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HumHumáán rasszokn rasszok

Az eurAz euróópai osztpai osztáályozlyozáási rendszer szerint nsi rendszer szerint néégy gy 
ffööldrajzi nagyrasszt kldrajzi nagyrasszt küüllöönbnbööztetnek meg: ztetnek meg: 
ausztraloidausztraloid, , negridnegrid, mongoloid, , mongoloid, éés europid s europid 
nagyrasszokat. Lnagyrasszokat. Lééteznek mteznek máás oszts osztáályozlyozáások is, sok is, 
az amerikaiak paz amerikaiak pééldldáául kilenc rasszt ul kilenc rasszt 
kküüllöönbnbööztetnek meg. Ezek a kztetnek meg. Ezek a köövetkezvetkezőőek: ek: 
ameridekameridek, , polinezidekpolinezidek, , ausztraloidokausztraloidok, , 
mikronezidekmikronezidek, , melanezidekmelanezidek, mongoloidok, , mongoloidok, 
europidok, europidok, negrideknegridek, , indidekindidek (mi az (mi az 
eureuróópaiakhoz soroljuk).paiakhoz soroljuk).
A tovA továábbiakban az eurbbiakban az euróópai osztpai osztáályozlyozáással ssal 
foglalkozunk.foglalkozunk.



A humA humáán rasszok kialakuln rasszok kialakuláásasa
Az eltAz eltéérrőő kköörnyezeti, rnyezeti, öökolkolóógiai giai 
hathatáások miatt az egyssok miatt az egysééges fajon ges fajon 
belbelüül csoportok jelennek meg. A l csoportok jelennek meg. A 
mutmutáácicióó vvááltozatossltozatossáágot biztosgot biztosíít, a t, a 
mutmutáácicióós rs rááta fta füügg a kgg a köörnyezeti rnyezeti 
ttéényeznyezőőktktőől. Tovl. Továábbbbáá a szelekcia szelekcióó, , 
éés a genetikai sodrs a genetikai sodróóddáás is ers is erőősen sen 
jelen van a Homo sapiens esetjelen van a Homo sapiens esetéén. n. 
TovTováábbbbáá a hibridiza hibridizáácicióó éés az s az 
izolizoláácicióó (term(terméészetes szetes –– pl. pl. 
ééghajlat, vagy mestersghajlat, vagy mestersééges ges ––pl. pl. 
indiai kasztrendszer) kapnak mindiai kasztrendszer) kapnak méég g 
nagy szerepet.nagy szerepet.

A homo sapiens ezen okok A homo sapiens ezen okok 
miatt polimorf miatt polimorf éés s politipikuspolitipikus
faj.faj. Polimorf:Polimorf: azazéért, mert nagy rt, mert nagy 
az individuaz individuáális variabilitlis variabilitáás (pl. s (pl. 
arcok egyedisarcok egyediséége), ge), öökolkolóógiai giai 
variabilitvariabilitáás is nagy, tovs is nagy, továábbbbáá
ererőőteljes a szexuteljes a szexuáális lis 
dimorfizmus (ndimorfizmus (nőők k éés fs féérfiak rfiak 
elteltéérrőő
alkata).alkata). PolitipikusPolitipikus :: mert a mert a 
fajon belfajon belüül ml méég kisebb g kisebb 
rendszertani egysrendszertani egyséégek gek 
kküüllöönbnbööztethetztethetőőek meg:ek meg:
-- alfaj (alfaj (subspeciessubspecies, nagyrassz, , nagyrassz, 
v. fv. fööldrajzi rassz)ldrajzi rassz)
-- mikrosubspeciesmikrosubspecies (fajta, rassz)(fajta, rassz)
-- forma forma localislocalis (helyi v(helyi vááltozat)ltozat)



A humA humáán rasszok vizsgn rasszok vizsgáálatalata
BBőőrszrszíín:n: a ba bőőrben talrben taláálhatlhatóó festfestéékanyag a kanyag a melaninmelanin miatt alakul ki. miatt alakul ki. 
MennyisMennyiséége a kge a köörnyezeti rnyezeti éés genetikai ts genetikai téényeznyezőők fk füüggvggvéénye. nye. NegridekbenNegridekben
ddúús a s a melaninszintmelaninszint, mivel er, mivel erőős UV sugs UV sugáárzrzáásban sban éélnek, lnek, íígy vgy véédi az irhdi az irháájukat jukat 
a suga sugáárzrzááststóól. Az emberek ell. Az emberek előődei Afrikdei Afrikáábbóól szl száármaznak, valaha mindenki rmaznak, valaha mindenki 
ssööttéétbtbőőrrűű volt. Magas volt akkor az albvolt. Magas volt akkor az albíínnóók szk szááma (ma is a nma (ma is a néégerek kgerek köözzöött a tt a 
legmagasabb az arlegmagasabb az aráányuk), a kivnyuk), a kiváándorlndorlóók kk köözzüül aztl aztáán kiszelektn kiszelektáállóódtak a dtak a 
ssööttéétebb btebb bőőrrűűek, ek, éés a vils a viláágosabbak szaporodtak el. A mongoloidoknak gosabbak szaporodtak el. A mongoloidoknak 
ssáárgrgáásbarna a pigmentjsbarna a pigmentjüük, az k, az ausztraloidokausztraloidok megmaradtak smegmaradtak sööttéétnek.tnek.
Haj:Haj: A legsA legsööttéétebb (tebb (éés egyben a legvastagabb) a mongoloidoks egyben a legvastagabb) a mongoloidokéé (k(kéékeskes--
fekete), a fekete), a negrideknegridekéé éés az s az ausztraloidokausztraloidokéé ssööttéétbarna (ez uttbarna (ez utóóbbiaknbbiaknáál a l a 
szszőőke sem ritka). Az europidok nagy vke sem ritka). Az europidok nagy vááltozatossltozatossáágot mutatnak. got mutatnak. 
HajformHajformáában a nban a néégerekgerekéé ggööndndöör vagy r vagy filfilfilfil, az , az ausztraloidokausztraloidokéé hullhulláámos, a mos, a 
mongoloidokmongoloidokéé egyenes, egyenes, éés az europidok szints az europidok szintéén nagy vn nagy vááltozatossltozatossáágot got 
mutatnak (a gmutatnak (a gööndndöör kevr kevéés ks kööztztüük, k, filfilfilfil egyegyááltalltaláán nincsen).n nincsen).
Arc Arc éés testszs testszőőrzet:rzet: NegridekNegridekéé éés a mongoloidoks a mongoloidokéé gyenge. Az gyenge. Az 
ausztraloidokausztraloidokéé a legera legerőősebb. sebb. LegerLegerőősebbsebb testsztestszőőrzetrzetűű nnéép a Japp a Japáán n 
szigetek szigetek éészaki rszaki réészszéén n éés a Szahalin szigets a Szahalin szigetéén n ééllőő AinuAinu nnéépcsoportpcsoportéé, az , az 
egegéész testfelsz testfelüületletüük szk szőőrrőős. Europidokns. Europidoknáál egyl egyéébkbkéént vnt vááltozatossltozatossáág van. A g van. A 
ddééli, mediterrli, mediterráán nn néépek szpek szőőrröösebbek, az irsebbek, az iráániak erniak erőősen szsen szőőrröösek (msek (méég a g a 
kköörrööm szm széélléén is).n is).
TestmagassTestmagassáág:g: A A legmasabbaklegmasabbak a a negridekheznegridekhez tartoztartozóó nilotidoknilotidok ((áátlag 2m), tlag 2m), 
a legalacsonyabbak a szinta legalacsonyabbak a szintéén n negridekheznegridekhez tartoztartozóó pigmeusok. Eurpigmeusok. Euróóppáában a ban a 
lappidoklappidok a legalacsonyabbak, a legalacsonyabbak, éés a szints a szintéén Skandinn Skandinááviviáában ban éés s ÉÉszakszak--
EurEuróóppáában elterjedt ban elterjedt nordoidoknordoidok a legmagasabbak. A termet katega legmagasabbak. A termet kategóóririáák k 
nagyon sokat vnagyon sokat vááltoztak kis idltoztak kis időő alatt, az egymalatt, az egymáást kst köövetvetőő genergeneráácicióók egyre k egyre 
magasabbak.magasabbak.



A humA humáán rasszok vizsgn rasszok vizsgáálatalata
ArcjelzArcjelzőő:: leptoprozopleptoprozop (keskeny), (keskeny), mozoprozopmozoprozop (k(köözepes), zepes), éés s euriprozopeuriprozop
(sz(szééles) arc.les) arc.
Fogak:Fogak: LappidokLappidokéé a legkisebb, a legkisebb, ausztraloidokausztraloidokéé a legnagyobb. A a legnagyobb. A 
mongoloidok, mongoloidok, éés azok rokonains azok rokonaináál lapl lapáátfog jellemztfog jellemzőő (magyarokn(magyaroknáál is gyakori, l is gyakori, 
ami a tami a táávoli rokonsvoli rokonsáágunkat mutatja).gunkat mutatja).
Alkat:Alkat: NegrideknNegrideknééll ááltalltaláában magas termet (kivban magas termet (kivééve a busmanok, ve a busmanok, 
hottentotthottentottáák k éés a pigmeusok), lines a pigmeusok), lineááris alkat, hosszris alkat, hosszúú vvéégtagok, rgtagok, röövid tvid töörzs rzs 
jellemzjellemzőő. A mongoloidok alacsony termet. A mongoloidok alacsony termetűűek, rek, röövid vvid véégtagjuk, gtagjuk, éés hosszs hosszúú
ttöörzsrzsüük van. Ok az k van. Ok az öökolkolóógiai variabilitgiai variabilitáásban keresendsban keresendőő: a v: a véégtag pl. gtag pl. 
testfeltestfelüületlet--nnöövelvelőő, t, tööbb hbb hőőt ad le (ld. t ad le (ld. öökolkolóógia gia –– AllenAllen--ffééle szable szabáály).ly).
GGéénknköözelizeli jelleg:jelleg: A vA véércsoportok egyenletesen oszlanak el a Frcsoportok egyenletesen oszlanak el a Fööld ld 
nnéépesspesséége kge köözzöött. tt. ÁÁzsizsiáában a ban a „„BB”” gyakoribb, gyakoribb, éés s „„AA”” ritkritkáább, mint bb, mint 
EurEuróóppáában. A ban. A „„OO”” EurEuráázsizsiáában az elzban az elzáárt terrt terüületeken, leteken, éés az indis az indiáánoknnoknáál l 
gyakoribb. A vgyakoribb. A véércsoport eloszlrcsoport eloszláások egyenlsok egyenlőőtlenstlenséége a jge a jáárvrváányok nyok éés s 
betegsbetegséégek miatt alakult gek miatt alakult íígy (pl. indigy (pl. indiáánoknnoknáál terjedl terjedőő szifilisz a nem szifilisz a nem „„00”á”ás s 
vvéércsoportrcsoportúúakat kiszelektakat kiszelektáálta, Afriklta, Afrikáában pedig a Pestis pont aban pedig a Pestis pont a „„00”á”ás s 
vvéércsoportrcsoportúúakat tizedelte).akat tizedelte).
RelatRelatíív v üüllőőmagassmagassáág:g: a ta töörzs hosszrzs hosszáát jelenti. Ahogy a ht jelenti. Ahogy a hőőmméérsrsééklet nklet nőő, , úúgy gy 
rröövidebb a tvidebb a töörzs.rzs.



A A negridnegrid nagyrassznagyrassz

BBőővebben: vebben: http://http://enfo.agt.bme.huenfo.agt.bme.hu//drupaldrupal//nodenode/5525/5525

SSööttéét t 
szszíínkomplexnkomplex, , 
hosszhosszúú fej, fej, 
alacsony, alacsony, 
konkkonkááv, szv, szééles les 
orr. Szorr. Szééles les 
vastag ajkak, vastag ajkak, 
ggööndndöör r 
ssööttéétbarna haj, tbarna haj, 
gyenge testgyenge test--
éés arcszs arcszőőrzet. rzet. 



Az Az ausztraloidausztraloid nagyrassznagyrassz

SSööttéét bt bőőrrűűek, gerincoszlopuk erek, gerincoszlopuk erőősen hajlott. Az sen hajlott. Az úújszjszüüllööttek vilttek viláágos gos 
szszíínnűűek, hek, háátuk sztuk szőőrröös, ez 12s, ez 12--14 14 ééves korukra eltves korukra eltűűnik. Koponynik. Koponyáájuk juk 
őősi jellegeket mutat (ersi jellegeket mutat (erőős hals haláántntéék, k, éés s áállkapocs), viszont testalkatuk llkapocs), viszont testalkatuk 
fejlett. Sfejlett. Sööttéét, gt, gööndndöör hajuk van, de gyakori kr hajuk van, de gyakori kööztztüük a szk a szőőke is. Fogaik ke is. Fogaik 
nagyok, nem ritka a nnagyok, nem ritka a néégy gy őőrlrlőőfog sem. Nagy krumpliorruk van, fog sem. Nagy krumpliorruk van, éés s 
testsztestszőőrzetrzetüük erk erőősen fejlett. sen fejlett. 

BBőővebben: vebben: 
http://http://enfo.agt.bme.enfo.agt.bme.
huhu//drupaldrupal//nodenode/553/553
99



Az europid nagyrasszAz europid nagyrassz
•• NordoidNordoid rasszrassz: : ÉÉszakszak-- éés Nyugats Nyugat--
EurEuróóppáában ban éélnek flnek főőleg, hazleg, hazáánkban nkban 
igen ritka (nigen ritka (néémet lakta termet lakta terüületeken leteken 
ererőősen keveredve). Vilsen keveredve). Viláágos gos 
szszíínkomplexum jellemzi nkomplexum jellemzi őőket: szket: szőőke ke 
haj, haj, éés testszs testszőőrzet (esetleg vrzet (esetleg vöörröös). s). 
VilViláágos bgos bőőrrüük gyakran rk gyakran róózsaszzsaszíínes, nes, 
a nap hamar mega nap hamar megéégeti. Arcuk geti. Arcuk 
keskeny, keskenyek az ajkak. keskeny, keskenyek az ajkak. 
ÁÁltalltaláában magasak.ban magasak. KKéét t alrasszukalrasszuk
van: a robosztusabb van: a robosztusabb protoproto--((dalodalo--) ) 
nordikusnordikus ttíípus robosztusabb, illetve pus robosztusabb, illetve 
kköözepes, vagy magas termetzepes, vagy magas termetűű. . 
ÁÁllkapcsuk jobban killkapcsuk jobban kiááll. Jellegzetes ll. Jellegzetes 
kkéépviselpviselőői a bajorok. A i a bajorok. A fennofenno--
nordikusnordikus ttíípus kevpus kevéésbsbéé robosztus, robosztus, 
rröövidebb a feje, vilvidebb a feje, viláágosabb a gosabb a 
szszíínkomplexumuk. Fnkomplexumuk. Főőleg leg 
SkandinSkandinááviviáában talban taláálhatlhatóóak meg. ak meg. 



Az europid nagyrasszAz europid nagyrassz
•• LappidokLappidok: (: (protoproto--alpialpi ttíípus): Spus): Sööttéét t szszíínkomplexinkomplexióó, alacsony termet, , alacsony termet, 
szszééles arc, pici fog. Erles arc, pici fog. Erőősen kirsen kiríínak a knak a köörnyezetrnyezetüükben kben ééllőő nordikusaknordikusak
(sz(szőőkkéék, magasak) kk, magasak) köözzüül, mert ell, mert előőfordulforduláások Skandinsok Skandináávia via éés s 
FinnorszFinnorszáág. Elszg. Elszóórtan Magyarorszrtan Magyarorszáágon is fellelhetgon is fellelhetőő. B. Bőőrszrszíínnüük k 
ssáárgrgáásbarna, hajuk ssbarna, hajuk sööttéétbarna.tbarna.
•• AlpidokAlpidok (alpi t(alpi tíípus)pus): F: Főőleg az leg az éészaki szlszaki szlááv nv néépeknpeknéél, illetve l, illetve 
SvSváájcban, Alpok vidjcban, Alpok vidéékkéén fordulnak eln fordulnak előő. Korai az ivar. Korai az ivaréérrééssüük, de k, de 
korkoráán is n is ööregszenek. Kerekded az arcuk, kissregszenek. Kerekded az arcuk, kisséé gyermekesen gyermekesen 
nnééznek ki, kicsi a nemi dimorfizmus. Orruk rznek ki, kicsi a nemi dimorfizmus. Orruk röövid, alig vid, alig ááll ki az arc ll ki az arc 
ssííkjkjáábbóól. Szeml. Szemüük k „„melmelíírozottrozott”” ssööttéétbarna.tbarna.
•• CromagnoniCromagnoni ttíípuspus: Az eur: Az euróópaiak kpaiak köözzüül a legl a legőősibb jegyeket magsibb jegyeket magáán n 
viselviselőő ttíípus. Belgiumban, Csehorszpus. Belgiumban, Csehorszáágban, gban, ÍÍrorszrorszáágban, gban, ÉÉszakszak--
NyugatNyugat--EurEuróóppáában ban éélnek, de a volgai bolglnek, de a volgai bolgáárok krok köözzöött is tt is 
megtalmegtaláálhatlhatóó, szl, szláávoknvoknáál nagy arl nagy aráányban megtalnyban megtaláálhatlhatóó. Izmos, . Izmos, 
vaskos testalkat, ervaskos testalkat, erőőteljes jteljes jááromromíív jellemzv jellemzőő. Egyenes sz. Egyenes szááj, hosszj, hosszúú
ajak. Bajak. Bőőrrüük vilk viláágos, arcuk pirosas. Kgos, arcuk pirosas. Kéét csoportjuk van, az egyiknt csoportjuk van, az egyiknéél l 
magas termet, vilmagas termet, viláágos gos szszíínkomplexiankomplexia jellemzjellemzőő (nyugati szl(nyugati szláávoknvoknáál), l), 
a ma máásik csoportra ksik csoportra köözepes termet, szzepes termet, szééles arc, tles arc, tööbb pigment jellemzbb pigment jellemzőő
(d(dééli szlli szláávoknvoknáál).l).



Az europid nagyrasszAz europid nagyrassz
•• MedditerrMedditerráánn ttíípusokpusok: Vegyes t: Vegyes táársasrsasáág. Sg. Sööttéét haj, szt haj, szőőrzet, rzet, éés s 
hosszhosszúú fej jellemzi kfej jellemzi köözzöösen sen őőket. Kiskunsket. Kiskunsáágon elgon előőfordulnak szfordulnak széép p 
szszáámmal! mmal! AlrasszaikAlrasszaik: : -- ProtoProto--mediterrmediterráánn ttíípus: pus: őősi embercsoport, si embercsoport, 
SpanyolorszSpanyolorszáágban gban éés Franciaorszs Franciaorszáágban gban éélnek. Relatlnek. Relatííve magas ve magas 
termettermetűűek. Arcuk, fejek. Arcuk, fejüük hosszk hosszúú, orruk megny, orruk megnyúúlt. Hajuk barna, blt. Hajuk barna, bőőrrüük k 
vilviláágosbarna, gyakori a gosbarna, gyakori a „„00”á”ás vs véércsoport krcsoport kööztztüük. k. -- AtlantoAtlanto--
mediterrmediterráánn: : nyugateurnyugateuróóppáábanban éélnaklnak. Robosztusabbak. Nyugati . Robosztusabbak. Nyugati 
mediterrmediterráánumbannumban taltaláálhatlhatóók. Arcuk szk. Arcuk szöögletes, gletes, áállkapocs oldalt killkapocs oldalt kiááll, ll, 
egyenes haj.egyenes haj.
-- GracilGracil--mediterrmediterráánn ttíípus: a legalacsonyabb mediterrpus: a legalacsonyabb mediterráán tn tíípus. pus. 
PortugPortugáálislis, Franciaorsz, Franciaorszáág, Dg, Dééll--ItItáália, Korzika, Szardlia, Korzika, Szardíínia, Szicnia, Szicíília lia 
terterüületletéén, ritkn, ritkáán Svn Sváájcban jcban éélnek. Slnek. Sööttéét t szszíínkomplexinkomplexióó, gyakran kreol , gyakran kreol 
bbőőr, finom arcvonr, finom arcvonáások jellemzik. Nagy bogsok jellemzik. Nagy bogáárszemek, reneszrszemek, reneszáánsz nsz 
festmfestméények tipikus szereplnyek tipikus szereplőői.i.
-- Orientid (keletiOrientid (keleti--) mediterr) mediterráánok: Sok forma nok: Sok forma localislocalis, k, kööztztüük az k az 
izraeliek is. Irizraeliek is. Iráánban terjedtek fnban terjedtek főőleg el.leg el.
-- IndidekIndidek: Indiai lakosok, : Indiai lakosok, éés a cigs a cigáányok knyok köözzöött. Szemtt. Szemüük nagy, sk nagy, sööttéét, t, 
SS-- alakalakúúan gan göörbrbüült a felslt a felsőő szemhszemhééj. Bj. Bőőrrüük vilk viláágosbarna, arany gosbarna, arany 
ttóónussal (dravidnussal (dravidáák).k).



Az europid nagyrasszAz europid nagyrassz
•• DinDináári tri tíípus (illpus (illíír, adriai tr, adriai tíípus)pus): d: dééli szlli szláávoknvoknáál, Dl, Dééll--
magyarorszmagyarorszáágon, gon, ÉÉszakszak--ItItááliliáában, illetve Lengyelorszban, illetve Lengyelorszáágban, gban, éés a s a 
BalkBalkáánon non éélnek. Sok vlnek. Sok vááltozata van (pl. tiroli tltozata van (pl. tiroli tíípus). Kpus). Köözzéépmagasak, pmagasak, 
araráányos testalkatnyos testalkatúúak. Orruk erak. Orruk erőősen kisen kiáállllóó, ajkuk k, ajkuk köözzééptelt. Sptelt. Sööttéét t 
hajhajúúak, de vannak szak, de vannak szőőkkéék is. Testszk is. Testszőőrzetrzetüük erk erőős (ms (méég a ng a nőőkkéé is). is). 
TTááskskáás szemek gyakoriak. Kors szemek gyakoriak. Koráán n ööregszenek, hamar regszenek, hamar őőszszüülnek, de lnek, de 
soksokááig ig éélnek, erlnek, erőős a szervezets a szervezetüük.k.
•• ArmenidekArmenidek (el(előő--áázsiai tzsiai tíípus, pus, öörmrméény tny tíípus):pus): nagy ternagy terüületen terjedtek leten terjedtek 
el: Irak, Irel: Irak, Iráán, Kaukn, Kaukáázus, Szzus, Szííria, Gria, Göörröögorszgorszáág, Tg, Töörröökorszkorszáág Kg Káárprpáátt--
medence, medence, éés fs főőleg Erdleg Erdéély. Zly. Zöömmöökebb testalkatkebb testalkatúúak, alacsonyak, ak, alacsonyak, 
nagy orruk jellegzetes (nagy orruk jellegzetes (armenidarmenid orr: erorr: erőősen kiugrsen kiugróó, h, húúsos). Hsos). Híízzáásra sra 
hajlamosak (khajlamosak (küüllöönnöösen a nsen a nőők). Fk). Füül gyakran ell gyakran elááll, a szem ll, a szem éés haj s haj 
fekete, haj egyenes, vagy gyengfekete, haj egyenes, vagy gyengéén hulln hulláámos, Szemmos, Szemööldldöök dk dúús, ers, erőős s 
testsztestszőőrzet. Sok vrzet. Sok vááltozata alakult ki.ltozata alakult ki.
•• AnatAnatóóliailiai--armenidarmenid (pam(pamííri) tri) tíípuspus: Termet: Termetüük magasabb az k magasabb az 
armenidekarmenidekéénnééll. Nagy orr, mark. Nagy orr, markááns vonns vonáások. Kissok. Kis-- éés s KKöözzééppáázsizsiáábanban
éélnek, tovlnek, továábbbbáá a a KKáárprpáátt medence nmedence néépeinek 10%peinek 10%--áát teszik ki. t teszik ki. 
SzikSzikáárabb testalkatrabb testalkatúúak, de alacsonyak. Fejen besak, de alacsonyak. Fejen besüüppedppedéés tals taláálhatlhatóó..
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•• EuropoEuropo--mongolidmongolid (tur(turááni) tni) tíípuspus: K: Káárprpáátt--medencmedencéében az ben az uraliurali ttíípus mellett a pus mellett a 
legelterjedtebb. Fekete tenger melllegelterjedtebb. Fekete tenger melléékkéén, Ukrn, Ukráánoknnoknáál, Oroszoknl, Oroszoknáál, Bulgl, Bulgááririáában ban 
fordulnak mfordulnak méég elg előő. A honfoglal. A honfoglalóó magyarsmagyarsáággal, ggal, éés a tats a tatáárjrjáárráással kerssal kerüült hazlt hazáánk nk 
terterüületletéére. A honfoglalre. A honfoglaláás kors koráában mban méég jobban mutattg jobban mutattáák a mongolid jellegeket, de az k a mongolid jellegeket, de az 
ererőőteljes keveredteljes keveredéés miatt ezek a jellegek ms miatt ezek a jellegek méérsrsééklklőődtek. Ndtek. Nééha mongolredha mongolredőő is is 
megjelenik. Az arc szmegjelenik. Az arc szééles, jles, jááromtromtááj lapos. A szj lapos. A szááj kicsi, ajkak kj kicsi, ajkak köözzéépszpszéélesek. A haj lesek. A haj 
ááltalltaláában barna, ban barna, éés mells melléé kkéék vagy barna szem tk vagy barna szem táársul. Laprsul. Lapáátfog is gyakori. Egyenes tfog is gyakori. Egyenes 
orr, hosszorr, hosszúú vvéégtag, a ngtag, a nőők fiatalon karcsk fiatalon karcsúúak, de kak, de kééssőőbb hbb híízzáásra hajlamosak. sra hajlamosak. 
MagyarorszMagyarorszáágon 30 gon 30 ––35%35%--ban fordulnak elban fordulnak előő. . ÁÁtmenetet ktmenetet kéépez a mongoloid pez a mongoloid 
nagyrassz felnagyrassz feléé, mint ahogy a k, mint ahogy a köövetkezvetkezőő kkéét rassz is.t rassz is.
•• UraliUrali ttíípuspus: (alt: (altááji, ugor tji, ugor tíípus) Az europid pus) Az europid éés mongoloid nagyrassz hosszas s mongoloid nagyrassz hosszas 
egyegyüüttttéélléésséébbőől alakult ki. Leggyakrabban a manysiknl alakult ki. Leggyakrabban a manysiknáál l éés a hantikns a hantiknáál fordul ell fordul előő. . 
JellemzJellemzőő a vila viláágos kgos kéékesszkesszüürke szem rke szem éés gesztenyebarna haj ps gesztenyebarna haj páárosrosííttáás, de ss, de sööttéétebb tebb 
kiadkiadáás is gyakori. Ks is gyakori. Kééssőőn n őőszszüülnek. Alacsony, vagy klnek. Alacsony, vagy köözepes termetzepes termetűűek, testalkatuk ek, testalkatuk 
zzöömmöök. Orruk rk. Orruk röövid, szvid, szééles, orrcsles, orrcsúúcs pisze, jcs pisze, jááromtromtááj kiemelkedj kiemelkedőő. B. Bőőrszrszíínnüük k 
ssáárgrgáásbarna, vagy fehsbarna, vagy fehééresres--ssáárga. A honfoglalrga. A honfoglalóó magyarsmagyarsáágban szintgban szintéén nagy n nagy 
szszáázalzaléékban elkban előőfordult. Finnorszfordult. Finnorszáágban, Urgban, Uráál l éés Szajs Szajáán tern terüületletéén fordul mn fordul méég elg előő
hazhazáánkon knkon kíívvüül.l.
•• BulgBulgááriai tatriai tatáár tr tíípuspus: Kr: Kríími hmi hááborborúú idejidejéén Krn Kríímbmbőől Dobrudzsl Dobrudzsáába vba váándoroltak. ndoroltak. 
Kunokkal Kunokkal éés Mongolokkal (Tats Mongolokkal (Tatáárokkal) jrokkal) jööttek be Magyarorszttek be Magyarorszáágra. Alfgra. Alfööldldöön n éés Ds Dééll--
MagyarorszMagyarorszáágon, Kunsgon, Kunsáágok tergok terüületletéén a leggyakoribb az eln a leggyakoribb az előőfordulforduláási arsi aráányuk.nyuk.
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ÁÁzsiai tzsiai t íípusok:pusok:

-- IrIrááni tni tíípuspus: A honfoglal: A honfoglalóó Magyaroknak a Magyaroknak a 
jelentjelentőős rs réészszéét alkottt alkottáák. Fejk. Fejüük k éés arcuk hosszs arcuk hosszúú, , 
orruk korruk köözzéépp--vvéékony kony éés hajlott. Bs hajlott. Bőőrszrszíínnüük k 
vilviláágosbarna. Testalkatuk vgosbarna. Testalkatuk véékony, gracilis. Fkony, gracilis. Főő
elelőőfordulforduláási tersi terüülete Irlete Iráántntóól a l a PamPamííronron áát az t az 
Altajig terjed. NAltajig terjed. Néépcsoportjuk a szkpcsoportjuk a szkííttáák.k.
-- OrientalidOrientalid ttíípuspus: : ŐŐk a jellegzetes sk a jellegzetes séémik, mik, éés a s a 
beduinok. Orr nagy beduinok. Orr nagy éés hosszs hosszúú, b, bőőrrüük vilk viláágosgos--
vagy svagy sööttéétbarna. Ktbarna. Kéépviselpviselőői az Arabi az Arab--fféélszigeten, lszigeten, 
Irakban, IrIrakban, Iráánban, Sznban, Szííririáában, ban, ÉÉszakszak--AfrikAfrikáában ban 
IndiIndiáában ban éés Ds Dééll--KaukKaukáázusban zusban éélnek.lnek.



A mongoloid nagyrasszA mongoloid nagyrassz
ssáárgrgáás bs bőőrrűű, merev, vastag sz, merev, vastag száállúú
hajhajúú, er, erőősen kiugrsen kiugróó pofacsontpofacsontúú, , 
szszűűk k éés ferde szemrs ferde szemrééssűű emberfajtaemberfajta
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