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New York, 1915eko martxoa-
ren 27a. Mary Mallon sukalda-
ria berrogeialdian sartu zuten 
North Brother uharteko ospi-

tale batean, hainbat eta hainbat pertso-
nari sukar tifoidea kutsatu ondoren. Ez 
zen arrazoi horrexegatik koarentenara 
behartu zuten lehen aldia, baina azke-
nekoa izango zen.

Mary Ipar Irlandan jaio zen 1869an 
eta 15 urte zituela, beste herrikide asko 
bezala, AEBetara joan zen bizibide erra-
zago baten bila. Sukaldari lanetan aritu 
zen, 1907an sukar tifoidea hiriko klase 
ertain eta altuko familietan zabaltzen 
hasi zen arte. George Soper saneamen-
du ingeniaria gaixotasunaren agerraldi 
berriak aztertzen ari zen eta konturatu 
zen kutsatutako hainbat familiak zer-
baitetan bat egiten zutela: Mary Mallon 
zen haien sukaldaria. Sintomarik izan 
ez arren, bera zen kutsatzailea, eta ho-
rregatik giltzapetu zuten North Brother 
irlako ospitalean. Lehen berrogeialdi 
hura hiru urtekoa izan zen.

Askatu zutenean, sukaldari aritzea 
debekatu zioten, baina Mallonek ez 
zuen beste ogibiderik. Identitatea fal-
tsututa, lanean –eta ingurukoak kutsa-
tzen– jarraitu zuen, 1915ean berriro 
atxilotu eta ospitalean sartu zuten arte. 
1938an hil zen Mary Mallon, Brother 
Island uhartean isolatuta, azken sei ur-
tetan ohetik jaiki ezinik.

Typhoid Mary ezizena jarri zioten ko-
munikabideetan eta “Amerikako ema-
kumerik arriskutsuena” titulua ere bai. 
500 kutsatze eta 50 hildako inguru le-
poratu zizkioten, egiaztatutako kasuak 
askoz gutxiago izan arren: 51 kasu eta 
3 hildako. Sintomarik gabeko patogeno 
eramaile baten kasua, superkutsatzaile 

baten kasua aztertzen zen lehen aldia 
zen, baina ez zen kasu bakarra. Esatera-
ko, New Yorken bertan, garai bertsuan, 
Tony Labellak gutxienez 122 pertsona 
kutsatu zituen, eta horietatik 5 hil ziren. 
Labellak bi aste eman zituen koarente-
nan; emakume etorkin pobreak, aldiz, 
guztira, 26 urte. 

Mary Mallon, 
26 urte koarentenan
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Veneziako beira Alaskan

Alaskako (AEB) Brooks mendile-
rroan ikertutako kokaleku es-
kimal batean Erdi Aro amaie-

rako Veneziako beirazko bihi batzuk 
topatu berri dituzte. Kolon aurrekoak 
direnez eta Venezian landu eta gutxira 
Alaskaraino iritsi zirela egiaztatuta, 
garbi dago Europatik Alaskara ez zire-
la Atlantikoa zeharkatuta iritsi, Bering 

itsasartetik baizik. Jakina da Aro Mo-
dernoaren ateetan, Europa eta Asia 
arteko merkataritza harremanak oso 
egituratuta zeudela, Zetaren Bidea 
medio. Baina beira ale hauek eta be-
rriki aurkitu diren beste froga batzuek 
pentsarazten dute Asia eta Amerika 
arteko trukeak orain arte uste baino 
ohikoagoak zirela. 
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