
Még ha a Pott-féle púp nem is járt volna bénulással, 
a fi atal nő akkor is csak rendkívül korlátozott mértékben 
és óriási fájdalmak árán lett volna képes a járásra a csípő-
ízületeket érintő csontelváltozások miatt. A Pott-féle púp 
kialakulása más módokon is megkeserítette a minden-
napjait. Mivel a gerinc deformálódása miatt az érintett 
hátcsigolyákhoz kapcsolódó bordák helyzete is megvál-
tozott, az egészséges emberben méhkasra emlékeztető 
mellkas alakja esetünkben rögbilabdához hasonlóvá vált. 
A mellkas torzulása a benne található belső szervek (szív, 
tüdő) összenyomódásához, így légzési és keringési prob-
lémákhoz is vezethetett.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a fi atal nő a csontvá-
zán megfi gyelt kóros elváltozások alapján hosszú éveken 
keresztül elhúzódó csont-ízületi tbc-ben szenvedett a ha-
lálát megelőzően – a betegség pedig nagy valószínűség-
gel már gyermekkorától kínozta. A tbc, illetve az annak 
következményeként fellépő bénulás olyan deformitásokat 
eredményeztek a csontvázán, amik miatt járásképtele-
nül, egyfajta „ülő” életmódra kárhoztatva volt kénytelen 
leélni életének utolsó időszakát, egy, az életminőségét 
jelentősen rontó, erősen görbült testhelyzetben. Ebben 
a kiszolgáltatott állapotban mindenképpen ápolásra szo-
rult – az, hogy megérte a felnőttkort, egyértelműen arra 
utal, hogy a szerettei kitartóan gondoskodtak róla. Esete 
ékes példája annak, hogy az emberek már a múltban is 

törődtek a rászorulókkal.

C C C

Csont-
jaink az éle-

tünk során folyama-
tos átépülésben vannak, hogy 

minél jobban tudjunk alkalmazkodni a 
minket érő környezeti hatásokhoz – a csontok bel-

sejében található csontgerendarendszer elrendeződése min-
dig az aktuális terhelőerőknek megfelelően változik. Egy egészséges 

szervezetben az átépülést szolgáló csontlebontó és csontfelépítő 
folyamatok dinamikus egyensúlyban vannak egymással, azon-

ban, ha valamilyen oknál fogva (pl. törés, bénulás) hosszú ideig 
nem használjuk egyes végtagjainkat – emiatt pedig a ben-

nük található csontokat nem éri kellő terhelés –, a lebontó 
folyamatok kerülnek túlsúlyba. A túlzott lebontásból 

eredő csontállománycsökkenés az érintett csontok 
elvékonyodását, a rajtuk található, különböző iz-

mok és szalagok kapcsolódási helyéül szolgáló 
területek visszafejlődését vonja maga után.

Szenvedésekkel teli rövid élet az avar korból

A B

A) egészséges felnőtt csontváza 
(a mellkas alakja nem torzult) és 

B) gerinc-tbc-ben meghalt felnőtt 
csontváza (a mellkas alakja torzult)

A fi atal avar kori nő alakjának 
grafi kai rekonstrukciója
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Címlapsztori

A szifilisz egyike azon fertőző megbetegedéseknek, amelyek jellegze-
tes elváltozásokat okoznak a csontokon. Viszonylag kevés, a középkori 
Magyarországról származó szifi liszes csontvázat ismerünk annak ellenére, 

hogy számos korabeli leírás maradt ránk a megbetegedéssel kapcsolatban. Így fontos 
minden olyan eset ismertetése, amely újabb adatokat szolgáltat a szifi lisz itthoni 
elterjedéséhez. A középkori, illetve az azt megelőző időkből származó hazai, illetve 
európai szifi liszgyanús paleopatológiai leleteknek további különleges jelentőséget 
ad egy évszázados, máig lezáratlan járványtörténeti vita a betegség ó- vagy újvilági 
eredetét illetően. Éppen ezért 2007-ben nagy szenzációt keltett, hogy az egykori 
szegedi vártemplom temetőjében előkerült néhány, a szifi lisz csonttani tüneteit 
mutató, még az Újvilág felfedezése előtti időre keltezhető emberi maradvány.

SZIFILISZ A KÖZÉPKORI SZEGEDEN
P Á L F I  G Y Ö R G Y  –  F O G A S  O T T Ó

Sírok bontása a szegedi vártemplomban

A források tanulsága szerint az első 
nagy vérbajjárvány 1494–95-ben tört ki 
VIII. Károly francia király nápolyi hadjá-
rata során, és hamar végigsöpört egész 
Európán. Az európai népek többsége 
a  francia katonáknak tulajdonította 
a betegség terjesztését, ezért nevezték 
el francia kórnak. Mivel ez a  járvány 
közvetlenül az amerikai földrész 1492-es 
felfedezését követte, egészen az utóbbi 
évekig rendíthetetlenül tartotta magát 
a betegség újvilági eredetének dogmája 
– amit azonban egyre jobban megingat-
nak a paleopatológia újabb felfedezései, 
köztük a szegediek is… Az egykori szegedi vár alaprajza, középen a templommal
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mely a  gyulladásos folyamatra adott 
válaszként jelenik meg, lemezes 

újcsontképződés formájában. 
A szekunder szifi liszt több-
éves tünetmentes időszak 
(látens szifi lisz) követi, majd 

a  betegség a  tercier vagy 
késői szakaszba lép. Ekkor 

már gyakran súlyos idegrend-
szeri, illetve szív- és érrendszeri 

szövődmények is megjelennek, 
melyek a  beteg halálához is ve-

zethetnek. Ez a stádium a primer 

A fertőződés leggyakrabban szexu-
ális érintkezés során, valamilyen 
hámsérülésen keresztül törté-
nik. A baktériumok hamar 
elárasztják a  szervezetet, 
így az első lappangási időt 
követően, mely kb. 2–4 hét, 
a betegség az első (primer) 
szakaszba lép. Ebben a stádi-
umban jelennek meg az első 
bőrtünetek, leggyakrabban azon 
a testtájon, ahol a baktérium beju-
tott a testbe. A fekélyek fájdalom-
mentesek, és 2–6 héttel a fertőzést 
követően spontán gyógyulnak. A má-
sodik (szekunder) szakaszba lépve a fo-
lyamat generalizálódik; szétszórtan, főleg a hajlatokban, 
illetve a tenyéren és a talpon vöröslő kiütések, egyéb bő-
relváltozások jelennek meg, melyek 1–3 hónap után spon-
tán gyógyulhatnak, de később kiújulhatnak. Ez a stádium 
az első fekély kialakulásától legfeljebb 6 hónapig tart. Már 
ebben a szakaszban megjelenhetnek enyhe csonttüne-
tek a csonthártya gyulladásának következményeként. 
Ilyenkor a csontokon enyhe csíkozottságot láthatunk, 

Szifi lisz a középkori Szegeden

A feltárások kezdete, háttérben a megmaradt várcsonkkal

A Treponema pallidum baktérium

A szifi -
lisznek sok 

elnevezése ismert: 
vérbaj, bujakór, francia, olasz, 

spanyol stb. betegség. A sokféle elne-
vezésből is kitűnik, hogy a szifi lisz elterjedt nemi 

betegség volt a 15–16. század fordulójától kezdve egész 
Európában. A legismertebb a vérbaj elnevezés, ami 

onnan ered, hogy a néphit a vér betegségének tar-
totta a szifi liszt. A szifi lisz nevet pedig egy Fracas-

torius nevű itáliai tudós használta először egy 
versében a 16. században. A költemény sze-

rint egy Syphilus nevű pásztor megsér-
tette a görög isteneket, mire azok egy 

szörnyű betegséggel büntették meg.
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A csonttani tünetek főleg a kopo-
nyán, a hosszúcsontok közül pedig el-
sősorban a sípcsonton jelennek meg. 
A koponyán leggyakrabban a hom-
lok- és a  falcsonton figyelhetők 
meg az elváltozások. Legkorábbi 
tünetként 1–1,5 cm-es körökben 
a külső felszín porotikussá válik. 
A  kezdetben gombostűfejnyi 
lyukak megszaporodásával, ösz-
szeolvadásával és mélyülésével 
árokszerű képződmények alakulnak ki. 
A következő stádiumban a csontszövet fel-
szívódásával párhuzamosan új csont képződése is megin-
dul, amely sáncként veszi körül a képződött árkokat. A he-
gesedés addig folytatódhat, amíg a központi árok teljesen 
be nem záródik. A pontsorozatokból 
alakulhatnak ki az ún. „kígyózó” üregek, 
amelyek akár 5–10 cm-es területeket is 
érinthetnek a koponya külső felszínén. 
Később ezek határain is megindul 
a hegesedés, göbszerű képződmények 
sora kíséri a bemélyedéseket. Ebben 
a  stádiumban az üregek egy része 
a hegesedés következtében teljesen 
záródik. A belső felszínen elvékonyo-
dás fi gyelhető meg. Ha a csontpusz-
tulásos folyamatok kerülnek túlsúlyba, 
a koponyacsontokon egyre nagyobb 
perforációk keletkeznek, amelyek akár 
a tenyérnyi nagyságot is elérhetik. Az 
agykoponyán kívül nagyon gyakran 
az arckoponyán is megjelennek a jel-
legzetes szövetcsomók; főleg az orr 
és a kemény szájpad területén okozva 
szöveti elhalást.

szifi lisz után akár 10–15 évvel is jelentkezhet, érthető te-
hát, ha a múltban nem mindenki érte meg ezt a késői sza-
kaszt. Tercier szifi liszben jellemzően 0,5–3 cm nagyságú, 
fájdalmatlan, tömött tapintású, csoportosan megjelenő, 
kifekélyesedő, heggel gyógyuló szövetcsomók jelennek 
meg. Ezek az ún. gummák nemcsak a bőrre, de a cson-
tokra és a belső szervekre is kiterjedhetnek, szöveti elha-
lást okozva. Ásatási anyagban ezek nyomai fi gyelhetők 
meg jellegzetes csonttani tünetekként. Általánosságban 
elmondhatjuk, hogy a szifi liszes csontelváltozások a be-
tegséget kísérő csonthártya- vagy a csontvelőgyulladás 
következtében alakulnak ki, mely folyamatok gyakran 
együttesen is jelentkeznek. Ugyanakkor a destruktív folya-
matok mellett az újcsontképződés is jellemző a betegség 
lefolyása során, mert a szervezet így reagál a gyulladásos 
folyamatokra. Ilyenkor a csont megvastagodhat, felszíne 
egyenetlenné válik, a velőüreg beszűkülhet, vagy épp 
kitágul, és sarjszövet tölti ki.

Szifi lisz a középkori Szegeden

A szifi lisz kórokozója a Treponema 
pallidum nevű baktérium, melyet 

először 1905-ben sikerült kimutatni 
(Fritz Schaudinn és Erich Hoff mann). Leg-

alább négy kórokozó altípusa létezik, me-
lyek eltérő földrajzi területeken, különböző 

szociális és klimatikus viszonyok között más-más 
megbetegedést okoznak. Természetes védelem 

ellene nincs, mivel toxint nem termel, így a szervezet 
nem tudja hatékonyan mozgósítani védekező reakció-

it. Optimális hőmérséklete 30 ̊ C, ezért levegőn 
hamar elpusztul, mivel kiszáradásra, 

a hőviszonyok változására 
igen érzékeny.

Szeged-Vár 2. sír: kígyózó üregesedés 
és perforációk a koponyán

Szeged-Vár 2. sír: A betegség következ-
tében teljesen eldeformálódott karcsont.  
Ezzel együtt itt is megjelent a „féregjárat-
szerű” csontelhalás

Szeged-Vár 2. sír: a radiusról (orsócsont) 
készült röntgenfelvételen jól látszik a kéreg 
megvastagodása és a velőüreg beszűkültsége
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1999–2010 között az egykori szegedi vár vártemplomá-
nak és temetőjének a feltárása során több mint ezer emberi 
maradvány került elő, melyek közül mintegy 700 egyén 
csontvázának általános embertani és paleopatológiai 
vizsgálata is megtörtént már. A nem- és kormeghatározást 
az antropológiában elfogadott módszerek segítségével 
végeztük; az elhalálozási életkort nem éves pontossággal, 
hanem nagyobb korcsoportokba sorolva adtuk meg. Az 
általános antropológiai vizsgálatot követő paleopatológiai 
feldolgozás során négy egyén csontmaradványain fi gyel-
hettünk meg szifi liszre utaló csonttani tüneteket.

A 2. számú sírból egy 40–60 év körüli nő maradványai 
kerültek elő viszonylag jó megtartású állapotban. A kopo-
nyáján, főleg a falcsontokon és a homlokcsonton apró, 
tűszúrásszerű lyukak, néhol tölcsérszerű árkok, „féreg-
járatra” emlékeztető üregek alakultak ki. Az elváltozások 
alapos morfológiai vizsgálata nyomán egyértelműen szifi -
liszes gummák nyomaira következtethettünk. A betegség 
súlyosságára jellemző, hogy a gummák következtében 
a csont néhol teljesen elhalt, felszívódott, így a koponya-
tető több helyen átlyukadt. A csonthártya gyulladásos 
folyamatainak eredményeképpen a hosszúcsontok meg-
vastagodtak, testükön hosszanti csíkozottság fi gyelhető 
meg. A bal karcsonton egy kb. 1,5 cm átmérőjű, szabály-
talan lefutású „kígyózó” üreg alakult ki. Az orsócsontról 
készített röntgenfelvételen jól kivehető a kéreg megvas-
tagodása és a velőüreg egyidejű beszűkülése.

Egy osszáriumból (az új sírok kiásásakor megbolyga-
tott korábbi temetkezések csontjait összegyűjtötték és 

Szeged-Vár 16. objektum/4. koponya: a frontális régióban ún. csomós üre-
gesedés, az arckoponyán pedig a csont destrukciója utal a szerzett szifl iszre
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A hosszúcsontokon, főleg a  sípcsonton, de néha 
más csontokon – például a kar vagy a vállöv csontjain, 
combcsontokon – is kialakulnak az elváltozások felszíni 
újcsontfelrakódás, csontmegvastagodás, hosszanti be-
mélyedések, kiemelkedések stb. formájában.
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időkben is létezhetett. Ez utóbbi, ún. „prekolumbián” 
elmélet hívei azzal érvelnek, hogy a korabeli betegségek 
leírásai nem egyértelműek; lehetséges, hogy maguk az 
orvosok sem voltak tisztában az egyes betegségek ter-
mészetével, így nem kizárt, hogy a szifi liszt is keverhették 
pl. a leprával vagy más betegségekkel. Néhány korai írott 
forrás (Biblia, ókori görög és római leírások, ókori indiai és 
kínai források) viszont éppen olyan tünetekről számolnak 

be, melyek a vérbajra utalnak.

A „kolumbiánus” elmélet alapvető jelen-
tőséget tulajdonít annak, hogy az első, 

egyértelműen azonosított szifi-
liszjárvány éppen Kolumbusz 

hazaérkezése után tört ki, 
és Európából a  korábbi 
időkből sem írásos, sem 

pedig tárgyi bizonyítékok 
– pl. egyértelműen vérbajra 

utaló csontelváltozásokat 
mutató leletek – nem kerül-

tek elő. Ezzel szemben Észak-
Amerikában számos korábbi szifi -

liszes csontmaradványt találtak. 
Az óvilági szifiliszes csontleletek 

csontkamrákba, ún. osszáriumokba helyezték el) került 
elő egy fi atal nő koponyája (16. objektum/4. koponya), 
melynek homlok- és falcsontjain göbök és hegszerű képle-
tek jelentek meg. A morfológiai kép tipikus előrehaladott 
gummás csontelváltozásokat (caries sicca) valószínűsít. 
Az arckoponyán is láthatók elváltozások: a csontszövet 
pusztulása az orrnyílás környékén és a  járomcsonton 
gummák következményeként, továbbá a kemény szájpad 
átlyukadása a csontszövet felszívódása miatt.

A 60. és 61. sírokból két férfi  nagyon rossz megtartású 
vázcsontmaradványai kerültek elő. Előbbit 40–60. életéve 
között érhette a halál, míg a másik 20 és 40 éves kora kö-
zött halálozhatott el. Mindkét esetben a meglévő csontok 
mindegyikén különböző elváltozások fi gyelhetők meg. 
Mivel egyikőjük koponyája sem került elő, a diagnózisunk 
csak feltételezés, hiszen a legjellegzetesebb csonttani 
tünetek a koponyán jelennek meg.

A négy csontváz morfológiai vizsgálati eredményei 
mellett a radiológia és a szövettan is treponematózisra 
utalnak, melyek közül az éghajlati és egyéb paraméte-
rek a szifi lisz diagnózisát támasztják alá. Különlegesen 
szép példáját adja a szifi liszes gummás elváltozásoknak 
a 16/4-es fi atal női koponya.

Régészeti és történelmi adatok alapján az egykori sze-
gedi vártemplomot valamikor a 14. század elején, Károly 
Róbert uralkodásának kezdetén építették, s ekkorra datál-
hatók a legkorábbi temetkezések is. Mivel a temetőt a 14. 
század elejétől a 16. század közepéig, mintegy 250 éven át 
használták, így kézenfekvő volt a kérdés, vajon mikor ke-
rülhettek földbe a szifi liszes csontok. Ez a kérdés nemcsak 
Szeged történelmének jobb megismerése miatt fontos, 
hanem orvostörténeti szempontból is. Amint azt már 
korábban említettük: soha, egyetlen betegség 
eredete, múltbeli elterjedése sem váltott 
ki olyan heves – és mindmáig le zá-
rat lan – vitákat, mint a szifi liszé, 
ráadásul a vérbajra vonat-
kozóan korábban semmi-
lyen szegedi vagy Szeged 
környéki paleopatológiai 
adattal nem rendelkeztünk.

A kutatók nagyobb része 
máig azt a nézetet vallja, hogy 
a  vérbajt Kolumbusz legény-
sége hozta be az Újvilágból 
az Óvilágba, míg mások szerint 
Európában már a Kolumbusz előtti 

Szeged-Vár 16. objektum/4. koponya:
a betegség következtében a csontos szájpad perforálódótt

A pre-
ko l u m b i -

án elméletet vallók 
egy része a  betegség afrikai 

eredetét feltételezi: szerintük a trepo-
nematózisok korábbi változatát vagy változatait 

már emberelődeink magukkal hozhatták Afrikából, illetve 
a történelem során többször is bekerülhetett Európába 

a kórokozó, amikor Afrikával intenzívebb kapcsolatok 
éltek, mint pl. az ókorban, a keresztes hadjáratok 

alatt vagy akár a reneszánsz idejében. Egyesek 
szerint az 1494–95-ös nagy járvány sem Ko-

lumbusz matrózainak, hanem a szintén ez 
idő tájt Afrikából hazatérő portugál hajó-

soknak és egy újabb, virulensebb afrikai 
változatnak köszönhető.
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objektum volt az egyik – származó emberi maradványok 
több évtizeddel 1490, vagyis bőven Kolumbusz hazatérte 
előtt kellett, hogy a földbe kerüljenek.

Ezek az eredmények azért nagyon fontosak, mivel korai 
leletként újabb bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy való-
színűleg a szifi lisz és annak kórokozója már a Kolumbusz 
előtti időkben is jelen lehetett Magyarországon, s így 
Európában is. Eddig viszonylag kevés „prekolumbián” 
szifi liszes csontvázleletet írtak le az egész kontinensen, 
ezért az egykori szegedi vártemplom területén feltárt 
sírokból és az osszáriumból előkerült szifi liszes megbete-
gedésre utaló csontok tudománytörténeti jelentőségűek. 
Azon túlmenően, hogy a szegedi leletek újabb szögeket 
ütnek a prekolumbián teória koporsójába, roppant értékes 
járványtörténeti adatokat szolgáltatnak egész Közép-
Európára vonatkozóan: ez a terület sem fehér folt többé 
a prekolumbián óvilági szifi liszleletek térképén.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a szenzációs 
felfedezés mögött húzódó szomorú emberi sorsról. Korai 
halála okát vélhetően sohasem pontosíthatjuk, azt azon-
ban tudjuk: a húszas éveiben elhunyt ifj ú hölgy utolsó éve-
it súlyosan terhelte előrehaladott fertőző megbetegedése.

C C C

megelőzően kerültek a földbe, a két legegyértelműbben 
szifi liszes csonttani tüneteket mutató leletet C14-es ra-
diokarbon (szénizotópos kormeghatározási módszer) 
vizsgálatra küldtük, hogy megtudjuk a két nő halálának 
hozzávetőleges időpontját. A vizsgálatok az MTA ATOMKI 
debreceni laboratóriumában és egy észak-írországi la-
borban (14C CHRONO Centre Queen’s University Belfast, 
Northern Ireland) történtek.

A 2. sz. sír esetében a radiokarbon datálás eredménye 
szerint az egyén elhalálozási ideje 1440 és 1490 közé te-
hető, míg a 16. objektum/4. koponya 14C-vizsgálata arra 
enged következtetni, hogy az egyén halála 1435 és 1470 
között következhetett be.

A radiokarbon datálás mellett az osszáriumból (16. 
objektum/4) előkerült koponya esetében régészeti adatok 
is alátámasztják, hogy a maradvány az Újvilág felfedezése 
előtti időszakból származik. A vártemplomot ugyanis a 15. 
század második felében, Mátyás király uralkodása alatt 
(1458–1490) átépítették, és déli irányban egy oldalkápol-
nával toldották meg. A kialakítandó oldalkápolna helyét 
először „megtisztították”, vagyis az ide temetett sírok 
csontjait felszedték és osszáriumokba helyezték őket. 
Így tehát az ilyen csontkamrákból – melyek közül a 16. 

A SZEGEDI VÁRTEMPLOM 
ALAPRAJZA

Külső temető

Külső temető

Templom főhajója

Oldalkápolna
14. század

15. század első fele

15. század második fele

kripták
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(vélhetően több tízezer) éve. A betegségeket valószínűleg 
különböző Treponema-fajok vagy -változatok okozhatták, 

melyek eltérő klimatikus és szociális viszonyok között 
különböző természetű megbetegedéseket hoz-

nak létre. Előfordulhat – és ez nem mond 
ellent a 15. század végi nagy európai 

járvány tényének sem –, hogy 
Kolumbusz Kristóf legény-
sége egy, az Óvilágban 
addig ismeretlen változatot 

hurcolt be, mely az akkori 
európai ember immunrend-

szere számára egy teljesen új 
kórokozó volt.

Mivel a  szegedi leletek 
esetében felmerült, hogy a  ma-

radványok már az 1490-es éveket 

hiányára azonban csak az elmélet 1990 előtti érvrendszere 
támaszkodhatott, ugyanis az utóbbi 2–3 évtizedben a ku-
tatók több olyan leletet is leírtak, melyek bizonyít-
hatóan az 1490-es évek előtt kerültek Európa 
földjébe, és kétséget kizáróan szifiliszes 
csonttüneteket mutatnak. A „kolum-
biánus” elmélet tehát megdőlni 
látszik – hála a paleopatoló-
gusok angliai, olaszországi, 
franciaországi, s legújabban 
szegedi eredményeinek.

Mára egyre inkább az 
a  vélemény kerül előtérbe, 
mely szerint helyesebb általában 
treponematózisokról beszélni, 
melyek az Ó- és Újvilágban egy-
aránt jelen voltak/vannak sok ezer 

Né-
h á n y 

éve napvilágot 
látott olyan teória is, misze-

rint Kolumbuszék inkább egy, az im-
munrendszert legyengítő vírus behurcolásáért 

lehettek felelősek. (Ez az elmélet jól illeszkedik ahhoz, 
hogy az európai szifi liszjárvány pár évszázad alatt 

„megszelídült”.) Ez a feltételezett nemi úton terje-
dő vírus – a mai AIDS-hez hasonlóan – a szifi lisz-

szel társfertőzésben utóbbinak egy fokozot-
tan virulens, járványosan terjedő, súlyosabb 

formáját produkálhatta a 15–16. száza-
dok fordulóján. (Ilyen típusú társfertő-

zésre ma is léteznek példák.)
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objektum volt az egyik – származó emberi maradványok 
több évtizeddel 1490, vagyis bőven Kolumbusz hazatérte 
előtt kellett, hogy a földbe kerüljenek.

Ezek az eredmények azért nagyon fontosak, mivel korai 
leletként újabb bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy való-
színűleg a szifi lisz és annak kórokozója már a Kolumbusz 
előtti időkben is jelen lehetett Magyarországon, s így 
Európában is. Eddig viszonylag kevés „prekolumbián” 
szifi liszes csontvázleletet írtak le az egész kontinensen, 
ezért az egykori szegedi vártemplom területén feltárt 
sírokból és az osszáriumból előkerült szifi liszes megbete-
gedésre utaló csontok tudománytörténeti jelentőségűek. 
Azon túlmenően, hogy a szegedi leletek újabb szögeket 
ütnek a prekolumbián teória koporsójába, roppant értékes 
járványtörténeti adatokat szolgáltatnak egész Közép-
Európára vonatkozóan: ez a terület sem fehér folt többé 
a prekolumbián óvilági szifi liszleletek térképén.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a szenzációs 
felfedezés mögött húzódó szomorú emberi sorsról. Korai 
halála okát vélhetően sohasem pontosíthatjuk, azt azon-
ban tudjuk: a húszas éveiben elhunyt ifj ú hölgy utolsó éve-
it súlyosan terhelte előrehaladott fertőző megbetegedése.

C C C

megelőzően kerültek a földbe, a két legegyértelműbben 
szifi liszes csonttani tüneteket mutató leletet C14-es ra-
diokarbon (szénizotópos kormeghatározási módszer) 
vizsgálatra küldtük, hogy megtudjuk a két nő halálának 
hozzávetőleges időpontját. A vizsgálatok az MTA ATOMKI 
debreceni laboratóriumában és egy észak-írországi la-
borban (14C CHRONO Centre Queen’s University Belfast, 
Northern Ireland) történtek.

A 2. sz. sír esetében a radiokarbon datálás eredménye 
szerint az egyén elhalálozási ideje 1440 és 1490 közé te-
hető, míg a 16. objektum/4. koponya 14C-vizsgálata arra 
enged következtetni, hogy az egyén halála 1435 és 1470 
között következhetett be.

A radiokarbon datálás mellett az osszáriumból (16. 
objektum/4) előkerült koponya esetében régészeti adatok 
is alátámasztják, hogy a maradvány az Újvilág felfedezése 
előtti időszakból származik. A vártemplomot ugyanis a 15. 
század második felében, Mátyás király uralkodása alatt 
(1458–1490) átépítették, és déli irányban egy oldalkápol-
nával toldották meg. A kialakítandó oldalkápolna helyét 
először „megtisztították”, vagyis az ide temetett sírok 
csontjait felszedték és osszáriumokba helyezték őket. 
Így tehát az ilyen csontkamrákból – melyek közül a 16. 

A SZEGEDI VÁRTEMPLOM 
ALAPRAJZA

Külső temető

Külső temető

Templom főhajója

Oldalkápolna
14. század
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15. század második fele
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(vélhetően több tízezer) éve. A betegségeket valószínűleg 
különböző Treponema-fajok vagy -változatok okozhatták, 

melyek eltérő klimatikus és szociális viszonyok között 
különböző természetű megbetegedéseket hoz-
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ellent a 15. század végi nagy európai 

járvány tényének sem –, hogy 
Kolumbusz Kristóf legény-
sége egy, az Óvilágban 
addig ismeretlen változatot 

hurcolt be, mely az akkori 
európai ember immunrend-

szere számára egy teljesen új 
kórokozó volt.
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franciaországi, s legújabban 
szegedi eredményeinek.
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mely szerint helyesebb általában 
treponematózisokról beszélni, 
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aránt jelen voltak/vannak sok ezer 
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szel társfertőzésben utóbbinak egy fokozot-
tan virulens, járványosan terjedő, súlyosabb 
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