az ıstulok méretarányaival.
Több méret esetében azonban csak a tehenek adatait közli, a bikákét nem. Ökörméreteket
egyáltalán nem közöl Az ıstuloktehén méreteit megadja, de a bika adatait nem közli, ezért a
MMM győjteményében található ıstulokbika koponyaméreteibıl kiszámoltam a Wilckensféle arányokat. A magyar szürke marha és a primigenius típus koponyaméreteinek relatív
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hosszában nagyobb eltéréseket találunk. A legnagyobb hasonlóság a primigenius típusú és
az ıstulok méreteivel látható. Bikáknál a koponya frontalis és basalis hosszaránya a
homlokcsonthoz viszoyítva jobban közelít az ıstulok, mint a primigenius típus méreteihez,
tehenek esetében pedig a kettı közé esik. Nagyobbak az ıstulok és kisebbek a primigenius
típus arányainál. Az orrcsontok arányainál ugyancsak az ıstulok és a primigenius típushoz
közeli értékeket kapunk bikák esetében, teheneknél azonban jelentısen eltér a primigenius
méreteitıl, legjobban a rövid fejő típus orrcsontarányára hasonlít. Ugyanez mondható el a
zápfogsor hosszáról is. A homlokcsont karcsúsága a szürke marhánál magasabb, mint az
ıstuloknál és a primigenius típusnál, de jóval a másik három típus alatt marad.
Szélességi méretek esetén Wilckens a homlokcsont szélességéhez viszonyította a
koponyaméreteket (9. táblázat). A szarvcsaptövek távolsága [co-co (48)] legjobban a rövid
szarvú arányaihoz hasonlít, mind az ıstulok, mind a primigenius típustól magasabb arányt
mutat. A szürkemarha-koponyákon a szemüreg (33 és 34) és a szarvcsapok tövének
távolsága [co-co (48)] közelebb áll egymáshoz. A homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)]
bikák esetében az ıstulokéval azonos, a primigenius típushoz és a széles homlokúhoz kissé
közelít. Teheneknél a primigenius és a széles homlokú típushoz hasonlít a legjobban, az
ıstuloktól kissé jobban eltér. A nyakszirti régió mindegyik méreténél a primigenius és az
ıstulok arányaihoz hasonló értékeket adnak a szürkemarha-koponyák is. A fejél szélessége
(31) a szürke marhánál jóval nagyobb, mint a többi típusnál. A nyakszirti régió adatait nem
lehet Wilckens adataival összehasonlítani, feltehetıen eltérı mérésmód miatt, mivel az
általam számolt értékek lényegesen eltérnek az övétıl. Ezért a saját számolásaimat vettem
figyelembe, de a táblázatban Wilckens adatait jeleztem. A nyakszirti régió legkisebb
szélessége [Osp-Osp (25)] és a koponya basalis hosszának [P-A (3)] aránya méreteknél a
magyar szürka marha méretadatai nagyon hasonlítanak az ıstulok, és jelentısen eltérnek
mind a primigenius, mind a másik három típus arányaitól.
Összességében elmondható, hogy a magyar szürke marha koponyaarányai
egyértelmően a primigenius típusra hasonlítanak a legjobban. A másik három típus ettıl
lényegesen eltér. Néhány jellemzınél a szürke marha a széles homlokú szarvasmarhatípus
méreteivel mutat hasonlóságot. Az ıstulokkal több méret esetén is nagyobb a hasonlóság,
mint a primigenius típussal, de ennek véleményem szerint nincs nagyobb jelentısége.
10.1.2. A szarvasmarha-állkapcsok Wilckens-féle jellemzése
Wilckens a szarvasmarhafajták (rasszok) állkapcsát az állkapocs három méretének
arányával (Wilckens, 1885b: 173) jellemezte. Ezek a méretek az állkapcsi szöglet hossza
(3), az állkapocs rövid hossza (1), valamint az állkapocs metszıfogi részének és a
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diastemának (foghíjas szél) az együttes hossza (1–5). Az állkapcsi szöglet hosszát 100%nak véve, az alábbi méretarányokat kapjuk. A Wilckens által közölt primigenius típus
értékei/arányai a szürkemarha-állkapcsok adataitól (11–12. táblázat) lényegesen eltérnek. A
négy fı szarvasmarhatípus közül a magyar szürke marha állkapocs méretarányaiban sokkal
közelebb áll a rövid fejő (brachycephalus) fajták méretarányaihoz. A magyar szürke marha
állkapcsa sokkal hosszabb, mint Wilckens által közölt primigenius típusé. Alakja szerint
sokkal nagyobb egyezıséget mutat az ottani frontosus típussal. Az állkapcsok zápfogi
részének és a diastemának a hossza kisebb mértékben tér el Wilckens adataitól (12.
táblázat). A magyar szürke marha állkapcsának hosszabb állkapcsi szöglete és rövidebb
diastemája van, mint a Wilckens által megadott primigenius állkapocsnak. Az állkapcsi
szöglet arányai miatt csökkent a másik két méretadat aránya. Az állkapcsi szöglet
hosszának aránya Wilckensnél 107 mm, a magyar szürke marhánál 129 mm, ez kb. 20%-os
méretkülönbség. Ennek a különbségnek az egyik oka a primigenius típuson belüli
változatosság.
A magyar szürke marhák állkapcsának alakja sem hasonlít a Wilckens leírásában
(Wilckens, 1885b. Taf. XI.) szereplı primigenius típusú állkapocsra.Wilckens rajza szerint
a primigenius típusnál az állkapocs ága (ramus mandibulae) olyan erısen hátrafelé hajlik,
hogy az ízületi bütyök (processus articularis/processus condyloideus) teljes egészében az
állkapcsi ág leghátsó pontjához (Goc) húzott függıleges egyenes mögé kerül (82. ábra). A
szürkemarha-állkapcsok esetében azonban az állkapcsi ág hátsó széle függıleges és nem
hátra dılı, az állkapcsi ág lehátsó pontjához (Goc) húzott egyenes az ízületi bütykön halad
keresztül. Az állkapcsi ág a Goc után összeszőkül, így a szöglet íve túlnyúlik az ág
függıleges tengelyén.
Összességében elmondható, hogy a szürke marha állkapcsának felépítése eltér a
primigenius és a többi típustól is (82. ábra). Ez részben a primigenius típuson belüli nagy
változatosággal magyarázható.
10.2. Az ıstulok és a magyar szürke szarvasmarha koponyájának összehasonlító
elemzése
Az ıstulok koponyájának kraniológiai jellemzésével a 19. század végétıl kezdve
sok külföldi és magyar kutató foglalkozott. Jelen dolgozatban nem kívánom felsorolni,
illetve részletesen kitérni az egyes tanulmányokra, hanem csak összefoglalom az azokban
közölt eredmények alapján az ıstulokkoponyák kraniológiai jellemzését. Fı célom a
magyarországi régészeti lelıhelyeken elıkerült ıstulokkoponyák és a magyar szürke
koponyaméreteinek összehasonlítása. Ez azért fontos, mert a magyar szürke marha
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eredetének egyik hipotézise szerint, az ıstulok helyben történt háziasításából alakult ki.
Ennek lehetıségét a korábbi fejezetben már elemeztem, de koponyatani elemeit is
fontosnak tartom megvizsgálni.
A vizsgálatok elıtt tisztázni kell, hogy milyen koponyák állnak a rendelkezésre. A
legjobb lenne, ha középkori ıstulokkoponyákat vizsgálhatnánk, de erre egyrészrıl azért
nincs mód, mert az ıstulok a 9–10 században kihalt Magyarországon, másrészrıl az ebbıl
az idıszakból elıkerült ıstulokleletek igen töredékesek, mindössze töredékes szarvcsapok
és a fejél méreteibıl lehet következtetéseket levonni. Ezért a vizsgálatokat mezolit és korai
holocén idıszakból elıkerült koponyákon lehet elvégezni (13–14.. táblázat). Éppen emiatt
az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy az ıstulok testméretében, és ezzel a
koponyajellemzıiben is a pleisztocéntıl a holocén felé haladva méretbeli csökkenés
figyelhetı meg. Ez a méretbeli csökkenés nemcsak a Kárpát-medencére jellemzı
(Bartosiewicz, 1999, 2005; Bökönyi, 1972; Degerbol, 1962; Jánossy–Vörös, 1981; Vörös,
1985, 1987), hanem Európa más részeire is (Hünermann, 1968, Klafs, 1965, Koenigswald –
Menger, 2002, Lehmann, 1949, Leithner, 1927, Rokosz, 1995, van Vuure, 2005). A
szarvcsapok alapján ezt a csökkenést Vörös István már elemezte (Vörös, 1985), így erre a
vizsgálatok során nem térek ki, hanem kizárólag a koponya egyéb méreteinek és
jellemzıinek összehasonlítására szorítkozom, hangsúlyozva a magyar szürke és az ıstulok
közötti különbségeket. Az eddig elıkerült és publikált négy magyarországi ép ıstulokbika
és a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban található ıstulok tehén adatait használtam fel (13.
táblázat).
Az ıstulokra általánosan jellemzı: hosszú, széles koponya, a szarvcsapok vastagok,
hosszúak, faluk vastag. A szarvcsapok oldalt, kissé ferdén felfele indulnak, majd elırefelfele fordulnak (Bökönyi 1972, Vörös, 1981, Bohlken, 1958: 169.). Csúcsuk
visszakanyarodik egymás felé nézve (zárt állású), vagy elıre mutat (nyitott). A szarvcsapok
átmérıje kerek vagy ovalis (83–84. ábra). A legnagyobb különbséget az ıstulok és a
magyar szürke marha között talán a szarvállásban lehet megfigyelni. Az ıstulok esetében a
szarvak állása sokkal kevésbé variál, mint a szürkemarha esetében. Az ıstuloknál a szarvak
nem emelkednek magasan a fej fölé, hanem inkább elıre irányulnak. A szarvállásban a
magyar szürke nagy változatosságot mutat. Herman Ottó A magyar pásztorok nyelvkincse
c. 1914-ben megjelent munkájában 172 szarvalakulás-elnevezést írt le (Herman, 1914).
Ebben sok az ugyanarra a szarvállásra vonatkozó, tájanként eltérı kifejezés.
Az ıstuloknál a fejél széles, egyetlen boltozatot képez, többnyire egyenes. A fejél
szélesebb vagy azonos szélességő, mint a legnagyobb homlokszélesség, azaz az
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ıstulokkoponyák vagy ék- vagy pentagonoid alakúak (83. ábra). Profilszéleségi indexük
(33:1) 45,07–49,2 között mozog, míg a szürke marhák esetében az index értéke 44,5–56,9
közötti (15. táblázat). Ez azt jelenti, hogy az ıstulokkoponyák arányaiban hosszabbak, mint
szélesebbek. A homlok hosszú, széles és sík. A crista frontalisok között enyhén boltozatos,
lapos. A homlokcsont sík vagy enyhén homorú, hosszú és széles. Kraniofrontalis index az
ıstuloknál 44,29 és 48,09 közé esik, a magyar szürkénél ez az index 44,9 és 54,6. Az
ıstulokra jellemzı, hogy a homlokcsont nem éri el a koponya teljes hosszának felét, a
magyar szürkénél ez csak a bikák esetében mondható el, az ökröknél ritkán, a teheneknél
gyakrabban a frontale meghaladja a koponya teljes hosszának felét. Az ıstulok esetében a
frontale szélessége és hosszúsága nagyjából egyforma, frontalis indexe 97,1 és 103,2
közötti. Szürke marha esetében az index sokkal tágabb értékek között mozog (15. táblázat).
Az ıstulokkoponyán a szemüregek erısen kiemelkednek, inkább oldalra irányulnak
(83. ábra). Formájuk lehet kissé ovalis vagy kerek. A szemüreg felsı széle kissé szélesebb
az alsónál. A járomcsont frontalis vonala ívesen vezet át az arcélbe, ami sokszor éles törést
képez. A magyar szürkénél a járomcsont frontalis vonala több formát is felvehet, és az arcél
ritkán képez törést.
Az arckoponya hosszú és keskeny. Az orrnyereg kiemelkedik, az orr vastag, elıre
kissé keskenyedı. Formája, arányai hasonlít a szürke marháéhoz. Az arckoponya elıre
erısen keskenyedik, a Tuber molare erıs, az incisiva nagykörívben ívelt. A fogazat erıs.
Az ıstulokkoponyák profilvonala oldalról egyenes, majdnem homorú. Az occipitalis
régió hosszú, homorú. A csontok általában vastagabbak, a jellemzık kifejezettebbek, mint a
magyar szürke marhánál.
Összességében elmondható, hogy az ıstulok és a magyar szürke szarvasmarha
koponyája is erısen mutatja a primigenius jellegeket. A szürke marha koponyák hosszúsági
abszolút méretei nem érik el az ıstulokét, köztük a különbség 10–20% közé esik (13.
táblázat). A magyar szürke marha fogsorának hosszúsági méretei szélesebb tartományban
jelentkeznek, mint az ıstuloknál. Ez arra utal, hogy az ıstulok arányaiban kisebb fogsorral
rendelkezik. Az agykoponya szélességi, magassági méreteiben és a homlokcsont
szélességében átfedés figyelhetı meg, azaz az ıstulkok agykoponyájának szélessége a
koponya arányaihoz viszonyítva kisebb, mint a szürke marhánál, a frontaléja pedig a
koponyahosszhoz viszonyítva keskenyebb. Ugyanezt figyelhetjük meg a koponyaindexek
(15. táblázat) összehasonlítása során is. A koponyajellemzık és -méretek közötti mozaikos
különbség azt mutatja, hogy nem lehet köztük közvetlen rokonsági kapcsolat, azaz a
82

magyar szürke marha fenotípusának kialakításában az ıstulokkal való keresztezés nem
jöhet szóba.
A szarvcsapok és a frontale rész alapján a két csoport jól elkülöníthetı egymástól,
de ezek és a fogak hiányában a koponyatöredékek elkülönítése nem mindig egyértelmő.
10.3. A közép- és kora újkori szarvasmarha koponyaleletek és a magyar szürke
szarvasmarha koponyájának összehasonlítása
A

középkori

szarvasmarha-keresekedelem

történetét

már

a

kezdetektıl

összekapcsolták a magyar szürke fogalmával. A múlt században külföldi és magyar kutatók
sokat foglalkoztak ennek az európai szinten is fontos gazdasági eseménynek a
feldolgozásával, felderítésével. Ennek ellenére még mindig sok a megválaszolatlan kérdés.
Az állatok típusának meghatározásához, jellemzéséhez a kevés erre vonatkozó levéltári
anyag mellett a régészeti állatcsontanyag adhat információkat. A kora-középkorból
elıkerült csontanyagot Vörös István már összefoglalta, elemezte (Vörös, 2000). A
szakszerő darabolás következtében az állatcsontanyag erısen fragmentált. Az Árpád-korból
ismert ép, vagy kevéssé töredékes koponya kevés, melyek eddig mind a magas, csúcsos
fejélő, hullámos homlokú, kicsi, rövid szarvcsapú ún. brachyceros tapusba tartoznak
(Vörös, 2000). Az elıkerült szarvcsapok hossza: 68–210 mm közötti, kisátmérıjük 30–46
mm, nagyátmérıjük 32,4–54,0 mm, báziskörméretük 92–175 mm közé esik (Vörös 2000. 3.
táblázat). Ezeknek a szarvcsapoknak a mérete lényegesen elmarad a magyar szürke
szarvasmarha méreteitıl mind átmérı, mind hossz tekintetében. A 10–13. sz.-ból elıkerült
leletekben a végtagcsontok alapján jelen van két különbözı, egy kisebb és egy nagyobb
testalkatú szarvasmarha, melyek külön típusba tartoznak, de eddig a primigenius típusú
egyedek koponyája hiányzik. Ezt a ritkábban elıforduló nagyobb marmagasságú marhát
említik az 1288-ban kiadott vámutasításban „magnis bobus” néven (Györffy, 1987). Ennek
alapján a magyar szürke szarvasmarha honfoglalás- és Árpád-kori megjelenése kizárható,
amit mostanra a szakemberek is egységesen elfogadnak.
A középkor következı szakaszában a szarvasmarha mind színében, mind alkatában
rendkívül nagy változatosságra tett szert, amit a korabeli ábrázolások, leírások is
bizonyítanak. Ezekben a 17. századtól kezdıdıen a szarvasmarha-állományban megjelenı
nagy, szögletes testő ökrök is megtalálhatók. Az archaeozoológiai leletekben a
csövescsontok alapján számolt marmagasságok és a primigenius típusú koponyák
nagymérető szarvcsapjai utalnak erre a változatos faj és típusösszetételre. A 15–17. századi
szarvasmarha szarvcsapok hossza 74-427 mm-ig, báziskörmérete 94–135 mm-ig terjed
(Vörös, 2002). Ennél még nagyobbak az újkori, 17–19. századi alföldrıl, illetve
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vámtelepülésekrıl, átkelıhelyekrıl elıkerült szarvcsapleletek, melyek báziskörmérete 100–
305 mm, legkisebb átmérıje 28–91 mm, legnagyobb átmérıje 35-98 mm (Vörös, 2002. 2.
táblázat). Ezek a méretek elérik a mai magyar szürke szarvcsapméreteinek tartományát
(báziskörméret: 171–367 mm, legkisebb átmérıje 51,4–132 mm, legnagyobb átmérıje
55,4–122 mm (Kırösi, 2008), hosszuk azonban lényegesen elmarad attól (Vörös, 2002). A
szarvak 18–19. századi nagymértékő hossznövekedését (50-80%) Vörös István a kor
tenyésztıi munkájával magyarázza (Vörös, 2002), amit igazolnak a mészárszéki leírások is,
melyekben az ökör fehér színének és hosszú szarvának kívánatos volta megfogalmazódik,
és a magyar marhával történı azonosító szerepe kialakul. Mindezek a nagyobb testő és
szarvú állatok irányába tolták el a tenyésztést. A mai szürke marha testfelépítéséhez hasonló
marha megjelenése a 17. századra tehetı, ami feltehetıen nem fajtajavulásnak (PaládiKovács, 1993), hanem fajtaváltásnak köszönhetı (Vörös 2002, 2004), amit antropogén
hatásra bekövetkezı fajtajavulás is követett. Bartosiewicz László ugyancsak azon a
véleményen van, hogy az írásos források, a török kor után gyakorivá váló szürke marha
ábrázolások alapján „a törökkor döntı fontosságú lehetett a magyar szürke marha 18.
századi kialakulásában és elterjedésében” (Bartosiewicz 2004).
A fajtában végbemenı méretbeli változások sebességére jelenkori anyagok
vizsgálata adna lehetıséget.
10.4. A 19. és a 20. századi szürkemarha-koponyák összehasonlító jellemzése
A magya szürke marha kraniometriai és oszteológiai leírása rendkívül hiányos.
Elsıként Tormay Béla közölt a 19. század második felébıl szürke marha koponyaméreteket
és leírásokat. A 20. század elején az állat testméreteinek közlése egyre gyakoribb, de a
koponyatani vizsgálatok elmaradnak. H. Bohlken 1962-ben tanulmányában (Bohlken,
1962) 6 szürke marha 13 koponyaméretét is vizsgálta (16. táblázat). Újabb koponyaméretek
és jellemzések publikálására csak az 1980-as években került sor, amikor Reményi K.
András lemérte és publikálta egy egész gulya koponyaméreteit (Bodó–Reményi, 1986: 8.
táblázat). Vörös István 2004-ben írt tanulmányában (Vörös, 2004) közli 6 szürke marha
szarvcsapméreteit (17. táblázat), melyek szintén a 19. század végérıl származnak. A MMM
csonttárában található szürkemarha-koponyák fıként e két korszak közötti idıbıl, az 1960as, 70-es évekbıl származnak. Természetes biológiai folyamat, hogy ez alatt a hosszú idı
(100-120 év) alatt a fajta bizonyos változásokon ment keresztül. A fenti három idıszak (1.
19. század vége–20. század eleje; 2. 1960-as, 1970-es évek; 3. 1980-as évek) adatainak
összehasonlításából, a szürke marha koponyáján végbemenı változásokat és azok irányát
szeretném kimutatni. Az összehasonlításhoz a saját méreteimbıl is külön választottam a
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19./20. század fordulójáról, valamint az 1960-as, 70-es évekbıl származó koponyák adatait
(18. táblázat).
10.4.1. A 19. század második fele
Tormay Béla 17 méretet közöl (4. táblázat), ebbıl 15-öt a koponyán és kettıt az
állkapcson mért (Tormay, 1877: 177). A méretek elnevezései néhol eltérnek a ma
használatostól, de többnyire ugyanazokat jelentik (ezek von den Driesch-féle sorszámai: 2.,
8., 12., 21., 22., 25., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 41.). A két fogsorméret (21., 22.) és
az orrcsont szélességének (36.) méretei jelentısen különböznek mind a saját, mind a
Reményi-féle méretektıl, ezért feltételezhetı, hogy a mérés módja eltért a Driesch/Duerstféle mérésmódtól (5. táblázat). Ehhez az idıszakhoz tartoznak H. Bolken és Vörös István
méretadatai is.
A 19. századi szürke marha egyedek Tormay-féle koponyaméreteibıl leginkább négy
szélességi méret (30♀, 31♂, 35♂, 36♂♀) haladta meg a 20. századi koponyák hasonló
méreteit (19. táblázat). Ebbıl három méret az agykoponya méretváltozását jelöli. A
Tormay-féle szürke marháknál a nyakszirti régió szélessége [Osp-Osp (30)] bikák esetében
kisebb, tehenek esetében viszont lényegesen nagyobb, mint az általam mért 1960-as, 70-es
évekbeli koponyáknál. Hasonlóan változik a homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)] és
legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)] is: a 20. századi bikakoponyák esetében mindkét
méret nagyobb, tehénkoponyáké kisebb. Ezzel ellentétes irányú a változás a szarvcsapok
tövének körméreténél (44), ahol a bikák szarvcsapkörmérete jóval kisebb lesz, a teheneké
viszont kissé nagyobb lesz, mint Tormaynál.
Általánosságban tehát elmondható, hogy a fenti méretek kivételével a Tormay-féle
koponyaméretek átlagai kisebbek a 20. század koponyáinak méretátlagainál. H. Bolken
koponyavizsgálatainál (Bohlken, 1962: 585–586; 12–14. táblázat) szintén közli egy magyar
szürke tehén, és 6 ismeretlen nemő koponya méretét (16. táblázat), de nem jelöli meg az
állatok származásának korát. A tanulmányban szereplı képek alapján azonban a 19. század
végérıl vagy a 20. század elejérıl származhatnak. A H. Bolken által közölt méretek
lényegesen kisebbek a Tormay-féle méreteknél (4. táblázat). A H. Bolken-féle koponyák
basalis hosszhoz viszonyított arányai nagyon hasonlóak az általam mért értékekhez, bár
méretarányai kissé kisebbek (16. táblázat). Egy esetben, a koponya nyakszirti régiójának
legnagyobb szélessége [Ot-Ot (25)] esetében, az arányok közötti különbség kicsit nagyobb,
de H. Bohlken a külsı hallójárat nyílásánál (porus acusticus externus), a Driesch/Duerstmódszer pedig kissé felette a csecsnyúlványnál (Ot-Ot) méri ezt a jellemzıt, emiatt H.
Bohlken méretei kisebbek az általam közölt méreteknél (16–17. táblázat).
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Tormay nem közölt ökörkoponya-méreteket. Vörös István 2004-ben közli (Vörös, 2004: 2.
táblázat) a Nemzeti Múzeumban található 19. század végérıl származó ökörkoponyák
szarvméreteit (18. táblázat). A MMM-ben található, 20. század elejérıl származó
ökörkoponyák méretei (17. táblázat) nagyobbak mind a H. Bohlken, mind a Vörös István
által közölt méretadatoknál. A MMM csonttárában található 20. század elejérıl származó
koponyák különleges állású és kimondottan nagymérető szarvakkal rendelkeznek.
Véleményem szerint ezek a nagymérető szarvak a korra jellemzı méretek felsı metszetét
mutatják, a szürkemarha-koponyák átlagos méretei ezeknél kisebbek lehettek. Ez azzal
magyarázható, hogy az akkoriban rendkívül fontos millenáris kiállításra, a MMM
megalakulásához kapcsolódó kiállításokra győjtötték be ezeket a koponyákat, ezért a 19.
század végi, 20. század eleji legszebb szürke marha „trófeákat” választották ki.
10.4.2. 20. század, az 1980-as évek
A Hortobágyon 1984-ben egy „tuberkulin-pozitív” szürke marha gulyát 13 bikával és
185 tehénnel „kiselejteztek.” Ökör nem volt a gulyában. Reményi K. András a teljes gulya,
189 szürke marha egyed legfontosabb biometriai paraméreteit mérte le (Bodó–Reményi,
1986: 8. táblázat, ). A koponyákon 20 különbözı méretet (19. táblázat) vizsgált meg (ezek
von den Driesch-féle sorszámai: 1, 3, 8, 10, 17a, 20, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 42a, 45,
47, 47a) Ezeken kívül lemérte még a tülök körméretét is, amit én nem mértem. A bikák
fogsorszélességének (20) a méretét valószínőleg máshol mérte, ezért ez a két méret nem
hasonlítható össze.
A legfiatalabb, 1980-as évekbeli szürkemarha-állomány Reményi K. András által
lemért kraniometriai adatainak elemzésébıl a következık állapíthatók meg:
Bikák esetében – három méret kivételével (37, 42a és 47a) – a méretátlagok
meghaladják az 1960-as, 70-es évek bikakoponyáinak átlagait (19. táblázat). A két
szarvméret esetében a Reményi és a saját méretek majdnem teljesen egyformák.
Reményinél az állközötti csont szélessége (37) kissé kisebb, mint az 1960-as, 70-es évek
koponyáinál. Az átlagok közötti eltérések egyik esetben sem nagy mértékőek. A méretek
szórása – 3 méret kivételével (1, 10, és 41) – a két korszak bikakoponyáin hasonló. A
bikakoponyák méretnövekedésének a tendenciája jól nyomon követhetı. A koponya
frontalis hossza [P-A (1)], a homlok és orrcsont együttes hossza [Rh-N (10)], valamint a
fejél szélessége (31) méretekben tapasztalt eltérés a koponyaforma, és ezzel a fejforma
változására enged következtetni.
Tehenek esetében is a méretátlagok – kettı kivételével (8 és 47) – meghaladják az
1960-as, 70-es évek tehénkoponyáinak átlagait. Az átlagok közötti különbség egy méret –
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nyakszirti régió legkisebb magassága [A/Op-O (41)] – kivételével azonban mindig kicsi, 911 %-os.. Az agykoponya magasságméretében [A/Op-O (41)] jelentıs a különbség, 13,43
%-os növekedés figyelhetı meg. A méretek szórása a két korszak tehénkoponyáin 8
méretnél (1, 3, 10, 20, 31, 32, 47 és 47a) hasonló.
A 80-as évek tehénkoponyáin 2 méret (8 és 44) minimumértéke kisebb, 8 méret (17a,
20, 34, 38, 39, 41, 42 és 42a) maximumértéke nagyobb, mint az 1960-as, 70-es évek
tehénkoponyáinak hasonló szélsı értékei (19. táblázat). Ez azt mutatja, hogy az 1960-as,
70-es évek teheneinek koponyái kisebbek, mint a 80-as évek teheneié. A különbség igen
kicsi, de az eltelt idı sem hosszú.
Az eddigiek alapján egyételmően megállapítható, hogy a 19. század végi–20. század
eleji koponyák és a 20. század második felének szürkemarha-koponyáinak a kraniológiai
jellemzıi mozaikszerően megváltoztak.
A három különbözı idıszakból származó szürkemarha-koponyák összehasonlító
vizsgálati eredményei igazolják, hogy a koponyaformák változása folyamatos, a
koponyaméretek növekedése pedig fokozatos. Ez a változás nem gyors, de észrevehetı.
Ez az eredmény felvetette a kérdést, hogy kimutatható-e változás az 1960-as és az
1970-es évekbeli koponyák között. Éppen ezért összehasonlítottam az 1960-as és az 1970es évekbıl származó koponyákat egymással is. A méretek alapján ez a növekedı tendencia
nem mutatható ki. A két évtized méreteinek átlagai hol csökkennek, hol növekednek, hol
egyformák. A különbség azonban mind a csökkenésnél, mind a növekedésnél rendkívül
kicsi.

10.5. A magyar és az ukrán szürke koponyájának összehasonlítása
A magyar és az ukrán szürke fajta koponyájának összehasonlítása több kérdésre is
választ adhat. Egyrészrıl képet kaphatunk a két fajta közötti kapcsolat jellegérıl, és ebbıl
következtethetünk a magyar szürke marha kialakulására is. Másrészrıl a különbözı
idıszakból származó ukrán szürke koponyák vizsgálata arra nyújthat adatot, hogy mekkora
változás mehet végbe egy primigenius fajta koponyaméretein belül. Mindkét kérdés élénken
foglalkoztatta már Matolcsi Jánost is, és a mai Ukrajna, illetve Oroszország területén
folytatott tanulmányútja során vizsgálatokat végzett az ottani ukrán szürke koponyákon.
Sajnos, az általa felvett koponyaméretek elvesztek. Vizsgálatai során (Matolcsi, 1982: 259–
260.) a következı megállapításra jutott:
„Egyazon fajta két populációja között már rendkívül rövid idı alatt is nagy
különbség mutatkozik. A 19– 20. század századfordulója környékén begyőjtött és a 20.
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század közepérıl származó ukrán szürke koponyák méretei között nagy különbség
mutatkozott, és a két populáció jelentısen elhatárolódott egymástól. A késıbbi idıszakból
származó koponyák szarvcsaphossza 44 %-val, körmérete 26 %-val volt nagyobb.”
Ugyanerre a megállapításra jutott Szleszareva (Szleszareva, 1960) is vizsgálatai
során. Szleszareva szerint azok az ukrán szürke koponyák voltak a legkisebbek, melyeket a
19/20. század fordulójáról győjtöttek be, és melyeket rendkívül primitív takarmányozási és
tartási feltételek között tartottak (Matolcsi, 1982.). Szleszareva az Ukrajnában
legelterjedtebb vörös sztyeppei marha kraniológiai vizsgálatát is elvégezte abból a
szempontból, hogy rövid idı alatt (30–40 év) változnak-e a koponya méretei és indexei.
Vizsgálatának eredményeként megállapította, hogy ez alatt a rövid idı alatt is
megfigyelhetı a testméret növekedésével párhuzamosan a koponyaméretekben a változás,
de ezek a változások a koponyaindexeket, a koponya arányait és típusát nem változtatták
meg (Szleszareva, 1960). Kb. 200 kg élısúly-növekedés a koponya hossz és szélességi
méreteiben kb. 8,3–10% növekedést eredményezett (Szleszareva, 1960). A koponyákon
jelentkezı, a primigenius típustól eltérı jegyeket fıként a rossz takarmányozási
körülményekkel magyarázza (Szleszareva, 1960). Különösen érdekes a mi szempontunkból
tanulmányának az a része, melyet E. F. Liszkun leírásából idéz, miszerint 1917 elıtt a
parasztgazdaságokban az ukrán szürke marhákat nyáron rossz minıségő legelın tartottak,
télen az istállóztatási idıben pedig a szalma és pelyva mellett csak kevés szénát kaptak
(Szleszareva, 1960). Ezek miatt elmaradtak a növekedésben, és a koponya egyes
méreteiben kisebb maradt.
Ha összehasonlítjuk az ukrán szürke koponyaméreteit a magyar szürkével, a magyar
szürke koponyaméretei, különösen a szarvai lényegesen nagyobbak. Ezt a különbséget
véleményem szerint két tényezı okozza. Egyrészrıl a podóliai fennsíkról a magyar
Nagyalföldre került szürke marha lényegesen kedvezıbb tartási és ökológiai környezetbe
került, hiszen itt olyan füves pusztán tartották, aminek klímája és összetétele (lásd 5.
fejezet) számára feltehetıen igen kedvezı volt, és így kihozta a fajtában rejlı potenciális
méreteket. Másrészrıl az ember szelektáló, „nemesítı” tevékenységével a szebb, nagyobb
egyedek kerültek továbbtartásra. Ezeknek köszönhetıen a fajta méreteiben rövid idın belül
is jelentıs növekedés, változás következett be. Ezt a rövid idın belüli (kb.50-70 év)
változást a magyar szürke marhánál is megfigyelhettük (10.4. fejezet). Ezek alapján
feltételezhetı, hogy a 17. században Magyarországra került podóliai, feltehetıen az ukrán
szürkével közvetlen közös ıssel rendelkezı, szarvasmarha a mainál kisebb termető lehetett,
és az ásatási anyagokban egy a mainál valamivel kisebb testő, kisebb koponyával és
feltehetıen kisebb szarvakkal rendelkezı, de a primigenius típus jegyeit testalkatában és
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koponyájában is magán hordozó marha csontmaradványait kell keresnünk (Nyerges–
Bartosiewicz, 2006). Ehhez célirányosan folytatott, tervszerő feltárásokra van szükség a
magyar szürke marha hajtási és tartási útvonala mentén, valamint fı vásárvárosaiban.
10. 6. A koponyaméretek nemek szerinti értékelése
Vizsgálataim harmadik célja megkeresni azokat a koponyaméreteket, melyek alapján
a nemek elkülöníthetık egymástól. Ez különösen hasznos lehet egyrészrıl régészeti
ásatásokból elıkerülı koponyacsontok esetében az állat nemének meghatározásánál,
másrészrıl segíthet eldönteni, hogy a kisebb mérető koponyák a nagyobbakkal azonos
típusba tartoznak-e, csak annak a tehénegyedei, vagy ezek egy kisebb típusú bikái, illetve
ökrei. A vizsgálatokat két csoportba lehet osztani. Elsıkörben az összes koponyaméretet
felhasználva vizsgáltam meg, elkülönülnek-e egymástól a különbözı nemek és a
korcsoportok, majd ugyanezt a kérdét vizsgáltam meg minden egyes koponyaméretre külön
is. Az eredményeket mindkét esetben táblázatban rögzítettem és diagramon ábrázoltam (85117. ábra).
10.6.1. Többváltozós statisztikai vizsgálat
A vizsgálat során a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban található szürkemarhakoponyákat nemek és korszakok szerint csoportosítva, de minden mérhetı paramétert
egyidejőleg figyelembe véve vizsgáltam. Ettıl a többváltozós módszertıl azt várhatjuk,
hogy az összes méret együttes figyelembe vételével a kiugró szélsı értékek hatása
korrigálásra kerül, így megbízhatóbb eredményt kapunk.
Az eredeti nagyszámú mért változóból igyekeztem meghatározni azokat a
legfontosabb irányokat, amelyek a mintákban megfigyelhetı méret és morfológiai
varianciát, változatosságot a legjobban visszaadják. Ehhez az eredeti méretekbıl (1-53) álló
variancia-kovariancia mátrixot fıkomponens elemzésnek (PCA) vetettem alá. A módszer
lényege, hogy az eredeti nagyszámú változók lineáris kombinációja révén elıállított
kisszámú, de kifejezı másodlagos, ún. fıkomponens segítségével írjuk le, illetve
helyettesítjük az eredeti nagyszámú adatállományt. A kapott elsı néhány fıkomponens a
minták egészében megfigyelhetı legnagyobb változatosságot vagy varianciát jellemzi. Az
elsı két– három fıkomponenst használva, pontfelhıként ábrázolható a sokdimenziós
adatállomány. A pontok eloszlása jól tükrözi a vizsgált alakokban megfigyelhetı
összváltozatosságot. Az elsı fıkomponens a variációk 65,66 %-át, a második fıkomponens
pedig az összvariancia 16,97%-át fedi le. Ez azt jelenti, hogy a két fıkomponenssel az
összvariencia 82,63 %-át lefedtünk. Az egyes fıkomponensek a fıkomponenssúlyok
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értelmezésével határozhatók meg. Ezek azt mutatják, hogy az eredeti méretek a
fıkomponensekben mekkora súllyal szerepelnek (20. táblázat). Az 1. fıkomponensben a
leghangsúlyosabb tényezıket a szarvcsappal és a tülökkel kapcsolatos méretek jelentették
(42, 42a, 43a, 45, 47, 47a). Ezek pont azok a méretek, melyek a szarvalakulástól függenek,
és így erıs genetikai meghatározottság alatt állnak. A fenti méretekben nagy a nemek
közötti átfedés. Éppen ezért a diagramon a nemek nem különülnek el egymástól jelentısen,
a szórás kicsi. Egyedül a 19. századi ökrökrıl lehet kijelenteni, hogy a többi egyedtıl
távolabb helyezkedik el. De ez nem általánosítható annak a korszaknak a koponyáira, mivel
a vizsgálatban résztvevı koponyák az emberi válagatás hatására a különösen nagy
koponyák közé tartoznak. A vizsgálat jól kimutatja az átlagtól jelentısen eltérı egyedi
értékeket (85. ábra).
A nemek és származási korok közötti különbségek feltárása és értékelése érdekében
ezért egy másik módszerrel is végeztem vizsgálatokat, a többlépcsıs diszkriminancia
analízissel (MANOVA/CVA), melynek eredménye jól kimutatja a különbségeket a bikák,
tehenek és ökrök között. A diszkriminancia analízis két vagy több csoport egyszerre több
mennyiségi változójának egyidejő figyelembevételével történı szétválasztására alkalmas
módszer.Az el hasonló a PCA-hoz, de itt a szórásban legjobban elkülönülı irányokat
határozzuk meg. A vizsgálatban a kanonikus diszkriminancia analízist (CVA) alkalmaztam,
mivel 2-nél több csoportot hoztam létre.Az objektumokat nemenként (bika, tehén, ökör) és
származási korszakonként (19. vagy 20. század) elıre osztályokba soroltam. Az egyes
csoportok középpontja közötti távolság (D2) nagysága egyenesen arányos a csoportok
közötti elkülönülés mértékével. Az analízissel nagyon jól kimutathatók mind a nemek, mind
a méretek közötti különbség. A 20. századi tehenek D2=166,042 távolságra vannak a
bikáktól, ami igen jelentıs távolságnak vehetı (86. ábra). Lényegesen kisebb a 19. századi
ökrök és a 20. századi tehenek közötti különbség (D2= 79,489), és a tehenekhez
legközelebb a 20. századi ökrökhöz állnak (D2=36,688). A bikák nélkül, csak a tehenek és
ökrök között elvégezve a vizsgálatot (87. ábra), ez az elkülönülés beigazolódik, a
Mahalanobis távolság (D2) a 20. századi tehenek és ökrök között 37,37, a 19. századi
ökrökkel pedig nagyobb, D2=81.078.
Ami nagyon érdekes a vizsgálatban, hogy nem csak a nemek, hanem mind a
teheneken, mind az ökrökön belül is jól elkülönülnek egymástól a 19. század végi és 20.
századi egyedek, különösen a teheneknél mérhetı ez a különbség. A bikák és ökrök közötti
különbség nem volt mérhetı. Amit különösen érdekesnek és fontosnak találok, hogy a 2
éves, fiatal bika elkülönül az idısebb, 9-12 éves tenyészbikák csoportjától. Ez vlószínőleg
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az életkor okozta craniológiai változásokkal magyarázható, de mindenképpen szükséges
lenne egy késıbbi vizsgálatban nagyobb mennyiségő koponyán is ellenırizni.
10.6.2. Koponyaméretenkénti vizsgálatok:
A régészeti leletanyagból sokszor csak töredékes koponyák kerülnek elı, ezért fontos
kérdés, hogy az egyes méreteket külön-külön vizsgálva is kimutatható-e a nemek és a
korszakok

közötti

különbség.

A

koponyaméretek

tartományait

és

átlagértékeit

összehasonlítva (25–27. táblázat) megállapítható, hogy mely méretek között van nemek
szerint elkülönülı különbség. A koponyaméreteket nemek szerint csoportosítva
diagramokon ábrázoltam (88–117. ábra), és kétféle allometrikus diagramot készítettem. Az
egyik csoportnál az X tengelyen az életkort ábrázoltam, az Y tengelyen pedig egy
koponyaméretet. Az állatok életkora a kartonon szereplı adat (tényleges), illetve ahol nem
szerepelt erre utaló adat, ott a fogkopások, szarvgyőrők alapján becsültem meg az egyed
életkorát. A diagramoknak ezt a csoportját minden koponyaméretre elkészítettem, de csak a
nemek között különbséget mutató diagramokat írtam le, és mutatom be. A diagramoknál
ugyanazzal a jelformával, de külön színárnyalattal és nagyobb mérettel jelöltem a 19. sz.
végi – 20. század eleji egyedeket. Ezzel az volt a célom, hogy megvizsgáljam, azok
elkülönülnek-e a többitıl. Az allometrikus diagramok másik csoportjánál két koponyaméret
együttes hatása esetén jelentkezı különbséget vizsgáltam. Ezeknél mindig olyan méreteket
párosítottam össze, melyek a diagramok elsı csoportjánál különbséget mutattak. Néhány
fontosabb méretet megvizsgáltam olyan méretpárral is, melyeknél a különbség nem volt
jelentıs vagy kimutatható. Azok a méretek és diagramok, melyeknél nem találtam
különbséget, néhány kivételtıl eltekintve, nem kerülnek bemutatásra.

A különbséget

mutató méreteknél statisztikai vizsgálatokkal ellenıriztem, hogy a különbség szignifikánse. A szignifikancia vizsgálatokhoz a 0-hipotézis elvét használtam fel, 5%-os szignifikancia
szintet vettem alapul, és variancia analízist, illetve 2 tényezıs t-próbát készítettem. A
statisztikai eredményeket csak a legfontosabb méretek elemzésénél jelzem, illetve a
diagramtól eltérı eredményt mutató statisztikai vizsgálatokat ismertetem (21–22. táblázat).
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy több koponyaméretnél is van
szignifikáns különbség a nemek között. Mivel csak 4 bika adata állt rendelkezésemre, a
bikáknál szignifikáns különbséget mutató méreteket csak fenntartással lehet elfogadni,
ezeket nagyobb mintán is el kellene végezni. Ugyanez mondható el a 19. század végérıl
származó koponyák esetében is.
Driesch méretszámai szerinti sorrendben a következı különbségek figyelhetık meg.
A koponya frontalis hossza [P-A/Op (1)]
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Szignifikáns méret. Jól elkülönül egymástól a bikák, a tehenek és az ökrök
koponyája. Mind az átlagban, mind a szélsı értékekben jelentıs különbség mutatkozik (10.
táblázat). Az átlagok között 48,4 mm a különbség, ami szignifikánsnak mondható. Ezt a
szignifikancia-vizsgálatok is igazolták (21–22. táblázat). A bikák és a tehenek között az
átfedés kicsi, 3,6 mm, az ökrök koponyájának frontalis hossza jóval meghaladja mind a
bikák, mind a tehenek méreteit. Jól látszik a diagramon, hogy a bikák méretei a teheneknél
nagyobbak, és az ökörkoponyák frontalis hosszának alsó mérettartományába esnek. A fiatal
bika méretei a tehénméretek tartományában látható (88. ábra). Két méret együttes
figyelembe vétele esetén még jobban elválnak egymástól a nemek. Különösen igaz ez a
koponya fı hosszúsági méretei esetén (89. ábra). A diagramon jól kivehetı, hogy a 19.
század végi– 20. sz. eleji ökörkoponyák méretei nagyobbak, a tehénkoponyák méretei
azonosak a 20. századi tehenekével.
A koponya condylo-basalis hossza (2)
Szignifikáns méret. A koponya frontalis hosszával megegyezı képet mutat, csak
kisebb a különbség a nemek átlagai között. A tehenek és ökrök átlaga közötti különbség
27,8 mm, a mérettartományok között nagyobb az átfedés (90. ábra).
A koponya basalis hossza [P-B (3)]
Szignifikáns méret. Az elızı kettıhöz hasonlómegoszlást mutat (91. ábra). A bikák
méretei az ökrök és a tehenek határzónájába esik. Az átlagok közötti különbség 40,2 mm
(12%), ami szignifikáns, ezt igazolták a statisztikai vizsgálatok is. A bikák átlaga közelebb
van az ökrökéhez. A két basalis koponyahossz együttes diagramján az átfedés jelentısebb,
de a méretek nem szétszórtak. Az életkorral nı a koponya basalis hossza, bár kisebb
mértékben, mint az elızı méretnél.
Az arckoponya hossza [P-N (7)]
Szignifikáns a különbség csak a tehenek és az ökrök között van, a bikáknál nincs
(92. ábra). Az átlagok közötti különbség tehenek és ökrök között 22,3 mm, az adatok
átfedése nem jelentıs. A bikák mérete a tehenek felsı és az ökrök alsó mérettartományába
esik. A legtágabb mérettartománnyal az ökrök rendelkeznek. Az életkorral az átfedés
csökken, és a tartományok jobban szétszóródnak. A 19. századi ökörkoponyák nem
különülnek el, de az ökörméretek felsı zónájába tartoznak.
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza [A.N (8)]
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A statisztikai vizsgálatok a szignifikancia meglétét igazolták (21–22. táblázat) az
ökrök és a tehenek között, de a diagramon az adatokban az átfedés nagyobb. A bikák, a
tehenek és ökrök határzónájában helyezkednek el. A 19. századi ökrök nem válnak ki az
ökrök csoportjából.
A homlokcsont és az orrcsont együttes hossza [Rh-A/Op ˙10)]
Az egyik legszignifikánsabb méret (93. ábra). Az átlagok különbsége 47,3 mm, ez
jelentıs. A bikák és a tehenek között átfedés nincs, az ökrök és a tehenek között az átfedés
kicsi. Az életkorral a méretek távolodása figyelhetı meg
A szemüreg alatti lyukak távolsága [If-If (11)]
Szignifikáns méret. A tehenek jól elkülönülnek a bikáktól és az ökröktıl is.
Véleményem szerint szignifikanciáját az arckoponya szélessége okozza. A 19. sz. koponyák
nem különülnek el az 1960-as, 70-es évekbeliektıl.
Az orrcsont hossza [N-Rh (12)]
Csak a tehenek és bikák között mutatkozik szignifikáns különbség, a tehenek és
ökrök közötti átfedés viszonylag nagy. Hosszát az életkor nem befolyásolja.
A szemgödör feletti lyukak távolsága [Sp-Sp (13)]
Szignifikanciát nem mutató méret, az adatok teljes átfedésben vannak. A 19. századi
ökrök közül három egyednél ez a méret lényegesen nagyobb, mint az 1960-as és 70-es
évekbeli koponyáknál.
Az agykoponya basalis hossza [B-St (14)]
A diagramokon két jól elkülönülı mérettartományú csoportot figyelhetünk meg. A két
csoport kb. azonos távolságra, egymással párhuzamosan húzódik, mindkét csoportban
vannak bikák, tehenek és ökrök is (94. ábra). A koponyák nagy része a hosszabb basalis
agykoponyával rendelkezik, és az alsó, rövidebb basalis hosszú csoportba csak 2 bika, 9
ökör és 12 tehén tartozik. A 19. századi koponyák közül csak egy koponya tartozik afelsı
csoportba. A vizsgálatot a késıbbiekben ki kellene terjeszteni több 19. századból származó
koponyára, és megvizsgálni, hogy ott a méret milyen tartományba esik. A statisztikai
vizsgálatok az összesített adatokkal számolva a méret szignifikanciáját nem igazolták, de a
két külön csoportra nézve a szignifikancia igazolódott. A méret egyik nem esetében sem
változik az életkorral.
A pofa lateralis hossza [If-P (16)]
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Az ökrök és a tehenek között kismértékő szignifikancia mutatkozik. A bikák
méreteivel a tehenek és az ökrök is teljes átfedésben vannak.
A szájpadlás dentalis hossza [P-Pd (17)]
A diagramokon nem tőnik szignifikáns tulajdonságnak, a tartományok egybeesnek,
de a 2 és 3 mintás t-próba szignifikanciát jelez (t = 6,012 és p = 0,000). A legszőkebb
tartománnyal a bikák rendelkeznek. A szájpadlás dentalis hossza az életkor növekedésével
nem növekszik, a 19. századi koponyák nem különülnek el (95. ábra). szájpadlás dentális
hossza
A szájpadlás medialis hossza [P-St (17a)]
A dentalis hosszal ellentétben, a szájpadlás medialis hossza a diagramokon és
statisztikailag is erıs szignifikanciát mutat. Mind a bikák, mind az ökrök elkülönülnek a
tehenektıl (96. ára). A 19. századi koponyák beolvadnak a 20. századi koponyák értékeibe.
Az életkorral mindhárom csoportnál jelentıs hossznövekedés figyelhetı meg. A
szájpadláscsont medialis hosszánál [Po-St (18a)] a szignifikancia nem mutatható ki.
A zápfogsor hossza [P1-M3 (20)]
A méretek teljes átfedésben vannak, szignifikancia nincs (97. ábra). A tulajdonság
jellegzetessége, hogy az életkorral mérete lineárisan csökken. Ugyanez mondható el a
premolaris [P1-3 (22)] és a molaris [M1-3 (21)] fogsor hosszáról is. A legnagyobb mértékő
csökkenést a premolaris fogsor mutat (98. ábra). A 19. századi koponyák egyik méretnél
sem különülnek el.
A nyakszirt legnagyobb szélessége [Ot-Ot. ˙(25)]
Az egyik legszignifikánsabb különbséggel rendelkezı méret, az átfedési zóna kicsi.
A statisztikai vizsgálatok a szignifikanciát igazolták. Nem csak a tehenek méretei
különülnek el a bikákétól és az ökrökétıl, hanem a bikák méretei is elkülönülnek az
ökrökétıl (99. ábra). A tehenek és az ökrök átlagértékei közötti különbség 27,9 mm. A
tehenek és a bikák nyakszirtszélessége között különbség 59,6 mm, ami kimondottan nagy
különbséget jelent. Az ökrök és a bikák közötti különbség is jelentıs, 27,8 mm. Az átfedés
bikák és ökrök nyakszirtszélessége között kicsi, mindössze 6,5 mm, a bikák és a tehenek
között – leszámítva a fiatal bikát – egyáltalán nincs. A életkor növekedésével a
nyakszirtcsont szélessége az ökröknél kifejezetten nı, a teheneknél kismértékben, a
bikáknál egyáltalán nem nı. Jól elkülönülnek egymástól a nemek a nyakszirti régió
magassága és szélessége méreteinek allometrikus diagramján. (100. ábra) is.
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A condylus occipitalisok szélessége [co-co (26)]
A nyakszirti régióhoz hasonló képet mutat, de csak a tehenek és az ökrök között
mutatkozik különbség, a bikák méretei beolvadnak az ökrökébe. A nyakszirti régió
méreteinek együttes diagramján is szépen elkülönülnek a nemek. Az életkorral a mérete
nem változik (101. ábra). A 19. századi koponyák az ökörkoponyák méreteinek felsı
tartományába esnek.
A torkolati (paraoccypitalis) nyúlványok szélessége (27)
Kevésbé szignifikáns méret. A tehenek és az ökrök között 14,4 mm a különbség, az
átfedés kicsi. A bikák mérete beleolvad az ökrök méretébe. Az életkorral mérete nem
változik.
A nyakszirti régió legkisebb szélessége [Osp-Osp (30)]
Az egyik legszignifikánsabb méret (102. ábra). A nyakszirt legkisebb szélessége az
egyes nemeknél jelentıs eltérést mutat, amit alátámaszt a kétmintás t-próba (t=7,697 és
p=0,000 értéke) is. A bikák méretei teljesen elkülönülnek a tehenekétıl, és az ökrök nagy
részétıl is, csak a 19. századi ökörkoponyákkal van egy esetben átfedés. A 19. század végi
ökörkoponyák közül csak kettı koponya nem különül el a többitıl, a tehenek beleolvadnak
a tehenek mérettartományába. A méret az életkorral egyik nemnél sem mutat változást.
A fejél szélessége (31)
Nem szignifikáns méret. (103. ábra) Ennél a méretnél feltételeztem szignifikáns
különbséget, de ez egyáltalán nem jelentkezik. A statisztikai vizsgálatok is a szignifikancia
hiányát mutatták (t = 1,218 és p = 0,226). A bikák méretei is és az ökrök méretei is teljesen
beleolvadnak a tehenek méreteibe. A bikák fejéle a legkeskenyebb, jóval a tehénkoponyák
fejélszélességének felsı határa alatt marad. Ennek egyik oka, hogy a bikáknál kialakuló
erıs, vastag szarvcsapkorona csökkenti a fejél szélességét. Az ökrök fejélszélességének
szélsı értékei távoliak, ami jelentıs méretkülönbséget jelent. A 19. századi koponyák
mértei beleolvadnak a 20. századi koponyaméretek közé.
A homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)]
Szignifikáns méret, a különbség jelentıs (104. ábra). Az átlagok közötti különbség
tehenek és ökrök között 24,8 mm, tehenek és bikák között 36,5 mm. A bikák és ökrök
között a különbség nem nagy, 10,8 mm. Az átfedés tehenek és ökrök között kicsi, 13,8 mm.
A bikák mérete beleolvad az ökrökébe. Életkor szerinti változás nincs.
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A homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)]
Szignifikáns méret (105. ábra) A homlokcsont karcsúsága mérethez hasonló képet
mutat. A bikák jól elkülönülnek mind az ökröktıl, mind a tehenektıl. Az átlagok
különbsége tehenek és ökrök között 24,5 mm, bikák és ökrök esetén 22,6 mm, tehenek és
bikák között 47,1 mm. Mindegyik igen nagy különbség, különösen kiugró a tehenek és
bikák homlokcsont-szélessége közötti méretkülönbség. Az életkor növekedésével lineárisan
jelentıs méretnövekedés figyelhetı meg. Ez részben az állatok szemüregének lateralis
szélesedésével magyarázható, ami a bikáknál különösen erıteljes.
Az arckoponya legnagyobb szélessége [M-M (35]
Szignifikáns különbség (106. ábra). Az életkor elırehaladtával mérete jelentısen
növekszik. A bikák méretei beolvadnak az ökrök mérettartományába, de elkülönülnek a
tehenekétıl. Az átfedés a tehenek és az ökrök méretei között kicsi, a bikák és a tehenek
között nincs. A 19. századi koponyák beolvadnak a 20. századi koponyaméretek
tartományába.
Az orrcsont szélessége [Fo-Fo (36)]
Az orrcsont alakulása nemre jellemzı tulajdonság. Variancia analízissel szignifikáns
különbséget (f=3,5 p=0,036) mutatott a tehenek, ökrök és bikák orrszélesség-méretei között
(21. táblázat), de a 2 mintás t-próba a tehenek és ökrök között a szignifikancia hiányát
mutatta (f=71; p=0,131; 22. táblázat). Minden kifejlett bika orrcsontja széles és azonos
formájú. A diagramon jól látszik a bikák elkülönülése, és a tehenek és ökrök
mérettartományának nagy átfedése (107. ábra). A méretet nagyobb számú bikakoponyával
is meg kell vizsgálni, de véleményem szerint egyértelmően elkülöníthetı a bikákra jellemzı
orrcsont, az alakja, végeinek formája, szélessége és elcsontosodása alapján.
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
Az elızıhöz hasonlóan a bikák méretei itt is egyértelmően elkülönülnek a tehenek
méreteitıl. (108. ábra). A bikák és az ökrök méretei között átfedés van. Ugyanezt mutatják
a statisztikai vizsgálatok (f=71; p=0,000) is (21–23. táblázat). Az életkor növekedésével ez
a méret is jelentısen nı, különösen az ökröknél, de a szórás erıteljes. A 19. századi
koponyák nem képeznek külön mérettartományt.
A járomív szélessége [Zy-Zy (39)]
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Ugyancsak szignifikáns különbséget mutat a tehenek és bikák járomcsontjának
szélessége (f=51,530; p=0,000). Az átlagméretek között jelentıs a különbség, tehenek és
ökrök között 22,1 mm, bikák ökrök között 21,1 mm, tehenek és bikák között 43,2 mm. Ez
utóbbi igen jelentıs. Tehenek és bikák járomív-szélességének tartományai között nincs
átfedés, teljesen elkülönülnek (10. táblázat). Az ökrök és bikák méretei között az átfedés
kicsi. Az életkorral nı a járomív szélessége. (109. ábra). A 19. századi ökörkoponyák az
ökörméretek felsı tartományába esnek.
A szarvcsap tövének körmérete (44)
Minden szarv- és szarvcsapméret szignifikanciát mutat (21–22. táblázat). A
legjobban elkülönülnek a csoportok a szarvcsaptı körméreténél (110. ábra). Az átlagok
közötti különbség tehenek és ökrök, valamint tehenek és bikák között nagyon jelentıs,
mindkét esetben 89,9 mm, bikák és ökrök között 21,4 mm. A bikák és ökrök közötti
átfedési zóna közepes. Az ökrök szarvcsapjának körmérete meghaladhatja a bikákét. A
tehenek esetében nincs átfedési zóna a bikák szarvcsaptı-méretében. A szignifikancia
vizsgálatok (f=77,254; p=0,000) is ezt mutatták (21–22. táblázat) Az allometrikus
diagramokon különösen jól mutatkozik a különbség (111. ábra). A méret életkor szerinti
változást nem mutat. A 19. századi ökörkoponyák méretei a felsı tartományba esnek.
A szarvcsap tövének szélessége (45)
Az elızı mérethez hasonlóan szignifikáns méret (29,691), minden jellemzıjében
hasonlót mutat a szarvcsap körméretével. Az átlagok közötti különbség igen jelentıs a
tehenek és az ökrök, illetve a tehenek és a bikák között, de kevésbé jelentıs a bikák és az
ökrök között (112. ábra). A bikák és a tehenek között nincs átfedés. Életkor szerint nem
mutatkozik különbség.
A szarvcsap tövének vastagsága (46)
Ugyanez mondható el ezzel a mérettel kapcsolatban is. A különbség az átlagok
között jelentıs, tehén és ökör között 23,2 mm, tehén és bika között 41,1 mm, bika és ökör
között 19,6 mm. A tehenek és bikák méretei között itt sincs átfedés. (113. ábra)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
Szignifikáns jellemzı. (114. ábra) A leghosszabb szarvcsapja az ökröknek van, a
legrövidebb pedig a teheneknek. Az ökrök szarva átlagban 154,1 mm-rel hosszabb, mint a
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teheneké, ami jelentıs különbség. A bikák szarvcsaphossza az ökröké alatt marad, a
tehenekével azonos tartományba esik. A 19. századi ökrök szarvcsapja a leghosszabb.
A szarv (tülök) hossza (47a)
Hasonló állapítható meg a tülök hosszával kapcsolatosan is (115. ábra). Schleger
szerint (Schleger, 1959: 215) tehenek esetében a szarvcsap csak a tülökhöz képest rövidebb,
mint a bikák és az ökrök esetében. Ezt mutatják a szürke marha szarvcsap- és tülökméretei
is. Míg a bikák és tehenek tülökhossza egy tartományba esik, addig az ökröké jóval
meghaladja azt. Az ökröknél szélsıséges hosszúságú egyedek is vannak, ami bikákra és a
tehenekre nem jellemzı. Az életkorral a tülök hossza nı.
A szarvcsaptövek távolsága [co-co (48)]
Kevésbé szignifikáns méret (116. ábra). Az átlagok közötti különbség jelentıs. A
méret alapján sorolható be a koponya a különbözı koponyatípusokba. A bikák mérete
teljesen az ökrök és a tehenek szélsı értékein belüli tartományba esik. A tartományok
közötti átfedés tehenek és ökrök között is jelentıs. A 19. századi ökörszarvcsapok tövének
távolsága nem tér a 02. századiakétól.
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége (50)
Szignifikáns különbség tapasztalható (f=28,143; p=0,000). Az állközötti csont
foghíjas szélének méretével egyezı képet mutat. A bikák átlaga jóval magasabb, mint a
teheneké. A szélsı értékeknél a bikák méretei az ökrök tartományába esnek. A tehenek és
az ökrök közötti különbség 15,1 mm. Az átfedés tehenek és ökrök esetén kisebb, 9,6 mm,
tehenek és bikák között nincs átfedés (117. ábra). Az életkor szerinti változás jól látszik,
lineárisan növekszik az életkor növekedésével együtt. Hasonló képet mutat az állközötti
csont nyakának szélessége is, ahol szintén kimutatható a szignifikancia (f=36,807, p=
0,000).
Összefoglalva

megállapítható,

hogy

a

különbözı

méretek

együttes

figyelembevételével a tehenek és a bikák közötti elkülönítés könnyebb. A koponya frontalis
hossza [P–A (1)] és a fejél szélességének (31) arányai jól mutatják a csoportok
elkülönülését és a tartományok széles szórását is. A különbözı méretek között a
szignifikancia szintje is különbözı, de a legtöbb méret esetében fennáll. A fel nem sorolt
méreteknél szignifikanciát kimutatni nem lehet. Szignifikáns különbség leginkább a fı
hosszúsági és szélességi méretekben van. Tehenek és bikák között szignifikáns különbséget
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mutató méretek a nyakszirt szélessége (25), a homlokcsont szélessége [Ect-Ect (33)], az
állközötti csontok (37) és nyakának (49) szélessége, a járomív szélessége [Zy-Zy (39)}, a
szarvcsap tövének körmérete (44) és a tülök hossza (47a).
A bikák, és az ökrök között csak kevés mérıpont esetén lehet egyértelmő
különbséget tenni. Ilyen a nyakszirt szélessége [Ot-Ot (25)], a szarvcsap tövének körmérete
(44), a szarvcsap (47) és a tülök (47a) hossza. Ökrök és bikák közötti szignifikancia
vizsgálatot 1 mintás 1-próbával külön elvégezni nem volt értelme, mivel mindössze 4 bika
méreteivel rendelkeztem. Ezeket az eredményeket csak iránymutatónak tekintem, de ez a
különbség több bika adatának felhasználása esetén el is tőnhet, de növekedhet is. Ennek
megállapításához további vizsgálatok szükségesek.
A tehenek és ökrök elkülönítése jóval egyértelmőbb. A koponyahossz mindhárom
mérete (1,2,3) igen szignifikáns különbséget mutat. Jelentıs a különbség sok másik
méretnél is, de a legjelentısebb a szarvval kapcsolatos méretek esetében (44, 45, 46, 47,
47a). Több méret együttes figyelembevétele esetén az állatok neme a legtöbb esetben
elkülöníthetı. A tehenek átlagméreteinél az ökrök átlagértékei mindig magasabbak (10.
táblázat), néhány méretet leszámítva a bikákét is meghaladják.

10.7. A magyar szürke marha koponyaméreteinek életkor szerinti változása
A mai osteológiai és az archaeozoológiai vizsgálatok során gyakran felmerül a kérdés,
hogy az egyes csontvázrészek méreteibıl, elcsontosodási mértékébıl milyen pontossággal
lehet megbecsülni a kérdéses állat életkorát, illetve lehetséges-e meghatározni a nemét.
Tanulmányomban ezt a kérdést a magyar szürke marha koponyacsontokra szőkítettem,
mivel a végtagcsontokra vonatkozó vizsgálatokkal már korábban Matolcsi János (Matolcsi
1968.) foglalkozott.
Miután az állat neme befolyással van a koponya egyes jellemzıire (Kırösi 2008),
különvettem a teheneket és a bikákat, és különválasztottam az ökröket is, mivel az
ivartalanítás hatásai nemcsak a végtagcsontokon, hanem a koponyán is jelentkeznek. A
koponyaméreteket diagramokon ábrázoltam.
A diagramokat két lépésben készítettem el. Elıször azokat a koponyákat használtam
fel, amelyek ismert életkora a kartonokon rögzítve volt, ezek 5 bika, 26 tehén, és 4 ökör
koponyája (23. táblázat). Mindössze a teheneknél szerepelt a kartonon a vizsgálatokhoz
statisztikai értelemben is megfelelı számú adat, így a tehénkoponyák méreteit külön is
megvizsgáltam az életkor függvényében. A bikakoponyák alacsony száma, illetve az
ökörkoponyáknál a pontos adatok kis mennyisége miatt ezt a vizsgálatot külön nem
99

végeztem el. A diagramon kapott eredményeket lineáris regresszió függvénnyel
ellenıriztem, és a legfontosabbakat táblázatba foglaltam (24. táblázat). Ezután
meghatároztam – a kartonokon életkorral nem rendelkezı – 47 tehén és 21 ökör becsült
életkorát (23. táblázat). Ezen egyedek méreteivel kiegészítve elkészítettem az összes
koponyára vonatkozóan a diagramokat (118–145. ábra), majd a diagramok és a függvény
eredményeit összevetettem. A fontosabb koponyaméreteknél, illetve a diagramok és a
statisztikai vizsgálatok között jelentkezı eltéréseket külön jeleztem a szövegben is. Abban
az esetben, ha a koponyaméret változásában nemek szerint is jelentkezett különbség, ezt a
szövegben külön megjegyeztem.
A diagramokban a rendelkezésünkre álló egyedek egy-egy koponyaméretét
vizsgáljunk az életkor függvényében. Ezen a módon képszerően ábrázolhatjuk az életkor és
a méret nagysága közötti kapcsolatot. Egy-egy diagramon bemutatásra kerülnek az adott
koponyaméret különbözı életkorú egyedeken mért értékei. A kapott pontfelhık alapján az
életkor és a méret nagyságának kapcsolatára, vagy éppen annak hiányára tudunk
következtetni.
A lineráris regresszió függvénnyel a diagramok alapján kapott eredmények jól
ellenırizhetık. A mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatok törvényszerőségét a regressziós
függvények írják le. A lineáris regresszió modell feltételezi a két változó közti lineáris
kapcsolatot. Az életkor (független változó) és a méretek (függı változó) közötti kapcsolatot
a lineáris regressziófüggvény meredekségére (m) vonatkozó hipotézisünket t-próbával
ellenıriztük. A nullhipotézisünk szerint az életkor és a méret növekedése között nincs
szignifikáns kapcsolat. Ha a meredekség nem különbözik lényegesen a 0-tól, akkor
nullhipotézisünket fogadjuk el. Ha a regresszió függvény meredeksége szignifikánsan eltér
a 0-tól, akkor a nullhipotézisünket elvetjük és az alternativ hipotézist fogadjuk el, azaz az
életkor változásával változik az adott koponyaméret nagysága. Ha a meredekség pozitív,
akkor az életkor növekedése a koponyaméret növekedését hozza magával. Ha a meredekség
negatív, akkor az életkor növekedése a koponyaméret csökkenését jelenti. Minden esetben a
szokásos 5%-os szignifikanciaszintet vettük figyelembe.
A meredekség kifejezésére a korrelációs együttható (r) szolgál. A korrelációs
együttható kifejezi, hogy mennyire szoros a kapcsolat a méret változása és az életkor
növekedése között (23. táblázat). Azoknál a koponyáknál, ahol a méret és az életkor között
kimutatható a korreláció, három csoportot különítettem el. Százalékba átszámolva közepes
a korreláció mértéke 40–60% között, a közepesnél szorosabb 61–80% között, és szoros a
kapcsolat 81–100% közötti értéknél. 14 méretnél (2, 3, 6, 10, 17a, 19, 21, 27, 30, 32, 33, 37,
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44, 47a) közepes, 8 méretnél (16, 20, 22, 25, 34, 35, 39, 50) a közepesnél szorosabb, és 2
méretnél (18, 38) nevezhetı a kapcsolat szorosnak.
A vizsgálati eredmények alapján a koponyaméreteket három csoportba sorolhatjuk.
1. A koponyaméretek és az életkor közötti korreláció fennáll:
a változás lehet növekedı és csökkenı irányú is.
2. A koponyaméretek és az életkor közötti korreláció nem áll fenn:
a méret és az életkor növekedése között a kapcsolat nem mutatható ki.
3. Nem vizsgálható az összefüggés a méret és az életkor változása között. Egyes méretek
esetében kevés a rendelkezésre álló koponya, ezért azokat nem vizsgáltam.

10.7.1. A koponyaméretek és az életkor közötti korreláció fennáll.
10.7.1.1. A koponyaméretek és az életkor növekedése közötti kapcsolat fennáll, a változás
azonos irányú:
A vizsgálatok alapján 20 (2, 3, 10, 16, 17a, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44,
47a, 50. Kırösi 2008) koponyaméret növekszik az életkor növekedésével (24. táblázat).
A koponya hosszméreteinél különbözı mértékő növekedés állapítható meg.
A homlokcsont (os frontale) és az orrcsont (os nasale) együttes hossza [A-Rh (10)] az
életkor elıre haladtával nı (118. ábra). Teheneknél ez a növekedés évente ca. 2,13 mm. A
koponyaalap condylo-basalis [c-P (2)] és basalis [B-P (3)] hosszúsága esetében az
alaphosszúság kismértékő méretnövekedést mutat (119. ábra), amit a lineáris regresszió
függvény is igazol. A növekedés mindkét méretnél 2 mm feletti. A koponya
hosszméreteirıl kijelenthetı, hogy az életkorral fokozatosan növekszik.
A koponya homlokcsontjának (os frontale) szélességi méretei különbözı módon
változnak. A homlokcsont „karcsúsága”, azaz a legkisebb szélessége [fs-fs (32)], a
homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)] és a szem közötti távolság [Ent-Ent
(34)] szélessége növekszik (120–122. ábra). A statisztikai vizsgálatok is ezeket az
eredményeket igazolták. Az elsı két méretnél tehenek esetében évente 1,1-1,5 mm-es
növekedés figyelhetı meg, a szem közötti távolságnál viszont jelentısebb, 3,43 mm
növekedést kaptunk. A homlokcsontról megállapítható, hogy az életkor növekedésével
egyre szélesebb lesz. Ugyancsak szélesedik a koponya a két járomív közötti szélességben
[Zy-Zy (39)] is (123. ábra).
Az arckoponya arányai is eltérı módon változnak. A koponya arci részén a pofa
lateralis hossza [If-P (16)] az életkorral folyamatosan növekszik. Az azonos korú tehenek
esetében az értékek széles tartományok között mozoghatnak. Az arckoponya szélessége [MM (35)] az életkor növekedésével nı (124. ábra). Ez a növekedés csak részben köszönhetı
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az állcsontok szélesedésének, részben az arci dudor [tuber malare (M)] fokozódó
kiemelkedése is okozza. Nagysága teheneknél éves szinten 1,87 mm. Hasonló mértékő
szélességnövekedést lehet megfigyelni az állközötti (os incisivum) csontok legnagyobb
szélességénél (37) is (125. ábra). Ezzel együtt az állközötti csontok nyakának szélessége
(50) is nı.
Az állközötti csont orri nyúlványa (proc. nasalis o. incisivi) [P-Ni (19)] lehet rövid,
közepes és hosszú. A közepes hosszúságú orri nyúlvánnyal rendelkezı koponyákon (51 db
– 67,5 %) végezhetı csak el a vizsgálat, az orri nyúlvány az életkor elıre haladtával
növekszik. Ez a növekedés jelentıs, teheneknél 2,72 mm évente. Rövid orri nyúlvány
esetében az állközötti csont nem éri el az orrcsontot, így a koponyán nincs
nasointermaxillare (Ni), illetve nasoliberale (Nl) pont. Ebbıl kifolyólag a rövid orrcsonti
nyúlványú koponyáknál a 19, 51, és 52 méret nem mérhetı. Ha az orrcsonti nyúlvány
hosszú, akkor eléri a könnycsontot. Ebben az esetben szintén nem alakul ki a
nasointermaxillare (Ni) pont egybe esik a lacrimomaxillare orale/nasomaxillare (Lmo/Nm)
pontokkal. Ebben az esetben az 52, 53 méret nem mérhetı.
Az agykoponya tarkói részének csontjainál is megfigyelhetı a változás. A nyakszirti
régió (occipitale) legnagyobb szélessége [Ot-Ot (25)] és a torkolati nyúlványok (proc.
jugulare lat.) szélessége (27) az életkorral kismértékben növekszik (126. ábra).
A különbözı koponyák vizsgálata során feltételezhetı volt, hogy a nyakszirti régió
legkisebb szélessége (halántékárka) [Osp-Osp (30)] az életkorral fokozatosan szélesedik
(127. ábra). Az ismert életkorú tehénkoponyák halántékárka 10 éves korig szélesedik –
majd az elért méret állandósul. A becsült életkorú teheneknél a méret lassú növekedését
(évente 1,79 mm), az ökröknél életkortól való függetlenségét, a bikáknál pedig a méret
csökkenését mutatta. Ez utóbbi feltehetıen egyéni jellemzık miatt alakult így, nem lehet
általánosítani. A lineáris regresszió függvény a méret életkorral való növekedését, azaz a
karcsúság csökkenését mutatta ki.
A szájpadlás szélességi és hosszméreteinek változása különbözı. A szájpadlás
legnagyobb szélessége (38) csak kisebb mértékben növekszik. A szájpadlás medialis
hosszában [P-St (17a)] mind az ismert életkorú, mind a becsült életkorú egyedeknél
növekedést lehetett megfigyelni (128. ábra). Az állcsont szájpadlási nyúlványának és az
állközötti csontnak az együttes hossza [P-Po (18)] jelentıs növekedést mutat (129. ábra),
amit a statisztikai vizsgálatok is alátámasztanak. Ezektıl eltérıen változik a szájpadlás
dentalis hossza [P-Pd (17)], illetve a szájpadláscsont (os palatinum) medialis hossza [Po-St
(18a) méretek (lásd 10.7.2., 104. oldal.)
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A szarvcsap és a szarv hosszúsági és szélességi méreteiben az életkorral való
növekedést feltételeznénk. A várakozástól eltérı azonban a szarvcsappal, szarvval
kapcsolatos méretek változása (részletesen lásd. 10.7.3.-ban,106. oldal). Ellentmondásos
képet mutat a szarv/szarvcsap hossza valamint a szarvcsaptı átmérıje is. A szarvcsap
hosszában (47) növekedés nem figyelhetı meg (130. ábra), de a szarv (tülök) hossza (47a)
az életkor növekedésével jelentısen növekszik (131. ábra). A vizsgált méretek esetében a
lineáris regressziós függvények megadták a méret évenkénti körülbelüli növekedését. Ez
alapján a legnagyobb növekedést a szarv és a szarvcsap, illetve az agykoponya méreteiben
lehet megfigyelni. Jelen vizsgálataimban a teheneknél a szarv (tülök) hossza (47a) 10 mm-t,
a szarvcsaptı körmérete (44) 4,22 millimétert növekszik évente. Bartosiewicz L. 24 tehén
és 15 ökör szarvnövekedését vizsgálta. A vizsgálataiban teheneknél évenként 18 mm,
ökröknél 38 mm növekedést állapított meg (Bartosiewicz, 2005. 310.).
A szarvcsap tövének körméreténél (44) a bikák esetében egyértelmő növekedés
figyelhetı meg (132. ábra), amit a bikakoponya különbözı részein – köztük a
szarvcsapokon is – jelentkezı erıteljes csontlerakódás – szarvrózsa – okoz. Ez a növekedés
a kevés adat ellenére is biztonsággal kijelenthetı. A többi koponyarész vizsgálata alapján a
bikák szarvcsaptövének körméretében jelentkezı növekedés véleményem szerint egy
bizonyos életkor elérése után megáll. Nagyobb számú bikakoponya esetében azt lenne
célszerő megvizsgálni, hogy ez az elcsontosodás hány éves korig jelentkezik, mikor áll meg
a vastagodás. Tehenek és ökrök szarvcsaptı körméretének életkorral való növekedését a
diagram nem mutatta ki egyértelmően, véleményem szerint azonban idıs korban (ca. 12
éves kor után) a csontosodás elırehaladásával mégis kismértékben növekszik. A
szarvcsaptı körméretének növekedését a lineáris regresszió függvény is igazolta, viszont a
szarvcsap szélessége és vastagsága méretek esetében azok függetlenségét mutatta ki. A
három méret változása egymással összefügg, ezért ezt a statisztikai eredményt csak
feltételesen lehet elfogadni, nagyobb adathalmazon végzett további vizsgálattal lehet
igazolni vagy cáfolni. A szarvcsaptı méretei a genetikai adottságoktól is függ, ami szintén
befolyásolhatja az eredményeket.

10.7.1.2. A koponyaméret és az életkor közötti kapcsolat fennáll, de a változás ellentétes
irányú
Az életkor növekedésével az arckoponya 3 hosszúságmérete (20, 21, 22, Kırösi
2008) csökken (24. táblázat).
A legérdekesebb változást a teljes zápfogsor [P1-M3 (20)], az elızápfogsor
[premolaris P1-3 (22)] és a zápfogsor [molaris [M1-3] (21)] hosszában tapasztalható.
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Mindhárom fogsorméret az életkorral jelentıs mértékben csökkent (133–135. ábra). A
csökkenés mértéke az elızápfog [P1-3 (22)] hosszában a legjelentısebb (134. ábra). A
három fogsorméret statisztikai vizsgálatai is a méretek életkorral való csökkenését
igazolták, mely tehenek esetében évente 0,5-1,4 mm nagyságú (24. táblázat). C. Grigson is
a fogsor hosszának csökkenésérıl számolt be tanulmányában, melyet a zápfogak
intradentalis csiszolódása következtében fellépı, a koronától a gyökér felé tartó jellegzetes
elvékonyodásával magyaráz (Grigson 1974.). Valójában a gyökér felé keskenyedı korona
rágófelületének vízszintes kopása miatt a szomszédos fogak közelednek egymáshoz. Ez
okozza a rövidülést.

10.7.2. Az állat életkora és a méret nagysága egymástól független.
A vizsgálatok alapján 23 koponyaméretnél (1, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18a, 23, 24, 26,
28, 29, 31, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52. Kırösi 2008) nem lehetett kimutatni
összefüggést a méret nagysága és az életkor növekedése között. A statisztikai vizsgálatok is
ezt a megállapítást igazolják (24. táblázat). A méretek közül csak a fontosabbakat emeltem
ki:
A koponya hosszúsági és szélességi méretei közül a homlokcsont (os frontale)
median-sagittalis hossza [A-N (8)], és a fejél szélessége (31) az életkortól független,
növekedésükben tendencia nem figyelhetı meg (136–137. ábra). A homlokcsont mediansagittalis hosszát két pont, az Akrokranion (A) és a Nasion (N) között mérjük. A Nasion (N)
helyzete alapján lehet oralis, közepes és aboralis állású. A vizsgált koponyák 62%-ánál
közepes állású, 28,5%-ánál aboralis, és 9,5%-ánál oralis állású a Nasion (N). A
vizsgálatokat elvégeztem külön a közepes és külön az aboralis állású koponyákra is.
Mindkét esetben a regresszió függvény a méret életkortól való függetlenségét mutatta ki.
Az oralis helyzető Nasionnal (N) rendelkezı koponyák kis száma miatt ezeket külön nem
vizsgáltam meg. A Nasion (N) helyzete befolyásolja az arckoponya hosszát is [P-N (7)].
Elıször az összes koponyával, majd mind a közepes, mind az aboralis állású Nasionnal (N)
rendelkezı koponyákkal is elvégeztem a vizsgálatokat. Mindhárom esetben a méret
életkortól való függetlenségét mutatták ki a vizsgálatok (24. táblázat).
Ugyanez mondható el a nyakszirti (occipitale) régió legnagyobb [B-A (40)] és
legkisebb magasságáról [O-A (41)], melyek az életkorral szintén nem változnak. Azonban
néhány méretnél nem ilyen egyértelmő a kép. A koponya frontalis hosszúsága [A-P (1)] a
diagramok alapján ca. 8-10 éves korig fokozatosan növekvınek látszik, majd eléri
legnagyobb hosszúságméretét, és változatlan marad (138.. ábra). A statisztikai vizsgálat az
összes (1–16 éves) egyedre nézve nem mutatott ki kapcsolatot az életkor és a méret
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növekedése között. Elvégeztem a vizsgálatot a 10 évesnél idısebb egyedek nélkül, azaz az
1–10 év közötti egyedek adataival is. A vizsgálat alapján a méret ebben az esetben is
független az életkortól. A vizsgálatot érdemes lenne nagyobb számú 10 év alatti koponyán
is elvégezni, és a kapott eredménnyel összehasonlítani. Bartosiewicz L. a magyar tarkán
végzett vizsgálataiban is azt az eredményt kapta, hogy a kifejlett egyedeken a koponya
frontalis hosszának növekedése nem mutat korrelációt az életkor növekedésével
(Bartosiewicz, 1980. 23.).
A szájpadláscsont (os palatinum) medialis hossza [Po-St (18a)] és a szájpadlás
dentalis hossza [Po-Pd (17)] független az életkortól (139–140. ábra).
Az életkortól független méretek közül kiemelném a szarvval kapcsolatos méreteket,
melyeknél a méretek és az életkor közötti lineáris összefüggés volt feltételezhetı, de ez nem
igazolódott be. A szarvcsaptı szélességében (45) és vastagságában („magasságában” 46) a
diagramok nem mutatnak lineáris növekedést (141–142. ábra), annak ellenére, hogy a
legnagyobb szarvcsapokkal a legidısebb tehenek rendelkeztek. Ennek oka lehet egyrészrıl
a szarvcsap méretének genetikai meghatározottsága, illetve a minták alacsony száma is.
Nagyobb számú minta ezt a feltételezést módosíthatja. Véleményem szerint az öröklött
tulajdonságok nemcsak a szarv alakjában, hanem a szarvcsap és a szarv hosszában is, döntı
szerepet játszanak. A statisztikai vizsgálatok a szarv és a szarvcsap minden méretében –
kivéve a szarv (tülök) hosszméretét (47a) – az életkorral való kapcsolat hiányát mutatták ki,
azaz a szarv és a szarvcsap méretei nem függnek az életkortól. A statisztikai függvény
alapján is egyedül a szarv (tülök) hosszmérete (47a) növekszik az életkorral párhuzamosan.
Érdekes képet mutat az agykoponya basalis hosszmérete [St-B (14)]. A diagramok
alapján a basalis hosszmérete az életkor növekedésével nem változik, és a statisztikai
vizsgálatok is ezt igazolták. A méretadatok azonban két jól elkülönülı csoportot alkotnak
(143. ábra,), ami két különbözı koponyatípust jelenthet. A kisebb agykoponya basalis
hosszal rendelkezı típus mérettartománya 158,7–175,8 mm, a nagyobb típusé 228,7–260,7
mm közötti. A két mérettartomány közötti különbség 50 mm feletti. A hosszabb basalis
agykoponyák a gyakoribbak.
A szemüreg (orbita) horizontális [Ent-Ect (23)] és vertikális (24) belsı hosszánál az
életkorral jelentkezı elcsontosodás következtében a méretek csökkenése lenne várható. Ez a
változás bikák esetében megfigyelhetı, tehenek és ökrök esetében azonban nem (144. ábra).
Ezt a bikáknál jelentkezı csökkenést a bikák homlokcsontján és a szemüreg környékén
jelentkezı rendkívül erıteljes elcsontosodás okozza (19. ábra). Véleményem szerint
azonban ez a csontlerakódás kíséretében jelentkezı vastagodás, és ezzel együtt a méret
csökkenése csak egy bizonyos életkorig (kb. 10 éves korig) erısödik. A csontlerakódás
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bizonyos szintjének elérése után ez a vastagodás abbamarad. A kevés bikakoponya alapján
ezt csak feltételesen lehet elfogadni, és nagyobb számú anyagon ellenırizni kell.
Véleményem szerint azonban valószínő, hogy a bikakoponyákon megfigyelhetı egységes
és erıteljes elcsontosodás alapján, ugyanezt az eredményt – a szemüreg belsı méreteinek
bizonyos életkorig történı csökkenését, majd stagnálását – kapnánk nagyobb minta esetén
is. A szemüreg horizontális [Ent-Ect (23)] és vertikális (24) belsı hosszának változása
tehenek és ökrök esetében nem mutatható ki. Ez jelentheti a méretek életkortól való
függetlenségét is, de ennek oka lehet az is, hogy a tehenek és az ökrök esetében a szemüreg
környékének vastagodása, illetve jelentısebb csontlerakódása nem figyelhetı meg, illetve,
hogy a magyar szürke marha szemürege különbözı formájú (ovális, szögletes, kör és
tojásdad alakú), ami a vizsgálat eredményét befolyásolhatja.
A diagramok és a statisztikai vizsgálatok alapján az orrcsont (os nasale) hossza [NRh (12)] az életkor növekedésével nem változik (145. ábra). Az orrcsont hossza alapján
három típust különböztethetünk meg: vannak hosszú, közepes és rövid orrcsontú koponyák.
A hosszú és a közepes mérettartományok a diagramon elkülönülnek, növekedést nem
mutatnak. A hosszú orrcsontú koponyák kis száma (2 db) miatt, azok változása nem
vizsgálható. A közepes (12 db) és a rövid (7 db) orrcsontú koponyák lineáris regressziós
vizsgálata mindegyik esetben a méret és az életkor változásának függetlenségét mutatta (24.
táblázat) ki.

10.7.3. Nem vizsgálható az összefüggés a méret és az életkor változása között.
Néhány koponyaméretnél a vizsgálat elvégezése nem ad valós képet, mivel az adott
koponyaméreten belül különbözı típusokat lehet elkülöníteni. Ebbıl adódóan a statisztikai
vizsgálatokhoz kevés a rendelkezésre álló adat, így 7 méretnél (36, 42, 42a, 43, 43a, 49, 53.
Kırösi 2008) nem végeztem el a vizsgálatokat.
Ilyenek a szarvval és szarvcsappal (proc. cornualis) kapcsolatos méretek közül a
szarv-, szarvcsapcsúcsok távolsága (42, 42a), a terpesztés mértéke (43, 43a), mivel ezen
méretek értéke a szarv formájától, állástól (szarvalakulástól) függ. A különbözı
szarvalakulások kialakításában meghatározó szerepet játszik az egyed genetikai adottsága.
Ezek vizsgálata csak abban az esetben végezhetı el, ha ugyanolyan szarvalakulású
egyedeket tudnánk nagyobb számban a vizsgálatba bevonni. A rendelkezésre álló kisszámú
és különbözı szarvállású koponyák miatt nincs értelme a szarv alakjával, terpesztésével
kapcsolatos méretek (42, 42a, 43, 43a) életkor szerinti növekedését vizsgálni.
Más méreteknél a vizsgálat csak akkor végezhetı el, ha elıtte a méreten belül a
típusnak megfelelı csoportokat hozunk létre, és ezeken belül végezzük el a statisztikai
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vizsgálatokat, pl. az orrcsontok legnagyobb szélessége [Fo–Fo (36)]. Ezek a méretek csak
akkor vizsgálhatók, ha egy adott típuson belül is megfelelı számú egyed áll
rendelkezésünkre. A győjteményben található, kisszámú minta miatt ezeket a méreteket
nem vizsgáltam.
Az arckoponya dorsalis hosszának [N-P (7)] és a homlokcsont (os frontale)
legnagyobb median-sagittalis hosszának [A-N (8)] növekedését nem érdemes vizsgálni,
mivel mindkettı hosszát a Nasion (N) mérıponttól mérjük, és a Nasion (N) helyzete alapján
különbözı állású lehet: felsı, közép és alsó állású. Ez jelentısen befolyásolja az
arckoponya, illetve a homlok hosszát.
Ugyanez mondható el az orrcsontok legnagyobb szélességével [Fo-Fo (36)]
kapcsolatosan is. Az orrcsontok szélességük alapján lehetnek keskenyek és szélesek. Az
életkorral való változásukat csak a két csoport elkülönítésével lenne érdemes vizsgálni. A
két csoport pontos elhatárolása további vizsgálattal lenne lehetséges, ezért ebben a
tanulmányban ezt a vizsgálatot nem végeztem el.
A magyar szürke marha koponyákon megfigyelhetı a könnycsont alakjának
változatossága. A könnycsont lehet háromszög, illetve L-alakú, ez utóbbin belül pedig
széttartó, összetartó és párhuzamos alsó szárú változata fordul elı. Ennek következtében a
könnycsont dorsalis hosszának [Fo-Lmo (49)] nagyságát az életkor függvényében nem
érdemes vizsgálni.
A magyar szürke szarvasmarha koponyaméreteinek életkorral való kapcsolatáról
összefoglalva elmondható, hogy több szempontból is új eredményt hozott. Általánosságban
megállapítható, hogy 20 méret esetében a méret növekedése, 3 méretnél a csökkenése
figyelhetı meg. 19 koponyaméret független az életkortól, 7 méret esetében nagyobb számú
adat szükséges a vizsgálat elvégzéséhez.
A koponya, a homlokcsont, valamint az arckoponya szélességi és hosszúsági
méretei, általában az életkorral párhuzamosan változnak. A hosszúság méretek közül az
agykoponya basalis mérete kisebb mértékben, a szélességi méretek az életkor
elırehaladásával jelentısen változnak. A nyakszirti régió területén az életkorral növekedés
nem jelentkezik
A várttól leginkább eltérı változások a fogsor, és a szarvcsapok különbözı
méreteinél jelentkeztek. A teljes zápfogsor [P1-3+M1-3 (20)], premolaris fogsor [P1-3 (22)] és
a molaris fogsor [M1-3 (21)] hossza az intradentalis csiszolódás következtében az életkor
növekedésével csökken (Grigson, 1974). Valójában a gyökér felé keskenyedı korona
rágófelületének vízszintes kopása miatt a szomszédos fogak közelednek egymáshoz. Ez
okozza a rövidülést.
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A szarvcsap méreteinél azt várnánk, hogy azok mérete az életkorral korrelálva
növekszik. A vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a teheneknél és az ökröknél csak a
tülök hosszmérete és a szarvcsaptı körmérete növekszik az öregedéssel párhuzamosan. A
többi szarvval és szarvcsappal kapcsolatos méret nem változik. Véleményem szerint az
öröklött tulajdonságok nemcsak a szarv alakjában, hanem a szarvcsap és a szarv hosszában
is, döntı szerepet játszanak. Ugyancsak jelentıs hatással van a szarv méreteire, hogy a
borjút hány éves korában ivartalanították (Bartosiewicz 2005. 304.). Ezt látszik igazolni az
is, hogy a Magyar Mezıgazdasági Múzeum szürkemarha-koponyagyőjteményében
található két olyan ökörkoponya, melyek rendkívül vastag és hosszú szarvval rendelkeznek,
de mindössze 4-5 éves állatoktól származtak (Kırösi 2008. 204. 4-5. ökör). Ezek a
szarvcsapok és tülkök lényegesen hosszabbak az idıs koponyákénál is.
A késıbbiekben a szarvval és szarvcsappal kapcsolatos vizsgálatok kibıvítése
szükséges, mivel a szarvcsap méretváltozásai mellett, a szarv (tülök) átmérıjének
növekedését is vizsgálni kellene. Ugyancsak érdemes a vizsgálatok egy részét nagyobb
számú koponyán is elvégezni, mellyel az itt megfigyelt változásokat igazolni, esetleg
cáfolni lehet.

11. Statisztikai vizsgálatok
A lineáris regresszió függvényt, a varianciaanalízist és a 2 mintás t-próbát a 10.6 és a
10.7. fejezetekben értékeltem. A mintákban megfigyelhetı méret és morfológiai varianciát,
változatosságot fıkomponens elemzéssel (PCA) vizsgáltam, valamint nemek és származási
korok által alkotott csoportok közötti különbségek feltárására és értékelésére többlépcsıs
diszkriminancia analízist (MANOVA/CVA) végeztem (Kırösi et al. in prep). Ezeket
részletesen a 10.6. fejezetben ismertettem és értékeltem.
A vizsgálatok során még clusteranalízist is készítettem (146. ábra), melyekben az állatok
közötti csoportosulást szerettem volna megvizsgálni abból a szempontból, hogy van-e
különbség a különbözı helyrıl származó állatok között.
A clusteranalízis kimutatta, hogy a Kiskunság területérıl származó állatok közelebbi
rokonságban vannak egymással, mint a Hortobágyról származók. Ugyancsak kimutatta,
hogy az Izsákról származó koponyák is összetartoznak. A legközelebbi szomszéd clusterfán
a 2 hortobágyi származású bika: Buda és Morgó egymás mellett van, kicsit távolabb
Csordás, és egészen távol van Tatár. Csordás Ohatról származik, a többi a Hortobágyról,
Tatár származási helye ismeretlen, a fiatal bika a vizsgálatban távol van a többi bikától.
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Az ismeretlen nemő koponyák egy helyen csoportosulnak, egy-egy egyed lóg csak ki
a sorból, és helyezkedik el kicsit távolabb. Ezek a koponyák korábban kerültek a
győjteménybe, mint a többi. Véleményem szerint ezért külön csoportot alkotnak.
A győjteményben található egy „visszatenyésztett ıstulok-koponya”, amit egy
fosszilis ıstulok-koponyával együtt lemértem. Az volt a célom ezzel, hogy megvizsgáljam
az ıstulok és a szürkemarha-koponyák közötti méretbeli hasonlatosságot, illetve az ıstulok
és a kísérleti egyed méreteit. A legközelebbi szomszéd vizsgálat nagyon jól kimutatta, hogy
a „visszatenyésztett ıstulok” semmilyen kapcsolatban nincs a többi koponyával, teljesen
egyedül áll.
Az ıstulok legközelebbi kapcsolatot a clusteranalízis alapján az 1960-as, 70-es évek
bikakoponyáival mutat, teljesen egymás melletti szomszédok.

12. ÉRTÉKELÉS
A magyar szürke szarvasmarha történelmérıl és eredetérıl eddig sokféle elképzelés
látott napvilágot. Disszertációmban igyekeztem ezeket az eredethez kapcsolódó
elképzeléseket összefoglalni, és valóságtartalmukat megvizsgálni, különös hangsúlyt
fektetve a középkorban a kunok által történı behozatal lehetıségének vizsgálatára. Ahogy
már Vörös István is összefoglalta és megfogalmazta (Vörös, 2004), ezek az eredetre
vonatkozó variációk nem bizonyulnak valósnak. A kun behozatal lehetıségét Szentkirály
középkori lelıhely állatcsontanyagán vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy a
magyar szürke szarvasmarhát nem a kunok hozták magukkal, mert akkor az
állatcsontanyagában már a 14. századtól dominánsan lennének jelen a primigenius típusú,
közepes vagy nagy testalkatú egyedek csontmaradványai. A nagytestő egyedek jelen
vannak a lelıhely állatcsont anyagában, de mennyiségük nem domináns, és a primigenius
koponyaformák megjelenése csak a késıbbi idıszakból igazolható, akkor is rendkívül kis
mennyiségben. Ettıl függetlenül feltételezhetjük, hogy a 17. század végén az Alföldre
kerülı szürke marha ıse Szentkirály állatállományában – a település földrajzi fekvésébıl
kifolyólag is – megjelent, csak régészeti nyomait eddig még nem találtuk meg.
Az alföldi környezet és vegetáció összetételérıl szóló paleoökológiai és
paleobotanikai adatok alapján az erdıssztyepp növényi szerkezet már a jégkor végén
kialakult az Alföldön. Növényzeti szempontból az utolsó 12 ezer év során semmilyen
akadálya nem volt ezen fajta kialakulásának, ezen az alapon nem lehet lehatárolni a magyar
szürke marha kialakulásának idejét és helyét, mivel az nagy területen folyamatosan
rendelkezésre állt. Így elvethetı az az elképzelés, hogy az itt lévı szarvasmarha
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állományból az alföldi környezet középkori változásának hatására alakult volna ki a magyar
szürke marha.
A legvalószínőbb az eddigi adatok alapján, hogy a középkor végén, az újkor elején a
podóliai fennsíkról az Alföldre került magyar szürke marha ıse remekül hasznosította a
szikes és csernozjom talajokon kifejlıdött, mozaikos szerkezető nedves és száraz gyepeket,
valamint a mocsaras területeket. A podóliai fennsíkon feltehetıen kisebb testmérető és
koponyájú szürke marha az alföldi környezetben átalakult, igen jelentıs húshozamú, szívós,
távolsági

kereskedelemre

és

igavonásra

egyaránt

alkalmas,

alföldi

környezetet

kiemelkedıen jól hasznosító fajtává, a magyar szürke marhává vált. Véleményem szerint ez
az ember szelektáló tevékenységének és a kedvezı klimatikus és környezeti tényezıknek
volt szerepe, melyek kihozták a fajtában rejlı genetikai potenciált.
A szürkemarha-koponyákról összességében elmondhatjuk, hogy a primigenius
jellegeket egyértelmően mutatják. Más kutatók vizsgálataival összehasonlítva sok
azonosság és különbség állapítható meg. A Duerst által vizsgált afrikai és nyugat-európai
hosszú szarvú ökrök nem állnak kapcsolatban a szürke marhával. Míg azoknál Duerst
leírása (Duerst, 1899: 59) alapján a rövid szarvú (brachyceros) típus tulajdonságai
dominálnak, addig a magyar szürke marhánál a primigenius tulajdonságok figyelhetık meg.
Legfontosabb koponyajellemzıi a koponya hosszára, karcsúságára vonatkoznak. A
primigenius típusnak a koponya szélessége kisebb, mint a koponya hossza. Wilckens szerint
(Wilckens 1885. 40–41.) a primigenius rasszra jellemzı, hogy a koponyacsontok szélességi
méretei a hosszúsági méretek mögött maradnak. A koponya hosszú és karcsú. Jelentıs
mértékben karcsúsodik a szemüregektıl az állcsont csúcsáig. Ezek a jellemzık
egyértelmően illenek az összes magyarszürke-koponyára.
A különféle primigenius típusú szarvasmarhafajták méretei között fajtára jellemzı
különbségek lehetnek. A szarvcsapok szélessége és körmérete nagyobb, mint a Rütimeyer
által megadott értékek (Duerst, 1899. 14), de a fı jellemzıkben Rütimeyer és Wilckens
leírásaival megegyezik. Grigson szarvasmarha-koponyákon végzett vizsgálataival csak
részben mutat egyezıséget. Több, a szürkemarha-koponyákon megjelenı, nem mérhetı
jellemzıt Grigson is megfigyelt vizsgálatai során, de több tulajdonságban található eltérés a
magyar szürke és a Grigson által vizsgált szarvasmarhafajták koponyajellemzıi között.
A

különbözı

idıszak

koponyaformáinak

összehasonlítása

alapján

egyértelmően

kijelenthetı, hogy a fajtában változások mennek végbe.
A 19. század végi és 20. század eleji tehén- és bikakoponyák méreteiben növekedés,
az ökörkoponyák, különösen a szarvcsapok, méreteiben jelentıs rövidülés, csökkenés
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figyelhetı meg. Ezt a tendenciát az 1960-as, 1970-es évek koponyái és a Reményi K.
András-féle, 1980-as évekbeli koponyáknál is megfigyelhetjük.
A koponyaméretek és jellemzık alapján a nemek egymástól elkülöníthetık. A
bikákra a vastag, széles, táblás alakú szarvak jellemzık. A szarvcsapokon erıs
csontlerakódás, korona és mély hosszanti barázdák figyelhetık meg. A homlokcsontjuk
kevésbé karcsú, viszonylag széles. Az orrcsont elıre keskenyedı. Az orrcsonti ág
medialisan hosszú és széles. Az orrcsontok hamar, erısen összecsontosodnak egymással és
a környezı koponyacsontokkal is. Ezek a jellemzık a tehenek és ökrök esetében nem
jelentkeznek.
A tehenek koponyája arányaiban hosszabb, homlokcsontja karcsúbb. A szarvcsapok
különbözı állásúak, gyakran csavarodottak, a korona gyengén fejlett. Bikákra, tehenekre és
ökrökre jellemzı bélyeg az orrcsont oralis orri nyúlványának alakja. Míg minden bikánál a
medialis ág hosszú, vastag, a lateralis ág csökevényes vagy gyengén fejlett, addig ez
egyetlen tehén- és ökörkoponyán sem figyelhetı meg. Tehenek és ökrök esetében az
orrcsontok elsı ágainál a két ág leggyakrabban egyforma hosszúságú, vagy a lateralis ág a
hosszabb. Ritkán a medialis ág hosszabb lehet, de ilyenkor a két ág közötti különbség kicsi.
Tehénkoponyákra jellemzı a mély orrcsonti bevágás.
A szarvcsapok hossza, átmérıjének nagysága az ökröknél a legnagyobb, méretei
alapján egyértelmően elkülöníthetı. A szarvállás változatos, ritkán csavarodott.
A különbözı tulajdonságok együttes vizsgálatából a különbözı nemek jól elkülöníthetık
egymástól. Ezek alapján az ismeretlen nemő koponyák egyértelmően besorolhatók.
A magyar és az ukrán szürke koponyájának összehasonlító vizsgálatához Matolcsi
és Szleszareva ukrán szürke és vörös sztyepi marha vizsgálatából származó adatait
használtam fel. A vizsgálatok eredménye igazolja a magyar szürke marha 19. és 20. századi
koponyáinak vizsgálati eredményeit, miszerint egyazon fajta két populációja között már 30
év alatt is nagy különbségek mutatkozhatnak. Szleszareva vizsgálatai kimutatták, hogy a
testméret növekedésével párhuzamosan a koponyaméretek is változnak, de ezek a
változások a koponyaindexeket, a koponya arányait és típusát nem változtatják meg. Kb.
200 kg élısúly-növekedés a koponya hossz és szélességi méreteiben kb. 8,3–10%
növekedést eredményezett. Azok az ukrán szürke koponyák, melyek primitív, rossz tartási
feltételek között, rossz minıségő legelın és szénahiányos takarmányozással tartott
állatoktól származnak, növekedésben és koponyaméreteiben is jóval elmaradnak a jól tartott
társaikétól (Szleszareva, 1960.).
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Az ukrán és a magyar szürke koponyaméreteinek összehasonlításából kitőnik, hogy
a magyar szürke koponyaméretei, különösen a szarvai, lényegesen nagyobbak. Ezt a
különbséget véleményem szerint két tényezı okozza. Egyrészrıl a kedvezıbb tartási és
ökológiai környezet, mely kihozta a fajtában rejlı potenciált. Ennél azt gondolom
jelentısebb hatással van a másik tényezı, az ember szelektáló, „nemesítı” tevékenysége,
mellyel a szebb, nagyobb egyedek kerültek továbbtartásra. Ezek alapján kijelenthetı, hogy
az ásatási anyagokban egy a mainál valamivel kisebb testő, kisebb koponyával és
feltehetıen kisebb szarvakkal rendelkezı, de a primigenius típus jegyeit testalkatában és
koponyájában is magánhordozó marha csontmaradványait kell keresnünk (Nyerges–
Bartosiewicz, 2006).
A magyar szürke szarvasmarha koponyaméreteinek életkorral való kapcsolata több
szempontból is új eredményt hozott. Általánosságban elmondható, hogy 20 méret esetében
a méret növekedése, 4 méretnél a csökkenése állapítható meg. 23 koponyaméret független
az életkortól. A várttól leginkább eltérı változások a fogsor, és a szarvcsapok különbözı
méreteinél jelentkeztek. A fogazat hossza az életkor növekedésével csökken. A szarvcsap
méreteinél a vizsgálatok azt mutatják, hogy a teheneknél és az ökröknél csak a tülök
hosszmérete növekszik az öregedéssel párhuzamosan, a többi szarvval és szarvcsappal
kapcsolatos méret nem változik. Bikáknál a szarvcsap körmérete is növekszik, véleményem
szerint csak egy bizonyos életkorig vagy mértékig, ezután pedig stagnál. Ennek
igazolásához több koponya bevonása szükséges.
A magyar szürke marha állkapcsának alakja nem hasonlít a Wilckens (Wilckens
1885b. Taf. XI) leírásában szereplı primigenius típusú állkapocsra. Sokkal nagyobb
egyezıséget mutat az ottani frontosus típussal.
A szürkemarha-koponyákról elmondható tehát, hogy a primigenius jelleget
egyértelmően mutatják. Néhány jegyben azonban a rövid szarvú (brachyceros) és a széles
homlokú (frontosus) jelleg is megjelent. Ennek egyik oka lehet a fajtában végbemenı
természetes változás, illetve felléphet a keresztezések maradványjeleiként is. Mivel ezek a
jellegek nem mondhatók gyakorinak, pontosabb következtetést errıl nem lehet levonni.
Napjaink – a 20. század kilencvenes éveinek és a 21. század elejének – szürkemarhakoponyáinak vizsgálata igazolhatja a fajta koponyájában végbemenı ilyen irányú változást,
ennek ellenkezıjét, illetve a jellegek állandóságát is. Ennek kutatása, pontosítása a
következı évek feladata lehet.
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13. ÖSSZEFOGLALÁS
Munkámban egy húskereskedelem és igavonás szempontjából kiemelkedı
történelmi szerepet játszott szarvasmarha fajtának, a magyar szürke marhának a kialakulását
és fejlıdését és környezeti hátterét mutattam be. A fajta kialakulásáról alkotott sokféle
elmélettel szemben az archaeozoológiai adatok azt bizonyítják, hogy a bizonytalan 14–15.
századi megjelenéssel szemben a fajta jellegzetességei a 17. századtól kezdıdıen
mutathatók ki egyértelmően az archaeozoológiai anyagból. A fajta ısét alkotó primigenius
típusú szarvasmarhát a podóliai területekrıl hozhatták be, de a fajta az alföldi mozaikos,
mocsári, szikes, sztyepp és erdıssztyepp környezetben teljesen átalakult, teljes mértékben
adaptálódott a folyószabályozás elıtti alföldi környezethez.
A fajta kialakulásában a kor kereskedelmi kihívásainak, és az alföldi környezetet
extenzíven hasznosítani tudó, a török kori dúlásokat, a kettıs, vagy hármas adózást is túlélı,
és a mezıvárosi fejlıdés során már a jobbágyi sorból is részlegesen kiemelkedı magyar
parasztság tudatos tevékenysége játszotta a döntı szerepet. A magyar szürke marha a
húskereskedelem visszaesését, a vasúton szállítás megjelenését, az alföldi folyószabályozás
kezdeteit is túlélte. Ezen változásokat követıen a fajta átállításánál a 19. században kiváló
igavonó állatokat alakítottak ki, amely egészen az elsı világháború végéig, a mezıgazdaság
gépesítéséig igen jelentıs tényezıt alkotott a szekeres szállításoknál és szántásoknál a
történelmi Magyarországon.
Természetesen a több százéves fejlıdés során a magyar szürke marhának nem
maradt állandó a színe, alkata, testmérete, szarvállása egyaránt átalakult, a tudatos, alföldi
környezethez alkalmazkodó tenyésztés nyomán. Ennek a változásnak a nyomait sikerült
feltárni a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban található csontanyag statisztikai elemzése
nyomán, mellyel a fajta méretbeli, belsı változásai modellezhetık (Kırösi, 2007a).
A mintegy 100 évet felölelı idıszak (1.: 19. sz. vége, 2.: 1960–1970-es évek,
3.:1980-as évek) szürkemarha-koponyáin a változás egyértelmően kimutatható, ami
igazolja a feltevésünket, hogy a szürke marha Kárpát-medencei behozatala óta eltelt
mintegy 300 év során a fajtán jelentıs változások mentek végbe.
A bikakoponyák méretnövekedése jól kimutatható. A Tormay-féle adatokat
összevetve az 1960-as, 1970-es évek koponyáival, megállapítható, hogy a 19. század
végétıl a bikakoponyák legtöbb mérete fokozatosan növekszik, kivéve a szarvcsapátmérı
nagyságát. A szarvcsapok a 19. század végi koponyákon nagyobbak, mint a 20. századi
bikakoponyáké. A méretek szórása a két korszak bikakoponyáin hasonló. A három
idıszakban a koponya frontalis hossza, a homlok és orrcsont együttes hossza, valamint a
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fejél szélessége méretekben tapasztalt eltérés a koponyaforma, és ezzel a fejforma
változására engednek következtetni.
Ezzel ellentétes irányú tendencia mutatható ki a tehénkoponyákon. A 19. századi
tehénkoponyák a szarvcsappal kapcsolatos méreteken kívül nagyobbak, mint az 1960-as,
1970-es évekbeliek. Majd a változásban irányváltás történik, és a koponyaméretekben
növekedés figyelhetı meg, így az 1980-as évek koponyái nagyobbak, mint az 1960-as,
1970-es éveké.
Az ökörkoponyák, különösen a szarvcsapok, méreteiben jelentıs rövidülés,
csökkenés figyelhetı meg. Ennek egyik oka azonban az is lehet, hogy a századelı
környékén a legszebb, a legnagyobb szarvakkal rendelkezı egyedek koponyáját győjtötték
be.
Általánosságban tehát elmondható, hogy néhány méret kivételével a Tormay-féle
koponyaméretek átlagai kisebbek a 20. század koponyáinak méretátlagainál. A 19. századi
szürke marha egyedek Tormay-féle koponyaméreteibıl leginkább négy szélességi méret
haladta meg a 20. századi koponyák hasonló méreteit. Ebbıl három méret az agykoponya
méretváltozását jelöli.
A három különbözı idıszakból származó szürkemarha-koponyák összehasonlító
vizsgálati eredményei alapján egyértelmően kijelenthetı tehát, hogy a fajtában változások
mennek végbe. A koponyaformák változása folyamatos és mozaikszerő, a koponyaméretek
növekedése pedig fokozatos. Ez a változás nem gyors, de még ebben a viszonylag rövid
idıszakban is észrevehetı. Napjaink – a 20. század kilencvenes éveinek és a 21. század
elejének – szürkemarha-koponyáinak vizsgálata igazolhatja a fajta koponyájában
végbemenı ilyen irányú változást, ennek ellenkezıjét, illetve a jellegek állandóságát is.
A magyar és az ukrán szürke koponyájának összehasonlító vizsgálatához Matolcsi
és Szleszareva ukrán szürke és vörös sztyeppei marha vizsgálatából származó adatait
használtam fel. A vizsgálatok eredménye igazolja a magyar szürke marha 19. és 20. századi
koponyáinak vizsgálati eredményeit, miszerint egyazon fajta két populációja között már 30
év alatt is nagy különbségek mutatkozhatnak. Szleszareva vizsgálatai kimutatták, hogy a
testméret növekedésével párhuzamosan a koponyaméretek is változnak, de ezek a
változások a koponyaindexeket, a koponya arányait és típusát nem változtatják meg. Kb.
200 kg élısúly-növekedés a koponya hossz és szélességi méreteiben kb. 8,3–10%
növekedést eredményezett (Szleszareva, 1960). Azok az ukrán szürke koponyák, melyek
primitív, rossz tartási feltételek között, rossz minıségő legelın és szénahiányos
takarmányozással tartott állatoktól származnak, növekedésben és koponyaméreteiben is
jóval elmaradnak a jól tartott társaikétól.
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Az ukrán szürke és a magyar szürke koponyaméreteinek összehasonlításából
kitőnik, hogy a magyar szürke koponyaméretei, különösen a szarvai, lényegesen
nagyobbak. Ezt a különbséget véleményem szerint két tényezı okozza. Egyrészrıl a
kedvezıbb tartási és ökológiai környezet, mely kihozta az állat testméreteiben jegyeiben
rejlı maximális potenciált, másrészrıl a döntı szerepet játszó emberi szelektáló, „nemesítı”
tevékenységével a szebb, nagyobb egyedek kerültek továbbtartásra. Ezek alapján
kijelenthetı, hogy az ásatási anyagokban egy a mainál valamivel kisebb testő, kisebb
koponyával és feltehetıen kisebb szarvakkal rendelkezı, de a primigenius típus jegyeit
testalkatában és koponyájában is magánhordozó marha csontmaradványait kell keresnünk.
A magyar szürke szarvasmarha koponyaméreteinek életkorral való kapcsolata több
szempontból is új eredményt hozott. Általánosságban elmondható, hogy 20 méret esetében
a méret növekedése, 3 méretnél a csökkenése állapítható meg. 23 koponyaméret független
az életkortól. A várttól leginkább eltérı változások a fogsor, és a szarvcsapok különbözı
méreteinél jelentkeztek. A fogazat hossza az életkor növekedésével csökken. A szarvcsap
méreteinél a vizsgálatok azt mutatják, hogy a teheneknél és az ökröknél csak a tülök hosszés körmérete növekszik az öregedéssel párhuzamosan, a többi szarvval és szarvcsappal
kapcsolatos méret nem változik. Bikáknál a szarvcsap körmérete is növekszik, véleményem
szerint csak egy bizonyos életkorig vagy mértékig, ezután pedig stagnál. Ennek
igazolásához több koponya bevonása szükséges.

14. SUMMARY
Through our work we discovered that from a sustenance trade and beast of burden point of
view, an important historical role was played by the grey cattle species, through the
Hungarian grey cattle we introduced its maturation and evolution, and its habitual
background. Though many theories concerning the species’ evolution, the archaezoological
data prove that after the vague findings between the 14th and 17th century, from the 18th
century on more tangent archaezoological data can be found. It can be seen that the species’
ancestral aurochs were brought in from the Podolian regions, but also that the species
completely evolved in the mosaic, marshy, sodic, steppe, woodland steppe plains. It adapted
entirely to the river controlled lowland environment.
At the time of the development of the agricultural city a decisive role was played by the
exceptional Hungarian farmer in the evolution of species, they, who had the ability to
challenge the period’s trade and to extensively utilize the lowland environment;
furthermore, they were capable of surviving both the ravaging of the Turkish hordes and the
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double-, sometimes triple-taxation, as compared to the average villein. The Hungarian greycattle survived the decline in sustenance trade, the introduction and advancement of railway
transportation systems, and the commencement of river correction (re-alignment) in the
lowlands. As a result of these changes, an exceptional breed of pack animals was
configured; one that played a significant role in the cart-driven transportation systems and
ploughing systems of historic Hungary up until the time of the Second World War and the
industrialization of the agricultural sector. Naturally, during the many hundred years of
evolution, the Hungarian grey cattle did not keep its original colour, form, body size, or the
position of horn, all of which transformed as an adaptation to the new breeding habitat in
the plains. These changes could be observed and examined by means of bone reserves
found at Museum of Hungarian Agriculture (fig. 8), and by which we can base our studies
on the animal´s dimensional and internal changes. In the previously mentioned 100 year
period (1, late 19th c. 2, 1960s-1970s 3, 1980´s), the transformation of the grey cattle skull
is without a doubt identifiable; this proves our proposition, that the grey cattle has
undergone significant changes since its introduction into the Pannonian Basin some 300
years ago. The growth of the bovine skull is closely traceable. The data gather by Tormay
paired with those gather in the 1960´s and 1970´s it can be determined, that since the end of
the 19th century, nearly every part of skull has been growing, excepting the base of the
horns. The thicker part of the bone, located near the base, was in fact larger in the 19th
century than in the 20th century. The spread of the skulls from the two time periods are
relatively similar. The frontal length of the skull, the length of the frontal and nasal bone,
and the width of the crown are all measurements where an alteration in the form of the skull
can be discovered. This therefore influenced the alteration in the entire head.
Contrary tendencies are present in cow skulls. The horn base measurements of the cow
skulls made in the 19th century are visibly larger than those originating from the 1960’s and
1970’s. However, a renewed growth-trend can be observed after this period, resulting in
larger skull sizes for cows in the 1980’s. With regards to oxen, there was a shortening in the
length of the thicker part of the horn (located near the base) (fig. 139-140). However, one of
the possible rationales for this, is that at the beginning of the century, only skull samples
from the most beautiful oxen – those with the longest horns – were collected.
Therefore, I can generalize that – with some rare exceptions – the Tormay skull samples
average smaller skull measurements than those skulls originating from the 20th century.
There were principally four measurements of width from the Tormay grey cattle skull
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measurements that exceeded those skull measurements of identical size from the 20th
century. Of these four samples, three display a growth in the parletial bone.
Through the examination of the grey cattle skulls originating from the three separate
periods, it can doubtlessly be stated that changes do take place in the species. The changes
are constant and mosaic, and the growth is gradual. Although the transformation is slow, it
is still rapid enough to be perceptible. In the recent past – late 20th, early 21st century – the
examination of the grey cattle skulls proves

these changes, opposite changes, and

unchanged features.
For the comparison between Hungarian and Ukrainian grey cattle skulls, I used the data
from Matolcsi and Szleszareva’s studies on grey and red steppe cattle. The results of these
examinations strengthen the claim on the Hungarian grey cattle skulls in the 19th and 20th
century, which is that within one species there were already significant changes in 30 years’
time. Szleszareva’s data displayed that in accordance with the growth of the corpus there
was a growth in the skull, however these do not affect the cephalic index nor cranial
proportion and type. A 200 kilogram increase in the live weight meant an approximate 8,310% increase in the width and length of the skull. The Ukranian grey skulls, which
originate from animals whose habitual surroundings were primitive and whose breeding
took place on a low quality range with scarcity of hay, demonstrate perfectly the
underdevelopment of the skull sizes in comparison to the healthy specimens.
Through the contrasting of Ukrainian and Hungarian grey skull measurements we discover
that the Hungarian skulls are greater in size, especially horn size. My assumption to the
reason for this two-fold: firstly, the beneficial ecological environment wherein the
Hungarian cattle’s habitat consisted of the Hungarian Plains, which provided a grassy plain
whose climate and plant composition were exceptional (see chapters 3-5). This allowed for
species to exhibit its entire potential. Secondly, through human intervention and the careful
selection of the most beautiful cattle with the largest body and horn size allowed for only
the fittest to reproduce. These are the conditions in which the Hungarian cattle could
develop to become such an exceptional product of the species.
On the basis of this we must conclude that in current excavations the bone vestiges of a
smaller sized cattle, with a smaller skull and horns should be searched for; yet, one that still
holds the primigenius qualities in both its body parts and skull.
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With regards to the age of the Hungarian cattle skulls, there were breakthroughs in many
areas. It can be stated that in 23 samples there was a growth in size, in 3 a waning and in 20
age irrelevancies. The largest changes from the expected results were found in the dentures
and base horn size. The length of dentures through inter-dental grinding declined as the
specimen aged. The studies of the horn show that when it comes to both oxen and cattle,
only the exterior of the horn grows as the specimen ages, while the other parts of the horn
make no significant transformations. With bulls however, the circumference of the horn
increases as well; my judgement is that this only continues until a certain age, after that it
peaks and stagnates. To corroborate this more samples would be needed.
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17. MELLÉKLETEK
17.1. Ábrajegyzék
1. ábra: Magyar szürke bika
2. ábra: Térkép pollen lelıhelyekrıl, szikes területekrıl és a szentkirályi régészeti
lelıhelyrıl (Sümegi et al. 2012).
3. ábra: Szentkirály pollenanalízise (Sümegi et al. 2002.)
4. ábra: Magyar szarvasmarha hajtó utak a török korban (Paládi-Kovács, 2010 nyomán).
5. ábra: Szentkirály 108. Objektum primigenius típusú szarvasmarha koponyája
6. ábra: Szentkirály 108. Objektum primigenius típusú szarvasmarha állkapcsa
7. ábra: Fás szárú pollenek arányának változása az elmúlt 50 ezer évben a Kárpát –
medence centrumában (Sümegi 2012. .)
8. ábra: Szarvalakulások (Tormay 1877. 36.)
9. ábra: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum szürke marha koponyagyőjteménye
10. ábra: Szürke marhák a közvágóhídon Pesten. 1874. fametszet, kép az
Illustrierte Zeitungból
11. ábra: 19. század végi, 20. század eleji szürke marha ökör koponya
12. ábra: 19. század végi magyar szürke marha ökör koponyatetı
13. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei frontalis nézetbıl (norma frontalis)
14. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei lateralis nézetbıl (norma lateralis)
15. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei basalis nézetbıl (norma basalis)
16. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei occipitalis nézetbıl (norma occipitalis)
17. ábra: Szarvasmarhafélék állkapocsméretei lateralis nézetbıl (norma lateralis)
18. ábra: Koponyaformák
19. ábra: Kifejlett bikák trapezoid formájú koponyája
20. ábra: Fiatal bika ék alakú koponyája
21. ábra: A fejél különbözı formái (felülnézet)
22. ábra: Egyenes fejél
23. ábra: Homorú fejél
24. ábra: Boltozatos, egycsúcsú fejél
25. ábra: Boltozatos, kétcsúcsú fejél
26. ábra: Halántékárok élt képzı csontléce
27. ábra: Halántékárok lekerekített csontléce
28. ábra: Lapos koponyatetı
29. ábra: Dudor a koponyatetın
30. ábra: Domború homlokcsonti varrat
31. ábra: Tarajos, majd homorú homlokcsonti varrat
32. ábra: A fejél különbözı formái (hátulnézetbıl)
33. ábra: Kosszerő homlokcsont
34. ábra: Összetartó szemgödör fölötti barázda
35. ábra: Tölcsér alakú szemgödör fölötti barázda
36. ábra: Lefelé keskenyedı szemüregi perem
37. ábra: Lefelé szélesedı szemüregi perem
38. ábra: A járomcsont frontalis vonala
39. ábra: A könnycsont formái
40. ábra: Párhuzamos szárú könnycsont
41. ábra: A könnycsont és az orrcsont találkozásánál kialakuló lyuk
42. ábra: A Nasion (N) helyzete
43. ábra: Középsı állássú Nasion, középen, több pontból induló orrcsont
44. ábra: Oralis Állású Nasion (N)
45. ábra: Az orrcsont felsı végének illeszkedései
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46. ábra: belsı illeszkedéső
47. ábra: roved, vastag orrcsont
48. ábra: Az orrcsont alsó végének formái
49. ábra: Az állcsont befőzıdésének alakja
50. ábra: Az arclécek formái
51. ábra: Az állközötti csont fogmedri szélének formái
52. ábra: Hosszú orri nyúlvány
53. ábra: Közepes orri nyúlvány
54. ábra: Rövid orri nyúlvány
55. ábra: A koponya homlokprofilvonala
56. ábra: Egyenes homlokprofil
57. ábra: Lejtıs homlokprofil
58. ábra: Domború homlokprofil
59. ábra: A tarkói profil formái
60. ábra: Mély tarkói profil
61. ábra: Sekélyebb tarkói profil
62. ábra: A szemüreg formái
63. ábra: Szögletes szemüreg
64. ábra: Ovális szemüreg
65. ábra: Tojásdad szemüreg
66. ábra: Kör alakú szemüreg
67. ábra: A könnycsont szemüregi peremének formái
68. ábra: A dorsalis tarkóvonal alakulása
69. ábra: Búbos dorsalis tarkóvonal, félköríves, karcsú lateralis tarkói profil
70. ábra: Egyenes dorsalis tarkóvonal, félköríves, széles lateralis tarkói profil
71. ábra: Homorú dorsalis tarkóvonal, háromszög alakú, karcsú lateralis tarkói profil
72. ábra: A hortyogó szélének formái
73. ábra: A szájpadlási árok helyzete
74. ábra: Ívelt fogsorív
75. ábra: Párhuzamos fogsorív (P1 befelé hajlik)
76. ábra: Párhuzamos fogsorív (P1-2 befelé hajlik)
77. ábra: Egy ponton álló állkapocs
78. ábra: Két ponton álló állkapocs
79. ábra: A hollócsırnyúlvány alakulásai
80. ábra: Csúcsban végzıdı hollócsırnyúlvány
81. ábra: Félköríves hollócsırnyúlvány
82. ábra: A négy fı szarvasmarhatípus állkapcsának méretarányai
83. ábra: İstulok koponya a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban (frontalis nézet)
84. ábra: İstulok koponya a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban (lateralis nézet)
85. ábra: A fıkomponens elemzés kapott szórásdiagramja
86. ábra: A kapott CVA elemzés szórásdiagramja tehenek,bikák és ökrök között
87. ábra: A kapott CVA elemzés szórásdiagramja tehenek és ökrök között
88. ábra: A szürkemarha-koponyák frontalis hossza
89. ábra:A szürkemarha -koponyák frontalis és a condylo-basalis hosszának
allometrikus diagramja
90. ábra: A szürkemarha-koponyák condylo-basalis hossza
91. ábra: A szürkemarha-koponyák basalis hossza
92. ábra: A szürkemarha-arckoponyák hossza
93. ábra: A szürkemarha-koponyák homlok és orrcsontjának együttes hossza
94. ábra: A szürkemarha-agykoponyák basalis hossza
95. ábra: A szürkemarha-koponyák dentalis szájpadláshossza
96. ábra: A szürkemarha-koponyák medialis szájpadláshossza
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97. ábra: A szürkemarha-koponyák molaris fogsorának hossza
98. ábra: A szürkemarha-koponyák premolaris fogsorának hossza
99. ábra: A szürkemarha-koponyák nyakszirti régiójának legnagyobb szélessége
100. ábra A szürkemarha-koponyák nyakszirti régió magasságának és szélességének
viszonya
101. ábra: A szürkemarha-koponyák condylus occipitalisainak szélessége
102. ábra: A szürkemarha-koponyák nyakszirti régiójának legkisebb szélessége
103. ábra: A szürkemarha-koponyák fejélének legkisebb szélessége
104. ábra: A szürkemarha-koponyák homlokcsontjának karcsúsága
105. ábra: A szürkemarha-koponyák homlokcsontjának legkisebb szélessége
106. ábra: A szürkemarha-arckoponyák legnagyobb szélessége
107. ábra: A szürkemarha-koponyák orrcsontjának legnagyobb szélessége
108. ábra: A szürkemarha-koponyák állközötti csontjának legnagyobb szélessége
109. ábra: A szürkemarha-koponyák járomívének legnagyobb szélessége
110. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének körmérete
111. ábra: A szarvcsap vastagságának és szélességének viszonya
112. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének szélessége
113. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének vastagsága
114. ábra: A szürkemarha-szarvcsapok legnagyobb hossza
115. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvának (tülök) legnagyobb hossza
116. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének oralis távolsága
117. ábra: A szürkemarha-koponyák állközötti csontjának legkisebb szélessége
118. ábra: A homlokcsont és az orrcsont együttes hossza
119. ábra: A koponya condylo-basalis hossza
120. ábra: A homlokcsont karcsúsága
121. ábra: A homlokcsont legnagyobb szélessége
122. ábra: A homlokcsont legkisebb szélessége
123. ábra: A járomív legnagyobb szélessége
124. ábra: Az arckoponya legnagyobb szélessége
125. ábra: Az állközötti csontok legnagyobb szélessége
126. ábra: A nyakszirti régió legnagyobb szélessége
127. ábra: A szájpadlás medialis hossza
128. ábra: A nyakszirti régió legkisebb szélessége
129. ábra: Az állcsont szájpadlási nyúlványának és az állközötti csontnak az együttes
hossza
130. ábra: A szarvcsap legnagyobb hossza
131. ábra: A szarv (tülök) legnagyobb hossza
132. ábra: A szarvcsap tövének körmérete
133. ábra: A zápfogsor hossza
134. ábra: A premolaris fogsor hossza
135. ábra. A molaris fogsor hossza
136. ábra: A homlok legnagyobb median-sagittalis szélessége
137. ábra: A fejél szélessége
138. ábra: A koponya legnagyobb frontalis hossza
139. ábra: A szájpadláscsont mediális hossza
140. ábra: A szájpadlás dentális hossza
141. ábra: A szarvcsap tövének legnagyobb szélessége
142. ábra: A szarvcsap tövének legnagyobb vastagsága
143. ábra: Az agykoponya basalis hossza
144. ábra: A szemüreg vertikalis belsı magassága
145. ábra: Az orrcsont hossza
146. ábra: Cluster diagram
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17.2. Táblázatjegyzék
1. táblázat: Szentkirály 108. objektumának primigenius típusú koponyájának méretei
(mm)
2. táblázat: A magyar szürke tehenek, a primigenius típusú tehenek és a Szentkirály 108.
objektumának koponya idexei
3. táblázat: A 108. objektum primigenius koponyájának állkapocsméretei
4. táblázat. Tormay Béla szürkemarha-koponyaméretei (mm)
5. táblázat. A szarvasmarhaféléknél használt Driesch/Duerst-féle koponyamérıpontok
elnevezései
6. táblázat: A szarvasmarhaféléknél használt Driesch–Duerst-féle koponyaméretek
elnevezései
7.
táblázat:
A
szarvasmarhaféléknél
használt
Driesch/Duerst-féle
állkapocsmérıpontok elnevezései
8. táblázat: A szarvasmarhaféléknél használt Driesch/Duerst-féle állkapocsméretek
elnevezései
9. táblázat: A magyar szürke marha és a négy fı szarvasmarhatípus koponyáinak relatív
méretei (Wilckens 1885a. 60., 4. táblázat)
10. táblázat: Az 1960–1970-es évek magyar szürkemarha-koponyaméreteinek
átlagértékei (mm)
11. táblázat. Magyar szürke marha állkapocsméreteinek átlagértékei
12. táblázat: A magyar szürke marha az ıstulok és a négy fı szarvasmarhatípus
állkapcsának abszolút és relatív méretei
13. táblázat: A magyarországi ıstulokkoponyák méretei
14. táblázat: Középkori ıstulok szarvcsapméretek Zalavárról
15. táblázat: İstulok- és magyarszürke-koponyák indexeinek mérettartományai
16. táblázat: 19. század végi (Bohlken 1962. 13. és 14. táblázat) és 20. század eleji
magyar szürkemarha-koponyák méretarányai a koponya basalis hosszának arányában
17 táblázat: 19. század végi, 20. század eleji magyar szürke marha tehenek és ökrök
koponyaméretei (mm) a MMM-ban
18. táblázat: Vörös István-féle 19. századi szürke marha ökrök szarvcsap- és
szarvméretei (mm) (Vörös 2004. 2. táblázat)
19. táblázat: A magyar szürke marha Tormay Béla*, Reményi K. András és Kırösi
Andrea** által felvett koponyaméretei (mm)
20. táblázat: A PCA elemzés fıkomponenssúlyai
21. táblázat: Variancia analízis a legfontosabb koponyaméretekre
22. táblázat: A legfontosabb koponyaméretek 2-mintás t-próbája
23. táblázat: A magyar szürke marha koponyák megoszlása adatolt és becsült életkorok
alapján
24. táblázat: A szürke marha tehenek legfontosabb koponyaméretének változása az
életkor függvényében a linearis regresszió függvény alapján
25. táblázat: Magyar szürke marha bikák és ıstulkok koponyaméretei (mm)
26. táblázat: Magyar szürke marha ökrök koponyaméretei (mm)
27. táblázat: Magyar szürke marha tehenek koponyaméretei (mm)
28.táblázat: Magyar szürke marha bikák és egy ıstulok-visszatenyésztési kísérlet
állkapocsméretei (mm)
29 táblázat: Magyar szürke marha ökrök állkapocsméretei (mm)
30 táblázat. Magyar szürke marha tehenek állkapocsméretei (mm)
31 táblázat. A kötetben felhasznált magyar szürkemarha-maradványok megnevezése és
leltári száma a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban
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17.3. Ábrák:

1.ábra: Magyar szürke bika

+ Szentkirály

2. ábra: Térkép pollen lelıhelyekrıl, szikes területekrıl [1 = Nagyiván,
Kunkápolnás, 2 = Zám, Halasfenék, 3 = Máta, Pap-ere, 4 = Hortobágy, Fecskerét, 5=
Kolon-tó, 6 = Ecsegfalva, Kiritó, 7 = Kardoskút, Fehér-tó, 8= Maroslele – Pana,
9=Hajós, 10=Kelemér, Kis-Mohos, 11=Kelemér, Nagy-Mohos, 12=Bátorliget,
13=Csaroda, Nyíres-tó, 14=Tiszadob, Sarlóhát, 15=Nagybárkány, Nádas-tó, 16=Sirok,
Nyírjes-tó, (rózsaszín = alkáli sós talaj)(Sumegi et al 2012.)]

134

3. ábra: Szentkirály, középkori lelıhely pollenanalízise (Sumegi et al. 2002)

4. ábra: Magyarország marhaexportja a 16. században (Glatz 2003.)
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5. ábra: Szentkirály, 108. objektum primigenius típusú koponyája 3 nézetbıl
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6. ábra: Szentkirály, 108. objektum primigenius típusú koponya állkapcsa

7. ábra: Fás szárú pollenek arányának változása az elmúlt 50 ezer évben a Kárpát –
medence centrumában. (Sumegi et al 2012.)
AP = Arbor Pollen, 1 = Nagyiván, Kunkápolnás, 2 = Zám, Halasfenék, 3 = Máta, Papere, 4 = Hortobágy, Fecskerét, 5= Kolon-tó, 6 = Ecsegfalva, Kiritó, 7 = Kardoskút,
Fehér-tó, 8= Maroslele – Pana, 9=Hajós, 10=Kelemér, Kis-Mohos, 11=Kelemér,
Nagy-Mohos, 12=Bátorliget, 13=Csaroda, Nyíres-tó, 14=Tiszadob, Sarlóhát,
15=Nagybárkány, Nádas-tó, 16=Sirok, Nyírjes-tó,
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8. ábra: Szarvalakulások (Tormay 1877. 36.)

9. ábra: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum szürkemarha-koponyagyőjteménye
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10. ábra: Szürke marhák a közvágóhídon Pesten. 1874. fametszet, kép az Illustrierte Zeitungból (a kép eredetije a
(Ferencvárosi Helytörténeti Győjtemény tulajdona)
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11. ábra: 19. század végi, 20. század eleji szürke marha ökör koponya

12. ábra: 19. század végi magyar szürke marha ökör koponyatetı

13. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei frontalis nézetbıl (norma
frontalis)

14. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei lateralis nézetbıl (norma
lateralis)
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15. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei basalis nézetbıl (norma basalis)

16. ábra: Szarvasmarhafélék koponyaméretei occipitalis nézetbıl (norma
occipitalis)
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17. ábra: Szarvasmarhafélék állkapocsméretei lateralis nézetbıl (norma
lateralis)

18/1. pentagonoid
koponya

18/2. trapezoid
koponya

18/3. ék alakú
koponya

18. ábra: Koponyaformák
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19. ábra: Kifejlett bikák trapezoid koponyája
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20. ábra: Fiatal bika ék alakú koponyája

21/1. egyenes
fejél

21/3. boltozatos
egycsúcsú fejél

21/2. homorú
fejél

21/3. boltozatos
kétcsúcsú fejél

21. ábra: A fejél különbözı formái
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22. ábra: Egyenes fejél

23. ábra: Homorú fejél

24. ábra: Boltozatos, egycsúcsú fejél

25. ábra: Boltozatos, kétcsúcsú fejél

26. ábra: Halántékárok élt képzı csontléce

27. ábra: Halántékárok lekerekített csontléce

28. ábra: Lapos koponyatetı

29. ábra: Dudor a koponyatetın
146

30. ábra: Domború homlokcsonti varrat . á31. ábra: Tarajos, majd homorú homlokcsonti
vavarrat

32/1. búbos

32/3. homorú

32. ábra: A fejél különbözı formái (hátulnézetbıl)

32/2. lapos

32/4. tarajos

33. ábra: Kosszerő homlokcsont

34. ábra: Összetartó szemgödör fölötti
barázda

35. ábra: Tölcsér alakú szemgödör fölötti barázda
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36. ábra: Lefelé keskenyedı szemüregi perem

37. ábra: Lefelé szélesedı szemüregi perem
151

38/1. íves

38/2. szögletes

38. ábra: A járomcsont frontalis vonala

39/1. háromszög
alakú

39/2. L alakú,
párhuzamos
alakú

39/3. L alakú,
összetartó

39/4. L alakú,
széttartó

alakú

alakú

39. ábra: A könnycsont alakja
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40. ábra: Párhuzamos alsó szárú

41. ábra: Aszimmetrikus és tág lyuk a

könnycsont, az orrcsontnál lyukkal

könnycsont és az orrcsont találkozásánál

42/1. aboralis
állású

42/2. közepes
állású

42/3. oralis
állású

42. ábra: A Nasion (N) helyzete
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43. ábra: Középsı állású Nasion, (N) belsı,
több pontból induló orrcsont

44. ábra: Oralis állású Nasion (N), külsı,
egy pontból induló orrcsont

os frontale felıli vége

45/1. belsı
illeszkedéső,
egycsúcsú

45/2. belsı
illeszkedéső,
széles varratú

45/3. külsı
illeszkedéső,
egycsúcsú

45/4. külsı
illeszkedéső,
széles varratú

45. ábra: Az orrcsont felsı (aboralis) végének illeszkedései
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46. ábra: Belsı, széles illeszkedéső orrcsont

47. ábra: Rövid, vastag orrcsont

os frontale felıli vége

48/1. azonos 48/2. hosszabb
hosszúságú
medialis orri
orri
nyúlvány
nyúlványok

48/3.
csökevényes
lateralis orri
nyúlvány

48/4. hosszabb
lateralis orri
nyúlvány

48/5.
csökevényes
medialis orri
nyúlvány

48. ábra: Az orrcsont alsó (oralis) végének formái
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49/1.szögletes

49/2. szőkülı

49. ábra: Az állcsont befőzıdésének formája (szaggatott nyíl)

50/1. összetartó

50/2. párhuzamos

50/3. homorú

50. ábra: Az arclécek formái
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51/1. köríves,
széles

51/2. egyenes,
széles

51/3. köríves,
keskeny

51. ábra: Az állközötti csont fogmedri szélének formái

52. ábra: Hosszú orri nyúlvány

53. ábra: Közepes orri nyúlvány
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54. ábra: Rövid orri nyúlvány
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55/1. egyenes homlokprofil,
hosszú orri nyúlvány

55/2. lejtıs homlokprofil,
közepes orri nyúlvány

55/3. domború homlokprofil,
rövid orri nyúlvány

55. ábra: A koponya homlokprofilvonala
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56. ábra: Egyenes homlokprofil

57. ábra: Lejtıs homlokprofil

58. ábra: Domború homlokprofil
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59. ábra: A tarkói profil formái

60. ábra: Mély tarkói profil
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61. ábra: Sekélyebb tarkói profil

62/1. szögletes orbita,
széles, háromszögő
perem

62/3. kör alakú
orbita, széles,
téglalap alakú
perem

62/2. tojásdad orbita,
keskeny, háromszögő
perem

62/4. ovális orbita,
keskeny, téglalap
alakú perem

62. ábra: A szemüreg formái
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63. ábra: Szögletes szemüreg,
széles, téglalap alakú perem

64. ábra: Tojásdad szemüreg,
keskeny, téglalap alakú perem

65. ábra: Ovális szemüreg,
keskeny háromszög alakú perem

66. ábra: Kerek szemüreg, széles
háromszög alakú perem

67. ábra: A könnycsont szemüregi peremének formái

163

68/1. búbos fejél,
karcsú halántékárok

68/2. egyenes fejél,
háromszög alakú tarkói vonal

68/3. homorú fejél,
széles halántékárok

68/4. tarajos fejél,
félköríves tarkói vonal

68. ábra: A dorsalis tarkóvonal és a halántékárok alakulásai

69. ábra: Búbos dorsalis tarkóvonal,
félköríves, karcsú lateralis tarkói profil

70. ábra: egyenes dorsalis tarkóvonal, félköríves
lateralis tarkói profil lateralis tarkói profil
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71. ábra: Homorú dorsalis tarkóvonal,
háromszög alakú, karcsú lateralis tarkói profil

72/1. hárombúbú
hortyogó

72/2. kétbúbú
hortyogó

72/3. egybúbú
hortyogó

72. ábra: A hortyogó szélének formái

73/1. aboralis
állású

73/2. közepes
állású

73/3. oralis
állású

73. ábra: A szájpadlási árok helyzete
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74. ábra: Ívelt fogsorív

75. ábra: Párhuzamos fogsorív (P1 befelé hajlik)

76. ábra: Párhuzamos fogsorív (P1-2 befelé hajlik)
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77. ábra: Egy ponton álló állkapocs

78. ábra: Két ponton álló állkapocs
167

79/1. csúcsban végzıdı

79/2. csúcsban végzıdı

79/3. félköríves

79. ábra: A hollócsırnyúlvány alakulásai

80. ábra: Csúcsban végzıdı hollócsırnyúlvány

81. ábra: Félköríves hollócsırnyúlvány
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82. ábra: A négy fı szarvasmarhatípus állkapcsának méretarányai (Wilckens 1885b. 2.
táblázat)

83. ábra: İstulokkoponya a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban (frontalis nézet)
169

84. ábra: İstulokkoponya a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban (lateralis nézet)

17.3.1. Nemek szerinti diagramok

85. ábra: A fıkomponens-elemzés kapott szórásdiagramja
170

86. ábra: A kapott CVA elemzés szórásdiagramja ökrök és tehenek között

87. ábra: A kapott CVA elemzés szórásdiagramja bikák, tehenek és ökrök között
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A koponya frontalis hossza [A-P (1)]
600

méretek (mm)

580
560

bikák 20. sz.

540

ökrök 19. sz.

520

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

500

tehenek 20. sz.

480
460
440
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

88. ábra: A szürkemarha-koponyák frontalis hossza

A koponya frontalis és condylo-basalis hosszának viszonya (1/2)

condylo-basalis hossz (mm)

550
530
510

bikák
ökrök

490

tehenek

470
450
430
450

470

490

510

530

550

570

frontalis hossz (mm)

89. ábra:A szürkemarha -koponyák frontalis és a condylo-basalis hosszának allometrikus
diagramja
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A koponya condylo-basalis hossza (2)
560
540
méretek (mm)

bikák 20. sz.

520

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

500

tehenek 19. sz.

480

tehenek 20. sz.

460
440
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

90. ábra: A szürkemarha-koponyák condylo-basalis hossza

A koponya basalis hossza [B-P (3)]
530

méretek (mm)

510
bikák 20. sz.

490

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

470

tehenek 19. sz.

450

tehenek 20. sz.

430
410
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

91. ábra: A szürkemarha-koponyák basalis hossza
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Az arckoponya hossza [N-P (7)]

méretek (mm)

320
310
300
290
280

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

270
260

ökrök 20. sz.

250
240
230
220

tehenek 20. sz.

tehenek 19. sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

92. ábra: A szürkemarha-arckoponyák hossza

A homlok és az orrcsont együttes hossza [A-Rh (10)]
490
470
méretek (mm)

bikák 20. sz.

450

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

430

tehenek 19. sz.

410

tehenek 20. sz.

390
370
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

93. ábra: A szürkemarha-koponyák homlok és orrcsontjának együttes hossza
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Az agykoponya basalis hossza [B-St (14)]
290
270
méretek (mm)

250

bikák 20. sz.

230

ökrök 19. sz.

210

ökrök 20. sz.

190

tehenek 19. sz.

170

tehenek 20. sz.

150
130
110
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

94. ábra: A szürkemarha-agykoponyák basalis hossza

A szájpadlás dentalis hossza [P-Pd (17)]
300
290
méretek (mm)

bikák 20. sz.

280

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

270

tehenek 19. sz.

260

tehenek 20. sz.

250
240
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

95. ábra: A szürkemarha-koponyák dentalis szájpadláshossza
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A szájpadlás medialis hossza [P-St (17a)]
320

méretek (mm)

310
bikák 20. sz.

300

ökrök 19. sz.

290

ökrök 20. sz.

280

tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

270
260
250
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

96. ábra: A szürkemarha-koponyák medialis szájpadláshossza

1

3

A zápfogsor hossza [P -M (20)]
160
150
méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

140

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

130

tehenek 20. sz.

120
110
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

97. ábra: A szürkemarha-koponyák molaris fogsorának hossza
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A premolaris fogsor hossza [P

1-3

(22)]

65
60
méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

55

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

50

tehenek 20. sz.

45
40
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

98. ábra: A szürkemarha-koponyák premolaris fogsorának hossza

A nyakszirti régió legnagyobb szélessége [Ot-Ot (25)]
300
280
méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

260

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

240

tehenek 20. sz.

220
200
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

99. ábra: A szürkemarha-koponyák nyakszirti régiójának legnagyobb szélessége
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A nyakszirti régió szélességének és magasságának viszonya (25/40)

nyakszirt magassága (mm)

220
200
180

bikák
ökrök

160

tehenek

140
120
100
200

220

240

260

280

300

nyakszirt szélessége (mm)

100. ábra A szürkemarha-koponyák nyakszirti régió magasságának és szélességének viszonya

A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége [c-c (26)]
140
130
méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

120

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

110

tehenek 20. sz.

100
90
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

101. ábra: A szürkemarha-koponyák condylus occipitalisainak szélessége
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A nyakszirti régió legkisebb szélessége [Osp-Osp (30)]
220
200
méretek (mm)

bikák 20. sz.

180

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

160

tehenek 19. sz.

140

tehenek 20. sz.

120
100
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

102. ábra: A szürkemarha-koponyák nyakszirti régiójának legkisebb szélessége

A fejél szélessége (31)

méretek (mm)

200
190
180
bikák 20. sz.

170
160

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

150
140
130
120
110
100

tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

103. ábra: A szürkemarha-koponyák fejélének legkisebb szélessége
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A homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)]
235

méretek (mm)

225
215

bikák 20. sz.

205

ökrök 19. sz.

195

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

185

tehenek 20. sz.

175
165
155
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

104. ábra: A szürkemarha-koponyák homlokcsontjának karcsúsága

A homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)]
280

méretek (mm)

270
260

bikák 20. sz.

250

ökrök 19. sz.

240

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

230

tehenek 20. sz.

220
210
200
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

105. ábra: A szürkemarha-koponyák homlokcsontjának legkisebb szélessége
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Az arckoponya legnagyobb szélessége [M-M (35)]
195
185
méretek (mm)

bikák 20. sz.

175

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

165

tehenek 19. sz.

155

tehenek 20. sz.

145
135
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

106. ábra: A szürkemarha-arckoponyák legnagyobb szélessége

Az orrcsontok legnagyobb szélessége [Fo-Fo (36)]
90
80
méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

70

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

60

tehenek 20. sz.

50
40
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

107. ábra: A szürkemarha-koponyák orrcsontjának legnagyobb szélessége
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Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
115

méretek (mm)

110
105

bikák 20. sz.

100

ökrök 19. sz.

95

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

90

tehenek 20. sz.

85
80
75
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

108. ábra: A szürkemarha-koponyák állközötti csontjának legnagyobb szélessége

A járomív legnagyobb szélessége [Zy-Zy (39)]
270

méretek (mm)

260
250

bikák 20. sz.

240

ökrök 19. sz.

230

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

220

tehenek 20. sz.

210
200
190
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

109. ábra: A szürkemarha-koponyák járomívének legnagyobb szélessége
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méretek (mm)

A szarvcsap tövének körmérete (44)
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

110. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének körmérete

A szarvcsap vastagságának és szélességének viszonya (45/46)

szarvcsap vastagsága (mm)

150
130
110

bikák
ökrök
tehenek

90
70
50
30
50

70

90

110

130

szarvcsap szélessége (mm)

111. ábra: A szarvcsap vastagságának és szélességének viszonya

183

A szarvcsap tövének szélessége (45)
130
120
méretek (mm)

110

bikák 20. sz.

100

ökrök 19. sz.

90

ökrök 20. sz.

80

tehenek 19. sz.

70

tehenek 20. sz.

60
50
40
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

112. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének szélessége

A szarvcsap tövének vastagsága (46)
125
méretek (mm)

bikák 20. sz.

105

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

85

tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

65
45
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

113. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének vastagsága
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méretek (mm)

A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
820
770
720
670
620
570
520

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

470
420
370
320
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

114. ábra: A szürkemarha-szarvcsapok legnagyobb hossza

A szarv legnagyobb hossza (47a)

méretek (mm)

1400
1300
1200
1100
1000
900
800

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

700
600
500
400
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

115. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvának (tülök) legnagyobb hossza

185

méretek (mm)

A szarvcsaptövek oralis távolsága [co-co (48)]
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

116. ábra: A szürkemarha-koponyák szarvcsaptövének oralis távolsága

Az állközötti csont nyakának szélessége (50)
110

méretek (mm)

100

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

90

tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

80

70
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

117. ábra: A szürkemarha-koponyák állközötti csontjának legkisebb szélessége
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12.3.3. Életkor szerinti diagramok:

A homlok és az orrcsont együttes hossza [A-Rh (10)]
490

méretek (mm)

470
bikák 20. sz.

450

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

430

tehenek 19. sz.

410

tehenek 20. sz.

390
370
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

118. ábra: A homlokcsont és az orrcsont együttes hossza

A koponya condylo-basalis hossza (2)
560

méretek (mm)

540
bikák 20. sz.

520

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

500

tehenek 19. sz.

480

tehenek 20. sz.

460
440
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

119. ábra: A koponya condylo-basalis hossza
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A homlokcsont karcsúsága [fs-fs (32)]
235

méretek (mm)

225
215

bikák 20. sz.

205

ökrök 19. sz.

195

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

185

tehenek 20. sz.

175
165
155
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

120. ábra: A homlokcsont karcsúsága

A homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect (33)]
280

méretek (mm)

270
260

bikák 20. sz.

250

ökrök 19. sz.

240

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

230

tehenek 20. sz.

220
210
200
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

121. ábra: A homlokcsont legnagyobb szélessége
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A homlokcsont legkisebb szélessége [Ent-Ent (34)]
235
225

méretek (mm)

215

bikák 20. sz.

205

ökrök 19. sz.

195

ökrök 20. sz.

185

tehenek 19. sz.

175

tehenek 20. sz.

165
155
145
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

122. ábra: A homlokcsont legkisebb szélessége

A járomív legnagyobb szélessége [Zy-Zy (39)]
270

méretek (mm)

260
250

bikák 20. sz.

240

ökrök 19. sz.

230

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

220

tehenek 20. sz.

210
200
190
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

123. ábra: A járomív legnagyobb szélessége
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Az arckoponya legnagyobb szélessége [M-M (35)]
195
185

méretek (mm)

bikák 20. sz.

175

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

165

tehenek 19. sz.

155

tehenek 20. sz.

145
135
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

124. ábra: Az arckoponya legnagyobb szélessége

Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
115

méretek (mm)

110
105

bikák 20. sz.

100

ökrök 19. sz.

95

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

90

tehenek 20. sz.

85
80
75
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

125. ábra: Az állközötti csontok legnagyobb szélessége
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A nyakszirti régió legnagyobb szélessége [Ot-Ot (25)]
300
280

méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

260

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

240

tehenek 20. sz.

220
200
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

126. ábra: A nyakszirti régió legnagyobb szélessége

A nyakszirti régió legkisebb szélessége [Osp-Osp (30)]
220
200

méretek (mm)

bikák 20. sz.

180

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

160

tehenek 19. sz.

140

tehenek 20. sz.

120
100
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

127. ábra: A nyakszirti régió legkisebb szélessége
191

A szájpadlás medialis hossza [P-St (17a)]
320

méretek (mm)

310
bikák 20. sz.

300

ökrök 19. sz.

290
280

ökrök 20. sz.

270

tehenek 19.
sz.
tehenek 20.
sz.

260
250
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

128. ábra: A szájpadlás medialis hossza

192

Az állcsont szájpadlási nyúlványának és az állközötti csontnak az
együttes hossza [P-Po (18)]
250

bikák 20. sz.

méretek (mm)

240
230

ökrök 19. sz.

220

ökrök 20. sz.

210

tehenek 19.
sz.
tehenek 20.
sz.

200
190
180
170
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

129. ábra: Az állcsont szájpadlási nyúlványának és az állközötti csontnak az együttes hossza

méretek (mm)

A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
820
770
720
670
620
570
520
470
420
370
320

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

130. ábra: A szarvcsap legnagyobb hossza

193

méretek (mm)

A szarv (tülök) legnagyobb hossza (47a)
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19.
sz.
tehenek 20.
sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

131. ábra: A szarv legnagyobb hossza

méretek (mm)

A szarvcsaptövének körmérete (44)
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

132. ábra: A szarvcsap tövének körmérete

194

A zápfogsor hossza [P1-M3 (20)]
160
150

méretek (mm)

bikák 20. sz.

140

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

130

tehenek 19. sz.

120

tehenek 20. sz.

110
100
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

133. ábra: A zápfogsor hossza

A premolaris fogsor hossza [P1-3 (22)]
65
60

méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

55

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

50

tehenek 20. sz.

45
40
0
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6
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16
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életkor (év)

134. ábra: A premolaris fogsor hossza

195

A molaris fogsor hossza [M1-3 (21)]
95

méretek (mm)

bikák 20. sz.

85

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

75

tehenek 20. sz.

65
0

2

4

6

8
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12

14

16

18

életkor (év)

135. ábra. A molaris fogsor hossza

A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza [A-N (8)]
290
bikák 20. sz.

méretek (mm)

270

ökrök 19. sz.

250

ökrök 20. sz.
tehenek 19.
sz.
tehenek
20.sz.

230
210
190
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

136. ábra: A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza

196

méretek (mm)

A fejél szélessége (31)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
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bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.
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életkor (év)

137. ábra: A fejél szélessége

A koponya legnagyobb frontalis hossza [A-P (1)]
600

méretek (mm)

580
560

bikák 20.sz.

540

ökrök 19. sz.

520

ökrök 20. sz.

500

tehenek 19.
sz.
tehenek 20.
sz.

480
460
440
0
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4

6

8

10
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14

16
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életkor (év)

138. ábra: A koponya legnagyobb frontalis hossza

197

A szájpadláscsont medialis hossza [Po-St (18a)]
100

méretek (mm)

90

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

80

tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.
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4
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8
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12
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életkor (év)

139. ábra: A szájpadláscsont mediális hossza

A szájpadlás dentalis hossza [P-Pd (17)]
300
290

méretek (mm)

bikák 20. sz.

280

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

270

tehenek 19. sz.

260

tehenek 20. sz.
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240
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életkor (év)

140. ábra: A szájpadlás dentális hossza

198

A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
120

bikák 20. sz.

méretek (mm)

110

ökrök 19. sz.

100

ökrök 20. sz.

90

tehenek 19.
sz.
tehenek 20.
sz.
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60
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0
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8
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16
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életkor (év)

141. ábra: A szarvcsaptı legnagyobb szélessége

A szarvcsap tövének vastagsága (46)
125

méretek (mm)

bikák 20. sz.

105

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.

85

tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.

65
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életkor (év)

142. ábra: A szarvcsap tövének vastagsága

199

Az agykoponya basalis hossza [B-St (14)]
290
270
250

bikák 20. sz.

230

)
m 210
m
(
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m

ökrök 19. sz.
ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.
tehenek 20. sz.
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életkor (év)

143. ábra: Az agykoponya basalis hossza

A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
80
75

méretek (mm)

bikák 20. sz.
ökrök 19. sz.

70

ökrök 20. sz.
tehenek 19. sz.

65

tehenek 20. sz.
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életkor (év)

144. ábra: A szemüreg vertikalis belsı magassága

200

Az orrcsont hossza [N-Rh (12)]
220
210

méretek (mm)

200

bikák 20. sz.

190

ökrök 19. sz.

180

ökrök 20. sz.

170

tehenek 19. sz.
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tehenek 20. sz.

150
140
130
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

életkor (év)

145. ábra: Az orrcsont hossza

Clusterdiagram feloldása:
1
2: Buda nevő bika
3: Fiatal bika
4: Morgó nevő bika
5: Tatár nevő bika
6: Csordás nevő bika
7–37: Ökrök
38–102: Tehenek
48: Kunmadarasi tehén
49: Kunmadarasi tehén
52: Izsáki tehén
58: Izsáki tehén
59: Izsáki tehén
63: Izsáki tehén
103–112: Ismeretlen nemő koponyák
111–112: Kiskunsági ismeretlen nemőek
114: „Visszatenyésztett ıstulok”
117–118: Kiskunsági tehenek

201

202

146. ábra: Cluster diagram
11 00 45
1
11 000 128
8 19 0 3
1995007
998766
110163
33 116
8
5
82
989 174
99 23
8843 8 8
100 31
34
31 21 03 0
99
91 80 9
1 11 17 8
115
17 111
43
4 5 1 29
12846
2
13 97
122557
6 19 6
467765
81
7 29 2 1
6
61 73
3
5
7
77
73625 4
3 48 0
777 421
58070 3
4 314 92
14142
6
8
4 94 8
10
526 2 9
2
121138
6555
6
7 38 62 0
24
1
7
0
56 40
5 462 64
556313
57
556891

114
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17.4. Táblázatok
1. Táblázat: Szentkirály 108. objektumának primigenius típusú koponyájának méretei (mm)
Méretek megnevezése

magyar szürke tehenek
db
átlag szélsıértékek

A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
47
A koponya legnagyobb condylo-basalis
hossza (2)
47
A koponya basalis hossza (3)
46
Az arckoponya hossza (7)
47
A homlok median-sagittalis hossza (8)
49
A homlok és az orrcsont együttes hossza
(10)
45
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
46
Az orrcsont hossza (12)
45
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
58
Az agykoponya basalis hossza (14)
45
A pofa lateralis hossza (16)
45
A szájpadlás dentalis hossza (17)
46
A szájpadlás legnagy. medialis hossza (17a)
47
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
47
A molaris fogsor hossza (P1-3) (21)
47
1-3
A premolaris fogsor hossza (M ) (22)
43
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
49
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
49
A nyakszirti régió legnagy. szélessége (25) 47
A condylus occipitalisok szélessége (26)
48
A torkolati nyúlványok szélessége (27)
48
Az öreglyuk szélessége (28)
47
Az öreglyuk magassága (29)
46
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
72
A homlokcsont karcsúsága (32)
67
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
49
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
46
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
45
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
44
Az állközötti csontok szélessége (37)
44
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
47
A nyakszirti régió magassága (40)
46
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
47
A könnycsont dorsalis hossza (49)
45
Az állközötti csont nyakának legkisebb
szélessége (50)
44

495,1
477,7
447,2
260,1
235,9
405,9
90,3
167,5
117,5
224,9
152,0
265,7
276,1
128,3
78,5
51,4
67,0
62,9
23,7
108,1
167,6
40,0
38,0
137,9
174,3
222,4
167,8
156,9
57,3
88,1
136,4
154,8
120,5
32,3

454,1-555,9
446,5-524,5

108. obj.
Abszolút
méretek
440,0*
442,0*

415-490,0
206,2-300,1
203,4-271,2
375,9-436,4

405,0
238,8
198,5
352,0

77,1-99,8
137,8-191,6
98,8-138,0
158,7-270,5
135,1-168,6
245,8-281,7
257,7-298,0
112,4-141,7
56,1-86,4
43,5-85,2
57,8-73,8
57,7-69,8
202,3-258,6
92,4-129,0
147,9-186,9
30,7-51,6
31,0-43,2
113,6-173,9
157,2-193,4
202,5-247,2
151,7-228,2
135,2-179,3
45,0-75,1
76,2-100,7
119,9-153,2
114,0-171,2
104,7-156,7
11,8-45,5
72,4-90,9

70,6
154,0
98,7
151,7
139,3
245,0
251,0
120,1
68,8
52,4
50,8
57,5
185,8
89,0
136,8
36,3
39,3
113,4
140,6
187,6
140,4
135,7
43,6
71,7
121,8
138,0
110,9
27,8
67,8

81,6
203

magyar szürke tehén
19-20.sz.
átlag
min
max

Szentkirály
108. obj.
tehén

223,9
200,8
84,3
125,3
58,0
96,4

tehén

Primigenius típus

Tarkói méretek a nyakszirtcsont kisebb magassága arányában, a nyakszirtcsont legkisebb szélessége [Osp-Osp. (30)] =100
Koponya basalis hossza (3)
324,9
365,3
281,8
389,8
313,4

Szélességi méretek a homlokcsont szélességének arányában, homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect. (33)] = 100
Szarvcsaptövek oralis távolsága (48)
98,8
86,7
Homlokcsont karcsúsága (32)
78,4
77,6
78,2
75,0
79,6
Arckoponya szélessége (35)
70,5
66,8
72,5
72,3
71,0
Nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
100,5
99,9
104,6
99,0
100,0
Nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
61,8
56,1
63,4
60,5
63,8
Fejél szélessége (31)
67,5
76,7

Hosszméretek a homlokcsont hosszának arányában, homlokcsont legnagyobb hossza [A-N. (8)] = 100
Koponya frontalis hossza (1)
209,8
223,3
205,0
221,7
Koponya basalis hossza (3)
189,5
204,0
180,7
204,0
Orrcsontok hossza (12)
71,4
67,8
70,7
77,6
Szájpadlás dentalis hossza (17)
112,6
120,9
103,9
123,4
A zápfogsor hossza (20)
54,3
55,3
52,2
60,5
Homlokcsont karcsúsága (32)
73,9
77,3
71,3
70,8

Koponyaméretek

2.táblázat: A magyar szürke tehenek, a primigenius típusú tehenek és a Szentkirály 108. objektumának koponya idexei

204

Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi szöglet együttes
hossza (5)
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza
M3 szélessége

Méretek megnevezése
min.
367,5
368,4
107,8
246,6
245,5
296
118,2
80,4
42,7
99,2
156,1
153,5
208,6
65
44,1
34,6
31,7
67,4
35,2
115,3
143,7
137,2
32,1
12,4

átlag
391,6
401,6
126,5
264,1
264,0
329,9
136,6
86,5
49,8
112,8897
182,6
173,4
236,9
77,6
53,6
40,9
50,5
77,9
40,5
139,5
171,3
163,5
37,1
15,9

362,9
151,4
98,4
56,2
125,9
208,8
191,4
265
87,6
61,5
47,2
57,3
87
46,3
162,2
189,8
188,4
41,5
18,8

max.
418
434,6
142,6
279
286,1

Magyar szürke marha tehenek

3. táblázat: A 108. objektum primigenius koponyájának állkapocsméretei

301,3
121,0
77,4
42,6
102,3
149,1
141,6
197,6
70,4
46,4
36,9

302,3
124,8
79,3
43,8
101,3
161,0
145,2
203,6
71,4
43,0
35,6

Szentkirályi koponya
állkapcsai
sin.
dext.
359,0
360,0
363,0
365,0
121,7
120,3
233,6
236,4
240,1
241,0

205

4. táblázat. Tormay Béla szürkemarha-koponyaméretei (mm)(Tormay 1877. 177.)
Méretek megnevezése
Koponya hossza, az öreglyuk hátsó szélétıl a kis
állcsontok mellsı széléhez mérve (2)*
Fejél hossza a két szarvcsap közt (31)
A homlok legkisebb átmérıje (32)
Homlokátmérı a szemboltok között (33)
A szemőr belsı szélén lévı (34)
Átmérı az orrczák között szemőr átmérı (35)
A mellsı kis állcsontok átmérıje (37)
A tarkó legnagyobb szélessége a tuberculum
praemastoideumok között (25)
A tarkó legkisebb átmérıje (30)
A tarkó terjedtsége a fejél és az öreg lyuk mellsı széle
között (41)
A homlok hossza a homlokcsontok összeérésénél (8)
Az orrcsontok hossza az összeérés vonalánál mérve
(12)
Az orrcsontok fölszínének legnagyobb szélessége
szalagmértékkel mérve (36)**
Az állkapczák szélessége az utolsó zápfog mögött
A mellsı zápfogsor hossza (22)
A hátsó zápfogsor hossza (21)
A hordász, vagyis azon köz hossza, mely az elsı zápés az utolsó metszfog közt létezik (11)

Átlagok
1 szép egyed
Bikák Tehenek Bika Tehén
456
460
453
550
186
205
236
190
172
94
254

169
195
225
160
154
90
241

206
220
254
210
188
99
270

185
203
224
154
155
86
245

182
132

168
114

207
140

180
116

244
180

237
193

252
171

236
174

94

92

96

98

119
122
128
115

117
125
139
128

118
132
136
110

125
131
143
129

* zárójelben a méretfelvételnek megfelelı Driesch-féle méretszámokat jelöltem
** Driesch-Duersttıl eltérı módszerrel mérve
5. táblázat. A szarvasmarhaféléknél használt Driesch/Duerst-féle koponyamérıpontok
elnevezései
Koponyamérıpontok
Jele
Elnevezése
Meghatározása
Felülnézet (norma verticalis)
A/Op
Akrokranion/
a koponyatetı aboralis median-sagittalis pontja**
Opisthokranion
Br*
Bregma
a korona- és a homlokcsonti varrat metszéspontja
Co*
Cornorale
a szarvcsap koronájának oralis pontja**
Ect
Ectorbitale
a homlokcsont legszélesebb pontja a szemüreg
mögött
Ent
Entorbitale
a szemüreg medialis pontja (szemzug), mely az élı
állat belsı szemszögével egyezik meg
Fl*
Frontolacrimale
a homlokcsont lateralis elıre ugró pontja a
frontolacrimalis varraton
Fo*
Frontorale
a homlokcsont nasofrontalis varrat mentén
elırenyúló oralis pontja
fs*
frontostenion
a szarvcsap és a szemüreg között húzódó
homorúan ívelt crista frontalis externa legbelsı
206

If
Lmo*/Nm*
Lzm

Infraorbitale
Lacrimomaxillare orale
/ Nasomaxillare
Lacrimozygomaxillare

M*

Molare

Mo*
N

Maxilloorale
Nasion

Ni

Nasointermaxillare

P

Prosthion

Rh

Rhinion

Sp*
Supraorbitale
Oldalnézet (norma lateralis)
As*
Asterion
Da*

Dakryon

Ham*
Nl*

Hamulus
Nasoliberale

Ok*

Opisthokeraton

so*
Zl*

summorbitale
Zygolacrimale

Zmi
Zt*

Zygomaxillare inferior
Zygomaticotemporale
superior
Hátulnézet (norma occipitalis)
B
Basion
c
condylion
I*
Inion
Ju*
Jugale
O
Opisthion
Osp*
Occipitostenion
Ot
Otion
Alulnézet (norma basalis)
ia*
interalveolare
Im*
Incisivomaxillare
Mol*

Molare

pontja∗∗
az infraorbitalis lyuk felsı-hátsó pontja
a lacrimomaxillaris varrat oralisan elırenyúló
pontja**
a lacrimozygomaticus varrat, a lacrimomaxillaris
és a zygomaxillaris varrat metszéspontja
az állcsonti dudor (tuber malare) latero-oralis
pontja
a maxilla ventro-oralis pontja
a
nasofrontalis
varrat
median-sagittalis
metszéspontja
az állközötti csont orri nyúlványának aboralis
pontja
a két állközötti csont oralis pontjait összekötı
egyenes median-sagittalis metszéspontja
a két orrcsont oralis pontjait összekötı egyenes
median-sagittalis metszéspontja
a supraorbitalis lyuk aboralis pontja
a lambdavarrat és a sutura parietotemporalis
metszéspontja
a könnycsont aboralis pontja a lacrimofrontalis
varraton a szemüreg peremén
a röpcsont hamulusának ventralis pontja
az intermaxilla és az orrcsont oralis közös pontja,
ettıl a ponttól az orrcsont vége szabadon áll
a szarvcsap caudalis felszínének aboralis pontja
(szarvállástól függıen eshet a szarvcsap csúcsára, a
szarvcsaptı közelébe, illetve a kettı közé is)
a szemüreg legmagasabb dorsalis pontja a peremen
a zygomaticolacrimalis varrat aboralis pontja a
szemüreg peremén
a zygomaxillaris varrat ventralis pontja
a járomcsont leghátsó pontja a
zygomaticotemporalis varraton
az öreglyuk ventra-oralis pontja
a condylus occipitalis dorso-lateralis pontja
a protuberantia occipitalis aboralis pontja
a processus jugulares ventralis pontja (csúcsa)
az öreglyuk dorso-caudalis pontja
a nyakszirt medialis pontja a halántékárok mentén
a nyakszirt lateralis pontja a halántékcsont szélén
a foghíjas szél élének ventro-medialis pontja
a maxilloincisiva varrat oralis pontja ventralis
felszínén
az M1 koronák oralis pontjait összekötı egyenes
median-sagittalis metszéspontja
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Pd

Postdentale

Pm

Premolare

Po

Palatinoorale

Sph

Sphenobasion

St*

Staphylion

Zi
Zy

Zygotemporale inferior
Zygion

az M3 koronák caudalis pontjait összekötı egyenes
median-sagittalis metszéspontja
a legelsı premolaris koronák oralis pontjait
összekötı egyenes median-sagittalis metszéspontja
a szájpadlás palatino-maxillaris varratának oralis
pontja a median-sagittalis síkban
a synchondrosis sphenooccypitalis (nyakszirtékcsonti varrat) median-sagittalis pontja
a szájpadláscsont caudalis pontja a mediansagittalis síkban
a zygotemporalis varrat aboralis pontja
a halántékcsont járomnyúlványának lateralis
legkiemelkedıbb pontja

* von den Driesch nem használja.
∗∗
A Bos homlokcsontra alkalmazva.

6. táblázat: A szarvasmarhaféléknél használt Driesch–Duerst-féle koponyaméretek
elnevezései
Méret
A méret megnevezése
Mérés módja
sorszáma
1
a koponya legnagyobb frontalis hossza
A – P közötti távolság
2.
a koponya legnagyobb condylo-basalis
a condylus occipitalis caudalis
hossza
pontja és a P távolsága
3
a koponya basalis hossza
B – P közötti távolság
6
az agykoponya hossza
B – N közötti távolság (csak tapintó
körzıvel mérhetı)
7
az arckoponya hossza
N – P közötti távolság
8
a homlok legnagyobb median-sagittalis A – N közötti távolság
hossza
10
a homlok és az orrcsont együttes hossza A – Rh közötti távolság
11*
a szemüreg alatti lyukak távolsága
If – If közötti távolság
12
az orrcsont hossza
N – Rh közötti távolság
13*
a szemgödör feletti lyukak távolsága
Sp – Sp közötti távolság
14
az agykoponya basalis hossza
B – St közötti távolság
16
a pofa lateralis hossza
If – P közötti távolság
17
a szájpadlás dentalis hossza
P – Pd közötti távolság
17a** a szájpadlás legnagyobb medialis hossza P – St közötti távolság
18
az állcsont szájpadlási nyúlványa és az
P – Po közötti távolság
állközötti csont együttes hossza
18a** a szájpadláscsont medialis hossza
Po – St közötti távolság
19
az állközötti csont lateralis hossza
P – Ni közötti távolság
20
a zápfogsor hossza (P1-M3)
P1 oralis és M3 aboralis pontjainak
távolsága (a fogkoronán mérve)
21
a molaris fogsor hossza (M1-3)
M1 oralis és M3 aboralis pontjainak
távolsága (a fogkoronán mérve)
22
a premolaris fogsor hossza (P1-3)
P1 oralis és P3 aboralis pontjainak
távolsága (a fogkoronán mérve)
23
a szemüreg horizontalis belsı hossza
Ent – Ect közötti távolság
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24

a szemüreg vertikalis belsı magassága

a szemüreg legfelsı (so) és legalsó
pontjainak távolsága
25
a nyakszirti régió legnagyobb szélessége Ot – Ot közötti távolság
26
a condylus occipitalisok legnagyobb
c – c közötti távolság, a condylusok
szélessége
lateralis pontjain mérve
27
a torkolati nyúlványok legnagyobb
a két processus jugularis /
szélessége
paraoccypitalis lateralis pontjának
távolsága
28
az öreglyuk szélessége
a condylusok belsı pontjainak
legkisebb távolsága
29
az öreglyuk magassága
B – O közötti távolság
30
a nyakszirti régió legkisebb szélessége
Osp – Osp közötti távolság
31
a fejél szélessége
a szarvcsaptövek belsı szélei közötti
távolság
32
a homlokcsont karcsúsága
fs – fs közötti távolság
33
a homlokcsont legnagyobb szélessége
Ect – Ect közötti távolság
34
a homlokcsont legkisebb szélessége
Ent – Ent közötti távolság
35
az arckoponya legnagyobb szélessége
M – M közötti távolság
36
az orrcsontok legnagyobb szélessége
Fo – Fo közötti távolság
37
az állközötti csontok legnagyobb
az állközötti csontok testének lateralis
szélessége
pontján mérve
38
a szájpadlás legnagyobb szélessége
a Mol-síkjában mért, a molarisok
labialis pontjainak távolsága
39
a járomív legnagyobb szélessége
Zy – Zy közötti távolság
40
a nyakszirti régió legnagyobb magassága B – A közötti távolság
41
a nyakszirti régió legkisebb magassága
O – A közötti távolság
42
a szarvcsapcsúcsok közötti távolság
tülök nélkül mérve
42a** a szarvcsúcsok közötti távolság
a két tülök csúcsain mérve
43
a szarvcsapok tangentialis szélessége, (a a szarvcsapok legszélsı (külsı)
pontjai közötti legnagyobb távolság
szarvcsapok "terpesztése") ***
a két szarv legszélsı (külsı) pontja
43a** a két szarv tangentialis szélessége, (a
között mért legnagyobb távolság
szarvak "terpesztése") ***
44
a szarvcsap tövének körmérete
tülök nélkül mérve
45
a szarvcsaptı legnagyobb szélessége
(tülök nélkül) horizontalis méret
46
a szarvcsaptı legnagyobb vastagsága
(tülök nélkül) vertikalis méret
47
a szarvcsap legnagyobb hossza
(tülök nélkül) a szarvcsap külsı
oldalívén mérve
47a** a szarv legnagyobb hossza
a tülök külsı oldalívén mérve
48**
a szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága a co – co közötti távolság
49**
a könnycsont dorsalis hossza
Fo – Lmo közötti távolság
50**
az állközötti csont nyakának legkisebb
az állközötti csont teste és orri
szélessége
nyúlványa közötti befőzıdés lateralis
oldalának legkisebb szélessége
51**
az orrcsont lateralis hosszú hossza
NI – Lmo közötti távolság
52**
az orrcsont lateralis rövid hossza
NI – Fo közötti távolság
53**
az állcsont dorsalis hossza
Ni – Lmo közötti távolság
*Driesch/Duersttıl eltérı módon mérve,
** új, saját méret,
*** Ez a mérıpont lehet a szarv illetve a szarvcsap ívelt szárának külsı oldalán, és
maga a szarv- illetve a szarvcsapcsúcsa is, ezért sokszor megegyezik a 42. ill. a 43. mérettel.
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7.
táblázat:
A
szarvasmarhaféléknél
használt
Driesch/Duerst-féle
állkapocsmérıpontok elnevezései
Állkapocsmérıpontok
Jele
Elnevezése
Meghatározása
Cr
Coronion
a hollócsırnyúlvány legmagasabb pontja
Goc
Gonion caudale
az állkapcsi szög aboralis pontja
Gov
Gonion ventrale
az állkapcsi szög ventralis pontja
Gol*
Gonion laterale
az állkapcsi szög lateralis pontja
I**
Incisiva
az állkapocs metszıfogi részének lateralis pontja
ia***
interalveolare
a foghíjas szél élének dorso-medialis pontja
Id
Infradentale
az állkapocs oralis pontja I1 alveolusán
in*
incisura mandibulae
az incisura mandibulae legmélyebb pontja
* von den Driesch nem használja.
A Bos homlokcsontra alkalmazva.
*** Duerst csak a koponyánál alkalmazta, azzal azonos pontot jelöl az állkapcson.

∗∗
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8. táblázat: A szarvasmarhaféléknél használt Driesch/Duerst-féle állkapocsméretek
elnevezései
Méret
sorszáma
1
2
3
4
5

Méret megnevezése

7

az állkapocs rövid hossza
az állkapocs hosszú hossza
az állkapcsi szöglet hossza
az állkapocs testének hossza
az állkapocs zápfogi része és az
állkapcsi szöglet együttes hossza
az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért
hossza
a zápfogsor hossza (P1-M3)

8

a molaris fogsor hossza (M1-3)

9

a premolaris fogsor hossza (P1-3)

11

a foghíjas szél hossza

12

az állkapocs ágának izületi hossza

13
14
15a

az állkapocság legkisebb hossza
az állkapocság legnagyobb hossza
az állkapocs magassága M3 után

15b

az állkapocs magassága M1 elıtt

15c

az állkapocs magassága P1 elıtt

16*
17*
18*

a foghíjas szél éleinek távolsága
a metszıfogi rész szélessége
az állkapocsnyak karcsúsága

19a*
19b*

a hollócsırnyúlványok terpesztése
az izületi nyúlványok terpesztése

19c*

az állkapcsi szögletek terpesztése

6

M3 hossza
M3 szélessége

Mérés módja
Id – Goc közötti távolság
Id – Cr közötti távolság
M3 aboralis pontja és Goc távolsága
Id és M3 aboralis pontjának távolsága
P1 oralis pontja és Goc távolsága
az állcsúcsi lyuk aboralis pontja és Goc
távolsága
P1oralis pontja és M3 aboralis pontja
közötti távolság
M1 oralis és M3 aboralis pontjainak
távolsága (a fogkoronán mérve)
P1 oralis és P3 aboralis pontjainak
távolsága (a fogkoronán mérve)
I4 aboralis és P1 oralis pontjának
távolsága
Gov és processus articularis dorsalis
pontjának távolsága
Gov – in közötti távolság
Gov – Cr közötti távolság
M3 alveolusának dorso-aboralis pontjától
az állkapocs testének ventralis éléhez
húzott derékszögő szakasz hossza**
M1 alveolusának dorso-oralis pontjától az
állkapocs testének ventralis éléhez húzott
derékszögő egyenes hossza**
P1 alveolusának dorso-oralis pontjától az
állkapocs testének ventralis éléhez húzott
derékszögő szakasz hossza**
Ia – Ia közötti távolság
I – I közötti távolság
az állkapocsnyak buccalis felszínének
legkisebb távolsága
Cr – Cr közötti távolság
az izületi nyúlványok lateralis pontjainak
távolsága
Gol – Gol közötti távolság
M3 oralis és aboralis pontjainak távolsága
(a fogkoronán mérve)
M3 lateralis és medialis pontjainak
távolsága (a fogkoronán mérve)

* új, saját méretek,
** az állkapocs külsı (lateralis) oldalán mérve.
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95,0
77,0
74,1
97,1
64,6
82,6

117,9
150,3

88,0
80,0
70,0
100,0
78,0
80,0

Tarkói méretek a nyakszirtcsont kisebb magassága arányában, a nyakszirtcsont legkisebb szélessége [Osp-Osp. (30.)] = 100
Koponya basalis hossza (3.)
238,9 301,4 324,9 228,6 90,2 310,0 113,4 290,3 123,5 171,1
Nyakszirti régió legnagyobb magassága
88,1 103,8 113,8 81,3 139,1 82,8 156,9 109,7 160,9 86,2
(40.)

217,8
190,8
75,0
117,9
62,2
92,2

Tehén

Szélességi méretek a homlokcsont szélességének arányában, homlokcsont legnagyobb szélessége [Ect-Ect. (33.)] = 100
Szarvcsaptövek oralis távolsága (48.)
92,4 104,4 98,8 87,9 100,0 84,8
86,7
91,3
78,6
Homlokcsont karcsúsága (32.)
78,4
81,3 78,4 77,3
82,8
76,1
79,6
82,6
76,0
Arckoponya szélessége (35.)
65,6
69,4 70,5
63,8
65,2
71,0
71,7
72,3
Nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25) 105,3 102,8 100,5 100,3 110,3 98,7 100,0 101,1 95,6
Nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
74,5
66,0 61,8 80,6
79,3
63,0
63,8
67,4
59,4
Fejél szélessége (31.)
46,6
65,6 67,5 69,6
46,6
64,1
76,7
87,0
73,1

bika

209,4
175,5
69,8
109,4
73,6

tehén

217,7
194,2
76,5
121,6
59,4
96,1

bika

198,1
173,1
65,4
105,8
73,1

tehén

primigenius

Hosszméretek a homlokcsont hosszának arányában, homlokcsont legnagyobb hossza [A-N. (8.)] = 100
Koponya frontalis hossza (1.)
210,3 209,8 209,8 214,5 204,4 217,8 223,9
Koponya basalis hossza (3)
189,5 189,5 189,5 187,4 166,2 200,0 200,8
Orrcsontok hossza (12.)
79,4
72,3 71,4 76,1
80,0
84,3
Szájpadlás dentalis hossza (17.)
108,6 106,1 112,6 107,9 102,2 124,4 125,3
A zápfogsor hossza (20.)
48,6
51,5 54,3
41,2
58,0
Homlokcsont karcsúsága (32.)
83,5
76,9 73,9 78,6
85,3
77,8
96,4

bika

ıstulok
bika

magyar szürke marha
19-20.sz.
bika
ökör tehén
tehén

Koponyaméretek

Szarvasmarhatípusok
rövid szarvú széles homlokú

9. táblázat: A magyar szürke marha és a négy fı szarvasmarhatípus koponyáinak relatív méretei (Wilckens 1885a. 60., 4. táblázat)

123,1
169,2

79,8
71,9
76,4
98,9
58,4
69,6

197,8
195,3
70,6
118,8
54,1
104,7

rövid
fejő
tehén
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Koponya frontális legnagyobb hossza (1)
Koponya condylo-basalis legnagyobb hossza (2)
Koponya basalis hossza (3)
Agykoponya hossza (6)
Arckoponya hossza (7)
Homlokcsont median-sagittalis legnagyobb hossza (8)
Homlokcsont és orrcsont együttes hossza (10)
Foramen infraorbitalae-k távolsága (11)
Orrcsontok legnagyobb hossza (12)
Foramen supraorbitalae-k távolsága (13)
Agykoponya basalis hossza (14)
Pofa hossza (16)
Szájpadlás dentális hossza (17)
Szájpadlás mediális hossza (17a)
Maxilla és incisivum hossza a median síkon (18)
Szájpadlás hossza a median síkon (18a)
Intermaxilla legnagyobb hossza (19)
Fogsor hossza (20)
Nagy zápfogak hossza (21)
Elızápfogak hossza (22)
Szemüreg legnagyobb belsı hossza (23)
Szemüreg legnagyobb belsı magassága (24)
Nyakszirt legnagyobb szélessége (25)
Condylus occypitalis legnagyobb szélessége (26)
Paraoccypitalis nyúlvány legnagyobb szélessége (27)
Öreglyuk legnagyobb szélessége (28)

Méretek megnevezése
db
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Bikák
átlag szélsıértékek
516,9
462,2-541,0
495,0
455,8-515,2
466,6
421,0-483,5
257,5
240,0-270,0
273,3
242,3-290,8
247,0
226,0-268,5
440,1
390,2-458,7
97,5
87,3-102,5
193,8
167,6-213,4
134,8
130,4-143
232,2
188,5-274,0
161,4
143,2-173,0
273,9
269,4-276,4
279,2
253,2-298,8
207,3
185,1-216,9
75,3
68,1-81,0
178,0
164,3-201,4
126,4
118,8-141,5
78,0
73,0-86,6
49,7
46,0-57,6
71,3
64,5-73,7
66,1
63,5-68,6
271,8
227,3-288,6
122,6
117,9-129,6
191,9
169,9-206,6
32,8
26,5-35,6
db
47
47
46
35
47
49
45
46
45
58
45
45
46
47
47
47
47
47
47
43
49
49
47
48
48
47

Tehenek
átlag szélsıértékek
495,1
454,1-555,9
477,7
446,5-524,5
447,2
415,0-490,0
243,1
218,6-270,0
260,1
206,2-300,1
235,9
203,4-271,2
405,9
375,9-436,4
90,3
77,1-99,8
167,5
137,8-191,6
117,5
98,8-138,0
224,9
158,7-270,5
152,0
135,1-168,6
265,7
245,8-281,7
276,1
257,7-298,0
201,5
182,0-218,7
75,5
64,1-84,9
160,9
118,6-195,6
128,3
112,4-141,7
78,5
56,1-86,4
51,4
43,5-85,2
67,0
57,8-73,8
62,9
57,7-69,8
223,7
202,3-258,6
108,1
92,4-129,0
167,6
147,9-186,9
40,0
30,7-51,6

10. táblázat: Az 1960–1970-es évek magyar szürkemarha-koponyaméreteinek átlagértékei (mm)

db
24
24
23
13
24
24
22
24
22
25
23
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
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Ökrök
átlag szélsıértékek
542,8 462,1-579,5
516,7 451,5-547,5
486,5 459,6-518,8
260,0 240,0-280,0
290,2 248,4-311,6
259,1 216,7-280,5
443,3 394,0-483,4
99,2
83,6-109,3
186,0 164,4-212,2
131,4 112,5-164,6
245,2 185,6-280,9
163,1 142,8-181,3
273,9 226,6-289,5
297,1 251,3-316,3
216,0 183,5-238,4
82,3
67,2-96,0
171,0 145,7-223,0
132,7 121,4-149,7
81,2
73,1-91,6
51,5
44,3-58,4
72,8
61,1-87,2
68,7
62,2-74,7
251,8 218,8-275,0
125,6 110,3-198,6
189,1 113,4-221,0
42,0
27,7-64,3

Öreglyuk legnagyobb magassága (29)
Nyakszirt legkisebb szélessége (30)
Fejél szélessége (31)
Homlokcsont legkisebb szélessége (32)
Homlokcsont legn. szélessége szemboltok között (33)
Homlokcsont legkis. szélessége szemboltok között (34)
Maxilla legnagyobb szélessége (35)
Orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Incisivum legnagyobb szélessége (37)
Szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
Járomív legnagyobb szélessége (39)
Nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
Nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
Szarvcsapcsúcsok távolsága (42)
Szarvcsúcsok távolsága (42a)
Szarvcsapok legszélsı pontjának távolsága (43)
Szarvak legszélsı pontjának távolsága (43a)
Szarvcsap tövének körmérete (44)
Szarvcsap legnagyobb szélessége (45)
Szarvcsap legnagyobb vastagsága (46)
Szarvcsap legnagyobb hossza (47)
Szarv legnagyobb hossza (47a)
Szarvtövek távolsága (48)
Könnycsont és orrcsont találkozásának hossza (49)
Incisivum legkisebb szélessége (50)
Orrcsont és maxilla + premaxilla találkozásának hossza
(51)
Orrcsont és maxilla + premaxilla + könnycsont
találkozásának hossza (52)
Orrcsont és maxilla találkozásának hossza (53)
51,5
81,0
29,5

4
4
4

65,2-87,7
26,2-34,4

33,8-70,2

34,8
32,7-36,3
198,2
180,6-214,0
128,4
115,5-141,0
207,2
193,6-225,2
259,3
222,4-274,5
208,0
177,6-229,5
171,8
154,2-180,0
78,8
71,7-88,0
103,0
83,4-108,4
145,9
132,4-156,2
249,7
213,3-262,8
170,9
146,5-188,6
129,4
114,3-151,2
924
863,0-985,0
1093,5 1040,0-1134,0
878,0
1046,3 997,0-1085,0
311,2
299,0-367,0
101,1
79,7-115,3
99,2
75,6-132,2
570,0
523,0-617,0
733,8
611,0-854,0
248,2
238,3-254,6
34,3
32,0-35,5
92,9
77,8-98,8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3
1
0
3
4
4
1
4
4
4
4

46
36

45

46
72
73
67
49
46
45
44
44
47
47
46
47
48
55
14
47
53
56
57
48
67
65
45
44

78,6
32,8

46,4

38,0
137,9
151,3
174,3
222,4
167,8
156,9
57,3
88,1
136,4
216,4
154,8
120,5
821,6
980,9
644,7
766,7
221,8
68,9
64,0
489,7
649,7
220,5
32,3
81,6

40,2-100,4
8,0-55,6

9,0-65,1

31,0-43,2
113,6-173,9
106,2-199,9
157,2-193,4
202,5-247,2
151,7-228,2
135,2-179,3
45,0-75,1
76,2-100,7
119,9-153,2
198,4-245,5
114,0-171,2
104,7-156,7
550,0-1125,0
377,0-1376,0
520,0-867,0
533,0-1376,0
171,0-308,0
55,4-85,2
51,4-79,4
332,0-632,0
475,0-837,0
191,0-261,3
11,8-45,5
72,4-90,9

23
13

23

22
28
28
28
27
24
24
22
24
24
24
23
21
17
26
4
22
24
23
25
17
28
28
24
24
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53,6-110,0
16,6-70,3

29,2-83,0

58,4
87,7
45,4

35,7-45,7
117,7-198,6
125,0-192,3
177,2-230,5
213,7-267,4
158,9-211,2
141,8-188,5
52,6-77,3
86,3-109,8
125,0-157,9
207,9-257,7
149,3-200,5
115,8-159,7
486,0-358,0
821,0-568,0
724,0-315,0
805,0-739,0
225,0-367,0
69,9-122,0
63,1-105,3
498,0-815,0
616,0-359,0
214,5-295,5
12,2-45,7
81,3-104,3

47,1
161,0
157,5
199,2
244,9
188,3
169,1
62,8
98,5
143,5
237,1
168,4
127,5
1143,7
1432,9
1022,3
1193,7
292,0
93,1
86,7
657,8
909,0
253,4
31,4
93,2

Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi szöglet
együttes hossza (5)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza

Méretek megnevezése

32
34
34
33
33
33
33
33
34
34
34
32
33
33
34
34
34
33

239,8-282,0
136,8-142,2
84,4-91,7
48,7-59,8
104,7-129,7
171,1-202,6
154,2-188,7
213,9-262,3
74,7-87,3
52,7-66,0
42,6-50,8
50,1-59,5
46,8-95,1
38,1-85,1
136,2-177,8
164,4-201,0
158,6-196,2
36,7-41,2

db
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4

263,44
138,8
87,58
52,98
121,08
188,88
177,34
246,96
82,86
60,22
46,7
55,1
79,8
52,8
160,2
183,7
178,0
38,8

db
34
34
33
34

bikák
átlag szélsıértékek
399,98 363,8-418,8
411,42 360,5-434,1
125,22 100,5-144,0
272,7 261,6-277,4

11. táblázat. Magyar szürke marha állkapocsméreteinek átlagértékei

261,8
137,3
87,4
63,5
112,2
178,9
170,8
234,6
77,9
53,5
40,8
51,2
75,5
39,9
137,8
170,3
168,6
37,1

245,5-278,1
118,2-151,4
80,4-98,4
42,7-50,0
99,2-125,9
156,1-191,7
153,5-189,2
208,6-259,0
65-86,7
44,1-61,5
34,6-45,4
43,2-78,6
44,3-87,0
35,2-46,0
81,7-162,2
143,7-188,4
138,3-189,8
33,2-40,4

tehenek
átlag szélsıértékek
390,2
368,0-410,3
398,2
367,5-424,5
124,1
107,8-142,6
264,5
246,6-279,0
18
18
18
18
18
18
17
17
17
18
18
18
17
18
18
18
18
18

db
18
18
18
18
284,9
144,1
90,6
52,1
119,5
194,2
185,2
251,2
77,0
57,2
44,8
51,5
79,6
45,5
140,8
177,3
177,3
39,0
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246,1-308,0
133,2-157,2
83,0-102,7
40,3-56,9
101,5-133,1
161,4-222,5
151,4-201,5
212,0-272,9
61,3-85,4
43,3-65,6
38,9-53,2
42,9-57,4
41,2-93,2
38,8-79,4
122,8-168,0
146,5-202,0
147,4-193,6
32,1-58,0

ökrök
átlag szélsıértékek
422,1 366,0-455,1
431,4 378,2-456,5
139,8 101,4-152,4
279,8 258,0-302,9

M3 szélessége

17,5

16,2-18,2

33

15,4

12,4-18,6

állkapcsi szöglet hosszindexe = (3) × 100
(1)]

állkapocs magassági indexe = (14.)] × 100
(1)]

also premolaris index (9)] × 100
(8)]

állkapcsi fogsorindex = (7.) × 100
(1.)]

diastema hosszindex (11) × 100
(1)]

Állkapocsméretek
(Driesch méretek)

17

58,8
66,05

36,14

54,88

28,71

39,02

53,0

30,34

33,9

55,0

55,0

33,7

33,4

56,6

55,2

34,7

állkapocsindexek
magyar szürke tehén
Szentkirály 108.
objektum
min
max
bika
tehén
25,57
30,87
28,5
28,1

12. táblázat: A magyar szürke marha tehenek és a szentkirályi 108. objektum állkapocsindexei.

4

16,2

224

12,5-17,5

A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)

A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)

A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)

Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az
állközötti csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)

A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)

A szájpadlás dentalis hossza (17)

Az agykoponya basalis hossza (14)

A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)

Az orrcsont hossza (12)

A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)

A homlok legnagy. median-sagittalis hossza (8)

Az arckoponya hossza (7)

A koponya basalis hossza (3)

İstulokkoponya
Méretek megnevezése
Neme
A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)

95

93
54,5

98
60

61

152

162

183

345

328

200

163

107

315

345

545

655

82

342

316

199,5

138

122,5

541

619

3
♂

57

88

147

75

100

334

215

154

108

295

326

546

622

Early-holocen
4
5
♂
♂

93

377

225

185

265

122

310

400

600

700

Pleistozén
1
2
♂
♂

13. táblázat: A magyarországi ıstulokkoponyák méretei

58

85

348

324

204

153

109

552

662

6
♂

–

–

-

76,4

257,8

331,7

313,9

213,2

165,0

221,3

108,2

290,8

328,4

544,8

623,8

7
♀

54,5-61

85-98

147-162

75-93

100-257

331,7-377

313,9-328

199,5-225

138-185

221,3-265

107-122,5

291-315

326-400

541-600

619-700

225

58,1

91,8

153,7

81,6

180,3

346,3

320,5

209,5

159,7

243,2

112,8

302,7

349,9

554,8

647,0

Mind
Min.-max. átlag

A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)

A járomív legnagyobb szélessége (39)

A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)

Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)

Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)

Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)

A homlokcsont legkisebb szélessége (34)

A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)

A homlokcsont karcsúsága (32)

A fejél szélessége (31)

A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)

Az öreglyuk magassága (29)

Az öreglyuk szélessége (28)

A torkolati nyúlványok legnagy. szélessége (27)

A condylus occipitalisok legnagy. szélessége (26)

A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)

A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)

A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)

210

258

98

123

100

193

265

320

265

260

240

43

40

135

323

70

83

192

291

108

279

218

165,5

40,5

125

252,4

233,5

210

240

113

70

248

306

242

160

210

46

50

105

127

67

65

194

240

118

88

248

295

227

176

228

50

48

135

65

63

214

221

105

240

300

230

203

47

47

129

193,8

273,0

–

118,1

84,1

–

247,7

295,6

228,6

205,8

238,3

41,4

213,0

133,8

296,6

63,5

66,5

192-214

221-291

98

105-123

70-100

193

240-265

279-320

218-265

160-260

210-240

40,5-50

40-50

105-213,0

125-135

323-296,6

63,5-70

63-83

226

202,3

253,8

98,0

114,2

85,5

193,0

249,7

299,3

237,6

200,5

229,1

44,7

46,3

159,0

130,8

309,8

66,4

69,4

35,0

Index III (40:3)

1: Nagybajom (Jánossy–Vörös, 1981, Tabelle I.);
2: Szabadszállás–Tızegtelep (Bökönyi,1972, table1.);
3: Mórágy-Tőzkıdomb (Bartosiewicz, 2005. Table 1.)
4: Kecel – Rózsabereki dőlı (Vörös, 1987, table 1.)
5: Kecel – Tızegtelep1 (Vörös, 1987, table 1.)
4. táblázat: Középkori ıstulok szarvcsapméretek Zalavárról (Vörös 1985. Table 2.)

37,8

38,5

37,2

62
46,5

50

272

745

97

137

365

90
45,7

700,0*

102,6

122,5

360,2

850

102

265

567

93

120

340

940,0

165

115

335

780

100

127

350

950

640

165

Index II (32:1)

Index I.(33:1)

Az állközötti csont nyakának legkisebb
szélessége (50)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)

A könnycsont dorsalis hossza (49)

A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)

A szarvcsap legnagyobb hossza (47)

A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)

A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)

A szarvcsapok tangentialis szélessége
(terpesztése) (43)
A szarvcsap tövének körmérete (44)

A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)

A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)

35,5

36,5

70
47,4

100

41

765

95

338

470

145

38,8

34,7

45,3

283

735

94

118

345

73,5

109,2

42,6

259,8

770,0

92,7

98,4

309,0

922,0

637,0

149,7

35,0-38,8

34,7-37,8

62-90
45,3-47,4

100-115

41-50

259,8-335

567-780

92,7 -100

98,4—137

309-365

470-950

637-940

145-165

227

37,0

36,6

46,2

73,9

106,6

44,5

283,0

723,0

96,3

120,5

343,9

798,0

739,0

156,2

sorszám
290,0
100,0
83,0
600,0

61,0
400,0

2
♂

236,0
86,0

1
♀

650,0

95,0

330,0
117,0

3
♂

420,0

112,0

380,0
140,0

650,0

95,0

350,0
127,0

min
45,07
44,29
97,1
76,1
35,48
37,7
124,47
26,0
26,92
37,03

Östulok
max
49,2
48,09
103,2
85,48
37,8
38,0
134,58
27,89
40,13

400,0-650,0

88,0-112,0

620,0-650,0
109,0-148,0

Min.-max
♂

Magyar szürke marha
min.
max.
44,5
56,9
44,9
54,6
84,0
109,4
62,8
87,1
27,7
40,2
22,7
54,6
119,2
188,8
42,7
60,0
24,3
33,6
36,3
42,5

550,0

88,0

315,0
109,0

7
♂

355,0

99,0

640,0
128,0

Átlag**
♂

228

16. táblázat: 19. század végi (Bohlken 1962. 13. és 14. táblázat) és 20. század eleji magyar szürkemarha-koponyák méretarányai a koponya basalis
hosszának arányában
Magyar szürke marha
Bohlken
Kırösi

Profilszélességi indexek (33:1)
Kraniofrontalis index (8:1)
Frontalis index (33:8)
Orrcsont hosszúsági index (12:8)
Orrcsont profilindex (12:1)
Orrcsonti index (36:12)
Halántékárok mélységi index (25:30)
Szájpadlási index (38:17a)
Fogsorindex (20:3)
Felsı premolaris index (22:20)

Indexek (Driesch méretek)

400,0

105,0

400,0
148,0

Középkor (9-10. század)
4
5
6
♂
♂
♂

15. táblázat: İstulok- és magyar szürke koponyák indexeinek mérettartományai

*nem ép, töredékes hossz
** csak épekbıl számolva

A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége
(45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága
(46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)

İstulokkoponya
Méretek megnevezése/
Neme

A koponya basalis hossza (3)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége
(27)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A szarv tövének körmérete (44)
A szarv legnagyobb hossza (47a)

Méretek megnevezése

153 – 166
116 – 146
159 -–172
142 – 171
141 – 153
190 – 201
146 – 158
215 – 245
535 – 760

160,0
131,0
166,5
151,5
147,0
197,0
150,5
228,0
659,0

abszolút méretek (mm)
szélsı értékek
átlag
419 – 439
428,0
178 – 194
186,0
37,4
30,7
38,9
35,3
34,3
46,0
35,2
–
–

relatív
értékek (%)
100
43,4
113,4 – 221,0
113,6 – 214,0
157,2 – 230,5
151,3 – 229,5
135,2 – 188,5
198,4 – 262,8
141,3 – 200,5
171,0 – 367,0
475,0 – 1359,0

175,9
146,9
182,9
178,5
178,5
225,1
161,1
247,1
726,5

abszolút méretek (mm)
szélsı értékek
átlag
415,0 – 518,8
460,7
202,3 – 288,6
235,7

38,2
31,9
39,7
38,8
38,7
48,9
35,0
–
–

229

relatív
értékek (%)
100
51,2

darab
5
6
5
6
5
6
5
6

szélsı értékek
275,0
290,0
280,0
330,0
75,0
97,0
90,0
112,0
68,0
84,0
76,0
88,0
670,0
830,0
1040,0
1240,0

A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)

Méretek megnevezése

2
2

darab
2
2
1

270,1
249,7

256,3
244,7

283,8
254,7

Tehenek
átlag
szélsı értékek
514,3
504,8
523,7
482,4
478,9
485,9
444,8

darab
7
7
7
3
7
7

átlag
560,7
530,8
498,0
280,0
292,6
272,1

18 táblázat: 19. század végi, 20. század eleji magyar szürke marha tehenek és ökrök koponyaméretei (mm) a MMM-ban

*Driesch/Duerst módszer nem méri

Méretek megnevezése
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvtı körmérete*
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvtı legnagyobb szélessége*
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvtı legnagyobb vastagsága*
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)

17. táblázat: Vörös István-féle 19. századi szürke marha ökrök szarvcsap- és szarvméretei (mm)
(Vörös 2004. 2. táblázat)
19. századi szürke marha ökrök
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Szélsı értékek
511,3
579,5
502,2
547,5
471,3
518,8
280,0
280,0
262,0
306,3
259,7
280,4

Ökrök

A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti csont
együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (P1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (M1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)
Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)

426,0
94,5
175,7
123,9
174,2
151,8
277,2
273,7
198,8
76,5
152,1
130,7
82,5
52,0
67,0
63,4
237,7
111,4
175,9
40,0
34,9
151,7
175,8
185,5
232,4

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

199,7
76,9
152,9
132,1
85,2
71,2
65,3
244
113,6
181,2
43,2
156,7
178,0
191,7
240,5

62,7
61,5
231,3
109,1
170,6
36,8
146,7
173,5
179,3
224,2

155,1
265,2
274,8

148,4
255
272,5
197,9
76,0
151,3
129,3
79,8

432,4
99,8
186,8
129,0

419,5
89,2
164,6
118,7

7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
11
11
11
10

5
7
5
9
7
7
7
7
218,8
82,2
190,1
132,5
79,7
50,5
75,3
71,0
256,5
123,7
195,5
36,3
40,1
176,7
152,9
205,1
249,5

463,3
103,1
189,7
143,7
208,0
167,2
277,2
301,1
205,5
76,3
164,3
126,7
73,1
46,3
71,3
68,9
238,3
111,7
184,3
30,2
38,2
155,5
134,4
188,6
237,4

442,8
98,3
181,9
130,2
185,6
159,3
268,9
286,7
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238,4
91,0
223,0
139,0
87,3
52,9
78,4
73,0
273,8
132,8
213,2
40,6
42,8
198,6
168,9
230,5
264,6

474,0
107,2
195,1
164,6
254,3
181,3
289,5
315,1

A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis szélessége (terpesztése) (43)
A két szarv tangentialis szélessége (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége (50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

181,2
167,2
62,8
95,5
141,6
227,8
148,8
106,6
755,0
1082,5
867,0
924,5
247,0
77,6
69,8
715,5
241,4
35,8
90,6
51,9
86,2

2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2

52,2
89,4

965,0

884,0

51,6
83

1340,0

825,0

721,0
259,8
38,9

142,6
236,8

140,6
218,8

710,0
222,9
32,6

187,1
179,3
70,9

175,2
155,0
54,6
7
7
5
7
7
7
7
6
6
10
3
9
11
11
11
5
11
11
7
7
6
6
6

193,1
169,4
64,8
98,8
143,5
244,0
167,1
128,1
1514,8
1776,5
1315,0
1429,3
321,7
99,9
94,2
762,3
1058,9
267,3
38,3
94,6
49,8
86,5
47,4

173,6
159,3
58,0
94,2
135,6
226,8
149,3
122,4
665,0
1342,0
1315,0
980,0
290,0
85,0
75,0
724,0
786,0
243,9
22,1
84,7
29,2
65,9
35,8
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208,7
175,5
72,3
106,2
149,6
256,8
178,2
139,6
2358,0
2568,0
1315,0
1739,0
367,0
122,0
105,1
815,0
1359,0
295,5
45,7
101,7
69,8
97,6
60,0

Homlokcsont legkisebb szélessége (34)

Homlokcsont legnagyobb szélessége (33)

Homlokcsont karcsúsága (32)

Fejél szélessége (31)

Nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)

A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)

Szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)

Orrcsontok legnagyobb hossza (12)

Homlok- és orrcsont együttes hossza (10)

Homlokcsont legnagyobb median-sagittalis hossza (8)

Koponya basalis hossza (3)

A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)

A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)

Méretek megnevezése

Méretfelvevı
neve
Kırösi
Reményi
Tormay
Kırösi
Kırösi
Reményi
Tormay
Kırösi
Reményi
Kırösi
Reményi
Tormay
Kırösi
Kırösi
Reményi
Tormay
Kırösi
Tormay
Kırösi
Tormay
Kırösi
Reményi
Tormay
Kırösi
Reményi
Tormay
Kırösi
Tormay
4

4
13

4
13

4

4

4
4
11

4
13
4
11

4
4
11

db
4
114

Bikák
átlag szélsıértékek
530,5
524,4-541,0
570,0
540,0-610,0
456,0
453,0
504,8
499,5-515,2
478,1
473,5-483,5
490,0
460,0-510,0
252,0
244,0
244,7-268,5
252,3
225,0-275,0
260,0
452,6
445,8-458,7
470,0
450,0-510,0
180,0
171,0
200,4
189,0-213,4
285,7
269,4-298,8
290,0
280,0-310,0
254,0
270,0
283,0
226,8-288,6
182,0
207,0
200,1
180,6-214,0
186,0
206,0
125,2
115,5-135,2
140,0
100,0-180,0
205,0
220,0
210,6
204,6-225,2
220,0
200,0-245,0
236,0
254,0
268,6
264,1-274,5
190,0
210,0
48

66
185

72
185

71

46

45
46
132

48
180
45
108

46
45
134

db
46
133

Tehenek
átlag
szélsıértékek
493,5
454,1-528,0
520,0
420,0-560,0
460,0
550,0
476,7
446,5-512,1
446,5
415,0-481,7
460,0
400,0-500,0
236,0
237,0
203,4-271,2
234,9
200,0-250,0
230,0
404,3
375,9-436,4
420,0
370,0-450,0
193,0
174,0
167,8
137,8-191,6
276,0
257,7-294,5
280,0
260,0-310,0
241,0
245,0
222,7
202,3-245,6
168,0
180,0
137,0
113,6-163,6
169,0
185,0
149,3
106,2-181,1
150,0
100,0-220,0
195,0
203,0
173,7
157,2-191,7
180,0
155,0-210,0
225,0
224,0
221,7
202,5-245,3
160,0
154,0

19. táblázat: A magyar szürke marha Tormay Béla*, Reményi K. András és Kırösi Andrea** által felvett koponyaméretei (mm)
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Kırösi
4
215,7
207,3-229,5
Reményi
13
230,0
205,0-250,0
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Tormay
172,0
188,0
Kırösi
4
176,2
171,8-180,0
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Tormay
94,0
96,0
Kırösi
4
79,2
71,7-88,0
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
Tormay
94,0
99,0
Kırösi
4
107,9
107,1-108,4
Reményi
11
100,0
100,0-110,0
Szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
Kırösi
4
149,3
144,8-156,2
Reményi
12
150,0
145,0-155,0
Járomív legnagyobb szélessége (39)
Kırösi
4
258,8
254,3-262,8
Reményi
13
270,0
250,0-290,0
Nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
Tormay
132,0
140,0
Kırösi
4
133,2
123,7-151,2
Reményi
11
170,0
160,0-200,0
Szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
Kırösi
1
863,0
863,0
Reményi
1
1020,0
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
Kırösi
4
1111,3 1085,0-1134,0
Reményi
13 1070,0 950,0-1330,0
A szarvcsap tövének körmérete (44)
Kırösi
4
454,5
299,0-871,0
Reményi
5
340,0
290,0-390,0
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
Kırösi
4
106,5
100,2-115,3
Reményi
5
Szarvcsap legnagyobb hossza (47)
Kırösi
1
617,0
617,0
Reményi
1
Szarv legnagyobb hossza (47a)
Kırösi
4
764,5
647,0-854,0
Reményi
13
760,0
650,0-830,0
*A Tormay-féle szélsı értékek egy szépen kifejlett, nagytestő egyed méretei
** A 20. század elejérıl származó koponyák adatai nélkül, csak az 1960–70-es évek adataival
45
184
48
11
55
181
52
30
55
32
48
20
66
181

44
129
46
164
46
183

45

45

47
178

151,3-228,2
155,0-210,0
155,0
135,2-177,2
98,0
45,0-75,1
86,0
76,2-100,7
80,0-100,0
119,9-153,2
135,0-160,0
198,4-236,8
210,0-245,0
116,0
104,7-132,2
145,0-180,0
486,0-1082,0
660,0-1360,0
377,0-1376,0
630,0-1810,0
171,0-308,0
210,0-270,0
55,4-85,2
332,0-614,0
200,0-590,0
475,0-837,0
510,0-850,0

169,8
180,0
154,0
156,1
92,0
56,7
90,0
87,9
90,0
136,0
140,0
215,1
230,0
114,0
119,1
160,0
789,5
880,0
975,0
1070,0
220,8
230,0
68,9
486,9
450,0
646,2
700,0
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20. táblázat: Fıkomponenessúlyok a koponyaméretek többváltozós mátrixelemzésében (PCA)
Méretindex
Méretindex
(Driesch)
1 fıkomp 2 fıkomp
(Driesch)
1 fıkomp
2 fıkomp
0,0012487
0,027946 0,0022251
1 0,032216
30
0,0096787
0,007647
0,011145
2 0,021268
31
-2,91E-05
0,02259 -0,0006099
3 0,025173
32
0,015031 -0,0018623
6 0,006716 -0,0014454
33
0,012586 -0,0022252
7 0,019252 -0,0024331
34
0,0035172
0,00857
-0,000749
8 0,016208
35
0,00392
-0,007347
10 0,024789 -0,0034156
36
0,0022394
0,006484 0,00053738
11 0,006737
37
0,005461 -0,0002298
12 0,010751 -0,0006423
38
0,014759
-0,001894
13 0,013116 -0,0015237
39
0,008763 -0,0052079
14 0,001348 -0,0052126
40
0,0021941
0,003688 -0,0037718
16 0,008294
41
0,0035138
0,38168
0,50611
17 0,005963
42
0,0097516
0,67663
0,30895
17 0,005657
42a
0,044818 -0,0026915
18 0,009667 -0,0015102
43
0,0055668
0,53129
-0,80083
18 0,004362
43a
0,0045881
0,018904 -0,0052675
19 0,007025
44
0,056349 0,0022834
20 0,001528 -0,0013117
45
0,019155 0,0044335
21 0,001555 -0,0053558
46
-0,00441
0,0018894
0,089771
0,046772
22
47
0,30258
0,061493
23 0,003479 0,00011335
47a
-4,77E-05
0,034576 -0,0020773
24 0,003696
48
0,011936
0,000741
0,001428
25 0,027544
49
0,00884
-0,000767
0,007133 0,00034923
26
50
0,0031179
0,002312
-0,013643
27 0,016611
51
-0,00076
0,0013949
0,003689 -0,0094389
28
52
0,0027787
0,004035 0,00062206
29 0,000477
53
21. táblázat: Variancia analízis a legfontosabb koponyaméretekre
Koponyaméretek
koponya frontalis
legnagyobb hossza (1)

Sum of
Squares

Between
39155,632
Groups
Within Groups 34231,062
Total
73386,694
koponya basalis
Between
25794,387
hossza (2)
Groups
Within Groups 17467,173
Total
43261,559
agykoponya hossza (6) Between
4283,690
Groups
Within Groups 103688,796
Total
107972,485
homlokcsont és
Between
26514,327
orrcsont együttes
Groups

df
2
73
75
2

Mean
Square

19577,816 41,751

Sig.
0,000

468,919
12897,193 52,424

71
73

246,017

2

2141,845

70
72

1481,269

2

F

0,000

1,446

0,242

13257,164 43,145

0,000
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hossza (10)

Within Groups
Total
nyakszirt legnagyobb Between
szélessége (25)
Groups
Within Groups
Total
orrcsontok legnagyobb Between
szélessége (36)
Groups
Within Groups
Total
állközötti csont
Between
legnagyobb szélessége Groups
(37)
Within Groups
Total
járomív legnagyobb
Between
szélessége (39)
Groups
Within Groups
Total
szarvcsap tövének
Between
körmérete (44)
Groups
Within Groups
Total
szarvcsap legnagyobb Between
szélessége (45)
Groups
Within Groups
Total
szarvcsap legnagyobb Between
vastagsága (46)
Groups
Within Groups
Total
állközötti csont
Between
legkisebb szélessége
Groups
(47)
Within Groups
Total

21201,386
47715,713

69
71

307,266

29078,388

2

30333,634
59412,022

73
75

415,529

1421,048

2

710,524

14209,780
15630,827

70
72

202,997

2500,779

2

14539,194 34,990

3110,036 70
5610,815
72
12213,768

2

8651,296
20865,064

73
75

13478,911

2

6804,495
20283,405

78
80

247982,775

2

317381,377
565364,152

76
78

12303,322

2

8376,610
20679,932

80
82

2393,831

2

2276,291
4670,122

70
72

0,000

3,500

0,036

1250,389 28,143

0,000

44,429
6106,884 51,530

0,000

118,511
6739,455 77,254

0,000

87,237
123991,388 29,691

0,000

4176,071
6151,661 58,751

0,000

104,708
1196,916 36,807

0,000

32,518

22. táblázat: A legfontosabb koponyaméretek 2-mintás t-próbája
Koponyaméretek
megnevezése
koponya frontalis
legnagyobb hossza (1)
koponya basalis hossza (2)
agykoponya hossza (6)
homlokcsont és orrcsont
együttes hossza (10)
szájpadlás dentalis hossza
(17)
szájpadlás medialis hossza
(17a)

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.

t-test for Equality of Means
t

df

Sig.(2tailed)

5,705

0,019

8,376

45,725

0,000

0,003
0,137

0,959 10,220
0,712 1,642

72
71

0,000
0,105

3,476

0,066

9,220

70

0,000

0,001

0,978

6,012

72

0,000

2,463

0,121

3,997

74

0,000
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állcsont és állközötti csont
együttes hossza (18)
nyakszirti régió
legnagyobb szélessége (25)
nyakszirti régió legkisebb
szélessége (30)
fejél legnagyobb szélessége
(31)
orrcsontok legnagyobb
szélessége (36)
állközötti csont legnagyobb
szélessége (37)
járomív legnagyobb
szélessége (39)
szarvcsap tövének
körmérete (44)
szarvcsap legnagyobb
szélessége (45)
szarvcsap legnagyobb
vastagsága (46)
állközötti csont nyakának
legkisebb szélessége (50)

0,180

0,673

2,038

74

0,045

1,461

0,231

7,584

74

0,000

7,038

0,009

7,697

47,190

0,000

0,002

0,962

1,218

97

0,226

0,265

0,608

1,523

71

0,132

2,982

0,089

6,608

71

0,000

13,855

0,000

7,749

40,415

0,000

9,990

0,002 10,354

44,603

0,000

3,380

0,070

5,260

77

0,000

20,372

0,000

8,170

40,341

0,000

5,188

0,026

7,982

50,407

0,000

23. táblázat: A magyar szürke marha koponyák megoszlása adatolt és becsült életkorok
alapján
Életkor (év)
tehén
bika
ökör
összesen
adatolt* becsült
adatolt becsült
2
1
1
3
2
2
3,5
3
1
4
4
2
3
5
5
3
2
2
7
6
5
5
10
7
4
3
2
9
8
6
1
7
9
3
2
1
3
9
10
6
5
1
3
3
18
12
1
12
2
1
2
18
13
1
1
14
6
1
7
14,5
1
1
15
2
2
16
1
1
2
Meghatározhatatlan
5
5
összesen
26
47
5
4
21
108
* A leírókartonon, vagy a leltárkönyvben szereplı pontos születési idı, és vágóhídra
kerülési idı alapján számolt életkorú koponyák
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A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)

A homlokcsont karcsúsága (32)

A paraoccypitalis nyúlvány legnagyobb szélessége
(27)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)

A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)

Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)

A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)

A pofa lateralis hossza (16)

A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)

Az agykoponya hossza (6)

A koponya basalis hossza (3)

A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)

A méret nı az életkor növekedésével

Koponyaméretek megnevezése

(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)

458,276
2,274
427,222
2,467
173,221
6,438
389,345
2,130
137,885
1,660
264,830
1,540
184,685
2,086
141,463
2,723
206,979
2,039
159,308
1,064
124,486
1,790
164,533
1,138
200,005

8,212
0,946
7,690
0,886
21,191
2,442
7,638
0,814
3,455
0,369
4,723
0,544
3,467
0,369
8,820
0,939
5,254
0,605
4,281
0,453
5,756
0,656
4,089
0,439
12,954

Unstandardized
Coefficients
m
Std. Error

0,484

0,486

0,465

0,633

0,575

0,808

0,566

0,747

0,536

0,539

0,560

0,504

Korrelációs
együttható
r
55,805
2,403
55,556
2,784
8,174
2,636
50,974
2,619
39,904
4,494
56,075
2,830
53,262
5,648
16,040
2,899
39,396
3,368
37,213
2,347
21,628
2,727
40,237
2,591
15,440

p

0,000
0,028
0,000
0,013
0,000
0,017
0,000
0,018
0,000
0,000
0,000
0,012
0,000
0,000
0,000
0,010
0,000
0,004
0,000
0,029
0,000
0,012
0,000
0,017
0,000

Std. Error

Sig.

24. táblázat: A szürke marha tehenek legfontosabb koponyaméretének változása az életkor függvényében a linearis regresszió függvény
alapján
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Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor

3,433
153,060
1,787
141,090
1,869
144,927
1,541
123,407
1,526
203,488
1,384
181,598
4,122
561,982
10,021
71,359
1,105

1,506
4,022
0,448
4,022
0,428
4,820
0,555
2,175
0,232
3,371
0,359
16,781
1,747
32,079
3,659
2,005
0,214

A koponya frontalis legnagyobb hossza (1)
1-16 éves korú egyedekkel
A koponya frontalis legnagyobb hossza (1)
1-10 éves korú egyedekkel
Az arckoponya hossza (7)

(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)

478,421
2,122
481,640
2,022
244,471

9,758
1,125
12,556
1,792
14,002

(Constant)
138,969
3,213
Életkor
-1,440
0,370
A molaris fogsor hossza (21)
(Constant)
82,288
1,912
Életkor
-0,493
0,220
A premolaris fogsor hossza (22)
(Constant)
57,391
1,617
Életkor
-0,865
0,186
A méret nem változik az életkor növekedésével, a kettı nagysága között nincs összefüggés

A zápfogsor hossza (20)

A méret csökken az életkor növekedésével

Az állközötti csont nyakának szélessége (50)

A szarv legnagyobb hossza (47a)

A szarvcsap tövének körmérete (44)

A járomív legnagyobb szélessége (39)

A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)

Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)

Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)

A homlokcsont legkisebb szélessége (34)

0,272

0,416

-0,748

-0,477

-0,686

0,782

0,488

0,533

0,683

0,848

0,558

0,727

0,717

0,473

49,030
1,887
38,359
1,129
17,460

43,259
-3,888
43,035
-2,238
35,502
-4,641

2,280
38,057
3,989
35,082
4,363
30,067
2,773
56,726
6,584
60,372
3,856
10,822
2,360
17,519
2,739
35,590
5,176

0,000
0,076
0,000
0,276
0,000

0,000
0,001
0,000
0,039
0,000
0,000

0,035
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,013
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,033
0,000
0,011
0,000
0,000
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Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
Szájpadlás dentalis hossza (17)
(Constant)
Életkor
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
(Constant)
Életkor
A szemüreg horizontális hossza (23)
(Constant)
Életkor
A szemüreg vertikalis hossza (24)
(Constant)
Életkor
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26) (Constant)
Életkor
Az öreglyuk szélessége (28)
(Constant)
Életkor
Az öreglyuk magassága (29)
(Constant)
Életkor

közepes állású Nasion (N)
Az arckoponya hossza (7)
aboralis állású Nasion (N)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
Összesített adatokkal
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
Közepes állású Nasion esetén
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
Aboralis állású Nasion esetén
Az orrcsont legnagyobb hossza (12)
Összesített adatokkal
Az orrcsont legnagyobb hossza (12)
Közepes hosszúságú orrcsontúak
Az orrcsont legnagyobb hossza (12)
Rövid orrcsontúak
Az agykoponya basalis hossza (14)

1,486
243,703
2,921
224,933
1,618
231,129
1,008
221,610
0,852
160,315
0,788
168,764
0,679
150,116
0,734
196,573
3,218
262,941
0,380
90,332
-1,152
66,505
-0,026
61,201
0,243
158,858
1,155
40,850
-0,046
36,704
0,180

1,383
9,662
1,495
9,280
0,988
10,920
1,079
12,609
1,950
6,907
0,736
4,445
0,596
6,933
0,617
24,269
2,585
2,988
0,318
13,588
1,438
1,797
0,194
1,812
0,195
4,894
0,564
2,821
0,300
1,806
0,192
0,222

-0,037

0,445

0,281

-0,032

-0,176

0,278

0,289

0,470

0,339

0,251

0,213

0,271

0,369

0,699

0,308

1,074
25,222
1,954
24,237
1,637
21,165
0,935
17,575
0,437
23,211
1,071
37,965
1,140
21,652
1,190
8,100
1,245
87,997
1,194
6,648
-0,801
37,001
-0,135
33,775
1,244
32,458
2,048
14,482
-0,152
20,324
0,938

0,306
0,000
0,122
0,000
0,120
0,000
0,370
0,000
0,685
0,000
0,299
0,000
0,281
0,000
0,288
0,000
0,230
0,000
0,249
0,000
0,432
0,000
0,894
0,000
0,229
0,000
0,056
0,000
0,881
0,000
0,361
231

A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)

A szarvcsap legnagyobb hossza (47)

A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)

A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)

A nyakszirti regió legkisebb magassága (41)

A nyakszirti regió legnagyobb magassága (40)

A fejél szélessége (31)

(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor
(Constant)
Életkor

145,981
0,852
146,600
1,009
121,921
-0,090
62,338
0,847
60,982
0,320
467,966
1,276
216,046
0,472

7,520
0,810
6,531
0,696
5,938
0,618
3,668
0,418
3,922
0,428
31,077
3,505
4,845
0,522
0,182

0,100

0,184

0,477

-0,036

0,332

0,210

19,412
1,052
22,448
1,450
20,533
-0,145
16,997
2,028
15,549
0,748
15,058
0,364
44,592
0,905

0,000
0,303
0,000
0,165
0,000
0,887
0,000
0,062
0,000
0,465
0,000
0,722
0,000
0,375
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagy. szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagy. szélessége (27)

Bikák
Méretek megnevezése
462,2
455,8
421,0
240,0
242,3
226,0
390,2
87,3
167,6
130,6
238,1
143,2
–
253,2
185,1
68,1
164,3
141,5
86,6
57,6
72,4
65,3
227,3
117,9
169,9

524,4
502,1
477,3
–
275,7
251,0
445,8
102,5
198,2
143,0
192,2
173,0
269,4
269,4
212,0
76,1
172,9
120,0
73,0
49,5
64,5
63,5
280,5
118,3
191,4

215,7
73,0
201,4
123,3
76,6
46,0
73,0
65,3
286,0
120,4
195,3

526,0
502,5
473,5
260,0
283,0
244,7
447,3
100,5
200,8
138,2
188,5
164,1
274,0
288,0
216,9
81,0
179,3
118,8
73,0
48,1
73,7
67,8
276,8
126,7
196,4

541,0
515,2
483,2
270,0
274,7
268,5
458,6
100,9
189,0
130,4
268,2
169,5
276,4
298,8
206,8
78,5
172,0
128,2
80,5
47,4
72,8
68,6
288,6
129,6
206,6

530,7
499,5
478,2
260,0
290,8
245,0
458,7
96,2
213,4
131,8
274,0
157,0
275,6
286,5
207,8
70,0
190,4
131,6
80,0
51,1
69,1
63,0
240,5
105,0
162,1

501,8
475,9
443,7
–
283,0
224,8
405,7
86,3
183,0
124,0
170,9
150,5
263,6
275,1

257,8
76,4
204,3
–
–
–
66,5
63,5
296,6
133,8
213,0

623,8
576,3
544,8
–
328,4
290,8
521,0
108,2
221,3
165,0
213,2
196,2
313,9
331,7

Egyedek*
TK**
İstulok
65.6.1-164. 65.27.1-221. 67.16.1-159. 70.64.1-2. 71.12.1-166. 66.152.1-2. 72.29.1.

25. táblázat: Magyar szürke marha bikák és ıstulkok koponyaméretei (mm)
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Az öreglyuk szélessége (28)
26,5
35,6
32,5
34,2
35,3
Az öreglyuk magassága (29)
35,9
36,0
36,3
32,9
32,7
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
201,1
190,7
214,0
180,6
204,8
A fejél szélessége (31)
115,5
141,0
129,1
121,1
135,2
A homlokcsont karcsúsága (32)
225,2
193,6
207,2
205,4
204,6
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
274,5
222,4
267,8
267,9
264,1
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
229,5
177,6
215,8
210,0
207,3
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
180,0
154,2
171,8
175,7
177,1
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
88,0
77,3
75,5
71,7
81,7
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
108,2
83,4
107,1
108,4
107,9
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
156,2
132,4
144,8
146,1
150,1
A járomív legnagyobb szélessége (39)
262,8
213,3
254,3
258,1
260,1
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
169,0
146,5
181,4
188,6
169,0
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
126,3
114,3
123,7
151,2
131,7
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
863,0
985,0
–
–
–
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
–
1040,0
1085,0
1115,0
1134,0
A szarvcsapok tangentialis széles (terpesztése) (43)
878,0
–
–
–
–
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
–
–
1085,0
997,0
1057,0
A szarvcsap tövének körmérete (44)
871,0
248,0
299,0
342,0
306,0
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
102,8
79,7
100,2
115,3
107,5
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
132,2
75,6
99,3
99,0
89,8
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
617,0
523,0
–
–
–
A szarv legnagyobb hossza (47a)
752,0
611,0
647,0
854,0
805,0
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
254,6
247,6
247,9
238,3
252,5
A könnycsont dorsalis hossza (49)
35,1
34,7
35,5
–
32,0
Az állközötti csont nyakának legkis szélessége (50)
96,5
77,8
95,9
98,8
95,6
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
85,3
65,2
87,7
70,2
85,8
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
47,8
33,8
51,7
–
54,2
Az állcsont dorsalis hossza (53)
26,2
–
–
34,4
27,8
* A MMM Állatcsont-győjteményében nyilvántartott leltári számok alapján
**TK: egy ıstulok- visszatenyésztési kísérletbıl, a 72.29.1. leltári számú koponya fosszilis ıstuloktól származik

41,1
36,6
155,0
155,2
182,2
236,8
178,6
156,1
59,4
90,2
136,2
226,4
159,8
124,8
–
787,0
–
–
–
–
–
–
453,0
219,9
27,6
85,1
82,4
56,4
7,2

–
41,4
238,3
205,8
228,6
295,6
247,7
–
84,1
118,1
–
273,0
193,8
149,7
637,0
–
922,0
–
309,0
98,4
92,7
770,0
–
259,8
42,6
109,2
115,6
73,5
42,9
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagy. szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagy. szélessége (27)

Méretek megnevezése

Ökörkoponyák

Egyedek*

559,7
511,9
481,2
–
284,2
259,7
442,8
104,0
181,9
–
189,3
159,7
268,9
291,4
216,7
76,3
223,0
129,8
78,0
52,9
74,0
68,9
243,3
115,9
184,3

578,1
546,1
506,1
–
306,0
279,2
474,0
107,2
195,1
162,9
254,3
159,3
273,2
303,2
205,5
91,0
173,3
139,0
87,3
–
77,8
72,8
273,8
130,6
213,2

238,4
76,4
181,0
126,7
78,2
46,3
75,2
73,0
271,1
132,8
195,0

579,5
547,5
512,5
280,0
306,3
280,3
473,2
106,7
192,2
134,8
199,3
181,3
289,5
315,1
207,5
82,3
164,3
132,4
82,1
51,0
71,3
70,6
238,3
127,6
190,0

511,3
502,2
471,3
–
262,0
260,8
–
99,3
–
130,2
185,6
165,3
275,6
286,7
225,8
85,1
208,7
134,5
73,1
51,8
78,4
69,6
256,0
111,7
195,1

575,1
546,2
518,8
–
304,4
280,4
–
98,3
–
164,6
211,4
170,5
279,0
309,3
213,0
73,4
156,1
133,9
79,4
55,9
62,3
70,4
220,6
112,0
186,7

508,3
493,6
463,4
–
273,2
234,5
417,2
93,4
179,8
120,4
252,7
160,0
278,7
286,2

53.152.3. 53.1722.1. 53.1724.1. 53.1725.1. 53.1729.1. 64.1.1-2.

26. táblázat: Magyar szürke marha ökrök koponyaméretei (mm)

213,2
92,4
161,9
133,0
84,3
48,3
70,4
71,0
267,5
120,0
182,3

559,0
532,8
502,6
–
300,9
267,2
454,9
108,0
187,0
128,0
201,7
170,5
282,9
304,8

212,6
84,9
183,3
134,7
85,1
50,7
71,0
64,8
258,6
129,0
186,9

555,9
524,5
490,0
–
300,1
264,1
450,8
99,3
189,1
137,0
193,4
161,3
278,9
298

64.2.1-2. 64.3.1-2.
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis széles (terpesztése)
(43)
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkis szélessége (50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

33,0
42,8
157,0
152,4
188,6
240,0
183,5
168,4
58,0
94,4
135,6
226,8
175,1
127,4
–
1637,0
–
1637,0
367,0
85,0
101,8
724,0
786,0
243,9
22,1
92,7
97,1
69,8
60,0

40,6
38,2
198,6
–
230,5
264,6
208,7
174,6
72,3
97,6
149,6
255,5
178,2
139,6
1743,0
2015,0
–
1510,0
324,0
93,4
105,1
–
1049,0
287,0
45,1
97,0
85,5
46,
740,5

1315,0
1408,0
290,0
85,3
97,4
748,0
1125,0
258,3
41,2
96,7
97,6
60,0
46,9

39,1
41,3
172,3
159,1
213,3
260,2
199,3
169,0
64,1
101,5
148,5
256,8
170,0
122,4
1293,0
1342,0

–
300,0
87,5
96,5
–
1359,0
291,0
37,6
84,7
65,9
35,8
29,2

38,4
38,9
195,2
168,9
204,1
238,6
173,6
159,3
–
94,2
138,2
231,8
149,3
107, 7
2358,0
2568,0
–
–
320,0
102,8
99,6
815,0
1128,0
265,9
45,7
101,7
–
–
–

30,2
39,2
175,2
163,6
216,7
261,6
200,4
175,5
–
106,2
145,7
248,9
163,0
123,0
–
–
–
1530,0
–
–
–
–
837,0
229,6
27,3
87,2
86,3
59,7
45,1

38,2
37,0
151,2
140,7
177,2
213,7
173,0
161,5
52,6
95,2
141,2
208,7
157,7
122,1
–
1530,0
–
967,0
–
–
95,5
–
850,0
257,8
39,9
101,6
99,8
61,3
58,2

36,4
37,0
141,7
172,6
205,5
257,4
211,2
184,3
69,6
109,8
157,9
246,8
160,5
115,8
–
1157,0
–
1226,0
253,0
74,7
79,1
632,0
822,0
260,3
39,7
86,3
97,4
59,3
34,2

35,1
42,4
173,9
181,7
193,4
247,2
190,1
172,1
70,3
90,0
141,6
245,5
171,2
127,8
1125,0
1226,0
–
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagy. szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagy. szélessége (27)
Az öreglyuk szélessége (28)

Méretek megnevezése

Ökörkoponyák folytatás

525,2
498,7
471,1
240,0
282,2
243,3
428,7
84,8
183,3
113,2
263,8
159,3
282,8
289,0
211,6
79,9
148,0
143,1
85,8
58,4
73,4
70,0
232,4
118,2
173,3
41,3

523,8
512,7
481,3
–
283,0
241,6
422,2
94,7
179,2
123,0
197,8
157,8
271,6
286,7
204,7
83,7
149,7
139,7
82,6
53,1
71,85
64,3
244,7
115,2
178,7
32,8

206,4
84,0
163,7
132,1
79,2
51,7
87,2
70,8
230,8
122,2
184,3
42,4

528,2
502,4
465,1
260,0
277,6
254,8
431,0
89,4
177,1
134,6
264,2
163,6
274,8
288,3
208,3
82,6
145,7
137,3
81,0
58,1
69,6
64,7
238,5
110,3
174,0
37,5

517,8
505,9
474,1
240,0
285,3
232,6
418,5
93,1
184,0
112,5
269,7
154,8
273,0
289,4
216,7
83,6
158,3
149,7
91,6
58,1
76,2
66,8
236,7
123,9
185,9
48,5

557,6
516,8
485,4
240,0
310,2
254,8
466,2
99,7
212,2
131,4
271,8
160,1
289,0
296,7

64.4.1-2. 64.5.1-2. 64.6.1-2. 64.8.1-2. 64.10.1-2.

Egyedek

228,2
73,4
181,2
124,6
77,5
48,8
69,3
68,6
266,2
122,3
198,6
47,0

537,4
523,7
492,2
–
300,6
243,1
427,8
104,3
183,2
115,4
270,9
158,2
268,0
298,8

64.12.1-2.

223,4
96,0
185,9
132,4
82,1
51,6
69,4
64,5
255,2
135,2
196,3
46,7

560,6
524,9
494,4
270,0
290,2
277,7
464,5
93,4
187,4
125,8
273,1
166,1
286,2
316,1

228,5
75,1
164,8
121,4
78,0
44,3
61,1
71,5
259,6
117,4
199,8
42,7

540,1
527,6
499,7
280,0
280,8
261,8
429,0
104,9
165,8
148,0
277,4
173,1
278,6
301,8

64.13.1-2. 64.14.1.
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Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis szélessége (terpesztése)
(43)
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége
(50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

35,7
130,0
155,7
178,2
228,9
171,5
150,5
62,1
86,3
138,2
230,9
165,4
124,6
879,0
961,0
–
–
260,0
84,2
78,4
594,0
756,0
241,7
41,5
81,3
83,0
–
41,8

40,0
159,1
125,0
195,6
233,1
184,1
161,1
57,7
92,7
138,0
231,3
169,0
127,6
1030,0
1420,0
–
1420,0
293,0
86,2
99,8
691,0
835,0
242,8
41,3
87,7
88,4
49,2
42,7

88,9
83,6
56,3
34,0

1438,0
253,0
80,7
77,6
611,0
781,0
266,2
28,0

38,4
163,6
190,5
199,4
236,8
174,8
157,6
61,3
92,2
132,7
227,9
172,0
134,5
1243,0
1438,0
–

84,3
91,5
68,9
59,4

930,0
262,0
86,1
77,0
633,0
826,0
242,7
24,3

36,1
147,1
160,8
194,6
231,7
180,2
161,7
56,6
88,8
142,3
225,9
172,4
136,0
1046,0
1182,0
–

89,7
92,3
61,7
48,8

970,0
314
102,9
94,4
650,0
826,0
254,4
31,6

44,1
153,6
164,8
203,0
244,9
193,4
170,5
68,8
93,6
149,8
241,4
169,5
122,2
960,0
1005,0
–

95,8
90,0
59,7
37,8

1055,0
–
–
–
–
1000,0
248,3
31,7

40,0
160,2
148,6
192,7
256,7
191,8
175,0
56,2
105,6
145,3
244,6
168,0
119,0
–
1200,0
–

91,8
94,9
61,1
26,9

1030,
271,0
90,0
78,8
701,0
867,0
242,3
34,8

45,7
139,0
157,4
191,3
237,2
182,8
167,0
55,7
99,5
135,0
235,1
168,7
122,9
1125,0
1326,0
–

98,6
87,4
60,9
51,2

1002,0
283,0
96,9
77,7
654,0
827,0
246,0
28,1

41,0
172,6
156,1
211,8
260,6
204,1
175,5
62,6
103,5
147,0
254,1
169,1
128,1
–
1484,0
–
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566,4
535,5
503,5
270,0
300,1
274,8
457,0
104,4
181,1
147,6
277,6
171,2
226,6
316,3
228,9
88,0
161,7
130,9
81,3
51,6
70,7
62,2
264,2
116,8
191,3

533,3
503,8
469,7
240,0
284,2
256,8
440,5
103,6
185,0
113,0
262,7
160,5
272,5
295,9
210,7
86,1
160,2
138,9
85,3
53,1
75,5
73,6
246,2
198,6
113,4

A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti csont
együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

64.16.1.

64.15.1.

Méretek megnevezése

Ökörkoponyák folytatás

191,2
79,6
146,8
139,5
83,4
55,2
72,3
64,6
226,3
113,1
173,6

493,3
482,8
452,3
250,0
247,2
248,0
–
–
–
116,2
265,9
–
272,9
268,6
228,8
81,2
167,6
127,7
82,8
47,8
74,6
74,1
269,2
138,4
200,0

553,9
530,1
493,5
270,0
310,4
266,0
458,0
99,4
204,0
134,2
266,7
165,0
284,3
310,0
183,5
67,2
153,4
132,1
79,4
54,0
67,0
64,3
218,8
117,7
218,8

462,1
451,5
–
–
248,4
216,7
394,0
83,6
177,3
127,6
–
142,8
260,0
251,3
218,4
84,3
178,3
131,4
79,5
54,6
70,6
62,8
243,5
120,3
176,8

548,9
520,6
483,8
260,0
302,9
256,5
446,3
94,4
193,7
121,0
266,9
168,6
274,8
302,8

224,8
83,0
182,0
134,7
84,4
53,3
76,7
68,1
275,0
127,7
195,3

558,5
528,9
492,0
–
292,1
277,4
447,8
108,3
174,2
–
188,0
161,5
278,0
305,8

64.23.1. 64.28.1-2. 64.29.1-2. 65.19.1-2. 66.151.1-65.

Egyedek
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis szélessége (terpesztése)
(43)
A két szarv tangentialis szélessége (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége (50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

38,6
41,3
167,3
150,5
203,8
267,4
201,6
188,5
63,4
109,3
154,3
257,7
159,1
117,9
–
1391,0
–
1112,0
–
98,8
76,5
–
896,0
252,3
38,6
104,3
82,4
–
46,0

39,9
36,3
145,9
192,3
191,2
239,8
179,8
181,7
62,5
101,5
145,4
233,7
155,8
116,0
1354,0
1603,0
–
–
277,0
89,3
84,8
678,0
821,0
251,0
27,6
96,4
73,2
–
47,8

–
–
210,0
64,5
66,2
–
620,0
261,3
–
–
–
–
40,6

46,4
39,7
148,8
199,9
184,0
215,6
160,7
–
–
–
138,9
215,2
156,5
117,6
–
1025,0
–
1076,0
–
–
–
–
937,0
241,2
28,5
99,0
104,6
78,7
70,3

–
38,6
156,4
142,9
193,8
255,0
197,5
175,3
58,6
108,6
150,0
239,5
163,7
125,7
–
957,0
824,0
837,0
230,0
69,9
73,2
498,0
616,0
239,1
26,9
81,8
78,3
50,6
16,6

–
–
117,7
174,5
181,7
215,7
158,9
141,8
53,0
86,9
125,0
207,9
–
–
811,0
821,0
–
1022,0
265,0
90,5
78,9
667,0
958,0
241,7
30,1
98,2
110,0
83,0
45,3

39,4
38,9
154,6
138,6
189,7
241,0
185,6
166,5
59,3
104,8
140,2
236,4
171,2
132,1
1000,0
1159,0
1226,0
1466,0
318,0
90,4
105,3
661,0
819,0
269,3
16,1
99,9
75,4
60,2
–

43,1
40,2
169,3
161,8
219,3
266,7
208,5
188,3
76,3
104,1
157,2
256,7
200,5
159,7
1226,0
1466,0

240

A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

Méretek megnevezése

Ökörkoponyák folytatás

574,8
522,5
483,1
270,0
311,6
280,5
483,4
109,3
207,4
139,0
260,7
166,7
274,3
300,8
222,2
76,1
157,7
128,4
80,0
46,4
78,0
74,7
274,4
132,2
221,0

211,3
91,6
206,3
121,8
74,0
45,5
72,9
67,6
271
124,8
204,4

73.17.1-171.

545,5
520,7
485,6
260,0
298,3
256,0
450,5
101,6
197,0
124,4
280,9
157,8
267,9
299,8

73.16.1-159.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
148,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
132,7
–
–
–
–

69.8.1-2. 69.9.1-2.

Egyedek

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
132,4
–
–
–
–

69.10.1.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

69.11.1.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

72.32.1.
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Az öreglyuk szélessége (28)
43,2
43,0
Az öreglyuk magassága (29)
37,2
39,8
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
169,2
169,6
A fejél szélessége (31)
168,8
188,7
A homlokcsont karcsúsága (32)
205,7
209,3
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
257,2
242,7
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
197,2
187,4
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
167,2
178,8
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
77,3
63,3
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
100,2
95,0
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
144,0
147,2
A járomív legnagyobb szélessége (39)
244,5
239,5
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
166,2
171,3
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
129,0
131,7
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
998,0
1225,0
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
1421,0
1522,0
A szarvcsapok tangentialis széles. (terpesztése) (43)
–
–
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
805,0
1233,0
A szarvcsap tövének körmérete (44)
293,0
277,0
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
96,8
97,0
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
79,8
77,5
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
633,0
725,0
A szarv legnagyobb hossza (47a)
835,0
940,0
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
256,8
252,7
A könnycsont dorsalis hossza (49)
24,2
29,8
Az állközötti csont nyakának legkis. szélessége (50)
96,7
95,2
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
88,7
106,9
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
65,1
77,6
Az állcsont dorsalis hossza (53)
–
64,7
*A MMM Állatcsont-győjteményében nyilvántartott leltári számok alapján

–
–
193,9
148,3
208,9
252,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1651,0
–
1651,0
352,0
122,0
101,6
–
882,0
295,5
–
–
–
–
–

–
–
169,7
149,0
195,4
240,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1871,0
–
1080,0
301,0
110,6
84,0
–
1130,0
254,3
–
–
–
–
–

–
–
172,9
152,2
197,8
237,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1394,0
–
980,0
339,0
104,1
86,9
–
924,0
253,7
–
–
–
–
–

–
–
155,5
148,1
191,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
665,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
134,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1734,0
–
1739,0
302,0
108,5
75,0
–
1147,0
256,2
–
–
–
–
–
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)

Méretek megnevezése

Tehénkoponyák

Egyedek

523,7
485,9
–
–
283,8
244,7
432,4
89,2
186,8
129,0
–
155,1
265,2
274,8
199,7
76,0
151,3
129,3
79,8
–
62,7
61,5
231,3
109,1

504,8
478,9
444,8
–
256,3
254,7
419,5
99,8
164,6
118,7
174,2
148,4
255
272,5
197,9
76,9
152,9
132,1
85,2
52,0
71,2
65,3
244,0
113,6

196,6
69,8
144,8
133,8
84,4
51,7
70,8
63,5
227,0
118,5

499,5
480,7
451,6
230,0
262,9
237,2
413,2
90,8
174,4
115,0
256,7
151,7
265,0
265,0
194,8
76,1
173,6
133,8
81,1
54,1
57,8
63,3
215,9
97,5

479,4
467,5
440,8
230,0
260,8
221,2
394,0
84,5
173,5
98,8
249,6
141,3
263,1
269,5
207,8
82,2
171,9
129,6
82,2
48,1
73,4
63,5
245,6
123,0

521,7
498,1
459,6
–
270,0
262,0
424,0
96,0
164,4
119,8
253,5
161,7
263,2
285,1
188,1
73,0
130,0
123,4
75,6
47,6
64,0
60,1
215,6
102,8

458,1
455,2
426,3
240,0
232,7
226,0
376,7
87,8
148,0
102,9
240,3
140,3
252,0
261,8

204,7
76,5
143,9
112,4
83,1
–
70,0
63,6
219,3
102,6

492,5
480,7
453,5
240,0
254,0
239,6
401,8
93,9
158,7
109,3
249,6
156,4
264,4
280,0

201,7
80,2
168,1
124,3
77,4
–
67,8
60,1
215,5
96,4

490,2
482,5
449,5
240,0
264,3
227,9
400,7
94,5
170,2
127,8
249,0
152,8
281,7
262,8

53.1680.1. 53.1726.1. 64.7.1-2. 64.9.1-2. 64.11.1-2. 64.17.1-2. 64.18.1-2. 64.21.1.

27. táblázat: Magyar szürke marha tehenek koponyaméretei (mm)
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A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)
Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis széles. (terpesztése) (43)
A két szarv tangentialis szélessége (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkis. szélessége (50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

181,2
43,2
34,9
156,7
173,5
191,7
240,5
187,1
179,3
70,9
95,5
142,6
236,8
148,8
106,6
755,0
825,0
867,0
884,0
247,0
77,6
69,8
–
710,0
259,8
38,9
90,6
89,4
51,6
–

170,6
36,8
–
146,7
178
179,3
224,2
175,2
155
54,6
–
140,6
218,8
–
–
–
1340,0
–
965,0
–
–
–
–
721,0
222,9
32,6
–
83,0
52,2
–

154,5
35,3
32,4
144,3
138,5
188,2
228,2
173,4
159,0
62,0
88,7
139,7
227,1
150,0
117,8
776,0
807,0
–
793,0
240,0
77,4
69,0
520,0
699,0
221,6
18,0
83,9
73,0
55,6
55,0

160,0
36,2
33,8
133,5
115,8
166,2
215,6
165,5
157,1
75,1
85,1
137,1
215,8
146,6
112,2
550,0
787,0
526,0
540,0
221,0
69,3
64,6
480,0
646,0
205,8
27,8
76,9
68,6
41,6
8,0

180,0
45,3
–
148,2
143,2
186,7
230,5
170,2
158,1
71,1
91,8
136,2
208,8
177,2
–
486,0
–
724,0
–
225,0
74,7
63,1
501,0
695,0
214,5
12,2
85,6
53,6
54,1
–

161,7
43,4
36,2
140,4
116,0
170,3
215,1
161,3
168,5
50,1
86,5
132,4
213,2
153,9
116,1
561,0
667,0
592,0
613,0
230,0
74,4
67,0
462,0
658,0
207,2
34,7
77,9
67,2
–
29,5

158,6
42,8
37,6
137,5
150,2
173,5
226,2
168,8
159,1
49,2
94,3
144,0
222,0
153,0
119,1
576,0
1089,0
520,0
588,0
191,0
65,8
53,0
345,0
665,0
204,1
27,7
83,8
94,1
65,1
49,2

161,4
39,4
40,8
160,0
128,3
183,8
216,6
167,3
160,7
58,8
93,1
139,6
208,0
147,4
108,7
–
1131,0
–
–
211,0
–
–
568,0
593,0
211,8
31,9
85,6
83,5
50,7
18,9
244

204,8
83,1
181,3
122,4
74,2
47,0
73,2
64,3
231,6
107,2
173,8

200,0
80,6
151,3
121,5
75,7
45,5
59,9
60,8
223,2
113,8
168,2

188,6
75,9
166,0
125,6
77,5
47,7
68,2
58,6
209,1
101,0
156,9

206,9
76,7
190,0
139,3
85,8
54,4
70,5
64,9
230,9
102,4
165

508,8
485,9
455,8
–
261,8
248,8
406,2
96,7
155,4
–
177,7
158,8
272,4
283,0
186,6
77,8
151,8
135,4
80,0
55,0
64,4
57,7
202,3
105,6
147,9

466,8
454,0
419,5
–
244,8
203,4
383,5
86,2
158,8
124,8
158,7
144,3
259,8
264,0

203,0
79,1
195,6
121,5
73,0
49,2
66,3
60,2
232,5
108,0
173,3

496,7
484,5
452,2
–
231,5
271,2
405,0
94,9
137,8
110,0
171,5
–
268,3
281,3

197,3
74,2
118,6
134,1
81,2
54,1
67,4
66,2
206,0
108,6
164,3

473,7
448,5
415,0
–
250,0
229,2
386,8
90,0
157,2
112,2
–
140,2
250,7
261,4

206,0
71,5
168,4
118,0
67,8
–
64,1
59,6
218,5
110,6
167,0

493,6
477,8
449,6
230,0
277,9
216,4
400,2
92,7
181,9
111,8
251,8
150,2
259,2
280,2

471,9
452,7
422,8
240,0
240,8
237,1
392,8
87,3
158,2
115,2
229
146,3
260,5
268,7

482,4
471,4
438,5
240,0
257,9
227,8
384,5
95,1
156,2
118,3
234,3
152,7
254
277,3

A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

516,1
482,8
451,0
240,0
286,3
234,8
422,5
90,0
188,6
118,7
245,4
160,0
261,9
288,2

64.22.1. 64.24.1. 64.25.1-2. 64.26.1-2. 64.27.1-2. 64.30.1-2. 65.7.1-4. 65.8.1-4.

Egyedek

Méretek megnevezése

Tehénkoponyák folytatás
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis szélessége (terpesztése)
(43)
A két szarv tangentialis szélessége (terpesztése)
(43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkis. szélessége (50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

41,6
36,0
113,6
129,7
168,4
211,8
151,3
143,8
49,4
83,6
126,3
203,7
141,3
104,7
–
377,0
543,0
556,0
298,0
65,2
55,0
506,0
545,0
208,6
30,0
77,3
75,0
–
49,8

40,0
38,6
143,7
118,9
166,7
214,0
163,1
153,7
50,3
89,4
134,8
209,1
159,3
120,0
–
–
–
–
205,0
68,9
56,0
474,0
–
204,3
42,3
81,4
81,4
38,7
17,3

779,0
–
–
–
–
837,0
206,0
28,6
86,0
75,8
48,4
21,0

–

41,3
41,3
129,4
137,5
163,8
216,3
155,0
153,6
47,4
97,1
138,0
215,5
166,7
128,0
–
1192,0

716,0
235,0
76,3
68,9
556,0
735,0
220,9
26,7
86,8
78,6
54,1
45,5

693,0

39,4
37,5
124,2
157,2
174,6
226,8
177,4
155,3
52,7
96,3
136,8
220,8
163,4
128,6
787,0
1097,0

629,0
–
59,9
68,6
–
575,
197,8
40,0
77,8
48,5
17,2
9,0

–

37,5
39,4
118,4
130,6
162,4
203,4
152,3
150,0
56,9
82,2
131,3
202,9
146,2
111,4
–
1034,0

679,0
–
64,2
73,6
–
637,0
212,0
36,0
81,9
79,0
45,4
24,4

–

41,6
40,2
137,5
128,2
174,8
225,4
162,4
162,4
61,0
88,3
135,0
224,0
160,5
121,2
–
926,0

715,0
–
–
–
–
608,0
226,4
27,7
72,4
84,8
56,8
–

–

42,8
43,0
122,7
158,8
175,6
203,3
156,2
145,3
64,6
76,2
124,3
200,0
149,0
112,6
–
722,0

790,0
–
–
–
–
744,0
215,6
38,2
86,2
40,2
15,4
–

–

44,7
41,4
158,7
151,7
180,0
227,8
168,2
158,3
55,6
100,7
136,6
221,2
161,4
116,6
–
1165,0
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

Méretek megnevezése

Tehénkoponyák folytatás

486,1
464,9
434,5
250,0
237,1
251,8
396,2
88,0
144,6
120,8
242,4
146,1
265,5
267,1
193,5
75,6
155,7
135,6
81,6
55,0
73,8
66,3
213,9
105,2
163,2

508,1
485,2
460,0
250,0
270,8
241,8
420,5
92,1
172,7
114,3
250,7
160,1
263,6
280,0
210,5
70,7
158,6
122,3
77,0
47,0
65,0
60,3
232,3
110,0
183,5

198,8
74,0
134,5
130,0
77,3
52,0
69,2
61,6
211,2
106,6
165,3

496,8
467,3
439,5
240,0
246,8
251,7
405,8
87,0
153,5
119,6
244,8
150,3
264,6
272,3
195,2
73,4
157,8
120,8
79,0
46,2
66,9
65,9
218,0
108,6
166,4

492,7
471,8
441,5
–
206,2
228,3
403,5
89,9
173,3
113,0
252,4
150,7
261,2
268,9
213,9
68,7
191,2
126,6
81,4
49,8
67,0
62,1
223,2
114,8
167,3

498,8
483,2
452,4
250,0
273,8
232,2
411,8
89,5
180,2
114,7
238,9
153,5
269,4
283,0
211,5
79,8
178,4
127,9
76,5
53,0
68,2
60,5
230,4
105,5
165,4

525,7
509,9
481,7
270,0
273,2
256,2
430,8
88,8
174,5
123,9
270,5
168,6
279,3
291,8

185,9
77,2
135,0
121,8
74,8
48,7
63,9
59,2
213,6
99,0
160,3

477,4
458,7
431,0
230,0
251,2
229,1
391,5
95,9
161,2
101,3
247,7
145,5
245,8
262,8

203,0
70,0
184,9
138,1
85,0
55,8
64,9
60,6
224,7
106,0
167,3

482,3
470,3
440,9
–
267,3
217,2
394,5
77,1
173,6
115,1
169,5
147,8
256,2
272,1

65.9.1-4. 65.10.1-4. 65.11.1-4. 65.12.1-4. 65.13.1-4. 65.14.1-4. 65.15.1-4. 65.16.1-4.

Egyedek
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis szélessége (terpesztése)
(43)
A két szarv tangentialis szélessége (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége
(50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

44,5
35,6
131,4
158,2
163,3
214,5
160,7
147,3
57,9
78,2
130,0
210,4
149,6
114,0
672,0
826,0
610,0
650,0
191,0
61,1
59,1
416,0
633,0
224,0
42,7
74,7
85,9
44,2
10,6

42,5
33,4
163,6
144,4
169,8
220,7
165,0
156,4
50,8
82,1
138,9
212,7
157,5
124,6
–
1030,0
–
1030,0
–
–
–
–
708,0
225,6
33,0
77,6
85,8
55,1
34,5

78,6
74,8
46,1

–
617,0
–
–
–
–
644,0
218,3
29,3

40,8
39,1
124,0
170,6
171,5
221,3
163,5
152,8
48,0
86,4
129,8
215,0
159,2
113,6
–
749,0

79,5
84,9
36,0
11,2

–
715,0
–
–
–
–
638,0
221,4
37,3

38,3
38,2
138,1
140,0
191,0
232,1
179,8
166,9
53,5
92,5
139,0
224,3
145,3
114,1
–
1083,0

84,5
91,2
51,8
–

–
703,0
–
–
–
–
711,0
224,1
39,9

43,7
40,6
149,2
151,8
172,4
225,6
170,3
156,1
56,4
90,2
140,1
212,4
151,6
116,3
–
756,0

88,7
74,3
33,8
24,8

–
766,0
–
–
–
–
740,0
232,6
18,6

30,7
34,6
144,1
166,3
181,3
231,6
180,3
161,5
60,4
97,4
135,0
219,4
164,9
132,2
–
1102,0

77,5
63,2
43,6

–
1114,0
–
–
–
–
606,0
223,5
22,4

31,3
33,8
143,8
122,7
171,7
213,1
165,5
158,3
59,2
83,0
137,7
211,3
146,0
112,8
–
1114,0

80,0
79,6
54,4
–

–
1300,0
–
–
–
–
830,0
235,8
27,4

36,1
36,5
128,5
147,2
169,3
214,3
155,1
135,2
51,0
87,1
129,0
213,2
159,0
124,1
–
1300,0
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

Méretek megnevezése

Tehénkoponyák folytatás

198,9
78,4
156,7
128,3
78,6
50,7
63,9
61,6
232,2
119,5
178,9

211,5
76,0
191,2
126,5
77,6
48,3
66,2
58,9
223,1
105,7
160,8

489,1
475,5
445,5
230,0
269,4
223,3
403,5
81,5
180,2
115,0
235,6
147,6
265,4
286,0

65.21.1196.
500,5
469,8
441,1
240,0
270,2
239,7
405,8
94,6
169,4
109,8
245,6
152,1
263,3
277,3

65.18.1-4.

207,5
72,8
171,3
130,3
78,2
51,3
63,5
69,4
234,1
119,5
177,2

65.22.1209.
515,5
490,5
458,2
250,0
265,8
251,8
436,4
90,0
182,8
116,3
254,2
157,0
267,3
279,5
211,3
77,4
170,0
120,2
77,3
44,1
68,4
66,0
245,4
113,9
184,3

65.23.1195.
510,5
496,8
467,8
250,0
269,2
240,7
410,8
89,6
175,4
117,8
260,6
164,1
267,9
289,0
201,0
72,8
158,6
118,6
71,3
46,4
67,9
61,1
208,8
92,4
156,8

65.24.1163.
488,0
463,2
434,7
240,0
258,1
234,8
398,2
84,1
161,2
103,4
234,6
141,4
258,3
273,7

Egyedek

211,5
79,6
156,5
130,3
77,5
51,2
67,8
59,7
231,1
107,8
182,8

203,2
84,2
148,6
124,8
77,3
47,5
70,5
63,9
219,6
105,5
165,8

214,3
65,0
161,8
128,7
81,0
48,0
68,4
61,5
226,4
107,9
167,0

65.52.1- 66.128.1- 66.129.1197.
4.
4.
523,7
492,8
507,4
507,0
476,7
491,3
468,8
444,7
464,6
260,0
270,0
230,0
277,9
240,1
277,8
250,4
254,9
229,0
428,6
398,1
408,5
89,2
90,5
87,9
179,0
143,2
180,4
109,3
129,6
116,3
259,2
164,0
247,7
162,2
154,7
154,6
276,2
267,7
271,1
290,0
282,9
285,0
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis széles. (terpesztése) (43)
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége
(50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)
917,0
–
777,0
–
–
–
–
664,0
238,4
27,0

1051,0
–
664,0
–
–
–
–
691,0
210,8
31,7
87,9
80,6
49,4
34,3

78,2
61,7
49,8
–

79,3
87,8
61,2
24,8

37,1
39,3
151,3
176,6
183,7
227,5
228,2
177,2
64,3
86,7
140,4
221,2
161,7
119,1

51,6
41,4
143,0
133,5
169,5
228,9
174,6
159,7
54,5
94,2
143,4
218,9
151,7
112,2

34,6
38,5
134,3
150,9
176,9
234,5
166,5
153,5
64,7
84,0
136,3
221,8
154,4
113,8
–
842,0
–
774,0
–
–
–
–
677,0
218,3
11,8
85,7
88,2
54,5
33,0

1113,0
–
786,0
–
–
–
–
735,0
235,5
35,7

44,0
36,3
154,6
166,9
183,4
232,2
184,7
172,1
55,7
93,7
141,8
220,4
164,4
128,2

80,2
77,4
47,0
35,1

1013,0
–
533,0
–
–
–
–
625,0
191,0
32,1

38,2
38,1
120,3
106,2
161,7
206,5
155,5
147,6
45,0
85,5
136,0
199,5
156,3
122,0

85,7
75,7
–
36,2

43,3
40,5
155,3
173,9
177,0
215,8
157,6
151,8
53,2
96,0
130,2
208,7
160,4
120,2
1031,0
1169,0
–
–
242,0
77,8
74,1
572,0
728,0
231,4
40,7
82,6
74,8
56,7
48,1

41,7
39,1
155,3
121,2
180,0
224,8
172,8
153,4
53,4
78,9
139,1
214,2
160,5
125,3
808,0
1117,0
–
700,0
232,0
74,8
64,2
503,0
691,0
211,0
17,1
87,1
100,4
55,1
33,0

41,7
40,6
148,8
135,6
174,5
233,4
169,0
164,1
49,6
97,7
141,0
226,2
170,2
127,3
880,0
1228,0
–
–
243,0
78,0
65,2
494,0
695,0
213,5
45,5
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

Méretek megnevezése

Tehénkoponyák folytatás

528,0
499,5
465,0
270,0
269,0
266,3
433,5
99,1
163,6
138,0
172,2
165,1
273,0
294,3
218,7
76,0
195,2
119,0
75,4
48,0
65,3
69,8
235,8
111,1
178,0

483,3
470,6
438,7
–
266,2
221,3
397,1
89,3
175,6
127,7
173,2
152,5
259,8
266,6
202,4
65,6
175,0
115,4
73,0
45,0
66,2
63,5
219,4
105,3
157,4

212,8
72,0
154,5
113,7
73,2
43,5
65,1
66,1
237,1
111,2
170,5

501,0
483,1
457,5
230,0
271,2
233,8
412,0
97,5
179,6
117,9
253,0
157,5
265,0
286,1
182,0
75,4
141,2
133,2
80,4
53,4
61,1
64,7
210,7
104,0
158,0

454,1
446,5
420,6
–
239,9
213,8
375,9
84,7
159,7
103,7
166,3
135,1
261,4
258,0
194,0
66,7
147,2
130,3
73,0
53,2
70,0
63,8
210,6
103,3
153,5

468,4
451,4
421,0
240,0
254,7
207,8
391,3
84,3
171,6
106,2
228,7
143,1
260,7
259,0
205,0
64,1
165,0
132,6
80,6
51,6
67,2
62,7
219,2
109,9
169,3

484,4
473,7
444,9
230,0
266,5
220,0
396,8
94,5
176,1
112,3
244,3
152,6
275,1
268,0

196,7
67,5
143,9
139,2
83,8
59,1
68,7
63,5
213,0
107,6
172,1

473,0
460,8
430,4
240,0
247,5
227,5
382,8
80,7
154,9
122,9
236,8
145,7
274,5
262,9

66.149.1-2. 67.15.1-6. 73.18.1-179. 73.19.1-2. 73.20.1-2. 73.21.1-2. 73.22.1-2.

Egyedek
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis széles. (terpesztése) (43)
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége
(50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

37,5
42,6
156,7
168,2
189,2
244,6
200,6
168,8
62,0
95,6
153,2
229,4
168,6
126,4
893,0
1237,0
–
889,0
258,0
85,2
79,4
788,0
223,1
35,7
90,9
82,0
46,3
–

38,7
38,4
149,0
127,4
179,3
224,4
179,7
151,2
47,5
89,1
137,8
214,8
150,8
112,0
–
1078,0
–
671,0
–
–
74,0
–
740,0
205,0
35,2
82,9
80,2
44,3
–

85,6
87,0
48,3
37,6

38,7
38,3
144,0
148,8
178,3
229,8
175,2
170,3
59,6
91,7
146,4
223,2
158,4
116,6
–
1116,0
–
860,0
256,0
83,3
75,9
–
791,0
228,6
39,2
72,4
66,2
36,8
–

33,3
38,0
137,4
130,6
157,2
207,6
162,6
147,2
59,6
79,7
127,7
211,3
151,0
113,2
768,5
860,0
–
780,0
218,0
70,1
68,9
510,0
616,0
215,6
30,0
73,2
83,0
53,4
29,6

35,3
38,6
119,7
167,2
162,4
204,3
153,5
141,3
57,3
80,7
125,5
198,4
155,0
119,4
791,0
840,0
–
840,0
193,0
60,9
57,8
515,0
620,0
220,8
31,6
81,1
88,2
57,0
21,6

38,9
41,3
122,8
162,6
166,4
211,8
169,5
–
60,9
85,6
131,5
208,1
160,0
120,5
857,0
983,0
–
840,0
216,0
70,4
64,4
461,0
578,0
220,3
31,1
75,4
76,3
50,3
39,5

43,2
36,6
126,7
162,1
171,3
214,2
170,6
141,2
63,0
78,8
119,9
202,4
150,0
116,5
756,0
849,0
690,0
710,0
226,0
70,3
71,5
532,0
598,0
228,6
29,8
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A koponya legnagyobb frontalis hossza (1)
A koponya legnagyobb condylo-basalis hossza (2)
A koponya basalis hossza (3)
Az agykoponya hossza (6)
Az arckoponya hossza (7)
A homlok legnagyobb median-sagittalis hossza (8)
A homlok és az orrcsont együttes hossza (10)
A szemüreg alatti lyukak távolsága (11)
Az orrcsont hossza (12)
A szemgödör feletti lyukak távolsága (13)
Az agykoponya basalis hossza (14)
A pofa lateralis hossza (16)
A szájpadlás dentalis hossza (17)
A szájpadlás legnagyobb medialis hossza (17a)
Az állcsont szájpadlási nyúlványa és az állközötti
csont együttes hossza (18)
A szájpadláscsont medialis hossza (18a)
Az állközötti csont lateralis hossza (19)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (20)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (21)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (22)
A szemüreg horizontalis belsı hossza (23)
A szemüreg vertikalis belsı magassága (24)
A nyakszirti régió legnagyobb szélessége (25)
A condylus occipitalisok legnagyobb szélessége (26)
A torkolati nyúlványok legnagyobb szélessége (27)

Méretek megnevezése

Tehénkoponyák folytatás

494,7
476,6
443,2
250,0
253,7
241,8
416,0
83,1
172,5
111,6
247,8
148,2
271,9
274,3
196,7
77,8
157,9
139,7
86,4
58,0
65,8
62,2
216,1
107,6
162,5

493,0
481,9
447,2
250,0
246,6
247,7
400,9
89,6
152,0
130,8
244,3
153,0
263,8
290,2
207,6
81,6
136,4
123,0
77,2
46,2
67,3
60,6
221,5
101,4
171,5

199,2
82,5
148,2
138,4
85,4
54,4
64,1
65,0
222,2
97,9
164,6

495,0
491,9
466,5
–
265,4
233,4
–
92,6
–
117,4
186,5
153,3
275,0
282,2
214,6
79,2
187,0
121,3
76,2
47,0
69,0
61,8
229,7
110,6
177,0

521,2
512,1
480,8
260,0
291,2
234,3
427,8
97,1
191,6
123,2
268,7
167,8
269,8
294,5
202,2
84,3
187,0
138,9
85,2
56,1
66,8
62,8
243,6
114,8
178,9

494,0
488,5
456,7
240,0
272,1
220,7
402,1
97,2
178,5
135,2
178,6
149,7
277,3
282,9
190,6
66,4
139,0
141,7
84,5
57,9
70,7
62,8
213,0
112,0
163,4

471,7
453,3
428,5
240,0
236,7
234,8
398,8
84,6
164,7
114,0
175,8
141,6
–
257,7

197,0
82,4
155,6
130,0
82,0
49,0
72,4
64,8
227,2
115,0
159,1

505,4
481,3
451,0
–
277,7
230,5
415,1
89,4
185,1
114,0
177,0
157,2
268,5
279,0

Egyedek
73.23.1-2. 73.24.1-2. 73.25.1-2. 73.26.1-2. 73.27.1-2. 73.28.1-2. 73.29.1-2.
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Az öreglyuk szélessége (28)
Az öreglyuk magassága (29)
A nyakszirti régió legkisebb szélessége (30)
A fejél szélessége (31)
A homlokcsont karcsúsága (32)
A homlokcsont legnagyobb szélessége (33)
A homlokcsont legkisebb szélessége (34)
Az arckoponya legnagyobb szélessége (35)
Az orrcsontok legnagyobb szélessége (36)
Az állközötti csontok legnagyobb szélessége (37)
A szájpadlás legnagyobb szélessége (38)
A járomív legnagyobb szélessége (39)
A nyakszirti régió legnagyobb magassága (40)
A nyakszirti régió legkisebb magassága (41)
A szarvcsapcsúcsok közötti távolság (42)
A szarvcsúcsok közötti távolság (42a)
A szarvcsapok tangentialis széles. (terpesztése) (43)
A két szarv tangentialis széles. (terpesztése) (43a)
A szarvcsap tövének körmérete (44)
A szarvcsaptı legnagyobb szélessége (45)
A szarvcsaptı legnagyobb vastagsága (46)
A szarvcsap legnagyobb hossza (47)
A szarv legnagyobb hossza (47a)
A szarvcsaptövek oralis (külsı) távolsága (48)
A könnycsont dorsalis hossza (49)
Az állközötti csont nyakának legkisebb szélessége
(50)
Az orrcsont lateralis hosszú hossza (51)
Az orrcsont lateralis rövid hossza (52)
Az állcsont dorsalis hossza (53)

43,0
31,0
131,0
167,2
179,6
215,1
167,9
153,5
63,0
76,7
134,0
212,8
168,4
128,7
788,0
823,0
–
–
298,0
65,0
58,6
458,0
554,0
226,4
43,6
75,3
93,4
52,0
30,5

41,2
38,0
131,7
148,1
179,6
226,6
169,5
142,4
54,4
84,8
136,1
217,0
150,5
113,3
869,0
1200,0
–
–
308,0
65,3
61,6
513,0
743,0
212,2
32,2
78,1
76,0
–
44,1

–
66,1
–
18,6

39,0
31,9
129,2
163,6
174,1
222,4
167,9
166,4
–
135,5
217,6
155,6
116,0
1042,0
1376,0
–
1376,0
201,0
61,7
64,3
557,0
715,0
221,5
–
86,3
86,6
56,7
24,6

36,7
40,1
142,3
160,0
180,0
225,3
173,8
165,9
62,4
90,6
140,8
224,3
121,2
156,7
–
1239,0
–
–
–
77,9
65,0
505,0
711,0
219,4
29,2
87,6
74,7
43,6
–

42,4
43,2
148,1
162,4
183,8
245,3
193,0
166,9
–
89,5
142,1
230,7
158,4
117,9
1021,0
1318,0
–
–
242,0
78,4
70,7
590,0
735,0
224,0
30,0
77,2
73,7
42,9
31,8

43,8
36,1
114,4
135,3
168,1
202,5
151,7
142,1
54,9
81,0
129,0
209,9
152,0
–
668,0
826,0
588,0
619,0
217,0
69,0
63,2
474,0
572,0
209,0
33,0
83,4
76,6
37,8
50,2

38,4
34,6
136,0
112,0
171,7
231,3
185,7
157,6
60,8
90,5
142,5
220,6
167,2
130,3
–
1160,0
–
650,0
235,0
68,6
79,2
554,0
756,0
218,8
39,0
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Magyar szürke marha egyedek*

Méretek megnevezése
65.6.1-164. 65.27.1-2. 67.16.1-2. 70.64.1-2. 71.12.1-2.
Az állkapocs rövid hossza (1)
409,4
360,5
403,1
418,8
404,8
Az állkapocs hosszú hossza (2)
429,2
363,8
409,1
434,1
424,2
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
128,8
100,5
126,6
144,0
126,2
Az állkapocs testének hossza (4)
277,3
261,6
273,2
274,0
277,4
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi szöglet együttes
hossza (5)
266,5
239,8
264,7
282,0
264,2
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
337,3
302,3
336,2
348,2
329,2
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
136,8
142,2
136,9
140,2
137,9
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
91,7
84,4
88,3
84,7
88,8
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
49,3
59,8
49,4
57,7
48,7
A foghíjas szél hossza (11)
129,7
104,7
126,0
122,7
122,3
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
185,0
171,1
199,8
185,9
202,6
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
184,5
154,2
185,1
174,2
188,7
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
262,3
213,9
253,0
246,9
258,7
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
84,6
80,7
87,0
74,7
87,3
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
61,3
58,3
66,0
52,7
62,8
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
50,8
42,6
47,4
46,4
46,4
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
59,5
51,6
50,1
59,2
–
A metszıfogi rész szélessége (17)
94,2
72,5
90,5
95,1
85,1
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
46,7
38,1
44,5
49,8
46,8
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
169,0
136,2
152,2
165,8
177,8
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
201,0
164,4
169,5
187,1
197,4
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
196,2
158,6
168,6
178,8
186,8
M3 hossza
39,7
–
41,2
36,7
37,4
M3 szélessége
18,2
–
17,4
16,2
18,0
* A MMM Állatcsont-győjteményében nyilvántartott leltári számok alapján
** TK: egy ıstulok- visszatenyésztési kísérletbıl, a 72.29.1. leltári számú koponya fosszilis ıstuloktól származik

Bikák

28.táblázat: Magyar szürke marha bikák és egy ıstulok-visszatenyésztési kísérlet állkapocsméretei (mm)

256,8
–
141,0
88,7
52,5
118,2
198,5
181,7
247,4
84,3
58,4
47,7
51,1
86,1
43,4
158,6
168,4
157,4
37,4
14,5

66.152.1-2.
396,8
416,0
119,5
275,8

TK**
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Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi szöglet
együttes hossza (5)
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza
M3 szélessége

Ökörállkapcsok
Méretek megnevezése
439,6
448,9
148,2
290,7
293,4
365,8
145,3
92,7
51,0
124,3
222,5
199,8
272,9
79,6
57,4
50,1
53,4
85,4
48,8
168,0
195,0
186,2
39,0
16,7

276,9
311,0
146,7
91,7
54,3
116,6
198,3
189,0
259,6
77,0
57,5
38,9
49,2
81,4
39,9
133,2
176,4
167,3
41,3
–

64.2.1-2.

405,7
417,8
128,8
274,7

64.1.1-2.

29 táblázat: Magyar szürke marha ökrök állkapocsméretei (mm)

293,2
357,6
139,5
89,9
50,2
119,1
197,2
197,6
270,3
80,2
55,8
47,1
53,0
79,8
41,1
157,3
202,0
193,6
38,2
15,1

428,2
438,1
152,4
275,7
290,4
368,0
147,8
93,1
52,7
115,6
198,6
191,6
261,0
81,2
62,3
48,1
50,7
82,6
43,5
123,2
164,3
159,4
40,1
16,8

422,5
430,7
143,3
275,8
283,3
363,5
149,2
90,2
56,9
113,8
178,2
172,1
233,6
80,7
63,2
44,1
53,7
82,0
43,6
124,1
162,3
154,5
35,6
15,9

416,0
419,8
134,3
281,8

Egyedek*
64.3.1-2. 64.4.1-2. 64.5.1-2.

274,6
341,6
141,3
88,1
51,2
117,6
190,7
173,8
245,8
76,6
54,2
40,2
46,4
78,4
40,0
123,6
176,3
167,6
38,1
16,3

408,5
417,2
133,1
272,4

64.6.1-2.

284,8
351,9
146,2
92,0
53,3
115,2
188,7
184,9
246,4
75,8
55,4
39,8
52,4
79,5
41,6
122,8
169,8
162,4
38,3
16,3

410,0
425,6
136,7
275,3

64.8.1-2.

290,2
367,1
144,5
101,4
131,1
–
–
–
84,3
59,0
42,2
55,1
83,0
41,8
145,1
193,2
180,2
40,9
16,2

428,2
447,6
136,2
292,9

256

64.10.1-2.

426,6
438,7
141,5
280,1
294,4
360,6
146,0
88,1
56,1
115,1
197,0
188,0
252,0
80,7
54,1
42,8
49,6
83,8
46,3
133,2
176,8
167,8
37,2
16,0

366,0
378,2
101,4
258,0
246,1
305,7
144,6
89,0
55,0
101,5
161,4
151,4
212,0
78,5
56,7
40,3
42,9
71,4
38,8
127,0
147,4
146,5
33,7
12,5

385,2
157,2
102,7
52,4
125,4
206,0
198,9
265,0
61,3**
65,6
53,2
53,2
84,9
47,0
155,6
190,2
181,0
58,0
17,0

308,0

455,1
465,5
151,7
302,9

357,6
133,2
83,0
50,3
130,6
201,2
195,1
261,2
74,5
59,4
49,5
57,4
84,3
43,8
145,0
184,6
183,5
37,6
16,3

281,5

428,7
444,0
148,6
279,1

354,8
139,4
86,0
52,1
133,1
192,0
175,2
249,6
73,3
53,7
47,5
50,8
77,4
42,1
147,7
191,6
190,8
37,8
16,8

287,4

436,6
456,5
147,9
286,5

Egyedek
64.12.1-2. 64.13.1-2. 64.28.1-2. 64.29.1-2. 65.19.1-2. 66.151.1-165. 73.16.1-2. 73.17.1-2.

Az állkapocs rövid hossza (1)
425,3
432,7
440,3
Az állkapocs hosszú hossza (2)
452,4
434,2
441,2
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
152,0
143,8
146,3
Az állkapocs testének hossza (4)
272,5
290,7
295,0
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi
szöglet együttes hossza (5)
291,8
288,0
292,9
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza
(6)
363,6
361,9
362,2
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
139,7
145,7
147,6
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
84,7
90,5
92,0
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
51,2
53,7
54,3
A foghíjas szél hossza (11)
120,8
126,8
127,2
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
211,9
193,6
204,2
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
201,5
188,1
192,8
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
268,2
255,0
258,3
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
69,0
85,4
81,9
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
43,3
61,1
62,2
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
43,9
46,3
48,2
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
53,2
50,6
56,7
A metszıfogi rész szélessége (17)
85,5
82,9
93,2
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
45,7
44,8
47,6
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
134,3
155,3
152,2
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
172,3
190,8
191,9
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
170,2
181,3
186,9
M3 hossza
37,0
38,0
39,4
M3 szélessége
15,6
17,5
16,9
* A MMM Állatcsont-győjteményében nyilvántartott leltári számok alapján,
** csukafogazat miatt az M3 fog után a csontszöveten mélyedés található.

Ökörállkapcsok folytatás
Méretek megnevezése
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Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi
szöglet együttes hossza (5)
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza
M3 szélessége

Méretek megnevezése

Tehénállkapcsok

382,7
385,5
120,0
262,3
261,2
330,2
142,1
92,4
48,1
108,2
176,6
167,3
232,3
81,6
54,7
39,3
48,4
79,3
37,8
131,3
169,1
164,8
37,7
14,5

272,3
337,0
139,8
87,3
49,8
102,9
173,1
170,8
224,3
73,2
53,6
39,9
47,4
76,8
43,6
140,0
183,9
176,9
32,1
16,1

64.9.1-2.

396,4
395,1
132,0
262,2

64.7.1-2.

30. táblázat. Magyar szürke marha tehenek állkapocsméretei (mm)

279,6
351,0
139,6
88,4
53,4
113,4
186,4
177,6
235,6
73,6
55,0
43,4
–
79,4
41,2
147,3
182,1
175,6
39,5
16,7

409,7
434,6
137,3
270,4
272,1
340,2
129,5
81,5
47,0
112,5
185,7
175,6
240,6
75,3
53,7
41,3
55,8
84,1
44,6
148,7
182,4
175,5
36,0
16,4

394,6
404,4
142,6
251,5
271,4
341,0
132,4
83,9
48,1
113,9
191,7
180,0
243,9
75,0
48,6
41,5
55,5
74,6
39,1
137,9
178,4
176,7
37,5
15,1

393,0
393,3
136,5
254,1
–
328,0
136,7
85,0
50,4
106,3
171,0
167,2
227,5
68,8
49,8
36,1
46,4
75,0
35,6
139,3
166,4
145,9
37,4
15,2

384,2
397,3
126,9
257,5

276,9
304,0
148,8
94,7
55,7
116,7
208,8
191,4
265,0
79,4
54,6
39,2
31,7
82,8
43,0
159,4
171,0
143,6
38,9
16,2

401,2
416,3
125,0
273,1

64.11.1-2. 64.25.1-2. 64.26.1-2. 64.27.1-2. 64.30.1-2.

Egyedek*

256,2
314,3
140,6
89,0
54,7
101,0
173,4
173,0
244,5
84,6
57,0
42,0
50,4
72,4
35,7
119,8
150,5
147,0
36,2
13,9

376,8
385,5
114,1
261,0

65.7.1-2.
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Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi
szöglet együttes hossza (5)
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza
M3 szélessége

Méretek megnevezése

Tehénállkapcsok folytatás

393,2
410,0
127,9
265,1
258,1
330,9
132,5
82,4
47,3
118,4
184,7
167,8
242,2
76,8
58,1
41,3
50,8
76,3
39,8
145,3
170,0
169,6
35,1
15,0

390,9
405,6
129,4
259,9
253,1
329,6
123,6
80,6
42,7
120,7
184,1
171,8
237,1
79,8
54,3
41,3
50,1
76,0
43,7
139,1
173,0
162,1
–
–

254,0
323,0
142,4
89,5
51,6
102,4
160,6
155,6
208,6
80,6
56,7
41,9
45,2
70,1
40,3
118,8
153,0
147,2
36,2
14,7

380,1
388,0
112,6
264,8
259,8
327,7
135,0
85,3
47,7
111,7
169,6
164,8
223,5
76,0
52,5
38,6
48,6
78,4
39,1
133,4
165,5
156,6
36,2
13,9

390,2
394,2
125,9
261,7
249,3
297,3
134,1
86,5
46,4
110,0
183,6
164,5
237,4
73,2
47,2
38,5
46,7
78,8
38,0
120,3
155,2
153,1
37,4
16,2

372,1
393,0
116,2
254,9
262,4
330,0
142,0
89,0
53,2
113,7
183,4
171,4
233,0
79,4
49,4
39,4
–
79,5
38,2
143,0
171,7
157,1
39,5
18,2

391,1
405,3
121,1
269,1

272,4
347,2
141,8
89,0
53,9
119,2
188,4
180,3
241,3
78,2
55,0
42,7
55,1
78,6
42,2
147,8
188,0
184,3
39,6
16,4

410,3
424,5
130,3
279,0

265,4
326,2
130,8
84,0
45,7
99,2
178,3
171,1
227,7
72,5
51,3
38,4
48,4
72,8
37,2
144,2
178,4
170,1
36,3
16,5

380,0
383,0
133,2
246,6

65.8.1-2. 65.9.1-2. 65.10.1-2. 65.11.1-2. 65.12.1-2. 65.13.1-2. 65.14.1-2. 65.15.1-2.

Egyedek
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Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi
szöglet együttes hossza (5)
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza
M3 szélessége

Méretek megnevezése

Tehénállkapcsok folytatás

395,0
397,7
124,4
269,2
264,4
331,8
141,2
86,4
51,6
111,8
187,2
176,2
241,0
77,1
53,8
40,4
56,7
76,7
40,4
137,7
182,7
174,7
37,5
16,4

382,2
395,2
109,9
268,8
255,7
325,1
145,3
89,5
53,3
105,6
199,6
180,4
247,1
87,6
58,4
41,9
–
73,4
45,4
–
164,0
140,5
41,5
–

258,2
327,5
140,4
88,0
50,6
110,9
184,1
170,7
234,6
82,1
55,5
38,8
49,3
79,9
41,3
–
148,6
137,2
40,2
15,0

381,7
381,8
120,0
262,0
270,3
347,2
139,9
86,9
51,0
116,9
181,4
180,1
246,9
83,3
56,8
41,5
52,8
78,7
38,5
140,2
181,3
178,6
35,2
14,6

404,2
414,8
131,0
270,4
278,1
348,1
135,5
85,2
49,9
116,9
189,7
178,6
240,6
71,4
53,9
40,4
56,8
75,9
40,2
149,2
177,7
172,1
36,7
16,7

409,4
413,7
142,4
266,9
258,2
329,5
129,0
82,4
44,6
111,2
176,6
170,1
220,2
72,8
47,2
38,4
48,2
74,6
40,1
115,3
143,7
138,3
35,5
16,2

390,1
390,5
130,0
259,8

268,1
346,8
135,9
87,7
46,2
125,9
179,0
169,2
234,3
71,4
48,6
45,4
53,8
79,3
40,3
140,5
188,3
184,3
35,8
16,8

407,8
420,4
131,4
276,1

260,0
334,0
135,8
85,8
51,6
124,3
191,3
187,2
250,0
79,2
55,5
43,9
54,4
78,7
37,7
134,0
172,0
160,2
36,3
16,3

400,6
409,5
121,1
275,4

65.16.1-4. 65.18.1-2. 65.21.1-2. 65.22.1-2. 65.23.1-2. 65.24.1-2. 65.52.1-2. 66.128.1-2.

Egyedek
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Az állkapocs rövid hossza (1)
Az állkapocs hosszú hossza (2)
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
Az állkapocs testének hossza (4)
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi
szöglet együttes hossza (5)
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
A foghíjas szél hossza (11)
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
A metszıfogi rész szélessége (17)
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
M3 hossza
M3 szélessége

Méretek megnevezése

Tehénállkapcsok folytatás

389,6
401,1
–
261,9
–
323,0
118,2
80,4
–
115,8
176,6
166,7
230,6
78,3
47,8
37,5
–
80,7
40,5
139,4
162,3
154,0
33,2
16,2

402,5
411,6
127,2
270,7
270,0
332,6
144,0
90,2
52,4
117,8
180,0
168,1
234,3
74,1
51,9
43,6
52,8
84,5
46,0
152,3
172,4
168,5
38,6
17,2

265,0
331,8
132,7
84,3
50,2
122,3
191,5
189,2
256,8
85,7
61,5
45,4
57,3
87,0
43,0
149,2
183,4
176,3
37,0
18,6

398,8
418,0
130,4
265,5
264,9
334,7
130,2
84,1
45,1
119,8
190,6
178,7
254,1
79,3
58,4
44,2
53,9
86,2
45,6
154,0
180,6
177,5
39,3
16,3

399,2
402,7
134,4
262,7
250,2
296,0
140,5
88,5
51,6
104,4
168,0
162,0
215,8
79,6
53,6
38,7
45,4
69,2
35,3
139,4
173,0
172,6
36,4
13,2

368,0
375,0
109,8
256,5
245,5
315,1
135,8
85,8
47,4
104,8
156,1
154,0
208,7
76,3
55,0
41,0
47,3
69,6
35,3
146,7
170,3
170,0
35,6
12,4

367,5
368,4
110,0
255,9

255,7
331,1
138,2
97,6
50,7
110,7
167,6
158,5
220,0
76,3
53,6
41,2
49,2
69,8
39,3
141,0
171,4
165,3
34,5
14,6

386,1
395,8
116,6
267,3

250,9
315,8
144,6
88,1
56,2
107,7
158,9
153,5
213,8
80,0
54,8
34,6
47,4
67,4
35,2
125,8
173,7
164,2
37,6
12,8

375,5
379,5
107,8
266,3

66.129.1-2. 66.149.1-2. 67.15.1-6. 73.18.1-2. 73.19.1-2. 73.20.1-2. 73.21.1-2. 73.22.1-2.

Egyedek
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Az állkapocs rövid hossza (1)
395,3
388,0
Az állkapocs hosszú hossza (2)
400,6
391,7
Az állkapcsi szöglet hossza (3)
139,5
114,1
Az állkapocs testének hossza (4)
255,2
273,6
Az állkapocs zápfogi része és az állkapcsi
szöglet együttes hossza (5)
272,6
263,3
Az állkapocs állcsúcsi lyuktól mért hossza (6)
337,0
329,0
A zápfogsor hossza (P1-M3) (7)
133,0
151,4
A molaris fogsor hossza (M1-3) (8)
84,3
98,4
A premolaris fogsor hossza (P1-3) (9)
48,2
52,3
A foghíjas szél hossza (11)
112,8
99,7
Az állkapocs ágának izületi hossza (12)
170,0
176,2
Az állkapocság legkisebb hossza (13)
157,7
166,7
Az állkapocság legnagyobb hossza (14)
215,8
235,6
Az állkapocs magassága M3 után (15a)
65,0
78,2
Az állkapocs magassága M1 elıtt (15b)
44,1
52,0
Az állkapocs magassága P1 elıtt (15c)
38,1
41,9
A foghíjas szél éleinek távolsága (16)
48,3
48,6
A metszıfogi rész szélessége (17)
78,0
71,3
Az állkapocsnyak karcsúsága (18)
42,2
39,4
A hollócsırnyúlványok terpesztése (19a)
159,8
145,6
Az izületi nyúlványok terpesztése (19b)
189,8
172,3
Az állkapcsi szögletek terpesztése (19c)
188,4
170,1
M3 hossza
36,0
38,6
M3 szélessége
16,0
14,2
* A MMM Állatcsont-győjteményében nyilvántartott leltári számok alapján

418,0
431,6
135,0
273,4
286,1
362,9
138,0
86,1
52,9
119,6
198,8
183,1
259,3
80,8
58,1
47,2
–
81,4
46,3
–
183,5
150,0
37,9
18,8

395,3
405,5
117,3
277,4
262,4
330,3
145,8
94,1
51,3
–
169,6
177,3
241,7
86,2
58,6
44,9
46,6
–
41,1
147,0
183,5
181,3
38,5
14,1

73.25.1-2.

73.26.1-2.

73.24.1-2.

Méretek megnevezése

73.23.1-2.

Egyedek

Tehénállkapcsok folytatás

265,3
340,9
144,5
92,8
51,1
115,3
186,2
176,2
249,1
86,7
56,9
43,5
47,1
72,2
44,6
161,4
179,2
176,0
40,4
16,5

397,0
402,2
122,6
273,9

73.27.1-2.

254,3
314,5
146,0
89,6
53,3
103,1
–
–
–
81,8
52,1
35,9
43,2
72,3
39,9
137,8
172,6
168,4
37,2
12,8

378,0
387,6
109,1
268,7

73.28.1-2.

264,6
333,3
142,7
93,0
48,6
113,2
190,6
185,5
259,0
83,2
58,3
45,4
44,3
78,6
–
162,2
186,6
185,6
39,1
15,7

394,1
405,1
119,1
268,8

73.29.1-2.

262

31 táblázat. A kötetben felhasznált magyar szürkemarha-maradványok megnevezése és
leltári száma a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban
Sorszám
Megnevezés
Állat neve
Leltári szám
Bikák
1.
2.
3.
4.
5.
Ökrök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Tehenek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya + állkapocs
koponya + csontváz

Buda
Tatár
Csordás
36. Morgó

65.06.1-164.
65.27.1-221.
67.16.1-159.
70.64.1-2
71.12.1-166.

koponya
koponya
koponya
koponya
koponya
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya
koponya
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı

53.152.3.
53.1722.1.
53.1724.1.
53.1725.1.
53.1729.1.
64.01.1-2.
64.02.1-2.
64.03.1-2.
64.04.1-2.
64.05.1-2.
64.06.1-2.
64.08.1-2.
64.10.1-2.
64.12.1-2.
64.13.1-2.
64.14.1-2.
64.15.1-2.
64.16.1.
64.23.1.
64.28.1-2.
64.29.1-2.
65.19.1-2.
66.151.1-165.
73.16.1-159.
73.17.1-171.
69.8.1-2.
69.9.1-2
69.10.1-2
69.11.1-2
72.32.1.

koponya
koponya
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya

53.1680.1.
53.1726.1.
64.07.1-2.
64.09.1-2
64.11.1-2.
64.17.1-2.
64.18.1-2.
64.21.1.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

koponya
koponya
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya + csontváz
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya + állkapocs
koponya+ állkapocs + metapodiumok
koponya + csontváz
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponya + állkapocs
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı
koponyatetı

Árva
Csibi
Éva
Gyenge
Dehogy
Szárcsa
Szajkó
Izabella
Hideg
Hámor
Álmos
Szemes
Arany
Táncos
Meggyes

Adó

Álmos
Boldog
Nyalka
Makrancos
Játék
Páva p. 745
Kurta

64.22.1.
64.24.1.
64.25.1-2.
64.26.1-2.
64.27.1-2.
64.30.1-2.
65.07.1-4.
65.08.1-4.
65.09.1-4.
65.10.1-4.
65.11.1-4.
65.12.1-4.
65.13.1-4.
65.14.1-4.
65.15.1-4.
65.16.1-4
65.18.1-4.
65.21.1-196.
65.22.1-209.
65.23.1-195.
65.24.1-163.
65.52.1-197.
66.128.1-4.
66.129.1-4.
66.149.1-2.
67.15.1-6.
73.18.1-179.
73.19.1-2.
73.20.1-2.
73.21.1-2.
73.22.1-2.
73.23.1-2.
73.24.1-2.
73.25.1-2.
73.26.1-2.
73.27.1-2.
73.28.1-2.
73.29.1-2.
63.302.1.
63.303.1.
63.304.1.
63.305.1.
63.306.1.
63.307.1.
63.308.1.
63.309.1.
63.310.1.
63.311.1.
63.312.1.
63.313.1.
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59.
koponyatetı
60.
koponyatetı
61.
koponyatetı
62.
koponyatetı
63.
koponyatetı
64.
koponyatetı
65.
koponyatetı
66.
koponyatetı
67.
koponyatetı
68.
koponyatetı
69.
koponyatetı
70.
koponyatetı
71.
Koponyatetı
72.
Koponyatetı
73.
Koponyatetı
İstulkok
1.
koponya fosszilis
Visszatenyésztési kísérleti szarvasmarha
1.
koponya + állkapocs

Nyalka

Badár p. 86
Karcsú
Nyalka
Csendes
Takaros
Alma
Becses
Meleg
Szeder
Kávé

63.314.1.
63.315.1.
63.316.1.
63.317.1.
63.319.1.
63.321.1.
63.322.1.
63.323.1.
63.324.1.
63.325.1.
63.326.1.
63.327.1.
63.328.1.
63.329.1.
63.330.1.
72.29.1.
66.152.1-2.
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17.5. KATALÓGUS
A tanulmány megírásához megvizsgált és felhasznált szürkemarha-koponyák nemek szerint
csoportosítva, leltári szám szerinti növekvı sorrendben kerültek felsorolásra.

17.5.1. Bikák (1–5. egyed)
1. bika: koponya + teljes csontváz (leltári szám: 65.6.1-164.)
Neve: Buda – életkora: 12 év – szül.: 1953. 04. 12. – származási hely: Hortobágyi Állami
Gazdaság – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1965. április.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet
A szarvállás táblás, a szaru színe zöldes fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 57 mm. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem látható. A falcsonti ék alakja
nem látható.
A szarvcsap nyaka rövid, keresztmetszete lapos, ovális, csontgyőrő miatt alig látható. A
szarvcsap töve erıs, széles koronát képez. A korona körben a szarvcsap nyaka fölé nyúlik,
körülötte vastag csontgyőrőt képezve. A csontgyőrő külsı széle elvékonyodik.
A homlokcsont (2. csoport) lapos, rajta a homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A
homlokcsont a szemgödri lyukak között kissé domború, a szemgödrök között lapos, ezen a
részen a homlokvarrat mentén enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek
egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles, fölötte csonthíd képzıdött. A
szemgödör fölötti lyuk mély, a csonthíd miatt alig látható. A barázdák tölcsért képeznek.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak, teljes mértékben elcsontosodtak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez. Az arclécek összetartanak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas,
az orr domború. A Nasion (N) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége egy pontból induló,
belsı illeszkedéső. Az orrcsont mellsı végének orri nyúlványai aszimmetrikus, medialis ága
hosszabb, szélesebb, lateralis ága csökevényes. Az orrcsontok teljesen összecsontosodtak
egymással és a környezı koponyacsontokkal is. Az orrcsont lateralis ága ezért alig kivehetı.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok oralis vége széles, köríves.
Oldalnézet
A koponya profilvonala egyenes, a homlokcsont egyenes, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti
része széles.
A szemüreg tojásdad. A könnycsont kb. 12 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába,
csontlerakódás miatt összeolvadt a szemüreggel. A szemüreg erısen kiemelkedik a
koponyából, peremén vastag csontlerakódás alakult ki. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa széles.
A járomív széles, háromszög alakú.
A szemgödör alatti lyukak aszimmetrikusak, a jobb oldali egy nagy, mély és két igen
kicsi, sekély lyukból, a bal oldali egy közepes és két kisebb, mély lyukból áll.
266

Hátulnézet
A koponya dorsalis tarkói vonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyengén fejlett. A
koponya a halántékárkok között nagyon széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
háromszög alakú.
Alulnézet
A szájpadlási árok aboralis helyzető. A hortyogó széles, háromdombú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak igen kopottak, jobb oldali P3 és M3 gyökérig kopott, a jobb
oldali P3 lateralis oldala ferdén kopott, közepén búb, két oldalt lyukas. P3 és M1 gyökere
keresztezıdik. A fogak lateralis oldalán perem alakult ki. Az alveolusok belsı oldalán
csontlerakódás látható.
Varratok:
A koponya minden varrata elcsontosodott, a homlokcsonti varrat utolsó harmada látható.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle erısen ívelt, a metszıfogi része elıre alig emelkedik fel. Az állkapocs
testének zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk kicsi, nagyon mély, keskeny, szilvamag
alakú.
Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen
kigömbölyödik, rajta az izomtapadási taréj közepesen kifejezett. A Gov alig kivehetı. Az
állkapocs ága magas, erısen elkeskenyedik, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı
széle törtvonalú, vége félkörívő.
Felülnézet
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élük homorú, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok íveltek.
Fogazat:
I1-4 szélei erısebben kopottak, P1 alig, P2-3 enyhén kopott. M1-3 rágófelszíne hullámos, a
hullám mélypontja M1-nél van. M1-2 mellett gyulladás kezdeti jelei láthatók, az alveolus
sorvadt, a foggyökerek kilátszanak.
2. bika: koponya + állkapocs (lsz: 65.27.1-2.)
Száma: 34/6 (217/2 Hu) – életkora: 2 év –származási hely: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1964. VI. 4.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet
A szarvállás táblás, a szaru színe zöldes fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok távolsága:
88 mm. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem hajlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék
nincs.
A szarvcsap nyaka hosszú, keresztmetszete kör alakú, a korona gyengén fejlett.
A homlokcsont (2. csoport) lapos, rajta a homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A
homlokcsont a szemgödri lyukak között kissé domború, a szemgödrök között lapos, ezen a
részen a homlokvarrat mentén enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A
homlokcsonti perem ívelt.
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A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk két nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített. Az arclécek összetartanak. A tuber
malare alig kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, lapos, az
orr lapos. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsont alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, medialis ága
hosszabb, szélesebb, lateralis ága nincs.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok oralis vége széles, köríves.
Oldalnézet
A koponya profilvonala lejtıs, a homlokcsont kissé lejt, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része
keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 9-10 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába.
A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés két szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap
alakú.
A szemgödör alatti lyukak aszimmetrikusak, a jobboldali egy közepes nagyságú, mély,
felette egy másik kisebb, mély lyukból, a baloldali egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Hátulnézet
A koponya dorsalis tarkói vonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyengén fejlett. A
koponya a halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
félköríves.
Alulnézet
A szájpadlási árok oralis helyzető. A hortyogó széles, kétdombú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A dp1-3 kopott, fogváltás elıtt áll, M3
éppen áttörte az alveolust, M3 hátsó redıje félig kopott, tarajos fogkopás kezdeti jelei
láthatók.
Varratok
A koronavarrat elcsontosodott. A homlokcsonti varrat félig elcsontosodott, ½ részben
szétnyílt. A könnycsont varratai nem kezdenek elcsontosodni. A lambdavarrat nem
csontosodott össze.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része magasan felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, kerek alakú.
Az állkapcsi szöglet rövid, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta
nincs izomtapadási taréj. Alsó élébıl egy darab letört, majd visszanıtt, de kissé elcsúszva. A
töredék között rés maradt. A Gov nem kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, hirtelen
elkeskenyedik, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, vége félkörívő.
Felülnézet
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Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
karcsú. A fogsorok íve hullámos.
Fogazat
I1 beért a rágósíkba, I2-k áttörtek, de nem értek be, di3-4 elveszett, dp1-3 kopott, fogváltás
elıtt. P2 már áttörte az alveolust. M3 félig törte át az alveolust.
3. bika: koponya + teljes csontváz (lsz: 67.16.1-159.)
Neve: Tatár – életkora: 9 év – szül.: 1958. 05. 10. – szárm. hely: Hortobágyi Állami Gazdaság
– vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1967. V. 16.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél széles, egyenes. A koronavarrat elcsontosodott,
vonala kissé rányúlik homlokcsontra. A falcsonti ék széles, sekély.
A szarvcsap nyaka közepesen hosszú, keresztmetszete lapos, ovális. A szarvcsap
koronája erıs. A korona körben a szarvcsap nyaka fölé nyúlik, körülötte vastag csontgyőrőt
képezve. A csontgyőrő külsı széle elvékonyodik.
A homlokcsont (2. csoport) lapos, rajta a homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A
homlokcsont a szemgödri lyukak között kissé domború, a szemgödrök között lapos, ezen a
részen a homlokvarrat mentén enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek
egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles, peremén csontlerakódás, néhány
helyen csonthíd záródott. A szemgödör fölötti lyukközepes nagyságú, mély. A barázdák
tölcsér alakúak.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez. Az arclécek pırhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsont mellsı végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
medialis ága hosszabb, szélesebb, lateralis ága nincs. Az orrcsontok teljesen
összecsontosodtak egymással és a környezı koponyacsontokkal is.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri a könnycsontot, a Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok oralis vége széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, a homlokcsont egyenes, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti
része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 12 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába,
csontlerakódás miatt összeolvadt a szemüreggel. A szemüreg erısen kiemelkedik a
koponyából, peremén vastag csontlerakódás alakult ki. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa széles. A járomív keskeny, háromszög alakú.
A szemgödör alatti lyukak aszimmetrikusak, a jobboldali egymás mögötti két nagy, mély
lyukból, a baloldali egy nagy, mély, és egy kisebb, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
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A koponya dorsalis tarkói vonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyengén fejlett. A
koponya a halántékárkok között nagyon széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
háromszög alakú.
Alulnézet:
A szájpadlási árok oralis helyzető. A hortyogó széles, háromdombú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele hajlik. A fogak erısen kopottak, sík rágófelszínőek, a
nagyırlık (M1-3) külsı oldalán perem alakult ki, P1-3 belsı oldalán csontlerakódás.
Varratok:
A korona varrat összecsontosodott. A homlokcsonti varrat teljesen elcsontosodott. A
könnycsont körüli varratok félig elcsontosodtak. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle erısen ívelt, a metszıfogi része kissé felemelkedik. Az állkapocs testének
zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, igen mély, ovális alakú.
Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, kissé szögletes, hátrafele
erısen kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága
magas, hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt,
csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok íveltek, P1-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 életkoránál jobban kopott. Hullámos fogkopású, P1 enyhén kopott, M1 elsı redıje
erısen kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, alveolusa külsı oldalán csontlerakódás. Zápfogai
életkoránál kevésbé kopottak.
4. bika: koponya + állkapocs (lsz: 70.64.1-2.)
Neve: 215/4. Csordás – életkora: 12 év – szül.: 1954. III. 27. – származási hely: Hortobágyi
Állami Gazdaság – apja: Betyár, anyja: 215. Izabella – Tenyésztette az Ohati Állami
Gazdaság – eladva vágásra: 1966. V. 23. – csere: Debreceni Vágóhíd, 1966. XII. 13.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél keskeny, egyenes. A szarvcsapnak nincs nyaka,
keresztmetszete lapos, ovális. A szarvcsap töve erıs, széles koronát képez, körben a szarvcsap
nyaka fölé nyúlik, körülötte vastag csontgyőrőt képezve. A koronavarrat elcsontosodott,
vonala nem kivehetı.
A homlokcsont (2. csoport) lapos, a koronavarratnál enyhén kiemelkedik, a homlokcsonti
varrat tarajos illeszkedéső. A homlokcsont a szemgödri lyukak között kissé domború, a
szemgödrök között lapos, ezen a részen a homlokvarrat mentén enyhén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles, fölötte csonthíd képzıdött. A barázdák
tölcsér alakot képeznek. A szemgödör fölötti lyuk mély, a csonthíd miatt alig látható. A
szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont frontalis
vonala szögletes.
A könnycsont talán háromszög alakú lehetett, elcsontosodás miatt alakja nem kivehetı.
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Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrnyereg széles, rövid, oralisan elkeskenyedı. Az orrnyereg széles, magas, az orr
domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsont felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, medialis águk
vastag és hosszú, lateralis águk nincs. Az orrcsontok teljesen összecsontosodtak egymással és
a környezı koponyacsontokkal.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok oralis vége széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, a homlokcsont egyenes, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti
része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont benyúlik a szemüreg nyílásába, de az erıs
csontlerakódás miatt alakja nem kivehetı. A szemgödör erısen kiemelkedik a koponyából,
körben csontlerakódás látható rajta. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkói vonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya
a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A szájpadlási árok aboralis helyzető. A hortyogó széles, háromdombú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak nagyon kopottak, jobb oldali P1 gyökérig kopott. Jobb P1-3 és
bal P2-3 elveszett. M1 gyökeréig kopott.
Varratok:
Minden varrat teljesen elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú, baloldalon két lyukból áll.
Az állkapcsi szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik,
rajta erıteljes izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas,
hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban
végzıdı, a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok íveltek.
Fogazat:
I1-4 bal P1-2 és P1 elveszett. M1-3 rágófelszíne teljes. Hullámos fogkopás, P2-3 és M1-2
határán magasabb, M1 elsı redıje gyökérig lekopva. Fogazat belsı oldalán sáv lekopva.

5. bika: koponya + teljes csontváz (lsz: 71.12.1-166.)
Neve: 36. Morgó – életkora: 10 év – szül.: 1961. VII. 19. – szárm. hely: Hortobágyi Állami
Gazdaság – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1971. VI. 30.
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Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, igen sekély kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú.
A szarvcsapnak nincs nyaka, keresztmetszete lapos, ovális. A szarvcsap töve erıs, széles
koronát képez, körben a szarvcsap nyaka fölé nyúlik. A koronavarrat elcsontosodott, vonala
rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és közepesen mély.
A homlokcsont (2. csoport) lapos, a koronavarratnál enyhén kiemelkedik, a homlokcsonti
varrat tarajos illeszkedéső. A homlokcsont a szemgödri lyukak között kissé domború, a
szemgödrök között lapos, ezen a részen a homlokvarrat mentén enyhén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez, az élek szembıl nem láthatók. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles, fölötte csonthíd képzıdött. A barázdák
tölcsér alakot képeznek. A szemgödör fölötti lyuk mély, a csonthíd miatt alig látható. A
szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont frontalis
vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek homorúak. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrnyereg széles, hosszú oralisan elkeskenyedı. Az orrnyereg széles, magas, az orr
domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsont felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, medialis águk
vastag és hosszú, lateralis águk nincs. Az orrcsontok teljesen összecsontosodtak egymással és
a környezı koponyacsontokkal.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok oralis vége széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs, a homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti része
széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont benyúlik a szemüreg nyílásába, de az erıs
csontlerakódás miatt alakja nem kivehetı. A szemgödör erısen kiemelkedik a koponyából,
körben csontlerakódás látható rajta. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
széles. A járomív keskeny, háromszög alakú.
A szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és mögötte egy
kicsi, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkói vonala homorú. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között igen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
háromszög alakú.
Alulnézet:
A szájpadlási árok közepes helyzető. A hortyogó széles, háromdombú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. Hullámos fogsorív, P2-3 találkozásánál
mélyebb, M3 hátsó redıje magasabb, jobb P2-3 és bal P3 és M1 alveolusánál fogínygyulladás
nyoma, a nagyırlık (M1-3) külsı oldalán peremképzıdés látható.
Varratok:
Minden varrat teljesen elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
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Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs
testének zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, hosszúkás alakú.
Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen
kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága magas,
hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú,
csúcsban végzıdı, a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka nem karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-3 kopott, bal oldali P2 kicsit mélyebben kopott. Enyhén hullámos fogkopás.
Jobb oldalon M1 mélyebben kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású.

17.5.2. Ökrök (6–34. egyed):
6. ökör: koponya (lsz: 53.152.3)
Életkora és származási helye ismeretlen, régi múzeumi anyag.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya ék alakú. A fejél széles, egycsúcsú, köztük a fejél boltozatos, A szarvcsap
nyaka hosszú, koronája nem kifejezett, pereme gyenge. A koronavarrat elcsontosodott, vonala
alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között lapos. A
szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis irányban) homorúvá válik. A
szemgödrök között lapos. A homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem képezt. A crista
frontalis externak íveltek, felülnézetbıl nem láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, igen sekély, széles, rajta csontlerakódás figyelhetı
meg. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk nagy mérető, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont frontalis
vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, felsı szára vastagabb az alsónál, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívet képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kissé kiemelkedı. Egyik varrat sem keztd elcsontosodni a könnycsont körül.
Az orrcsontok szélesek, laposak, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az
orrnyereg széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı
vége aszimmetrikus, széles varratú, több ponton, illetve egyponton induló, belsı illeszkedéső.
Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, medialis águk nincs.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, a Ni pont nem határozható meg. Az állközötti
csontok fogmedri széle keskeny, kiskörívő, pereme nincs.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, , az orrcsont egyenes. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 10-12 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle aszimmetrikus, jobb oldalon nincs befőzıdés. Bal
oldalon hullámos, egy sekély befőzıdés két szimmetrikus részre osztja.. Elıtte a foramen egy
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nagy, mély lyukat képez. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen
széles. A járomív széles, téglalap alakú.Az orbita alsó fala nem peremes.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kisebb, sekély lyukból állnak. Fogsoríve emelkedı.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonalában enyhe dudor látható, mely a sutura coronaria
vonalába esik.. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a halántékárkok között keskeny,
az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú. Az os parietale széles peremő,
medencét képez. Protuberancia externa nincs.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok közepes
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, normálisan kopottak. Külsı oldalukon egy sáv lekopott a
koronáról. Az incisiva alul karcsa, mély. A szájpadlás két nagy befőzıdése közepes állású.A
hortyogó hárombúbú., széles, szárai rövidek.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
7. ökör: koponya (lsz: 53.1722.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen, régi múzeumi anyag. vétel: Budapesti
Marhavágóhíd.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet
A szarvállás nagy tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 75 mm. A szarvcsap nyaka közepesen hosszú, koronája kifejezett, szélén perem
figyelhetı meg. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem nyúlik rá a homlokcsontra.
Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között egyenes, de
a varrat fele emelkedı. A varrat mentén búbos. A szemgödörfölötti lyukak között domború,
majd oralis irányban laposodik. Az orbiták között sík. A homlokcsont lateralisan lekerekített,
élt nem képez. A crista frontalis externa-k íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, igen sekély, széles, összetartó. A szemgödör fölötti
lyuk egy nagy, mély, és a jobb oldalon egy elıtte lévı kicsi lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme azonos a járomcsonti peremmel. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzanosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek homorúak. A tuber malare
közepesen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elırefele keskenyednek. Az
orrnyereg keskeny, közepesen magas, az orr alig domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az
orrcsontok felsı vége szélesen indul, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri
nyúlványai aszimmetrikusak, a medialis ág hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, majdnem eléri a könnycsontot. A Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
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A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között szinte nem homorú, az orrnyereg nem
emelkedik ki, az orrcsont sík. A tarkói profil közepesen mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 7-10 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3 aszimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén nem mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kissé tarajosan kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata kezdett elcsontosodni. A lambdavarrat
elcsontosodott.
8. ökör: koponya (lsz: 53.1724.1.)
Neme, életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás nagy tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete, töe barnás
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 46 mm. A fejél keskenyebb, mint a frontale a zygomatikumok között.A
koronavarrat elcsontosodott, vonala nem látható, rányúlik a honlokcsontra. A falcsonti ék 51,2
mm széles és 24,1 mm mély..
A szarvcsap nyaka rövid, pereme nincs, koronája nem kifejezett.. A korona körben a
szarvcsap nyaka fölé nyúlik, körülötte vastag csontgyőrőt képezve. A csontgyőrő külsı széle
elvékonyodik.
A homlokcsont (2. csoport) lapos, rajta a homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A
homlokcsont a szemgödri lyukak között kissé domború, oralisan homorúvá válik. A
szemgödrök között lapos, ezen a részen a homlokvarrat mentén enyhén homorú. A
homlokcsont lateralisan lekerekített, nem képez élt. A crista frontalis externak íveltek,
felülnézetbıl láthatók..
A szemgödör fölötti barázda rövid, igen sekély, széles,. A szemgödör fölötti lyuk mély, a
csonthíd miatt alig látható. A barázdák összetartók.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A szemgödör fölötti barázda rövid, vastag, széles. A szemgödör fölötti lyukak
aszimmetrikus, a abal oldali egy nagy, sekély és egy felemérető, de mély lyukból áll, a job
oldali három egyforma, nagy, sekély lyukból áll.
A könnycsont L alakú, felsı szára vastagabb, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek párhuzamosak. A tuber malare
kiemelkedı.
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Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső, kezd elcsontosodni.. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
szimmetrikusak, u alakú befőzıdés két azonos hosszú ágra osztja. Az orrcsonti bevágás
keskeny és sekély. A könnycsont, homlokcsont és orrcsont találkozásánál egyik oldalon kis
lyuk figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles. A fogsor íve emelkedı.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, magas fejéllel, az orbiták között enyhén homorú, az
orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont ehyenes A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része
keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 7-12 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába.
A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles,
háromszög alakú a job oldalon, a bal oldalon keskeny szögletes.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú. A
protuberancia externa gyenge, a mparietale mély medencét képez.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle kétívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A párhuzamos fogsor. A fogak kissé kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott, utolsó harmada nyitott.. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
9. ökör: koponya (lsz: 53.1725.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen, régi múzeumi anyag – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás bajusz, a szaru színe fehér, vége 1/5 részben fekete.
A koponya ék alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 117 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, peremes.. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt
képez. A crista frontalis externak párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, igen sekély, széles, összetartó. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk két közepes mérető, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
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A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok hiányoznak. Az orrnyereg széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.)
közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı illeszkedéső.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle keskeny, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala domború, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 7-10 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis állású.
A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak kissé kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
10. ökör: koponya (lsz: 53.1729.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen, régi múzeumi anyag – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas-táblás, a szaru színe fehér, vége 1/6 részben fekete. A baltülök
hiányzik.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, a szarvcsapok között a fejél kétcsúcsú, a a
varratnál domború. A szarvcsap nyaka hosszú, kerek, koronája kifejezett, pereme nincs. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék
nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) sík felülető. A szemgödrök között enyhén domború. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázdák nincsenek. A szemgödör fölötti lyukak aszimmetrikusak, a
bal oldali igen kicsi, mély, a job oldali közepesen sekély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
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Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek párhuzamosak. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok elvesztek. Az orrnyereg széles, magas, kidomborodik az arckoponyából. A
Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı illeszkedéső.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri a könnycsontot, a Ni pont nem
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala domború. A koponya az orrcsont felé kissé emelkedik, benne két
kicsi domborulattal. Az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik. A tarkói
profil nagyon mély, homlokcsonti része közepesen vastag.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 10-15 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy nagy befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja, a felsı, nagyobb
vége kerek, alsó hegyesebb. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, a job oldalon egy nagy,
mély, kerek és két kisebb, sekély lyukból áll. A bal oldalon csak 1 pici lyuk van.
A fogsor íve emelkedı.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos, mely a koronavarrat vonalába esik. A külsı
nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió
lateralis vonala háromszög alakú. Az os parietale mély medencét képez.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, kétbúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kissé kopottak, tövénél
csontlerakódással. A fogkorona végén peremképzıdés kezdıdik.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott.. A könnycsontvarratai kezdenek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
11. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.01.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. IX. 4.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 64 mm. A szarvcsap nyaka közepes, koronája kifejezett,
peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos, de
belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között homorú. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl nem láthatók. Az os frontale ezen a részen szélesebb,
mint a maxillák között.
A szemgödör fölötti barázda sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti
lyukak aszimmetrikusan helyezkednek el, egy közepes és két kisebb mérető lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
278

A könnycsont L alakú, felsı szára vastagabb az alsónál, varratai összetartók..
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek homorúak. A tuber malare erısen
kiemelkedı.
Az orrcsontok hosszúak, karcsúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis águk
hosszabb, medialis águk hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 10-12 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny
téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A koponya a halántékárkok között keskeny
peremő, sekély medencét képez. az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves. A
protuberancia externa közepesen kiemelkedı..
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén nem mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A molaris fogak kopottabbak I-nél..
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont felsı varratai kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
kissé ívelt, a metszıfogi része kissé felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas, magassága P1 felé erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk nagy, lapos,
szilvamag alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele
kigömbölyödik, rajta az izomtapadási taréj gyenge. A Gov nem kivehetı. Az állkapocs ága
magas, kevésbé karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, vége félkörívő.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, éle homorú, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok íveltek egymással, a P-k kissé kifelé dılnek.
Fogazat:
I1-4 közepesen kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású, utolsó redı
alacsonyabb a többinél..
12. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.02.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. II. 13.
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A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás csákó, a szaru színe fehér, vége 1/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 64 mm. A szarvcsap nyaka rövid, ovális, koronája kifejezett,
pereme gyenge. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı, picit rányúlik a
homlokcsontra. Falcsonti ék kicsi.
A homlokcsont (2. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, a varratnál a
legmagasabb, majd (oralis irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között homorú, oralis
irányban enyhén emelkedik. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek,
felülnézetbıl nem láthatók.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles, rövid, az orbitáig ér, összetartó. A szemgödör
fölötti lyuk két kicsi, sekély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek párhuzamosak. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai azonos hosszúságúak. Az
orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont emelkedik. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része
keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 5-10 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala homorú. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, széles, éle egyívő. A szájpadlási árok
aboralis állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak kopottak, M1 külsı oldalán
perem, belsı oldalán csontlerakódás képzıdött.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott. A könnycsont varratai elcsontosodtak, de kivehetık. A lambdavarrat
elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
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Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
erısen ívelt, a metszıfogi része elıre magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi
része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, hosszúkás alakú. Az állkapcsi szöglet
hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele nem gömbölyödik ki, rajta az izomtapadási taréj
gyenge. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága magas, kevésbé karcsú. A hollócsırnyúlvány
hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb
pontja. A csúcs hátrafele néz.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
széles. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 letörtek, P1-3 tarajos fogkopású, a jobb oldali P1 kissé kiemelkedik a rágósíkból. M1-3
rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású, az utolsó redı alacsonyabb a többinél..
A symphysis mandibulae kezd összecsontosodni.
13. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.03.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. IX. 15.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 99 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, köralakú, koronája nem
kifejezett, pereme gyenge. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, nem nyúlik rá a
homlokcsontra. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez.
Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda sekély, széles, rövid. A barázdák tölcsér alakúak. A
szemgödör fölötti lyuk közepes mérető, mély, ovális alakú lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, also szárai összetartók..
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek összetartók. A tuber malare
kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis águk hosszabb, szélesebb, medialis águk rövidebb, hegyesebb. A könnycsont,
homlokcsont és orrcsont találkozásánál mindkét oldalon kis lyuk figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle kiskörívő, keskeny.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között egyenes, az orrnyereg kiemelkedik, az
orrcsont lejt. A tarkói profil mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 5-10 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, aszimmetrikus, jobb oldalon két pici befőzıdés aszimmetrikusan
osztja meg, a bal oldalon egy nagy mélyedés két szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
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hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív közepesen széles,
téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, bal oldalon egy nagy,
sekély Lyuk elıtt két kisebb lyuk látható, a job oldalon egy kisebb mély lyuk található..
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok közepes
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 kissé befele fordul. A fogak kopottak, belsı oldalukon
csontlerakódás.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
kevésbé ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, sekély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú, aboralis
széle kör alakú, hátrafele kissé gömbölyödik ki, rajta az izomtapadási taréj gyenge. A Gov
kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle
törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 kissé kopott. P1 nincs rágófelszíne, P1-3 tarajos fogkopás, M1-3 rágófelszíne teljes, M3
lépcsıs fogkopású, utolsó redıje alacsonyabb a többinél.
14. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.04.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. VII. 4.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, aszimmetrikus állású szarvak, bal oldali kevésbé indul hátra. A
szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 72 mm. A szarvcsap nyaka roved, köralakú, koronája nem kifejezett, pereme
kifejezett, kissé a fejél fölé nyúlik. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé
rányúlik a homlokcsontra. Falcsonti ék kicsi.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között lapos. A
szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis irányban) homorúvá válik. A
szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek,
felülnézetbıl láthatók.
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A szemgödör fölötti barázda rövid, igen sekély, széles. A barázdák összetartók. A
szemgödör fölötti lyukak aszimmetrikusak, a job oldali egy nagy és egy kissebb, a bal oldali
egy nagy, mély kyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce nem képez élt, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare enyhén kiemelkedı, bal oldala erısebb.
Az orrcsontok igen szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
azonos hosszúságúak. Az orrcsonti bevágás széles és sekély. A könnycsont, homlokcsont és
orrcsont találkozásánál egyik oldalon kis lyuk figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 5-10 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, a bal oldali egy nagy,
mély és alatta egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala jól kivehetı. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A
lambdavarrat kezd elcsontosodni.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle kissé ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi
szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta izomtapadási
taréj nincs. A Gov nem vehetı ki. Az állkapocs ága magas, kevésbé karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont nem az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka kevésbé karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2 enyhén kifele dıl.
Fogazat:
I1-4 kissé kopott. P1 hátsó éle kopott, P1-3 tarajosan kopott, M1-3 teljes rágófelszínő, M3
lépcsıs fogkopású, utolsó redıje alacsonyabb a többinél.
15. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.05.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. VII. 4.
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A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás nagy tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél sík, a
csúcsok távolsága: 54 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, köralakú, koronája nem kifejezett,
pereme gyenge. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé rányúlik a
homlokcsontra. Falcsonti ék hegyes, kissé rányúlik a homlokcsontra.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között homorú. A homlokcsont lateralisan
lekerekített, élt nem képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, keskeny. A barázdák összetartók. A
szemgödör fölötti lyuk jobb oldalon 3 lyukból, bal oldalon egy mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartók.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt nem képez, az arclécek összetartók. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, lapos,
az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége aszimmetrikus
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak, lateralis és
medialis ága azonos hosszúságú. Az orrcsonti bevágás keskeny.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, a Ni pont jól meghatározható. Az állközötti
csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 10-15 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
keskeny, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és elıtte
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyengen. A koponya a
halántékárkok között kevéssé keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis állású.
A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de job oldalon P1 befele fordul. A fogak kissé kopottak,
kezdıdı tarajos fogkopással.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat kezd
elcsontosodni.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
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Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része magas,
magassága P1 fele erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, hosszúkás alakú. Az
állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik,
rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága magas, igen karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 és P1 nincs rágófelszíne. P2-3 tarajos fogkopású, M1-3 rágófelszíne teljes, a jobb oldali
M3 utolsó redıje hiányzik, ezért csak két redıbıl áll. A bal oldali M3 utolsó redıje gyengén
fejlett.
16. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.06.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. VII. 4.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás nyársas - táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél széles, egy csúcsú, a fejél boltozatos, a csúcs két
szélének távolsága: 100 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, pereme kissé a
fejél fölé nyúlik A koronavarrat félig elcsontosodott, vonala jól látható, alig nyúlik rá a
homlokcsontra. Falcsonti ék széles, rövid.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan
lekerekített, élt nem képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk job oldalon két közepes mérető lyukból, bal oldalon egy mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt nem képez, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
medialis águk hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 9-10 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív keskeny, téglalap
alakú.
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A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és elıtte
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kissé kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat nem
csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas, magassága P1 fele erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk igen nagy, mély,
szilvamag alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele
kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas,
karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont
az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 kissé kopott. Jobb P1 nincs rágófelszíne. P2-3 tarajos fogkopás kezdete. M1-3
rágófelszíne teljes, belsı oldalukon sáv lekopva.
17. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.08.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. VII. 4.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél nem széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 88 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája nem kifejezett, pereme
kifejezett. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé rányúlik a homlokcsontra.
Falcsonti ék széles, sekély.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között homorú. A. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk job oldalon egy nagy és mély, a bal oldalon két közepes mérető, mély lyukból áll.
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A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartók.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek párhuzamosak. A tuber malare
kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége aszimmetrikus
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak, egyforma
hosszúságúak. Az orrcsonti bevágás keskeny és mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 8-9 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
keskeny, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén széles, közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási
árok közepes állású. A hortyogó széles, kétbúbú, szárai közepesen hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak tarajosan kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott. A könnycsont varratai elcsontosodtak, jól láthatók. A lambdavarrat nem
csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk hosszú, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov
jól kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle
törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka közepesen karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P1-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-3 enyhén kopott, P1 nincs rágófelszíne. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs
fogkopású.
18. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.10.1-2.)
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Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962.VII. 4.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás nagy tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 95 mm. A szarvcsap nyaka rövid, ovális, pereme nem kifejezett.
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé rányúlik a homlokcsontra. Falcsonti
ék széles és sekély.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan
lekerekített, élt nem képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély és két kicsi, sekély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek összetartók. A tuber malare kissé
kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
lapos, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége egy pontból
induló, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
egyforma hosszúságúak. Az orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, keskeny.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 12 mm-t benyúlik a szemüreg
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles,
téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak egy nagy, mély és 2 kisebb lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis állású.
A hortyogó széles, kétbúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kissé kopottak, belsı oldalon csontlerakódással.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat nem
csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
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Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része özepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas, magassága P1 fele erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk hatalmas, sekély,
kerek alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen
kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov nem kivehetı, az állkapcsi szöglet alsó
éle letörött. Az állkapocs ága magas, hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A hollócsırnyúlvány
hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok párhuzamoak.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-k kihullottak, alveolusuk baloldalon félig, jobboldalon teljesen benıtt. P2-3
enyhén kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, fogak belsı oldalán sáv lekopva.
19. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.12.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. II. 23.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, homorú. A szarvcsap nyaka hosszú,
koronája kifejezett, pereme gyenge. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, nem
nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között homorú. A
szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis irányban) homorúvá válik. A
szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem képez. A crista
frontalis externak íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk a bal oldalon egy nagy, mély, a bal oldalon két közepes mérető, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek párhuzamosak. A tuber malare
kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg
közepesen széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı
vége aszimmetrikus illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, a lateralis ág kicsit hosszabb. Orrcsonti bevágás nincs.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg ovális. A könnycsont kb. 16-22 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív széles, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
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A koponya dorsalis tarkóvonala homorú. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak hullámosan kopottak, külsı
oldalukon egy keskeny sáv lekopva..
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala félig kivehetı. A könnycsont varratai kezdtek elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle kissé ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet
hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási
taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú,
mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka nem karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 elveszett. P1-3 tarajosan kopott. M1-3 rágófelszíne teljes. Hullámos fogkopás: P3-M1
határán mélyen kopott, M2-3 elsı redıje magasabban, M3 lépcsıs fogkopású. A
csontszövetben enyhe fekete pigmentáltság látható.
20. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.13.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, boltozatos egycsúcsú, köztük a
fejél sík. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, pereme gyenge. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem kivehetı, éppen eléri a homlokcsontot. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de a varrat mentén lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan
lekerekített, élt nem képez. A crista frontalis externak íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A barázdák tölcsér alakúak. A
szemgödör fölötti lyukak aszimmetrikusak. JObb oldalon egy közepes mérető mmély, job
oldalon egy közepes mérető mély és elıtte egy sekélyebb lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek homorúak. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
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Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas,
az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, a medialis ág
kicsit hossszabb. Az orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 11-13 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
keskeny, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobb oldalon egy nagy,
mély és a bal oldalon egyközepes mély lyuk elıtt két kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak tarajosan kopottak, M1-3 külsı oldalán keskeny sáv
lekopva.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala látszik. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A
lambdavarrat vége nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
erısen ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú, aboralis széle
kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı.
Az állkapocs ága közepesen magas, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle
törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-3 enyhén kopott, M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású.
21. ökör: koponya (lsz: 64.14.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
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A szarvállás csákó, a szaru színe zöldes fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 58 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. Falcsonti ék 51 mm széles és
30 mm mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat teljesen sík
felülető. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis irányban)
homorúvá válik. A homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
aljáig tart. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda igen sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyukak aszimmetrikusak. Bal oldalon egy hatalmas mély lyuk, job oldalon egy
közepes mérető és elıtte egy kicsi lyukból állnak.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége egy
pontból indulók, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis águk hosszabb medialis águk rövidebb.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 12–13 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív széles,
háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobb oldalon egy nagy
mély, a bal oldalon egy nagy, mély és felette egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak hullámosan kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
22. ökör: koponya (lsz: 64.15.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas - nyársas, a szaru színe igen fehér, vége 1/4 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 65 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája nem kifejezett, pereme gyenge. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék
nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között homorú. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda hiányzik. A szemgödör fölötti lyuk három kicsi, mély
lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartók.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
egyforma hosszúságúak. Az orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, a Ni pont hiányzik. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg ovális. A könnycsont kb. 1-15 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok széttartóak. A fogak kissé kopottak, külsı oldalán keskeny sáv lekopva.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
23. ökör: koponya (lsz: 64.16.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás széles gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 83 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, ovális, koronája nem kifejezett, pereme
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nincs. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı, nem nyúlik rá a homlokcsontra.
Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között erısen homorú. A homlokcsont lateralisan
élt képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti
lyuk nagy, mély.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, felsı szára keskenyebb az alsónál, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek homorúak. A tuber malare
erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis águk hosszabb, medialis águk rövidebb. Az orrcsonti bevágás széles.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, a Ni pont hiányzik. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 17-12 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív keskeny, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle kétívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kissé kopottak, külsı oldalukon keskeny sáv
lekopva..
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat
elcsontosodott.
24. ökör: koponya + állkapocs (lsz: 64.28.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd 1964. I. 30.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagy tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, egyenes. A fejél közepétıl balra egy
mély deformitás található A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
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A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada homorú. A homlokcsonti varrat síkfelülető. A
szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a kiemelkedést
két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között sík, a varrat
mentén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez, felülrıl nem láthatók. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, keskeny. A barázdák összetartók. A
szemgödör fölötti lyuk jobb oldalon egy, baloldalon két közepes nagyságú, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartók.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, külsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis águk
hosszú, medialis águk hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, éppen eléri az orrcsontot, a Ni pont
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 11-19 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. Az elcsontosodás elırehaladott állapotban van. A könnycsont éle hullámos, egy
sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa széles. A járomív széles, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kicsi lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala homorú. A külsı nyakszirti dudor erıs. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén igen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok aboralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartóak. A fogak igen kopottak, M1-3 külsı oldalán perem képzıdött. P3
+M1 gyökere keresztezıdött, P2-M2 alveolusa igen tág, fogak kiesés elıtt, bal M1 alveolusánál
igen nagy gennycsomó helye.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat teljesen
elcsontosodott, vonala alig látszik. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd
elcsontosodni. A lambdavarrat nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú, aboralis széle
kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı.
Az állkapocs ága magas, kevésbé karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle ívelt,
csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
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Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
nem karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, bal oldali P1-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-3 kopott, P1-ek foggyökerei kiemelkednek az alveolusból. M1-3 rágófelszíne
teljes, mindkét oldali M1 és bal oldali M2 alveolusa tágult és sorvadt. M1-3 belsı oldalán enyhe
peremképzıdés, rajta kívül sáv lekopva.
25. tinó: koponya + állkapocs (lsz: 64.29.1-2.)
Jelzése: 120 – életkora: 3 - 3,5 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság - levágva:
Debreceni Vágóhíd, 1963. IX. 6.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya ék alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 77 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, köralakú, koronája kifejezett, pereme van. A
koronavarrat félig elcsontosodott, vonala látható, kissé rányúlik a homlokcsontra. Falcsonti ék
széles, sekély.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a varrat mentén homorú. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd
(oralis irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont
lateralisan lekerekített, élt nem képez. A crista frontalis externak íveltek, felülnézetbıl
láthatók.
A szemgödör fölötti barázda mély, keskeny. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti
lyuk egy keskeny, hosszúkás lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
keskeny, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége
széles varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis águk rövidebb, medialis águk hosszabb. Az orrcsonti bevágás
keskeny. A könnycsont, homlokcsont és orrcsont találkozásánál mindkét oldalon kis lyuk
figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg ovális. A könnycsont kb. 5-10 mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A
könnycsont éle hullámos,job oldalon nincs befőzıdés, bal oldalon egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny.
A járomív keskeny, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
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A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis állású.
A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kissé kopottak.
Varratok:
A koronavarrat félig elcsontosodott, vonala kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat nem
csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet rövid, aboralis széle
kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az
állkapocs ága alacsony, karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle ívelt, csúcsban
végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei homorúak, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-3 keskeny rágófelszínő, I4 nem törte át az alveolust. P1-3 nem ért be a rágósíkba. M3
rágófelszíne háromnegyed részben alakult ki.
26. tinó: koponya + állkapocs (lsz: 65.19.1-2.)
Életkora: 3,5 év – származási helye: Újszilvási Tsz. (Szolnok megye) – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1964.XI. 3.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, bal oldali kicsit kifele fordul, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben
fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 56 mm. A szarvcsap nyaka nem hosszú, ovális, koronája nem
kifejezett, pereme nincs. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé rányúlik a
homlokcsontra. Falcsonti ék széles.
A homlokcsont (1. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között domború, a varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem képez. A crista frontalis externak íveltek,
felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk bal oldalon egy mély, közepes mérető lyukból, jobb oldalon két közepes mérető,
mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
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Az állcsont külsı arci felülete arcléce ívelt, az arclécek homorúak. A tuber malare
kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis águk szélesebb és egy kicsit hosszabb medialis águknál. Az orrcsonti bevágás
keskeny. A könnycsont, homlokcsont és orrcsont találkozásánál egyik oldalon kis lyuk
figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 9-10 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor közepesen fejlett. A
koponya a halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén igen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak kissé kopottak. M3 utolsó redıje
lépcsısen kopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének
zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta kifejezett izomtapadási taréj. A
Gov nem kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú,
mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka nem karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 közepesen kopott, I3 az állat életében letört. P1-3 kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, kissé
hullámos fogkopás, M1-nél mélyebben kopott, M3 lépcsıs fogkopású.
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27. ökör: koponya + állkapocs + teljes csontváz (lsz: 66.151.1-165.)
Életkora: 4 év 9 hónap – szül.: 1962.II.1. – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság
Szerep – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1966. X. 31.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 92 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, ovális, koronája nem
kifejezett, pereme gyenge. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, erısebben
nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék mélyebb, széles.
A homlokcsont (1. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között sík, a
koponya teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között sík, majd (oralis irányban) homorúvá
válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem
képez. A crista frontalis externak íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, elıre elkeskenedik. Rajta hosszan
csontlerakódás hidat képez. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk nem látható a
felette lévı csonthíd miatt.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, igen rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) oralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú,
külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, medialis
águk hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 7-13 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély kerek
lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, igen karcsú, éle egyívő. A szájpadlási árok
aboralis állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak erısen, hullámosan kopottak.
Csukafogazata kifejezett.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
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Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs igen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének
alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része erısen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi
része igen alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele alig gömbölyödik ki, rajta közepes izomtapadási taréj. A
Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága magas, kevésbé karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid,
mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuztamosak.
Fogazat:
I1-4 kopott. Jobb oldali P1 elveszett, bal oldali P1 nincs rágófelszíne. P2 oralis széle
hegyesen kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, bal oldali M1 nagyon kopott, jobb oldali M2 mellsı
gyökere kiemelkedik az alveolusból, szabadon áll. M3 hátsó redıje tövig kopott, mögötte az
alveolus sorvadt, rajta erıteljes mélyedés látható. Kifejezett csukafogazatú.
28. ökör: koponya + állkapocs + teljes csontváz (lsz: 73.16.1-159.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
helyzete aszimmetrikus a homlokvarrathoz képest, a bal oldali közelebb van. A szarvcsap
nyaka nem hosszú, kerek, koronája nem kifejezett, pereme gyenge. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem látható. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (2. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között homorú, de
belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) lapossá válik. A szemgödrök között domború. A varratok mentén sík. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk több nagy és mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, lapos, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége egy
pontból induló, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, medialis águk hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri a könnycsontot, a Ni pont hiányzik. Az
állközötti csontok fogmedri széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
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A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 5-15 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle egyenes, befőzıdés nincs. A szemgödör hátsó fala/a
járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív széles, háromszögalakú alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, bal oldalon egy nagy,
mély, elıtte pici sekély és felette közepes, mély, kerek lyukakból áll, a jobb oldalon egy nagy,
sekély, felette közepes nagyságú, mélyebb, kerek lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala homorú. A külsı nyakszirti dudor erısen fejlett. A
koponya a halántékárkok között igen keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kopottak.Az alveolusok mentén belsı oldalon erıs
csontlerakódás látható. Csukafogazatakifejezett, a bal oldalon erıteljesebb.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat teljesen
elcsontosodott, vonala látható. A könnycsont varratai félig elcsontosodtak. A lambdavarrat
félig elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle erısen ívelt, a metszıfogi része erısen felemelkedik. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi
szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta erıteljes
izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı, elıtte erıs érvágány. Az állkapocs ága magas, hirtelen
elkeskenyedik, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban
végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2 kissé kifele dıl.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-3 kopott, P1 félig kialakult rágófelszíne, alveolusánál csontlerakódás. M1-3
rágófelszíne teljes, hullámos fogkopás. P1-nél magasabb, M1 elsı és M3 utolsó redıje
mélyebben kopott. Jobb oldali P3 és M1 erısebben kopott bal oldalinál, itt a csontszöveten
gyulladás helye látható. Bal oldali P3 belsı oldala kiemelkedik, kevésbé kopott. M3 elsı
redıjének belsı oldalán mélyen kopott, utolsó redıje jobban kopott jobb oldalinál. Gyenge
csukafogazat, bal oldalon kifejezettebb, jobb oldalon inkább lépcsıs fogkopásra hasonlít.
29. ökör: koponya + állkapocs + teljes csontváz (lsz: 73.17.1-171.)
Életkora ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás aszimmetrikus, a jobb szaru gallyas, a bal oldali táblás állású. A szaru színe
fehér, vége 1/3 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, egyenes. A szarvcsap nyaka hosszú, ovális,
koronája kifejezett, pereme kicsi. A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé
rányúlik a homlokcsontra. Falcsonti ék széles, sekély.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) lapossá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy mérető, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai széttartók.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
egyforma hosszúságúak. Az orrcsonti bevágás minimális.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, a Ni pont nincs. Az állközötti csontok fogmedri
széle köríves, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 13-17 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó karcsú, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak hullámosan kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala kivehetı. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A
lambdavarrat félig elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs igen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének
alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta erıteljes izomtapadási taréj. A
Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, hirtelen elkeskenyedik, igen karcsú. A
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hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél igen hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. P1 alig kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, hullámos fogkopású. P3-M1
határán mélyen kopott, M3 elsı-két redıje kiemelkedik, utolsó redıje mélyen lekopott.
30. ökör: koponyatetı fapajzson (lsz: 69.8.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
31. ökör: koponyatetı fapajzson (lsz: 69.9.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás hombár, a szaru színe fehér, vége 1/6 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 88
mm.
A szarvcsap nyaka közepesen hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, perem fejél felett.
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem látható. A falcsonti ék alakja nem kivehetı.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
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Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A koponya a halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott.
32. ökör: koponyatetı fapajzson – leltári szám: 69.10.1.
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 92 mm. A szarvcsap
nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes fejél felett. A koronavarrat elcsontosodott, vonala
rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és igen sekély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén sík. A
homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a
homlokcsonti varrat mentén homorú. A homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem képez.
Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil igen mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala kivehetı.
33. ökör: koponyatetı fapajzson (lsz: 69.11.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás kukora, a szaru színezöld, vége 1/5 részben fekete.
A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 80 mm. A szarvcsap
nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem vehetı
ki. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között domború, a homlokcsonti varrat mentén
domború.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles.
Oldalnézet:
A tarkói profil sekély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor közepesen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között karcsú.
Varratok:
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A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat részben
elcsontosodott.
34. ökör: koponyatetı fapajzson (lsz: 72.32.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nyársas, a szaru színe sárga, vége 1/5 részben fekete.
A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok távolsága: 88 mm. A
szarvcsap nyaka rövid. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A
homlokcsont lateralisan lekerekített, élt nem képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között karcsú.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala látszik.

17.5.3. Tehenek (35–106. egyed)
35. tehén: koponya: (lsz: 53.1680.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag – vétel: 1953. X. 18.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagy tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 75 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája nem kifejezett, pereme gyenge. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra.
A homlokcsont (4. csoport) a koponyatetıi részén és lateralis peremei között boltozatos,
de belül a teteje lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén domború, majd (oralis
irányban) homorúvá válik. A szemgödrök között síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek íveltek, felülnézetbıl nem láthatók.
A szemgödör fölötti barázda rövid, igen sekély, széles. A barázdák összetartók. A
szemgödör fölötti lyuk két közepes mérető, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, felsı szára vastagabb az alsónál, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
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Az orrcsontok igen szélesek, közepesen hosszúak, azonos szélességőek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis águk rövidebb, medialis águk hosszabb. Az orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle egyenes, széles.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes, az orbiták között enyhén homorú, az orrnyereg
kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil nagyon mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad, elıre keskenyedik. A könnycsont kb. 7-10 mm-t benyúlik a
szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre
osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív
széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy kisebb, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok közepes
állású. A hortyogó széles, egybúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak kissé kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat félig
elcsontosodott.
36. tehén: koponya (Lsz: 53.1726.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe zöld, vége 1/2 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 65 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, pereme nincs. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala alig látható, kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti
ék közepesen széles, sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat mentén
nincs domborulat, a homlokcsonti varrat sík. A homlokcsont a szemgödör fölötti lyukak
között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a kiemelkedést két részre osztja. A
domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek
egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles, peremén csontlerakódás, a csonthíd nem
záródott. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk aszimmetrikus, jobb oldalon két
közepes mérető, mély lyukból, baloldalon egy nagy, mély lyukból áll. A szemgödör
homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
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Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyednek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus, széles varratú, a bal oldali belsı, a jobb oldali külsı illeszkedéső. Az
orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis águk hosszabb, medialis
águk rövidebb, azonos szélességőek. Az orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, az orbiták között enyhén
homorú, az orrcsont lejt. A tarkói profil mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes alakú, peremén enyhe csontfelrakódás. A könnycsont kb. 10-13
mm-t benyúlik a szemüreg nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív keskeny, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, a bal oldali 4, a jobb
oldali 3 közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyengén fejlett. A
koponya a halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egy ívő. A szájpadlási árok
aboralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kopottak, M1 erısen kopott, M3
közepe mélyen kopott. A nagyırlık (M1-3) lateralis oldalán perem alakult ki.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 2/3 részben látható. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) elcsontosodott. A lambdavarrat elcsontosodott.
37. tehén: koponya + állkapocs (lsz: 64.07.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. VII. 04.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél széles, egycsúcsú, a csúcs teteje egyenes, a csúcs
széleinek távolsága: 65 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat nem csontosodott el, vonala alig látható, nem nyúlik rá a homlokcsontra.
Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat mentén
nincs domborulat, a homlokcsonti varrat síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között
kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a kiemelkedést két részre osztja. A domborulat
alatt (oralisan) síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek egymással
párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles, peremén csontlerakódás kezdıdik. A
barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk 2 nagy, mély, lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
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A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyednek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus, belsı illeszkedéső, a bal oldali egy pontból indul, a jobb oldali széles varratú.
Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, medialis águk hosszabb,
lateralis águk rövidebb, szélességük azonos. Az orrcsonti bevágás széles és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa aszimmetrikus, bal oldalon hosszú, eléri a könnycsontot,
jobb oldalon közepesen hosszú, majdnem eléri a könnycsontot, a Ni pont meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 9 - 12 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny,
háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak kissé aszimmetrikus helyzetőek, 1 nagy, mély
lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala lapos. A külsı nyakszirti dudor gyengén fejlett. A
koponya a halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egy ívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, egybúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A nagyırlık (M1-3) külsı szélén
peremképzıdés figyelhetı meg, M3 hátsó redıje magasabb. Csukafogazata alakult ki.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/3 részben nem látható. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat félig elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A
Gov nem kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid,
mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
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I1-4 kissé kopott. P1 nincs rágófelszíne, P2-3 enyhén kopott. M1-3 rágófelszíne teljes,
tarajos, M3 lépcsıs fogkopású. Fogak belsı oldalán sáv lekopva.
38. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 64.09.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd 1962. VIII. 4.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás tulipános, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 52 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és
sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada homorú. Rajta a koronavarrat lapos. A
homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén sík, a
homlokvarrat mentén is sík. A homlokcsont a szemgödrök közepéig sík, alatta (oralisan)
homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból, és felette egy kicsi, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, felsı szára vastagabb, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt nem képez, az arclécek hullámosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyednek. Az orrnyereg széles,
lapos, az orr lapos. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége szimmetrikus,
széles varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis águk kicsit hosszabb, medialis águk rövidebb, szélességük
egyforma.
Az állközötti csont orri nyúlványa aszimmetrikus, bal oldalon hosszú, eléri a
könnycsontot, jobb oldalon kb. 1 cm-vel rövidebb, a Ni pont meghatározható. Az állközötti
csontok fogmedri széle keskeny, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg kör alakú. A könnycsont kb. 11 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek. A jobboldalon 3 kicsi,
mély lyukból, a baloldalon egy közepesen nagy, mély és felette egy kisebb, sekélyebb lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
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A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. M3 közepén mélyedés, nagyırlık (M1-3)
külsı szélén kezdıdı peremképzıdés látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni.
A lambdavarrat nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része magas,
magassága P1 felé erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk nagy, sekély, ovális alakú. Az állkapcsi
szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta
gyenge izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, vége félkörívő.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 kissé kopott. P1-3 és M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású. Fogak belsı
oldalán sáv lekopva.
39. tehén: koponya + állkapocs (lsz: 64.11.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1962. IX. 15.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás kukó, a szaru színe zöld, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, egycsúcsú. A csúcs kampószerően
elırefele hajlik. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem nyúlik rá a homlokcsontra.
A homlokcsont a fejélek között kissé domború, majd az egész homlokcsont erısen
boltozatos, még a szemgödrök között is. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek
egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A. A járomcsont frontalis vonala
szögletes. barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély, lyukból áll, felette
a baloldalon csonthíd kezd kialakulni.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyednek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) oralis állású. A könny- homlok- és orrcsont
találkozásánál lyuk (fissura nasolacrimalis) képzıdött. Az orrcsontok felsı vége
szimmetrikus, egycsúcsú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis ága kicsit hosszabb, medialis ága rövidebb, szélességük egyforma.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepes hosszúságú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala „kosorrú”. A tarkói profil lapos, homlokcsont része széles.
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A szemüreg kör alakú. A könnycsont kb. 7-10 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és elıtte egy
kicsi, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kopottak, hullámos fogsorívőek,
bal P1-2 kevésbé kopott, jobb oldali M1 mélyen kikopott, jobb oldali M2 elsı redıje magasabb,
bal oldali M1alig kopott. M1 és P3 gyökere keresztezıdik.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni.
A lambdavarrat nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része alacsony.
Az állcsúcsi lyuk hosszú, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis
széle kör alakú, hátrafele nem gömbölyödik ki, szögletes hatású, rajta nincs izomtapadási
taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid,
mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
széles. A fogsorok hullámosak.
Fogazat:
I1-4 kissé kopott. P1-3 enyhén kopott, P1 nincs rágófelszíne, mert alacsonyabb a fogsor
ívénél. M1-3 rágófelszíne teljes. Erısen rendellenes fogkopású fogsor. Bal és jobb oldali M1
elsı redıje kiemelkedik, hátsó redıje erısen kopott. M2 elsı redıje kitörött, hátsó redıje
magas, ferdén kopott. Alveolusánál gyulladás helye látható. M3 elsı redıje mélyen kopott.
Jobb oldali M2 közepén nagyon mély kopás, szélei igen magasak. M3 lépcsıs fogkopású, de
az utolsó redı hátsó széle enyhén peremes.
40. tehén: koponya (Lsz: 64. 17.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás aszimmetrikus, jobb oldali lant, bal oldali kukó, a szaru színe zöldes-fehér,
vége 2/5 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok
távolsága: 60 mm. A szarvcsap nyaka rövid. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala nem nyúlik rá a homlokcsontra.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. Alatta
(oralisan) homlokcsont homorú. A szemgödrök között lapos. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda nincs. A szemgödör fölötti lyuk egy pici, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai széttartanak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg
keskeny, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége
szimmetrikus, széles varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis águk hosszabb, medialis águk rövidebb, szélességük egyforma.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, a Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejt. A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 10-12 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy közepes nagyságú,
mély, elıtte egy kicsi, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, egybúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak tarajosan kopottak, P1-3 nincs
rágófelszíne, M1-3 igen kopott, M3 közepe mélyebben kopott, nagyırlık (M1-3) külsı oldalán
peremképzıdés.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni.
A lambdavarrat nem csontosodott el.
41. tehén: koponya (Lsz: 64. 18.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás pödrött gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 63 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett,
pereme nincs. A koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A
falcsonti ék keskeny és közepesen mély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada homorú. Rajta a koronavarrat lapos. A
homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén sík, a
homlokvarrat mentén is sík. Alatta (oralisan) a homlokcsont enyhén homorú, a szemgödrök
között is homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból, és egy kisebb, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, közepesen hosszúak, oralisan nem keskenyednek el. Az
orrnyereg széles, magas, az orr domború. Az orrcsontok egymással több ponton kezdenek
kissé elcsontosodni. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége szimmetrikus,
széles varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
szimmetrikusak, lateralis és medialis águk egyforma hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti
bevágás keskeny, közepesen mély. Az orr-, homlok- és állcsont között lyuk (fissura
nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa szimmetrikus, közepesen hosszú, a Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, az orbiták között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti
része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont 10-11 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív keskeny,
háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
közepes helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak erısen kopottak, M3-on tarajosan
kopás kezdete, hullámos fogsorív, M1-2 találkozásánál csontszöveten gyulladás miatt sorvadás
alakult ki.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat majdnem
teljesen elcsontosodott. A könnycsont felsı (sutura frontolacrimalis) és alsó (sutura
maximozygomaticus) varrata elcsontosodott. A lambdavarrat elcsontosodott.
42. tehén: koponya (Lsz: 64. 21.1.)
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Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás balog, jobb oldal csavart bajusz, baloldal csavart villás. A szaru színe zöldes
fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 88 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes,
erıteljes csontlerakódással. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A falcsonti
ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport) a koponyatetıi részén enyhén lapos. A szemgödörfölötti
lyukak között enyhén domború, majd (oralis irányban) sík, a homlokcsonti varrat mentén
homorú. A szemgödrök között sík. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek egymással
párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda nincs. A szemgödör fölötti lyuk egy mély, kismérető
lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyednek. Az orrnyereg keskeny, magas,
az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége szimmetrikus, széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis águk egyforma hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás széles és
sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 15-15 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok közepes
állású. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak kopottak, hullámos a fogsorív,
M3 hátsó redıje kicsit magasabb. A nagyırlık (M1-3) külsı oldalán perem képzıdött, P3 és M1
gyökere keresztezıdik egymással.
Varratok:
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A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala félig látható. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) és
alsó (sutura lacrimozygomaticus) elcsontosodott. A lambdavarrat elcsontosodott.
43. tehén: koponya (Lsz: 64.22.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás tülkös, a tülök hiányzik.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, közöttük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 35 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája gyenge, pereme fejletlen. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A falcsonti ék keskeny, mély, alig látható.
A homlokcsont (1.csoport) felsı harmada teljesen sík. A koronavarrat mentén enyhén
domború. A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, alatta (oralisan) homorú.
A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, keskeny, szélén csontlerakódás kezdıdik. A
barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk két közepes mérető, mély, lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme keskenyebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis águk hosszabb, medialis ága baloldalon nincs, jobboldalon csökevényes. A homlok-,
könny- és orrcsont mellett nagy lyuk (fissura nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, az orrcsont sík. A tarkói
profil közepesen mély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg kör alakú. A könnycsont kb. 8 - 15 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív keskeny, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy közepes nagyságú,
mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak erısen kopottak, a nagyırlık
(M1-3) külsı oldalán perem képzıdött, több helyen gyulladás nyoma, jobb P3 és M1 között, bal
M2-3 találkozásánál a csontszövet sorvadt.
Varratok:
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A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/3 részben kivehetı. A könnycsont felsı (sutura frontolacrimalis) és
alsó (sutura lacrimozygomaticus) varrata elcsontosodott. A lambdavarrat elcsontosodott.
44. tehén: koponya (Lsz: 64.24.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – régi múzeumi anyag.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás kukós, a szaru színe zöldes-fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, közöttük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 28 mm. A szarvcsap nyaka közepesen hosszú, koronája nem
kifejezett, pereme fejletlen. A koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a
homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és sekély.
A homlokcsont felsı harmada teljesen sík. A homlokcsont a szemgödörfölötti lyukak
között a homlokcsonti varratnál kissé domború. A domborulat alatt (oralisan) homorú. Ez a
mélyedés a szemgödör közepéig nyúlik. A homlokcsont lateralisan élt képez, az él szembıl
nem látszik. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély, lyukból, és elıtte és mögötte egy-egy kicsi, mély
lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, rövidek, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
szimmetrikus, széles varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis águk hosszabb, medialis águk rövidebb, szélességük egyforma. A
jobb oldalon a homlok-, könny- és orrcsont között lyuk (fissura nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, a Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejt. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil igen mély, homlokcsonti
része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 9-16 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny, téglalap
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek. A baloldalon egy nagy,
mély, elıtte két kisebb, sekély lyukból, jobboldalon egy nagy, mély, felette és elıtte egy-egy
kisebb, sekélyebb lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén igen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
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Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak tarajosan kopottak, P1-ek hátsó oldala ferdén kopott, P2-k
elvesztek, jobb P3 nem ért be a rágósíkba, bal P3-on enyhe kopás, M3 rágófélszíne félig alakult
ki.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni.
A lambdavarrat nem csontosodott el.
45. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 64.25.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Kunmadaras „Új Barázda” TSZ – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1963. IX. 7.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, egyenes. A szarvcsap nyaka rövid, koronája
kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A falcsonti ék alakja
nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A homlokcsont
lateralisan élt nem képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból, és elıtte és mögötte egy-egy kicsi lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis águk kicsit hosszabb, medialis águk rövidebb, szélességük egyforma.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 12-13 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív keskeny, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek. A jobb oldalon 3 kicsi,
mély lyukból, a bal oldalon egy közepes nagyságú, mély, felette egy kisebb, sekélyebb
lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor fejletlen. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
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A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle kétívő. A szájpadlási árok aboralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak erısen kopottak, P3-M3 külsı oldalán peremképzıdés
látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala félig kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis)
kezd elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része nem emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi
szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta
gyenge izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen
elkeskenyedik, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle törtvonalú, csúcsban
végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka nem karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. Jobb oldali I2-3 és bal oldali I3 gyökérig kopott. P1-3 kopott, M1-3
rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású.
46. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 64.26.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Kunmadaras „Új Barázda” TSZ – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1963.IX. 7.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 89 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala alig nyúlik rá a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. Az élek egymással párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. Szélein csontlerakódás kezdıdött el. A
barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy mély, közepes mérető lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
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lateralis és medialis águk egyforma hosszúságú és szélességő. Az orrcsontok között gyenge,
kezdıdı elcsontosodás figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg kör alakú. A könnycsont kb. 12-13 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
Az elcsontosodás elırehaladott állapotban van. A könnycsont éle hullámos, egy sekély
befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa széles. A járomív keskeny, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek. Egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
aboralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. P2-3 és M1 területén tág alveolusok,
fogínygyulladás helye látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 3/4 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) elcsontosodott. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs
testének zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az
állkapcsi szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta
gyenge izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P1-3 és M1-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. I1 gyökérig kopott. P1-2 elveszett, M1-3 rágófelszíne teljes. Enyhén
hullámos fogsorív, M1-P3 határán mélyebben kopott, M2 kissé magasabb.
47. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 64.27.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd 1963. VI. 7.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
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A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 47 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és mély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között, a varrat mentén kissé kidomborodik. A
domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között enyhén homorú. A homlokcsont
lateralisan élt képez. Az élek egymással íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk a jobboldalon egy nagy, mély lyukból, baloldalon egy kicsi, sekély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis águk egyforma hosszú, medialis ága keskenyebb. A homlok-, könny-, és
orrcsontok között lyuk (fissura nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, majdnem eléri a könnycsontot, a Ni
pont jól meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, az orbiták között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély, homlokcsonti
része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 8-11 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. Az elcsontosodás elırehaladott állapotban van. A könnycsont éle hullámos,
aszimmetrikus. Baloldalon két sekély befőzıdés, jobb oldalon egy mély befőzıdés
aszimmetrikus részekre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
keskeny. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikusak. A jobb oldali egy közepes
nagyságú, mély lyukból, a bal oldali egy közepes nagyságú, mély, és egy kicsi, sekély lyukból
áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
aboralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele hajlik. A fogak erısen kopottak, belsı oldalon
enyhe csontlerakódás.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 3/4 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) elcsontosodott. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
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Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle erısen ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének
zápfogi része alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú. Az állkapcsi szöglet
közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta gyenge
izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, hirtelen
elkeskenyedik, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú,
aszimmetrikus. Jobboldalon csúcsban végzıdı, a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb
pontja. Baloldalon félköríves.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 kissé kopott. P2 elveszett, P1 nincs rágófelszíne. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 tarajos
fogkopású.
48. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 64.30.1-2.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd 1963. VI. 7.
Az állkapocs elveszett.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás kecskés, aszimmetrikus, bal oldali szarv kissé jobban oldalra nyúlik. A szaru
színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egyenes. A szarvcsap nyaka
rövid, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A
falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (1.csoport) felsı harmada sík, rajta a koronavarrat mentén és a
homlokcsonti varrat kezdetén erısebb dudor látható. A homlok a szemgödörfölötti lyukak
között enyhén domború, a homlokcsonti varrat is domború. A domborulat alatt (oralisan)
homorú. Ez a mélyedés a szemgödör alsó pereméig nyúlik. A szemgödrök között a
homlokcsont homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek egymással
párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk jobboldalon egy nagy, mély, és több kismérető lyukból áll, baloldalon egy
keskeny lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai széttartanak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis ága
hosszabb, szélesebb, medialis ága rövidebb, keskenyebb. Az orrcsonti bevágás mély és
keskeny. Az orrcsontok között gyenge, kezdıdı elcsontosodás figyelhetı meg.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
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A koponya profilvonala lejtıs. A profil búbbal kezdıdik, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont sík. A tarkói profil igen mély, a homlokcsont
szélesen lehúzódik a tarkói részre.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 12-13 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. Az elcsontosodás elırehaladott állapotban van. A könnycsont éle hullámos,
jobboldalon egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre, baloldalon egy kisebb befőzıdés
aszimmetrikus részekre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és alatta
egy pici, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között igen karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
közepes helyzető. A hortyogó széles, egybúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kopottak, a fogsor külsı oldalán
csontlerakódás látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 3/4 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat vége nem csontosodott el.
49. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.07.1-2.)
Neve: Árva –életkora: 5 év – szül: 1958 – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás tülkös, a szaru színe zöldes-fehér, vége 2/3 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok távolsága:
87 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala alig nyúlik rá a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek egymással
párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk baloldalon egy közepes nagyságú, mély, jobb oldalon két közepes angyságú
lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok igen szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
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varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis águk egyforma hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás keskeny,
nagyon mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része
széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 7-7 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
Az elcsontosodás elırehaladott állapotban van. A könnycsont éle hullámos, egy sekély
befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek. Baloldalon egy nagy,
mély, jobb oldalon egy kicsi, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak kissé kopottak, P1 fele kopott,
3
P nem ért be a rágósíkba, P2 és M1-2 hegyesre kopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat félig
összecsontosodott, utolsó harmada szétnyílt. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) nem csontosodott el. A lambdavarrat nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
erısen ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
magas, magassága P1 fele erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk hosszú, mély, ovális alakú. Az
állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik,
rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, közepesen
karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont
nem az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I4 félig nıtt ki. I3 rágófelszíne kezd kialakulni. P1-3 alig kopott, M1-3 rágófelszíne teljes,
M1-2 tarajos fogkopású.
50. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.08.1-2.)
Neve: Csibi – életkora: 10 év – szül: 1953 – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
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A koponya kölcsönzés miatt nem volt jellemezhetı, csak a méreteket tudtam a kölcsönzés
elıtt lemérni. Az állkapocs jellemezhetı.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs
testének zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk hosszú, mély, ovális alakú. Az
állkapcsi szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta
erıteljes izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen elkeskenyedik,
karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka nem
karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. P1-3 közepesen kopott, M1-3 rágófelszíne teljes. Hullámos fogsorív, P3M1 határán és M3 utolsó redıjénél mélyebben kopott.
51. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.09.1-2.)
Neve: Éva– életkora: 10 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 25.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 65 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) teljesen sík. Rajta a koronavarrat mentén nincs domborulat, a
homlokcsonti varrat síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között sík, a szemüregek között
homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély, és 2 kismérető lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az
orrnyereg széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı
vége széles varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis ága hosszabb, medialis ága rövidebb, szélességük egyforma.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része
széles.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 13-11 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
Az elcsontosodás kezdeti állapotban van. A könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3
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aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny.
A járomív keskeny, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek. Egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
közepes állású. A hortyogó széles, egybúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak normálisan kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része magasan felemelkedik. Az állkapocs
testének zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az
állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik,
rajta közepesen kifejezett izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas,
karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. P1-3 kopott, M1-3 rágófelszíne teljes. Korához képest erısebben kopott
metszıfogak és kevésbé kopott zápfogak.
52. tehén: koponya + állkapocs + metapodiumok (Lsz: 65.10.1-4.)
Neve: Gyenge – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – Hortobágy vásárolta Izsáki
Állami Gazdaságtól.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 76 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem nyúlik rá a homlokcsontra. Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (3. csoport:) teljesen sík. A homlokcsonti varrat síkfelülető. A
szemgödörfölötti lyukak között lapos, a homlokvarrat homorú. A szemüregek között enyhén
homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, rövid. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk baloldalon egy mély, kicsi lyukból, a jobboldalon mély közepes nagyságú lyukból
áll.
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A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, rövidek, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
lapos, az orr lapos. A Nasion (N.) oralis állású. Az orrcsontok felsı vége aszimmetrikus, jobb
oldalon széles varratú, belsı illeszkedéső, baloldalon egycsúcsú, külsı illeszkedéső. Az
orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak, lateralis és medialis águk egyforma
hosszúságú és szélességő.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle keskeny, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, a homlokcsont kissé
lehúzódik a tarkói részre.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 10-12 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny,
háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy és
egy közepes nagyságú, mély lyukból, és felette egy kicsi, alatta egy nagy mély lyukból, bal
oldalon egy nagy, és egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egy ívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak normális kopásúak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) elcsontosodott. A
lambdavarrat végei nem csontosodtak el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
erısen ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk hosszú, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet rövid, aboralis széle
kör alakú, hátrafele enyhén kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov jól
kivehetı. Az állkapocs ága rövid, karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle ívelt,
csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka nem
karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
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I4 nem ért be a rágósíkba. P1 nincs rágófelszíne, P2-3 kopott, M1-3 rágófelszíne teljes, kissé
kopott, M3 lépcsıs fogkopású.
53. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.11.1-2.)
Neve: Dehogy – életkora: 7 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás tulipán, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 60 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és
sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A szemgödör fölötti lyuk jobboldalon
egy mély, közepes, baloldalon egy közepes nagyságú, mély lyukból, mellette egy kisebb
lyukból áll. A barázdák összetartók.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis ága
hosszabb, medialis ága rövidebb, szélességük egyforma. A homlok-, könny- és orrcsont
mellett lyuk (fissura nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti része
keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 11-14 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, és elıtte két
kicsi, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
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Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak tarajosan kopottak, a nagyırlık
(M1-3) külsı oldalán kicsi peremképzıdés.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat eleje elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. A jobb állkapocs belsı oldalán az M3 mögött erıs
csontszövetgyulladás nyoma és gennycsomók helyei láthatók. A gyulladt terület nagysága 76
x 40 mm. A csontszövetben fekete pigmentáltság látható. Az állcsúcsi lyuk igen nagy, mély,
ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé
kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj, baloldalon erıs csontlerakódás, gyulladás
helye látható. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka karcsú. A fogsorok íveltek.
Fogazat:
I1-4 alig kopott. P1-3 kissé kopott, M1-3 rágófelszíne teljes.
54. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.12.1-2.)
Neve: Szárcsa – életkora: 10 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, egycsúcsú, köztük a fejél lapos. A
szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala
nem kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (2. csoport) teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos, domborulat nincs. A
homlokcsonti varrat lapos. Alatta (oralisan) a homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén
mélyen homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy,
mély és egy kisebb, sekélyebb lyukból áll. A barázdák összetartók.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek hullámosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan azonos szélességő. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
medialis ága hosszabb, lateralis ága rövidebb, szélességük egyforma.
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Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A homlokcsont egyenesen kezdıdik, a szemgödrök
között enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, a
homlokcsont kissé lehúzódik a tarkói részre.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 6-8 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív keskeny,
háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor erıs kiemelkedés. A
koponya a halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak normálisan kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
alacsony. Az állcsúcsi lyuk aszimmetrikus. Jobb oldalon egy hullámos körvonalú, hosszú,
baloldalon egy hullámos körvonalú hosszú és egy kisebb kerek lyukból áll. Az állkapcsi
szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta
erıteljes izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, igen karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
I1-3 kiestek, helyük benıtt. P1 nincs rágófelszíne. M1-3 rágófelszíne teljes. Hullámos
fogkopás, P3- M1 határán mélyebben kopott, alveolusa kissé sorvadt. M3 lépcsıs fogkopású.
55. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.13.1-2.)
Neve: Szajkó – életkora: 12 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás aszimmetrikus, jobb oldali csákó, bal oldali gallyas, a szaru színe fehér, vége
1/4 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 75 mm. A szarvcsap nyaka közepesen hosszú, koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala mélyebben rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék
keskeny és mély.
A homlokcsont (2. csoport) teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos, domborulat nincs. A
homlokcsonti varrat lapos. A szemgödrök között a homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat
mentén homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti szélek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A szemgödör fölötti lyuk egy
közepes nagyságú, mély, és mögötte egy kisebb, mély lyukból áll. A barázdák összetartók.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont frontalis
vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága hosszabb, medialis ága rövidebb, szélességük egyforma.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti rész keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 15-14 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. Kezdıdı elcsontosodás figyelhetı meg. A könnycsont éle hullámos, egy sekély
befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély, baloldalon egy nagy, mély, és felette egy közepes, sekélyebb lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak kopottak, M3 közepén kicsit
mélyebben kopott, jobb P3-M1 alveolusánál mély, tág üreg, gyulladás helye látható. Bal P2
alveolusa tág.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) erısen kezd elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk keskeny, mély, nyolcas alakú. Az állkapcsi
szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta
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gyenge izomtapadási taréj. A Gov nem kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas,
közepesen karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a
csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. P1 nem éri el a fogsorívet, P2-3 erısen kopott. Hullámos fogkopás, P3M1 határán mélyebben kopott, baloldalon fokozottabban. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs
fogkopású.
56. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.14.1-2.)
Neve: Izabella – életkora: 10 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 63 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék közepesen széles és
sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez, szembıl nem látható.
Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. Peremén kezdıdı csontlerakódás. A
barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy mély, nagy, és elıtte egy kisebb,
sekélyebb lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti befőzıdés széles és
sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, eléri az orrcsontot, Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 12-11 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, lét sekély befőzıdés 3 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív keskeny, téglalap
alakú.
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A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, és felette egy
másik nagy, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 kissé befele fordul. A fogak kopottak, a nagyırlık (M13
) külsı oldalán kicsi peremképzıdés, peremen kívül sáv lekopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat eleje elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen
hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta közepesen kifejezett
izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány
rövid, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb
pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka
nem karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. Jobb oldali P1 kiesett, helye benıtt, bal oldalin enyhe fogkopás. M1-3
rágófelszíne teljes.
57. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.15.1-2.)
Neve: Hideg – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – Hortobágy vásárolta Izsáki
Állami Gazdaságtól – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart kecskés, a szaru színe fehér, vége 1/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 67 mm. A szarvcsap nyaka közepesen hosszú, koronája kifejezett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék közepesen
széles és közepesen sekély.
A homlokcsont (3. csoport) teljesen sík. Rajta a koronavarrat és a szemgödörfölötti
lyukak között lapos domborulat nincs. A homlokcsonti varrat mentén végig homorú. A
szemüregek felett kissé boltozatos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek
párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély, felette és alatta egy-egy kisebb lyukból áll.
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A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak, lateralis és
medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti befőzıdés széles, közepesen
mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg kör alakú. A könnycsont kb. 10-12 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába,
kezdıdı elcsontosodás figyelhetı meg. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny.
A járomív keskeny, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély és alatta egy kicsi, sekély lyukból, baloldalon egy közepes nagyságú, közepesen mély,
és alatta két kicsi, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
háromszög alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
közepes helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak normálisan kopottak, alveolusuk belsı oldalán enyhe
csontlerakódás található.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 2/3 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A
Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány
rövid, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél rövid, élei homorúak, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok íveltek.
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Fogazat:
I1-4 közepesen kopott. P1 nincs rágófelszíne, P2-3 közepesen kopott, M1-3 rágófelszíne
teljes, M3 lépcsıs fogkopású.
58. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.16.1-2.)
Neve: Hámor – szárm. hely: Hortobágyi Állami Gazdaság – Hortobágyi Állami Gazdaság
vásárolta Izsáki Állami Gazdaságtól – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 25.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nyársas, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok távolsága:
107 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kissé kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, keskeny. A barázdák összetartók. A
szemgödör fölötti lyuk jobboldalon 3 mély, közepes, baloldalon 3 mély, közepes és 1 kisebb
lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti befőzıdés keskeny és
mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, éri el a könnycsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil mély, homlokcsonti rész széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 5-10 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny, téglalap
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és
jobboldalon alatta egy kisebb, sekély lyukakból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
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A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. P1-3 alig kopott, M3 utolsó redıje félig
kopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/3 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat félig elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet rövid, aboralis széle
kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov alig
kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle
törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei homorúak, az állkapocs nyaka nem
karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 enyhén kopott.P1 nincs rágófelszíne, P1-3 közepesen kopott, M1-3 utolsó redıjének
nincs rágófelszíne.
59. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.18.1-2.)
Neve: Álmos – életkora: 10 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
Hortobágyi állami Gazdaság vásárolta Izsáki Állami Gazdaságtól – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1963. II. 25.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás tülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 74 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) teljesen sík. A homlokcsonti varrat síkfelülető. A
szemgödörfölötti lyukak között lapos, a homlokvarrat homorú. A szemüregek között enyhén
homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk jobboldalon egy mély, nagy, baloldalon egy mély, nagy és mellette egy közepes
mérető lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartók.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus, belsı illeszkedéső, jobboldalon széles varratú, baloldalon egy pontból induló.
Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis ága kissé rövidebb,
medialis ága hosszabb és szélesebb. Az orrcsonti bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri a könnycsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
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Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része keskeny. A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 7-12 mm-t
benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, háromszög alakú. A kétoldali szemgödör alatti lyukak
aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy, mély, baloldalon egy nagy, mély és felette
egy közepes, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egy ívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartóak. A fogak normálisan kopottak, jobb M2 kissé kiemelkedik a
fogsorívbıl, M3 kissé mélyebb, a nagyırlık (M1-3) külsı oldalán kicsi peremképzıdés.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része kissé emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi
része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, keskeny rés. Az állkapcsi szöglet
közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta nincs
izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, kissé karcsú. A
hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott.P1 nincs rágófelszíne, P2-3 közepesen kopott, M1-3 rágófelszíne teljes,
M3 lépcsıs fogkopású.
60. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.21.1-196.)
Neve: Szemes – életkora: 9 év – szül.: 1954. – származási helye: Hortobágyi Állami
Gazdaság – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél keskeny, egycsúcsú, teteje lapos. A szarvcsap nyaka
rövid, koronája kifejezett. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı.
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A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A homlokcsont
lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, keskeny, szélén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy mély, közepes, és két kisebb lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg
széles, magas, az orr kissé domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus, baloldalon széles varratú, belsı illeszkedéső, jobb oldalon egy pontból induló,
külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis
ága hosszú, medialis ága hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil mély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 11-14 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. Kezdıdı csontlerakódás figyelhetı meg. A könnycsont éle hullámos, egy sekély
befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú. A kétoldali szemgödör
alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak kopottak, a nagyırlık (M1-3) külsı oldalán kicsi
peremképzıdés, a peremen kívül keskeny sáv lekopott. Az alveolusok külsı, belsı oldalán
csontlerakódás látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben látható. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része nem emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A
Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú,
mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
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Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P1-2-k kissé kifele, M3-ak befele
dılnek.
Fogazat:
I1-4 kopott.P1 nincs rágófelszíne, P2-3 enyhén kopott, M1-3 rágófelszíne teljes.
61. tehén: koponya + állkapocs + teljes váz (Lsz: 65.22.1-209.)
Neve: Arany – életkora: 6 év – szül.: 1957 – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 26.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 78 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala alig nyúlik rá a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és igen sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A homlokcsont
lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk két nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai széttartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, lapos, az orr lapos. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága rövidebb, medialis ága hosszabb és szélesebb.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg nem emelkedik ki, az orrcsont lejt. A tarkói profil mély, a homlokcsont kissé
lehúzódik a tarkói részre.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 8-13 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy közepes nagyságú,
mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor közepesen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok közepes
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
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Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak enyhén kopottak, bal P3-ak kissé
kiemelkednek a fogsorívbıl. Az alveolusok külsı-belsı oldalán csontlerakódás.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) nem kezd elcsontosodni.
A lambdavarrat vége nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas, magassága P1 fele erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag
alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé
kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága
közepesen magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı,
a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 enyhén kopott. Bal oldali I4 és a jobb oldali P1 elveszett. P1-3 alig kopott. M1-3
rágófelszíne teljes.
62. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 65.23.1-195.)
Neve: Táncos – életkora: 15 év – szül.: 1948 – származási helye: Hortobágyi Állami
Gazdaság – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, 1963. II. 28.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 88 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék közepesen széles és
közepesen mély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. A szemgödrök között homorú.
A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles, peremén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk 2 mély, nagy lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
aszimmetrikus, egy pontból induló, jobb oldalon külsı, baloldalon belsı illeszkedéső. Az
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orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis ága hosszabb és
szélesebb, medialis ága rövidebb. Az orrcsonti bevágás keskeny és mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg ovális alakú. A könnycsont kb. 6-10 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, 3 kicsi, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala háromszög
alakú.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
közepes helyzető. A hortyogó széles, kétbúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak erısen kopottak, a jobb P1
elveszett, a jobb P1-2 és a bal P1 alveolusa tágult, gyulladt, M3 mögött csontszöveten mély
gyulladás helye. A nagyırlık (M1-3) külsı oldalán kicsi peremképzıdés látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú, aboralis
széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov jól
kivehetı. Az állkapocs ága magas, kevésbé karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle
törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. I4-ek gyökérig koptak, és bal oldali I4 mellett gennycsomó helye
látszik. P1-3 kopott, M1-3 rágófelszíne teljes.
63. tehén: koponya + állkapocs + teljes váz (Lsz: 65.24.1-163.)
Neve: Meggyes – életkora: 7 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
Hortobágyi Állami Gazdaság vásárolta az Izsáki Állami Gazdaságtól – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1963. II. 25.
Koponya oszteológiai leírása
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Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 15 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala alig nyúlik rá a homlokcsontra. A falcsonti ék közepesen széles és igen
sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. Rajta a korona varrat mentén
enyhén emelkedik. A homlokcsonti varrat síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között
kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a kiemelkedést két részre osztja. A domborulat
alatt (oralisan) síkfelülető. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, széles. Peremén csontlerakódás és csonthíd
képzıdött, a csonthíd nem teljes. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy,
mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, rövidek, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága rövidebb, medialis ága kicsit hosszabb és szélesebb. Az orrcsonti bevágás
keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil enyhe dudorral kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 10-11 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny,
háromszög alakú. A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy,
mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén igen mély, éle egy ívő. A szájpadlási árok
aboralis helyzető. A hortyogó széles, egybúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak normálisan kopottak, P3 - M
peremképzıdés, ezen kívül keskeny sáv lekopva.

3

külsı oldalán kicsi

Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat eleje elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
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Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része nem emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi
része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú, aboralis
széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov
kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, igen karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı
széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka nem karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. P1 kissé kiemelkedik fogsorívbıl, P1-3 kopott, M1-3 rágófelszíne teljes.
64. tehén: koponya + állkapocs + teljes váz (Lsz: 65.52.1-197.)
Életkora: 3,5 év – született: 1962.II.1. – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd 1965. IX. 3.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, egycsúcsú, a csúcs szélessége 70 mm. A
szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, erısen peremes. A koronavarrat elcsontosodott,
vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. A szemgödrök között lapos. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk jobboldalon három közepes nagyságú, mély, baloldalon egy nagy, mély lyukból
áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszú, oralisan azonos szélességő. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis ága és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás mély és
keskeny.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, eléri az orrcsontot, Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont enyhén lejt, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sík, homlokcsonti része
keskeny.
A szemüreg szögletes. A könnycsont kb. 9-11 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A
könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3 aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, háromszög
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alakú. A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok közepes
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kopottak, M1-3 külsı oldalán kicsi peremképzıdés,
ezen kívül sáv lekopva.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) elcsontosodott. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
közepesen ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi
része alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú. Az állkapcsi szöglet
közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta erıteljes
izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, kevésbé karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. Hullámos fogkopás, P3-M1 határán mélyebben kopott. P1 kopott, M1-3
rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású. Fogak belsı oldalán sáv lekopva.
65. tehén: koponya + állkapocs + metapodiumok (Lsz: 66.128.1-4.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Ohati Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1966.VII. 28.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 60 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és mély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. Rajta a korona varrat mentén
enyhén emelkedik. A homlokcsonti varrat síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között
kidomborodik, a homlokvarrat erısen homorú, ami a kiemelkedést két részre osztja. A
domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemgödrök között lapos. A homlokcsont
lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, keskeny, peremén kezdıdı csontlerakódás. A
barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
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A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont háromszög alakú.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek homorúak. A tuber malare
kiemelkedı, több búbot képez.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg keskeny,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) oralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú,
külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis
ága hosszabb, medialis ága hiányzik.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil enyhe dudorral kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 11-8 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepes szélességő. A járomív széles,
téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobb oldalon egy nagy, és
elıtte egy kicsi, mély, baloldalon egy nagy, mély, lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle kétívő. A szájpadlási árok aboralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak rendellenesen kopottak, bal
oldali M3 közepén mélyedés, jobb oldali M3 hátsó redıje igen magas, a nagyırlık (M1-3)
külsı oldalán kicsi peremképzıdés.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat félig elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen
hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta közepesen erıs
izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen elkeskenyedik, karcsú.
A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
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I1-4 közepesen kopott. P1 alig kopott, M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású. Jobb
oldali M3 csak 3 redıbıl áll.
66. tehén: koponya + állkapocs + metapodiumok (Lsz: 66.129.1-4.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Ohati Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd 1966.VII. 28.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél keskeny, egycsúcsú. A szarvcsap nyaka rövid,
koronája kifejezett, erısen peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat mentén erıs
domborulat. A homlokcsonti varrat lapos. A szemgödörfölötti lyukak között lapos. Alatta
(oralisan) a homlokcsont homorú, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés
a szemgödrök közepéig tart, onnan ismét lapos. A szemüregek kissé boltozatosak A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles, peremén kezdıdı csontlerakódás. A
barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont frontalis
vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai széttartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége egypontból
induló, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága kissé hosszabb, medialis ága rövidebb, szélességük egyforma. Az orrcsonti
bevágás keskeny és rendkívül mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil búbbal kezdıdik, majd egyenes, a szemgödrök
között enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 9-11 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív keskeny, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és elıtte
valamint mellette egy-egy kicsi, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kopottak, a nagyırlık (M1-3)
külsı oldalán kicsi peremképzıdés.
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Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/3 részben kivehetı. A könnycsont varratai kezdenek elcsontosodni.
A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
enyhén ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen
hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta közepesen erıs
izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen elkeskenyedı, karcsú.
A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka nem karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 kopott. P1-3 erısen kopott, M1-3 rágófelszíne teljes. Fogak belsı oldalán sáv lekopva.
67. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 66.149.1-2.)
Életkora: 4,5 év – származási helye: Ohati Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1966. X. 8.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egyenes, rajta mély
homorulattal, a homorulat szélessége: 65 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, a
fejél felett peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem nyúlik rá a homlokcsontra.
Falcsonti ék nincs.
A homlokcsont (3. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat lapos. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén
kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a homlokcsont sík, a
homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök közepéig tart, onnan
ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles, peremén csonthíd képzıdıtt, a
csonthíd nem záródott teljesen. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk közepes
nagyságú, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az
orrnyereg széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı
vége széles varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
szimmetrikusak, lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti
bevágás keskeny és sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri a könnycsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
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Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 15-10 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles,
háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén sekély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, kétbúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak kopottak, P1-3 belsı oldalán csontlerakódás, alveolusok
tágak, gyulladás nyoma, M3 mélyebben kopott, a nagyırlık (M1-3) külsı oldalán
peremképzıdés.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/3 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi
szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kigömbölyödik, rajta erıteljes izomtapadási
taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, hirtelen elkeskenyedik, karcsú.
A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak, P1-2-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. Hullámos fogkopás, P3-M1 határán kissé mélyebben kopott. P1-3 erısen
kopott, M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású.
68. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 67.15.1-2.)
Neve: 162 Adó – életkora: 16 év – szül.: 1951. 01. 01. – származási helye: Ohati Állami
Gazdaság Törzsállat tenyészete – ajándék: Hortobágyi Állami Gazdaság, 1967.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 76 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, pereme gyenge. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat domború. A
szemgödörfölötti lyukak között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború.
Alatta (oralisan) a homlokcsont homorú, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a
mélyedés a szemgödrök közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt
képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, vékony, peremén csonthíd képzıdött, a
csonthíd nem záródott. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk jobboldalon egy
mély, közepes lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartók. A tuber malare
kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, külsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis ága
hosszabb, medialis ága hiányzik. A homlok-, könny- és orrcsont mellett lyuk (fissura
nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri a könnycsontot, a Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A profil enyhe búbbal kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 8-10 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak igen kopottak, hullámos a
fogsorív. P3 magasabb, P3-M1 találkozásánál belül mély, kívül sekély mélyedés a
csontszöveten, M1 lateralisan gyökérig kopott, M3 hátsó gyökere mélyebbre kopott, P3 és M1
gyökere keresztezıdik, fogsor belsı oldalán csontlerakódás, P3-M3 külsı oldalán
peremképzıdés látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala látható. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd
elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
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Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle erısen ívelt, a metszıfogi része magasra emelkedik fel. Az állkapocs
testének zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet
közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele alig gömbölyödik ki, rajta erıteljes
izomtapadási taréj. A Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen elkelkenyedik,igen
karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont
az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka nem
karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
I1-4 gyökérig kopott. P1-3 erısen kopott, M1-3 rágófelszíne teljes, M1 kopottabb, M3 utolsó
redıje enyhe csúcsban végzıdik. A zápfogak nem mutatják a metszıfogak nagymértékő
kopottságát.
69. tehén: koponya + állkapocs + teljes váz (Lsz: 73.18.1-179.)
Neve: 300 Dóra – életkora: 14 év – szül.: 1958. II. 15. – származási helye: Hortobágyi Állami
Gazdaság – eladva vágóra: 1972. X. 9. – vétel: Budapesti Marhavágóhíd 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás aszimmetrikus, gallyas, jobb oldali erısebben oldalra nyúlik, a szaru színe
fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 47 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem kivehetı.
A homlokcsont (3. csoport) felsı harmada homorú. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt
kissé domború. Alatta (oralisan) a homlokcsont homorú, a homlokcsonti varrat mentén a
legmélyebb. A szemgödrök között lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek
íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk jobboldalon egy mély, nagy és mellette 4 kicsi lyukból, baloldalon egy nagy, mély
lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı, elıtte befőzıdés.
Az orrcsontok keskenyek, hosszúak, oralisan azonos szélességőek. Az orrnyereg széles,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága rövidebb, medialis ága kissé hosszabb. Az orrcsonti bevágás keskeny és mély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, a
homlokcsont kissé lehúzódik a tarkói részre.
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A szemüreg ovális alakú. A könnycsont kb. 10-12 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
A könnycsont éle nem hullámos, befőzıdés nincs. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, aszimmetrikus, jobb oldali háromszög alakú,
bal oldali téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy közepes
nagyságú, mély, alatta egy kicsi, sekély lyukból, baloldalon egy nagy, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala homorú. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak nagyon kopottak, hullámos a fogsorív. P1-3 majdnem tövig
kopott, P2 mélyebb, M1-ek közepe kopott, P3-M3-nál külsı oldalán pereme alakult ki. M3
hátsó redıje kevésbé kopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben látható. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú. Az állkapcsi
szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta erıteljes
izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány
hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka nem karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
I1-4 elveszett. P1 mélyebben kopott, P2-3 magasabb. Hullámos fogkopás, M2-3 határán
magasabb, M1 utolsó redıje mélyebben kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs
fogkopású.
70. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.19.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, egyenes. A szarvcsap nyaka hosszú,
koronája nem kifejezett, pereme kezdıdı. A koronavarrat részben csontosodott el, vonala alig
nyúlik rá a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és igen sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
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kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda igen rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A
szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis ága azonos hosszúságú, lateralis kissé keskenyebb. Az orrcsonti bevágás
keskeny, sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil mély, homlokcsonti része
keskeny.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 10 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör
hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív keskeny, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és felette egy
kicsi, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak alig kopottak, P1-3 nem ért be a
rágósíkba.
Varratok:
A koronavarrat ¾ részben elcsontosodott, vonala kivehetı. A homlokcsonti varrat 2/3
részben elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) nem kezd
elcsontosodni. A lambdavarrat eleje elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, szilvamag alakú. Az állkapcsi
szöglet hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta erıteljes
izomtapadási taréj. A Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány
hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
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Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka nem karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
I1-4 elveszett. P1 mélyebben kopott, P2-3 magasabb. Hullámos fogkopás, M2-3 határán
magasabb, M1 utolsó redıje mélyebben kopott. M1-3 rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs
fogkopású.
71. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.20.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás táblás, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, egyenes. A szarvcsap nyaka hosszú,
koronája kifejezett, pereme nincs. A koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a
homlokcsontra. A falcsonti ék közepesen széles és sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk két közepes nagyságú, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare nem kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága kissé rövidebb, medialis ága hosszabb és szélesebb.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil lapos, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 7-8 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
A könnycsont éle egyenes, befőzıdés nincs. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont
homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap alakú. A kétoldali szemgödör alatti
lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély és felette egy kicsi, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
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A fogsorok párhuzamosak. P1-3 rágófelszíne nem teljes, M1-2 tarajosan kopott, P1-3
alevolusa mellett csontlerakódás látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat vége nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
erısen ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet rövid,
aboralis széle kör alakú, hátrafele kigömbölyödik, rajta nincs izomtapadási taréj. A Gov
kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-3 alig kopott. I4 nem törte át az alveolust. P1-3 nincs rágófelszíne. M1-3 rágófelszíne nem
teljes. Fogak belsı oldalán sáv lekopva.
72. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.21.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, aszimmetrikus, bal oldali nagyobb terpesztéső, a szaru színe fehér,
vége 1/2 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, kötük a fejél homorú,
a csúcsok távolsága: 82 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala nem kivehetı.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisa) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare nem kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, lapos, az orr lapos. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága kissé hosszabb, medialis ága rövidebb és keskenyebb.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, baloldali rövidebb, Ni pont jól
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
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Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont enyhén, lejt, a szemgödrök között enyhén
homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil lapos, homlokcsonti
része keskeny.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 9-12 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egymás
mögött két közepes nagyságú, mély lyuk, baloldalon háromszög alakban elhelyezkedı, 3
közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, egybúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak. A fogak kopottak.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat 3/4 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat vége nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs
testének zápfogi része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az
állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik,
rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas,
hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban
végzıdı, a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I4 nem ért be a rágósíkba. P1 alig kopott. M1-3 rágófelszíne teljes.
73. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.22.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, aszimmetrikus, baloldali jobban oldalra nyúlik, a szaru színe fehér,
vége 1/2 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, a csúcsok között homorú, a
csúcsok távolsága: 83 mm. A szarvcsap nyaka hosszú, koronája kifejezett, pereme gyenge. A
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koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és
igen sekély.
A homlokcsont (2. csoport) felsı harmada teljesen sík. Rajta a koronavarrat lapos,
domborulat nincs. A homlokcsonti varrat tarajos illeszkedéső. A szemgödörfölötti lyukak
között enyhén kidomborodik, a homlokvarrat itt kissé domború. Alatta (oralisan) a
homlokcsont sík, a homlokcsonti varrat mentén a legmélyebb. Ez a mélyedés a szemgödrök
közepéig tart, onnan ismét lapos. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti
peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázda V alakú, az orrcsont felé
szőkül, elsekélyesedik. A szemgödör fölötti lyuk egy mély, közepes lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartók. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg keskeny, lapos,
az orr alig domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú,
belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis és
medialis ága azonos hosszúságú, lateralis ága szélesebb. Az orrcsonti bevágás mély, u-alakú.
A homlok-, könny- és orrcsont mellett lyuk (fissura nasolacrimalis) alakult ki.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 10-9 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély lyuk, baloldalon egy nagy, mély és alatta egy közepes nagyságú, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor kifejezett. A koponya a
halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, egybúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogazat enyhén kopott, P1-2 beért a
rágósíkba, P3 fogváltás elıtt, dp3 kopott, M3 rágófelszíne félig alakult ki.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) nem kezd elcsontosodni.
A lambdavarrat eleje elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része
közepesen magas, magassága P1 felé erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk hatalmas, igen mély,
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ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen
kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov kivehetı. Az állkapocs ága alacsony,
hirtelen elkeskenyedı, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, csúcsban
végzıdı, a csúcspont nem az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka karcsú. A fogsorok elırefele tágulnak.
Fogazat:
I1-2 alig kopott, I3 áttörés közepén. P1-2 beért a rágósíkba, de nincs rágófelszíne. P3
áttörésben van, de dp3 még nem hullott ki. M3 rágófelszíne félig alakult ki. Fogak belsı
oldalán sáv lekopva.
74. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.23.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/4 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egycsúcsú, teteje sík, a csúcs
szélessége: 57 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és közepesen sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles, peremén csontlerakódás, csonthíd nem
záródott. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk több kicsi, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, rövidek, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas, az
orr domború. A Nasion (N.) oralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, külsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak, lateralis és
medialis ága azonos hosszúságú és szélességő.
Az állközötti csont orri nyúlványa rövid, nem éri el az orrcsontot, a Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, a homlokcsont mélyen
lehúzódik a tarkói részre.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 8-10 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A járomív széles, háromszög
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból állnak.
Hátulnézet:
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A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor igen gyenge. A
koponya a halántékárkok között közepesen széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala
félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
közepes helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kopottak, hullámos a fogsorív,
P1-3 igen kopott, P3 és M1 határán kiemelkedik, mindkét M1 hátsó redıjén mély lyuk van, P3
és M1 gyökere kissé keresztezi egymást.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont varratai kezdenek elcsontosodni.
A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része alig emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi
része alacsony. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet hosszú,
aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta erıteljes izomtapadási taréj. A
Gov jól kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, karcsú. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle
törtvonalú, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei homorúak, az állkapocs
nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2 kissé kifele dıl.
Fogazat:
I1-4 gyökérig kopott. Hullámos fogkopás, P1 hegyesre kopott, M1 mélyen kopott, de
peremük megmaradt. M1-3 rágófelszíne teljes.
75. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.24.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás táblás, aszimmetrikus, bal oldali kukószerő, a szaru színe fehér, vége 1/2
részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a csúcsok
távolsága: 72 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett, pereme nincs. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és
sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat sík
felülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
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A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek hullámosak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles,
lapos, az orr kissé domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége egy
pontból induló, külsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis hosszabb, medialis ága rövidebb, azonos szélességüek.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 9-8 mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába.
A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 aszimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból és
felette egy kicsi, sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor igen erısen kifejlett.
A koponya a halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak tarajosan kopottak, P1-3 és M3 rágófelszíne kezd kialakulni.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdenek elcsontosodni. A lambdavarrat vége nem
csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része nem emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi
része közepesen magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet
hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A
Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen elkeskenyedik, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont nem az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei homorúak, az állkapocs nyaka
közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2 kissé kifele dıl.
Fogazat:
I4 éppen áttörte az alveolust. P1 beért a rágósíkba, de nincs rágófelszíne. M1-3
rágófelszíne teljes, enyhén tarajos fogkopású.
76. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.25.1-2.)
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Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás széles gallyas, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egycsúcsú, teteje sík, a csúcs
szélessége: 15 mm. A szarvcsap nyaka közepesen hosszú, koronája kifejezett, peremes. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala kissé rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék közepesen
széles és sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles. A barázdák összetartók. A szemgödör
fölötti lyuk két kicsi, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek párhuzamosak. A tuber
malare erısen kiemelkedı.
Az orrcsontok elvesztek. Az orrnyereg széles, magas. A Nasion (N.) aboralis állású. Az
orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı illeszkedéső.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, majdnem éri el a könnycsontot, Ni
pont jól kivehetı. Az állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része igen
keskeny.
A szemüreg szögletes alakú. A könnycsont kb. 5-10 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle aszimmetrikus, jobboldalon nincs befőzıdés, baloldalon
hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a
járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor igen erısen fejlett. A
koponya a halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak közepesen kopottak, alveolusuk mentén csontlerakódás.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont varratai nem kezdenek
elcsontosodni. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
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Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része magasra felemelkedik. Az állkapocs testének
zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet rövid,
aboralis széle kör alakú, hátrafele kigömbölyödik, rajta gyenge izomtapadási taréj. A Gov
alig kivehetı. Az állkapocs ága alacsony, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle
ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél sérülés miatt nem mérhetı, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka közepesen karcsú. A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I4 nincs rágófelszíne. P1 rágófelszíne félig alakult ki. M1-3 rágófelszíne teljes.
77. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.26.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csákó, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 94 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája nem kifejezett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és
közepesen sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda hosszú, mély, keskeny, peremén csontlerakódás, a csonthíd
záródott. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg széles, magas,
az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles varratú, belsı
illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak, lateralis ága
hosszabb, medialis ága nincs.
Az állközötti csont orri nyúlványa aszimmetrikus, jobb oldali hosszú, eléri a
könnycsontot, bal oldali kicsivel rövidebb, itt a Ni pont jól meghatározható. Az állközötti
csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. Peremén csontfelrakódás. A könnycsont kb. 12-13 mm-t
benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont élét elcsontosodástól nem lehet látni. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepes. A járomív széles, háromszög
alakú.
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A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy
mély lyuk, alatta két kicsi, sekély lyuk, baloldalon egy nagy, mély és alatta két közepes,
sekély lyukból állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor igen gyenge. A koponya
a halántékárkok között karcsú, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
aboralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok párhuzamosak, de P1-2 befele fordul. A fogak tarajosan kopottak, a P1-ek
rágófelszíne a fogak hátsó felén alakult ki, belsı oldalon az alveolusok mentén csontlerakódás
látható.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala 1/2 részben kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura
frontolacrimalis) elcsontosodott. A lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része közepesen felemelkedik. Az állkapocs testének zápfogi része magas.
Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis
széle kör alakú, hátrafele kissé kigömbölyödik, rajta erıteljes izomtapadási taréj. A Gov alig
kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt,
csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél hosszú, élei homorúak, az állkapocs nyaka nem
karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1-2 kissé kifele dıl.
Fogazat:
I1-4 erısen kopott. Hullámos fogkopás, P3-M1 határán mélyebben kopott. P1 kopott, M1-3
rágófelszíne teljes, M3 lépcsıs fogkopású. Fogak belsı oldalán sáv lekopva.
78. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.27.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás gallyas, a szaru színe zöld, vége 1/2 részben fekete.
A koponya trapezoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél homorú, a
csúcsok távolsága: 82 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, gyenge peremő. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala alig nyúlik rá a homlokcsontra. A falcsonti ék széles és
igen sekély.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
enyhén homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek párhuzamosak.
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A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles, peremén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk hosszú, nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala szögletes.
A könnycsont L alakú, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
széles, magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai aszimmetrikusak,
lateralis ága kissé rövidebb, medialis ága hosszabb, szélességük egyforma. Az orrcsonti
bevágás széles, sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa hosszú, eléri könnycsontot, Ni pont nincs. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala lejtıs. A homlokcsont lejt, a szemgödrök között enyhén homorú,
az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont lejt. A tarkói profil sekély, homlokcsonti részen széles.
A szemüreg szögletes alakú, peremén enyhe csontlerakódás. A könnycsont kb. 10-11
mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont éle hullámos, két sekély befőzıdés 3
aszimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa széles. A
járomív széles, háromszög alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egymás alatt
2 közepes nagyságú, mély lyuk, baloldalon egy nagy, mély lyuk, felette egy közepes
nagyságú, mély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor kifejezett. A koponya a
halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén mély, éle egyívő. A szájpadlási árok oralis
helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok íveltek. A fogak kopottak, hullámos fogkopás, bal P3 sérült, jobb P3 kevésbé
kopott, magasabb, M3 mélyebben kopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/2 részben
elcsontosodott. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis) kezd elcsontosodni. A
lambdavarrat elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet
közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta gyenge
izomtapadási taréj. A Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága közepesen magas, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle törtvonalú, vége félköríves.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka nem karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P1 kissé oldalra dıl.
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Fogazat:
I1-4 enyhén kopott. P1-3 alig kopott. P1 hátsó éle kezd kopni. M1-3 rágófelszíne teljes, M3
lépcsıs fogkopású.
79. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.28.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csákó, a szaru színe fehér, vége 2/5 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, kétcsúcsú, köztük a fejél
homorú, a csúcsok távolsága: 47 mm. A szarvcsap nyaka rövid, koronája kifejezett, peremes.
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem nyúlik rá a homlokcsontra.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada homorú. A homlokcsonti varrat síkfelülető. A
szemgödörfölötti lyukak között lapos, a homlokvarrat is lapos. A szemüregek között enyhén
homorú. A homlokcsont lateralisan élt képez, felülnézetbıl nem látható. Az élek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, mély, széles, peremén csontlerakódás, csonthíd nem
záródott. A barázdák összetartók. A szemgödör fölötti lyuk egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala ívelt.
A könnycsont L alakú, varratai összetartanak.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce lekerekített, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kissé kiemelkedı.
Az orrcsontok keskenyek, közepesen hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg
keskeny, magas, az orr domború. A Nasion (N.) közepes állású. Az orrcsontok felsı vége
széles varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai
aszimmetrikusak, lateralis és medialis ága azonos hosszúságú, medialis ága szélesebb. Az
orrcsonti bevágás keskeny, sekély.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, egyenes.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú. A könnycsont kb. 12-13 mm-t benyúlik a szemgödör
nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2 szimmetrikus részre osztja. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa keskeny. A járomív széles, téglalap
alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély lyuk, baloldalon egy kerek, sekély, mögötte egy közepes nagyságú, sekély lyukból áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala tarajos. A külsı nyakszirti dudor erısen kifejezett. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle egyívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
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A fogsorok párhuzamosak, de P1 befele fordul. A fogak kopottak, hullámos a fogsorív, P2
enyhén kopott, P3 beért a rágósíkba, de még nincs rágófelszíne, M3 rágófelszíne ¾ részben
alakult ki. A nagyırlık (M1-3) külsı oldalán sáv lekopott.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 2/3 részben
elcsontosodott. A könnycsont varratai nem kezdtek elcsontosodni. A lambdavarrat elején
elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs rövid, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs testének alsó éle
ívelt, a metszıfogi része kissé emelkedik fel. Az állkapocs testének zápfogi része magas,
magassága P1 irányában erısen csökken. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az
állkapcsi szöglet rövid, aboralis széle kör alakú, hátrafele erısen kigömbölyödik, rajta nincs
izomtapadási taréj. A Gov nem kivehetı. Az állkapocs ága magas, hirtelen elvékonyodik,
karcsú. A hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az
állkapocs legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög kicsi. A foghíjas szél rövid, élei homorúak, az állkapocs nyaka karcsú.
A fogsorok párhuzamosak.
Fogazat:
I1-3 alig kopott. Bal oldali I3 nincs rágófelszíne. I4 nem törte át az alveolust. P1,3 nincs
rágófelszíne, P2 alig kopott. M1-3 rágófelszíne nem teljes, M3 utolsó redıjén nincs rágófelszín.
80. tehén: koponya + állkapocs (Lsz: 73.29.1-2.)
Életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel: Budapesti
Marhavágóhíd, 1973.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egyenes. A szarvcsap nyaka
közepesen hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem
kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
sík. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles, peremén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk aszimmetrikus, jobboldalon 2 közepes nagyságú, mély
lyukból, baloldalon egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala íves.
A könnycsont varratai különlegesek. Az alsó varraton (sutura maximozygomaticus) 2
törés is megfigyelhetı.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg keskeny,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
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lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás keskeny,
sekély, u-alakú.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú, peremén kezdıdı csontlerakódás. A könnycsont kb. 7-14
mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély, hosszú árokból, baloldalon egy nagy, mély, és egy közepes nagyságú, sekély lyukból
áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor igen gyenge. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak nem kopottak, P1-2 tarajos fogkopású.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis)
kezd elcsontosodni. A lambdavarrat vége nem csontosodott el.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepesen hosszú, egyensúlyi helyzetben egy ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle ívelt, a metszıfogi része közepesen emelkedik fel. Az állkapocs testének
zápfogi része magas. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú. Az állkapcsi szöglet
közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele kigömbölyödik, rajta gyenge
izomtapadási taréj. A Gov alig kivehetı. Az állkapocs ága magas, karcsú. A
hollócsırnyúlvány hosszú, mellsı széle ívelt, csúcsban végzıdı, a csúcspont az állkapocs
legmagasabb pontja.
Felülnézet:
Az állcsúcsi szög nagy. A foghíjas szél közepesen hosszú, élei párhuzamosak, az
állkapocs nyaka karcsú. A fogsorok párhuzamosak, P-k kissé kifele dılnek.
Fogazat:
I1-4 elveszett. P1 alig kopott, M1-3 rágófelszíne teljes.
81. tehén: koponyatetı (lsz: 63.302.1.)
Neve: Álmos – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
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A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egyenes. A szarvcsap nyaka
közepesen hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem
kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
sík. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles, peremén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk aszimmetrikus, jobboldalon 2 közepes nagyságú, mély
lyukból, baloldalon egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala íves.
A könnycsont varratai különlegesek. Az alsó varraton (sutura maximozygomaticus) 2
törés is megfigyelhetı.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg keskeny,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás keskeny,
sekély, u-alakú.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú, peremén kezdıdı csontlerakódás. A könnycsont kb. 7-14
mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély, hosszú árokból, baloldalon egy nagy, mély, és egy közepes nagyságú, sekély lyukból
áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor igen gyenge. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak nem kopottak, P1-2 tarajos fogkopású.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis)
kezd elcsontosodni. A lambdavarrat vége nem csontosodott el.
82. tehén: koponyatetı (lsz: 63.303.1.)
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Neve: Boldog – életkora: 6 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd, 1963.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
83. tehén: koponyatetı (lsz: 63.304.1.)
Neve: Nyalka – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
367

84. tehén: koponyatetı (lsz: 63.306.1.)
Neve: Makrancos – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
85. tehén: koponyatetı (lsz: 63.307.1.)
Neve: Játék – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
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86. tehén: koponyatetı (lsz: 63.309.1.)
Neve: Páva p.745 – életkora: 9 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
87. tehén: koponyatetı (lsz: 63.310.1.)
Neve: Kurta – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
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A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
88. tehén: koponyatetı (lsz: 63.312.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
89. tehén: koponyatetı (lsz: 63.314.1.)
Neve: Nyalka – életkora: 9 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
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A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
90. tehén: koponyatetı (lsz: 63.317.1.)
Neve: Badár p 86 – életkora: 10 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
91. tehén: koponyatetı (lsz: 63.319.1.)
Neve: Karcsú – életkora: 4 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
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Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
92. tehén: koponyatetı (lsz: 63.322.1.)
Neve: Nyalka – életkora: 4 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
93. tehén: koponyatetı (lsz: 63.323.1.)
Neve: Csendes – életkora: 15 év – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
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A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
94. tehén: koponyatetı (lsz: 63.324.1.)
Neve: Takaros – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság –
vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
95. tehén: koponyatetı (lsz: 63.325.1.)
Neve: Alma – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
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A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
96. tehén: koponyatetı (lsz: 63.326.1.)
Neve: Becses – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
97. koponyatetı (lsz: 63.327.1.)
Neve: Meleg – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
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Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
98. koponyatetı (lsz: 63.329.1.)
Neve: Szeder – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
99. koponyatetı (lsz: 63.330.1.)
Neve: Kávé – életkora: ismeretlen – származási helye: Hortobágyi Állami Gazdaság – vétel:
Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
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Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
Ismeretlen nemőek (a vizsgálatok alapján a tehenekhez sorolhatók be).
100. koponyatetı (lsz: 63.305.1.)
Neme, életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
101. koponyatetı (lsz: 63.308.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
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Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
102. koponyatetı (lsz: 63.311.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
103. koponyatetı (lsz: 63.313.1.)
Neme, életkora és szárm. helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd, ára: 25,65 Ft –
szaru hiányzik.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
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Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
104. koponyatetı (lsz: 63.315.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
105. koponyatetı (lsz: 63.321.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A szemgödör
fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
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A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
106. koponyatetı (lsz: 63.328.1.)
Életkora és származási helye: ismeretlen – vétel: Budapesti Marhavágóhíd.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás nagytülkös, a szaru színe fehér, vége 1/2 részben fekete.
A koponya ékalakú. A fejél keskeny, kétcsúcsú, köztük homorú, a csúcsok távolsága: 110
mm. A szarvcsap nyaka hosszú. A szarvcsap koronája kifejezett, peremes fejél felett. A
koronavarrat elcsontosodott, vonala rányúlik a homlokcsontra. A falcsonti ék keskeny és
mély.
A homlokcsont (1. csoport) felsı harmada sík. A koronavarrat mentén enyhén domború.
A homlok a szemgödörfölötti lyukak között sík, a homlokcsonti varrat mentén homorú. A
homlokcsont lateralisan élt képez. Az élek összetartanak.
A szemgödör fölötti barázda mély, széles. A barázdák tölcsér alakot alkotnak. A
szemgödör fölötti lyuk egy közepes nagyságú, mély lyukból áll.
Oldalnézet:
A tarkói profil mély, homlokcsonti része széles.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala búbos. A külsı nyakszirti dudor gyenge. A koponya a
halántékárkok között széles.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A homlokcsonti varrat 1/3 részben
nem csontosodott el.
107. İstulokkoponya (lsz: 72.29.1.)
Fosszilis koponya, mely egy tızeglápból került elı. Kora ismeretlen.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egyenes. A szarvcsap nyaka
közepesen hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem
kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
sík. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles, peremén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk aszimmetrikus, jobboldalon 2 közepes nagyságú, mély
lyukból, baloldalon egy nagy, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala íves.
A könnycsont varratai különlegesek. Az alsó varraton (sutura maximozygomaticus) 2
törés is megfigyelhetı.
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Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg keskeny,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás keskeny,
sekély, u-alakú.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú, peremén kezdıdı csontlerakódás. A könnycsont kb. 7-14
mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély, hosszú árokból, baloldalon egy nagy, mély, és egy közepes nagyságú, sekély lyukból
áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor igen gyenge. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak nem kopottak, P1-2 tarajos fogkopású.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis)
kezd elcsontosodni. A lambdavarrat vége nem csontosodott el.
108. „Visszatenyésztett ıstulok” koponya + állkapocs (lsz: 66.152.1-2.)
Neme, kora ismeretlen – származási helye: Bécsi Állatkert.
Koponya oszteológiai leírása
Felülnézet:
A szarvállás csavart villás, a szaru színe fehér, vége 1/3 részben fekete.
A koponya pentagonoid alakú. A fejél közepesen széles, egyenes. A szarvcsap nyaka
közepesen hosszú, koronája kifejezett, peremes. A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem
kivehetı. A falcsonti ék alakja nem látható.
A homlokcsont (3. csoport:) felsı harmada teljesen sík. A homlokcsonti varrat
síkfelülető. A szemgödörfölötti lyukak között kidomborodik, a homlokvarrat homorú, ami a
kiemelkedést két részre osztja. A domborulat alatt (oralisan) síkfelülető. A szemüregek között
sík. A homlokcsont lateralisan élt nem képez. A homlokcsonti peremek íveltek.
A szemgödör fölötti barázda rövid, sekély, széles, peremén csontlerakódás. A barázdák
összetartók. A szemgödör fölötti lyuk aszimmetrikus, jobboldalon 2 közepes nagyságú, mély
lyukból, baloldalon egy nagy, mély lyukból áll.
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A szemgödör homlokcsonti pereme szélesebb a járomcsonti peremnél. A járomcsont
frontalis vonala íves.
A könnycsont varratai különlegesek. Az alsó varraton (sutura maximozygomaticus) 2
törés is megfigyelhetı.
Az állcsont külsı arci felülete, arcléce élt képez, az arclécek összetartanak. A tuber
malare kiemelkedı.
Az orrcsontok szélesek, hosszúak, oralisan elkeskenyedık. Az orrnyereg keskeny,
magas, az orr domború. A Nasion (N.) aboralis állású. Az orrcsontok felsı vége széles
varratú, belsı illeszkedéső. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai szimmetrikusak,
lateralis és medialis ága azonos hosszúságú és szélességő. Az orrcsonti bevágás keskeny,
sekély, u-alakú.
Az állközötti csont orri nyúlványa közepesen hosszú, a Ni pont jól meghatározható. Az
állközötti csontok fogmedri széle széles, köríves.
Oldalnézet:
A koponya profilvonala egyenes. A profil egyenesen kezdıdik, a szemgödrök között
enyhén homorú, az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont egyenes. A tarkói profil sekély,
homlokcsonti része széles.
A szemüreg tojásdad alakú, peremén kezdıdı csontlerakódás. A könnycsont kb. 7-14
mm-t benyúlik a szemgödör nyílásába. A könnycsont éle hullámos, egy sekély befőzıdés 2
szimmetrikus részre osztja. A szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa
közepesen széles. A járomív széles, téglalap alakú.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak aszimmetrikus helyzetőek, jobboldalon egy nagy,
mély, hosszú árokból, baloldalon egy nagy, mély, és egy közepes nagyságú, sekély lyukból
áll.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala egyenes. A külsı nyakszirti dudor igen gyenge. A
koponya a halántékárkok között széles, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félköríves.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén közepesen mély, éle kétívő. A szájpadlási árok
oralis helyzető. A hortyogó széles, hárombúbú, szárai hosszúak.
Fogazat:
A fogsorok széttartók. A fogak nem kopottak, P1-2 tarajos fogkopású.
Varratok:
A koronavarrat elcsontosodott, vonala nem kivehetı. A homlokcsonti varrat
elcsontosodott, vonala alig kivehetı. A könnycsont felsı varrata (sutura frontolacrimalis)
kezd elcsontosodni. A lambdavarrat vége nem csontosodott el.
Szentkirály, 108. objektum szarvasmarhakkoponyájának leírása:
A koponyák oszteológiai leírása:
Felülnézet:
A szarvállás ismeretelne, a szarvcsapok tıben letörtek az os frontale kis részével együtt..
A koponya pentagonoid vagy trapezoid alakú. A fejél hiányzik. A koronavarrat
elcsontosodott, vonala kivehetı.
A homlokcsont a koponyatetıi részén és lateralis peremei között enyhe búbot képez, a
teteje egyenes. A szemgödörfölötti lyukak között enyhén boltozatos, majd (oralis irányban)
kissé homorúvá válik. A szemgödrök között boltozatos, de sík felülető. A crista frontalis
lateralisan élt képez, nem látható felülnézetbıl.. A frontale közepén a szemüregek között egy
20x22 mm átmérıjő, köralakú mélyedés látható. Felltehetıen tályog okozta gyulladás miatt
keletkezett. Egyik oldalán enyhe csontlerakódás, másik szélén csontritkulás figyelhetı meg.
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A szemgödör fölötti barázda közepesen hosszú,, viszonnylag mély, széles. A barázdák
tölcséralakúak, egészen a könnycsontig futnak. Peremük nincs. A szemgödör fölötti lyuk bal
oldalon egy nagy , jobb oldalon két közepes mérető, mély lyukból áll.
A szemgödör homlokcsonti pereme jóval szélesebb a járomcsonti peremnél. A
járomcsont frontalis vonala ívelt, elıre szőkülı.
A könnycsont L alakú, felsı szára kicsit keskenyebb az alsónál, varratai párhuzamosak.
Az állcsont külsı arci felülete arcléce élt képez, az arclécek elıre összetartanak.. A tuber
malare közepesen kiemelkedik a síkból.
Az orrcsontok közepesen hosszúak, keskenyek, elıre keskenyednek. Az orrnyereg széles,
kissé kiemelkedikaz arc síkjából. .Az aboralis vége asszimmetrikus, bal oldalon belsı,
szélesen induló, job oldalon szélesen, de külsı indulású. A Nasion (N.) közepes állású. Az
orrcsontok felsı vége bal oldalon széles varratú, belsı illeszkedéső, job oldalon külsı
illeszkedésőó, egy pontból induló. Az orrcsontok alsó végének orri nyúlványai kétágúak,
mély, közepesen széles fisszurával. A medialis ág valamivel rövidebb a lateralisnál.
Az állközötti csont orri nyúlványa roved, nem éri el az orrcsontot, a Ni pont nem
meghatározható. Az állközötti csontok fogmedri széle félköríves, keskeny
Oldalnézet:
A koponya profilvonala kissé lejt. A fejéli rész magasabban van, az orbiták között enyhén
domboró, elıtte és utána homorú. Az orrnyereg kiemelkedik, az orrcsont enyhén lejt.A tarkói
profil sekély, homlokcsonti része keskeny.
A szemüreg szögletes, also pereme keskenyebb felsınél. A könnycsont kb. 7-10 mm-t
benyúlik a szemüreg nyílásába. A könnycsont éle nem hullámos, befőzıdés nincs. A
szemgödör hátsó fala/a járomcsont homloknyúlványa közepesen széles. A járomív kiskörívő,
nyaka van.
A kétoldali szemgödör alatti lyukak szimmetrikus helyzetőek, egy nagy, mély lyukból
állnak.
Hátulnézet:
A koponya dorsalis tarkóvonala mély. A külsı nyakszirti dudor fejlett A koponya a
halántékárkok között keskeny, az alsó nyakszirti régió lateralis vonala félkörívő.
Alulnézet:
A diastema a szájpadlási varrat mentén nem mély, éle egyívő. A szájpadlási árok aboralis
állású. A hortyogó széles, kétbúbú, szárai rövidek.
Fogazat:
A fogsorok íveltek, P1-2-3 elveszett, feltehetıen csk P1 fordult befele.A fogak egyenetlenül
kopottak.
Varratok:
A koponya minden varrata elcsontosodott.
Állkapocs oszteológiai leírása
Oldalnézet:
Az állkapocs közepes hossszúságú, egyensúlyi helyzetben két ponton ül. Az állkapocs
testének alsó éle enyhén ívelt, a metszıfogi része erısen felemelkedik. Az állkapocs testének
zápfogi része magas, elıre erısen keskenyedik.. Az állcsúcsi lyuk nagy, mély, ovális alakú.
Az állkapcsi szöglet közepesen hosszú, aboralis széle kör alakú, hátrafele jól gömbölyödik.,
rajta közepes izomtapadási taréj. A Gov és Goc jól kivehetı. Az állkapocs ága magas, igen
erısen karcsúsodik. A hollócsırnyúlvány rövid, mellsı széle íveltvégő, rajta egy alsó helyzető
csúcspont.
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Felülnézet:
A foghíjas szél rövid, élei párhuzamosak, az állkapocs nyaka karcsú.
Fogazat:
I1-4 elveszett, A fogak kopottak. Hullámos fogkopás figyelhetı meg. A hullám
mélypontja az M1 oralis redıjén van, a hullám legmagasabb pontja az M2-re esik. M3 hátsó
redıje alacsonyabban kopott.
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