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A FOGAK BETEGSÉGEI ÉS GYÓGYÍTÁSA

Az égei-tengeri Kósz szigetén mûködõ orvosi iskola veze-
tõje Hippokratész, az egyik legkiválóbb görög orvos volt.
Saját és tanítványainak munkáit a Corpus Hippocraticum
több mint 70 kötetébõl ismerjük. E könyvek részletes kór-
történeteket, megfigyeléseket, egyes betegségek várható
kimenetelérõl szerzett tapasztalatokat tartalmaznak. Hip-
pokratész szerint „ami pedig a fogfájást illeti, ha a fog szu-
vas és mozog, akkor el kell távolítani, ha pedig nem na-
gyon szuvas és nem mozog, de mégis fáj, égetéssel kell
szárítani”. Cornelius Celsus az Artes (Mesterségek) címû
enciklopédiájában feldolgozta mindazt, amit a tudomá-
nyokról akkoriban tudtak. A mû nagy része elveszett, csu-
pán a Retorika egy része és a 8 könyvbõl álló De medicina
maradt meg. Ennek VI. könyve szól a bõr, az érzékszervek,
a száj, a fogak, a nemiszervek és a végbél betegségeirõl. A
fogak gyógyításáról Celsus azt vallja, hogy „a lyukas fogat
kihúzás elõtt ólommal kell kitölteni, hogy a teteje ne törjön
le, amikor a fogóval megfogják”. Ha már a fémekrõl szól-
tunk, érdemes megemlíteni, hogy az idõsebb Plinius fogfá-
jás elleni gyógyszerekrõl tudósít az ásványokról és a mûvé-
szetekrõl szóló Naturalis historia (Természetrajz) címû
könyvében: „Chalcitisnek nevezik magát a kõzetet is,
amelybõl a rezet olvasztják…lágy természetû lévén rögtön
szétporlik…hatásos fekélyes kinövésekre, vérzéscsillapító-
ként, por formájában összehúzó hatást gyakorol a fogínyre,
a nyelvcsapra és a mandulákra.” (XXXIV, 29) Ennek egy
változatáról, az úgynevezett egyiptomi soriról, (mely felte-
hetõleg málló markazit, vagy fekete, likacsos pirites mész-
kõ lehetett) pedig azt tartotta, fogfájásra is hatásos, ha a
szájüregben tartják, és öblögetnek vele.

Az írott források után most vizsgáljuk meg, hogy a va-
lóságban milyen fogbetegségekkel találkozhatunk. Mit
mutat egy római kori temetõ feltárása során elõkerült em-
bertani anyag?

SAVARIA TEMETÕI

Savariát keletrõl egy észak-déli folyású, ma Gyöngyösnek
nevezett vízfolyás, nyugatról a településsel azonos nevû
patak határolta, amit ma Perintnek hívnak. A város fontos

kereskedelmi útvonalak találkozásánál, a Borostyánkõ út
mentén feküdt. 

A római törvényeknek megfelelõen a lakosok a város-
falon kívül, e kivezetõ utak mentén temetkeztek: 

„Megtiltjuk, hogy a város vagy a colonia körülszántott
határain belül fekvõ területre halottat bevigyetek, vagy ott
eltemessetek, elégessetek, vagy a halottaknak síremléket
állítsatok. Aki ezt megszegi, az a Iulia nemzetség coloniája
telepeseinek büntetés címén ötezer sestertiust fizessen…”
(Iulius Caesar által alapított hispániai Urso Colonia Gene-
tiva Iulia alaptörvényeibõl, LXXIII).

Savariában temetkezésre fõként a Borostyánkõ út kör-
zetét, a várostól északra, délre és a kelet valamint nyugat
felé vezetõ utak környezetét használták. Ugyanez figyelhe-
tõ meg, hogy csak közeli pannoniai példákat említsünk,
Scarbantiában és Arrabonában is. A város Kr. u. 1–4. szá-
zadi temetõrészletei folyamatosan kerültek elõ, amelyek
alapján a régészeti kutatások a mai Szombathely területén
az északi temetõt a Paragvári út mentén egészen Kámon
városrészig lokalizálták, míg a keleti temetõ a Szent Már-
ton templom környékén, a déli a Rumi út körzetében felté-
telezhetõ, a nyugati sírjai pedig a Perinttõl nyugatra, a csá-
szárkultusz területét övezték.

Savaria keleti temetõjének kutatása több mint egy év-
százada folyik. Feldolgozásunkban csak az utóbbi évtize-
dek anyaga szerepel, ugyanis a korábbiak elkallódtak, vagy
fel sem szedték a sírokat. A területen 1974 óta 289 emberi
csontváz került elõ. Ebbõl 210 volt alkalmas embertani
elemzésre. Munkánk során négy leletmentõ és egy megelõ-
zõ ásatás eredményeként felszínre került csontvázanyagot
vizsgáltunk. A leletanyag közepes megtartású volt. Mód-
szerünk a csontok morfológiai vizsgálatára korlátozódott,
csontkémiai analízisre nem került sor.

Összesen 126 váz volt vizsgálható nem meghatározás
céljából. Ez az adat nem tartalmazza a gyereksírokat, ese-
tükben csak a kormeghatározást végeztük el. A gyereksírok
száma összesen 55, ami a temetõ 19%-át teszi ki. Ennek
alapján elmondható, hogy a temetõ vizsgálható egyedeibõl
a nõi csontvázak száma 44, a férfiaké pedig 67; 15 egyén
indifferensnek mutatkozott.

A sírok bolygatottsága, valamint a hiányos, vagy apró
darabokra törött csontok miatt 163 egyén életkora volt
meghatározható. Az egyedek korcsoportonkénti megoszlása
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a következõképp alakult: 0,001% Foetus (magzat), 14%
Infans I. (7 év alatt), 10% Infans II. (8–15 év), 9% Juvenis
(15–22 év), 21% Adultus (23–39 év), 33% Maturus (40–59
év) és 13% Senilis (60 év felett).

Az életkor meghatározásán és a nemek szerinti elkülö-
nítésen kívül megvizsgáltuk a római kori egyének fogait és
azok betegségeit is.

FOGBETEGSÉGEK

A fogak és a száj betegségeivel ma az ún. orálpathológia
foglalkozik. (os, oris (n) – száj, szájüreg, pathologia – a tör-
téneti korban élt emberek és állatok betegségeivel foglalko-
zó tudomány.) A fog összetétele az idõk folyamán nagyon
kis mértékben változott. Feldolgozásunk során megenged-
hetõ volt tehát, hogy a most élõ emberek fogain észlelhetõ
rendellenességeket történeti anyagon lévõ elváltozásokkal
összehasonlítsuk. Elsõ lépésben elkülönítettük a vázcson-
toktól az alsó (manidbula) és a felsõ (maxilla) állkapcsokat
és töredékeiket, természetesen a hozzájuk tartozó fogakkal
együtt. Minden egyes sírnál a leghosszabb munkát a fogak
eredeti helyére történõ visszaillesztése jelentette! Ezután
szétválasztottuk a premortem (még életben kihullott fogak)
és a postmortem (halál után – ásatás, szállítás, tisztítás so-
rán – elvesztett fogak) foghiányokat. A premortem foghi-
ány esetében a fogmeder betöltõdik, összecsontosodik míg
a halál után elkallódott fogak helye még teljesen ép, így a
megkülönböztetés nem okoz gondot.

A meglévõ fogak alapján felrajzoltuk az illetõ római
kori ember fogképletét és részletesen megnéztük azok álla-
potát. 

Savaria keleti temetõjének orálpatológiai vizsgálatakor
az alábbi rendellenességekkel találkoztunk.

1. A leletek egyik megszokott jellegzetessége a fogak
abrasioja. A fogkopás folyamata jól rekonstruálható: A rá-
gófelszínen kezdõdik és a csücskök kopnak le legelõször.
Az idõ elõrehaladtával helyenként szigetszerûen a dentin is
szabaddá válik, majd fokozatosan az eredeti rágófelületre
is kiterjed a kopás. Olykor az egész korona lepusztul és
csak gyökérdarabok maradnak meg. A fogkopás gyakorisá-
ga és foka az elfogyasztásra került ételek fizikai tulajdonsá-
gaival és a rágás intenzitásával áll szoros összefüggésben.
Ez megmagyarázza azt, hogy a fogak kopottságából számí-
tott életkor-adatok csak abban az esetben nyújtanak biztos
információt, ha az egyén életkörülményeit, táplálkozási
szokásait is figyelembe vesszük. Fogkopás majdnem min-
den egyén esetében tapasztalható volt, különbség csak a
kopás mértékében volt. A kopás mértéke egyenesen ará-
nyos az életkor elõrehaladásával, a táplálkozás minõségé-
vel, az elfogyasztott ételek fizikális (pl. kemény vagy pu-
ha) tulajdonságaival, ezáltal a rágás intenzitásával és az
élelmiszerek elkészítésének módjával (pl. a gabona õrlése).
Az abrasio kialakulásának okai magyarázzák az életkörül-
ményeikben különbözõ populációk közötti eltérést.

2. A vizsgált anyagban 62 egyénnél találkoztunk fog-
köves fogakkal (calculus). A fogkõ elmeszesedett kariogén
lepedék. Keletkezése még nem tisztázott. Szervetlen anya-
gokból kristályosodási pontok alakulnak ki, melyek foko-
zatosan növekednek. Patológiailag jelentõs, mert fenntartja
a fogágy gyulladását, ami fogínysorvadáshoz vezet. A cal-
culust négy fokozat segítségével osztályoztuk, attól függõen,
mekkora mértékben rakódott rá a fogra. Sok esetben nehéz
volt eldöntenünk, melyik rárakódás keletkezett postmortem,
azaz a halál beállta után, és melyik valódi calculus. Pontos
azonosítása mikroszkópos vizsgálatot igényel.

3. A 94 sírból 41-nél jelentkezett szuvasodás (caries).
Fogszuvasodásnak nevezzük a fogaknak a szájüreggel
érintkezõ felszínén (zománc) kezdõdõ, majd egyre mé-
lyebb rétegeket (dentin, pulpaüreg) érintõ idült patológiás
állapotát. Ha az ínyszél a fognyakról visszahúzódott és a
cement szabaddá vált, akkor a gyökér régiójából is elkez-
dõdhet a cariesesedési folyamat. Elsõdleges oka a caries
kialakulásának a táplálék összetétele és elkészítési módja.
A táplálék közvetlenül illetve közvetve hat a fogakra. Köz-
vetlenül a szájüregben, fizikai (kopik, törik, karcolódik) és
kémiai (szénhidrátok, savak, lúgok) úton. Közvetve az éte-
lek ásványi anyag tartalma (Ca, P, F, Mg felszívódásával)
befolyásolja a fogak kémiai összetételét. A szuvasodás lét-
rejöttét meghatározó további tényezõk: a cariesre való haj-
lam öröklõdése, a szociális körülmény, az életkor, a fog
egyedi felépítése, sajátosságai, a nyál kémiai összetétele, a
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pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy által termelt kalcium-
foszfor arány és az ivóvíz fluortartalma. Ez utóbbi tényezõ
Savaria vízellátásával (víz eredete, összetétele, szállításá-
val) is összefüggésbe hozható.

A szuvas fog sok esetben komoly következménnyel jár.
Fogbél-, gyökérhártya- és csonthártyagyulladást okoz,
megromlik a rágóképesség, elfertõzõdik, gennyes tályog
alakul ki. A történeti embertanban a szuvas fogak kifejezé-
sére legalkalmasabb a caries-százalék vagy caries-intenzi-
tás. Azt fejezi ki, hogy az összes fogaknak hány százaléka
szuvas. Ezt egyénre és a temetõben talált összes fogra ki
lehet számítani. Munkánkban az osztályozásnál hat csopor-
tot különítettünk el a caries mértékének figyelembevételé-
vel. A szuvasodás fogakon belüli helyzetének meghatáro-
zására további öt kategóriát használtunk.

4–5. A fog és a fogágy megbetegedései közül kettõt
emeltünk ki. Az abscessus (fogágytályog) és a cysta elkü-
lönítése történeti anyagon nem könnyû feladat. Mindkettõ
esetében egy csontüreg alakul ki, de a feltárásból származó
embertani anyagban az üregeket kitöltõ anyag már hiány-
zik. A betegséget kiváltó ok így nem tisztázható, ezért a
cysta/abscessus megjelölést kell alkalmaznunk. A cysták
rendszerint nagyobbak, mint a tályogüregek, kerekek vagy
ellipszis alakúak, falát belül változó vastagságú laphám bé-
leli, kívül kötõszövet alkotja. A környezõ csontokat nyom-
ja, aminek következtében a csont felszívódik és a cysta fo-
kozatosan növekedni kezd. Nagyjából gömb alakú, de mi-
vel a kisebb ellenállás irányába gyorsabban terjeszkedik,
alakja eltérhet ettõl. Az abscessusnál egy szûk, szabálytalan
alakú, mély tasak jön létre, ami könnyen elzáródhat. A ben-
ne lévõ gyulladásos váladék, genny nem tud kiürülni és
szövetoldó hatása miatt viszonylag gyorsan, nagy mennyi-
ségû csontot pusztít el. A cysta és abscessus aránya leletünk
esetében igen kicsi, mindössze 6 esetben volt kimutatható.

6. A taurodontizmus paleoantropológiai bélyeg, amely
a legõsibb embertípusok fogazatát jellemzi. Olyan fognö-
vekedési rendellenességet jelent, amikor a fog gyökerei
megnagyobbodnak és összenõnek. Ez az õsi jelleg a feldol-
gozásra került anyagban kétszer fordult elõ. Az egyik eset-
ben jóval határozottabb volt a foggyökerek összenövése,
míg a másiknál csupán csak a nagyõrlõknél mutatkozott a
rendellenesség.

7. Elõfordul, hogy valamelyik fog nem az állkapocs
fogmedrében fejlõdik, hanem rendellenes helyen bújik elõ,
vagy ágyazódik be (pl. a corpus mandibulaen). Ekkor álta-
lában a normálistól eltérõ/magasabb fogszámot figyelhe-
tünk meg (hyperdontia). A vizsgált 289 sírból egyetlen al-
kalommal találkoztunk szám feletti foggal. A mandibula
testén a külsõ állkapocslyuk közvetlen közelében egy plusz
szemfog volt beágyazódva. 

8. Kortól, betegségtõl, öröklõdési hajlamtól egyaránt
függ a fogszín elváltozásának kialakulása, ezért legtöbb
esetben tapasztalható volt ennek jelenléte. Normális eset-
ben sem egyforma az ember fogainak színe. Ebben szere-
pet játszhatnak örökletes tényezõk és az élet során bekö-

vetkezõ, külsõ hatásra történõ elváltozások. Ha egy fog el-
hal, egészen sötét színûvé válhat (sötétbarna, fekete). Ha a
fog ásványi anyag tartalma (mineralizációja) nagyon le-
csökken, azon fehér foltok jelentkeznek.

A fentebb említett 289 sírból orálpatológiai elemzésre
94 sír volt alkalmas. Munkánk során csak felnõtt korú
egyedek fogait vizsgáltuk meg dentálpatológiai szempont-
ból. Gyermekek fogainál a rendellenességek még nem szá-
mottevõek, így a közösség fogazatának egészségügyi álla-
potát nem befolyásolják. (Kormeghatározásuknál azonban
a fogfejlõdést figyelembe vettük.) Összesítõ számításain-
kat kétféleképpen végeztük. Elõször az ásatáson elõkerült
és általunk feldolgozott fogakat (1416 db) vizsgáltuk, ez-
után eredményeinket az elméleti fogszámmal (94 x 32, az-
az 3008 db) is egyeztettük. Az elõforduló rendellenessége-
ket kiszámoltuk mind az egyének, mind a vizsgált római
kori közösség szempontjából.

Összesen 210 elváltozást figyeltünk meg a 94 ember
fogazatán. A devianciák közül a fogszuvasodás gyakorisá-
ga tükrözi leginkább a római kori közösség fogainak
egészségi állapotát. Ez a károsodási arány, 20%, viszony-
lag alacsonynak mondható, okait a már említett táplálkozá-
si szokásokban, a környezeti tényezõkben, az öröklõdõ tu-
lajdonságokban és az egyedi sajátosságokban lehet keresni.

Mivel elég sok, és valószínûleg igen fájdalmas beteg-
séggel találkoztunk, feltételezhetõ, hogy Savariában is
praktizált orvos, aki talán a fogorvoslásban is jártas lehe-
tett. Közvetlen bizonyítékunk erre sajnos nincs, mivel ma-
gából a városból nem ismeretesek orvosi eszközök. (Az or-
voslásra és az egészség ápolására használatos római kori
eszközök, üvegcsék, mûszerek, ollók, fogók, érvágók,
rhisotomaiok (gyökérvágók) általában kisméretûek voltak,
könnyen pusztuló anyagból készülhettek, s ezért csak ke-
vés maradt meg belõlük). Savarián kívül, de még a territó-
riumáról azonban ismerjük egy orvos sírját, megmaradt
eszközeivel együtt.

Sajnos kezelés nyoma a vizsgált anyagban nem volt ki-
mutatható. Persze az is elképzelhetõ, hogy a városban mû-
ködõ dentarius csak a foghúzáshoz értett, mert ennek számos
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példáját – mint premortem (azaz halál elõtti) foghiányt –
tapasztaltuk.

A temetõ teljes feltárására már nincs lehetõség, mivel
az egykori temetõ helyén ma lakóházak és bevásárlóköz-
pontok vannak. Újabb kutatásra csak a foghíjtelkek beépí-
tése és az esetleges közmûvesítések alkalmával lehet szá-
mítani. Sajnos, mivel kulturális védettséget csak Szombat-
hely belvárosa élvez, azaz az ókori Savaria fallal körülvett
része, a kivezetõ utak és a körülötte húzódó temetõk hát-
térbe szorulnak. Eredményeink hozzájárulnak a római kor

antropológiai képének ismereteihez, azonban ez a mennyi-
ség még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy Savaria törté-
neti demográfiai képének megalkotására akár csak kísérle-
tet is tegyünk. Savaria 3. századi lakosságának számát csak
becsülni tudjuk, 6–8 000 fõ körül lehetett. Ha az itt lakók
száma a 4. században is legalább ennyi volt, akkor az elte-
mettek minimum 12–16 000-en vannak. Ehhez képest az
eddig megtalált sírok száma alig teszi ki a feltételezett ösz-
szes eltemetett 1,8–2,5%-át.
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