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vállalják azt. MegfigyelQk könnyen mondják, 
hogy ha Japán nem néz szembe ezzel a kérdéssel, 
a helyzet tovább fog mérgesedni, viszont azok, 
akik színt vallanak, még nagyobb, közvetlen 
diszkrimináció veszélyének teszik ki magukat.

Bárki, aki elég hosszú ideig élt Japánban, 
tisztában lesz a társadalomban jelenlévQ ide-
jétmúlt rendellenességekkel. Ha mindennapo-
sak is azok az esetek, amikor a szülQk megtilt-
ják, hogy gyermekük egy dovával házasodjon 
– hasonlóan a kisebbségi munkavállalóktól 
elzárkózó vállalatok példáihoz – kevésbé 
ismertek a Hankins könyvében leírtakhoz 
hasonló esetek, ahol munkaadók dova lakó-
körzetbQl érkezQ álláskeresQket utasítanak el, 
még ha Qk maguk nem is tagjai a kasztnak. 
Nehéz nem japán aggyal a mélyére hatolni 
ennek az érvelésnek, mely az érintkezéssel 
terjedQ szennyezQdés gyakorlata mögött rej-
lik. A japánok szokásos nemtörQdömségét az 
emberi jogokat illetQen Hankins az „inemuri” 
szóval jellemzi, mely a ’jelen van, de alszik’ 
kifejezéssel adható vissza.

A jogsértésekkel kapcsolatos szóbeli pana-
szok nem mindig találnak kedvezQ fogadtatásra 
Japánban, ahol megpróbálják a valóság sötétebb 
oldalait figyelmen kívül hagyni abban a re-
ményben, hogy egy idQ után a dolgok a feledés 
jótékony homályába süllyednek a társadalom 
alján, és ott is maradnak.

Kétségtelen, hogy nem túl sok észérv szól a 
származási alapon való hátrányos megkülön-
böztetés gyakorlata mellett. Az Qsök vétkeit 
emlegetik, pedig az alacsonyabb rend_ cso-
portok nem követtek el b_nöket Japánban – 
egyszer_en ez a társadalmi osztály jutott nekik 
és a legterhesebb feladatokat osztották rájuk. 
Ironikusnak t_nik, de a tisztaság és a beszeny-
nyezQdés miatti túlzott aggodalmaskodás a 
legbetegesebb minden rögeszme közül, s mi 
több, ellene dolgozik az ebben a kit_nQen ösz-
szeállított és alapos kutatásra épülQ könyvben 
kifejtett multikulturalizmusnak.

GyQzedelmeskedni fog-e valaha a bölcsesség, 
a tisztesség és a józan ész? Csak az idQ a meg-
mondhatója.

(The Japan Times)

Angelika Franz

A liguriai vámpír igaz története

Egy vámpírként eltemetett fiatal lány csontvázát 
találták meg régészek az itáliai Albengában. Az 
antropológiai kutatások azt mutatják: a tizen-
éves lány skorbutban szenvedett.

A lány életében valóban rémisztQ látvány 
lehetett: kis termet_ és sápadt volt, rossz fo-
gakkal. Szemei kimeredtek, a bQrét kék foltok 
borították, vékony lábait többször is eltörte. 
Aztán forgatni kezdte a szemét, mély kábu-
latba esett, s néha véres hab csorgott közben 
a szájából. A legrémisztQbb rajta azonban a 
kibuggyanó vére volt: néha, amikor beletúrt 
vékony szálú hajába, az ujjai véresek lettek 
utána, máskor a szeme sarkából törölt ki egy-
egy vércseppet.

Ez a gyermek nem volt a többiek közé való.

Mikor a lány tizenéves korában meghalt, szülQ-
faluja, a liguriai partoknál fekvQ Albenga lakóit 
félelem fogta el. Vajon békében pihen majd 
sírjában – vagy megpróbál visszajönni, és vám-
pírként az emberek vérét szívja majd?

A San Calocero templom mellett, a többi 
sírtól távol, a temetQ megszentelt földjén kívül 
temették el.

A legfontosabb valóban a kellQ távolság 
volt: az Q sírja sokkal mélyebb, mint az összes 
többi a kicsi temetQben, sQt, a teljes biztonság 
érdekében arccal lefelé fektették, hogy ha meg-
próbálná kiásni magát, egyre mélyebbre jusson 
a földben – el a fénytQl, el az élQktQl. 

Elégtelen vérellátás, porózus koponyacsont

A lány halálakor, a 15. században Európa 
a babonák korát élte. „A középkor vége fe-
lé, 1587–89 körül asszonyok egy csoportja 
ellen per folyt Triorában, Albenga közelé-
ben” – számol be Elena Dellù, az Università 
Cattolica del Sacro Cuore antropológusa. 
„Azzal vádolták Qket, hogy Qk felelQsek a 
pestisért, az éhínségért, valamint hogy ki-
csi gyermekekkel táplálkoznak. Az egyház 
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Albengából inkvizítort küldött – ez ezen a vidé-
ken ebben a korban komoly vallási és társadalmi 
feszültség jele volt.

Sokat tudtak tehát a boszorkányokról és vám-
pírokról – a skorbutról azonban semmit. A gyer-
mek ugyanis valójában ebben szenvedett: ala-
csony termetéért, a vérzésekért és az epilepsziás 
rohamokért a C-vitamin-hiány volt a felelQs. 
„A hyperostosis porotica által okozott porózus 
részek a koponyán a skorbut egyértelm_ jelei – 
állítja Dellù, aki megvizsgálta a lány csontjait, 
és ismertette az eredményeket.

A falu lakói szörnyetegnek tartották

A betegség a nyakszirtcsont külsQ részén, a szem-
üreg felsQ területein, valamint az ékcsont szár-
nyain hagyott nyomot. „Néhány fog már kihullott 
– valószín_leg az elégtelen vérellátás miatt.”

A poroticus hyperostosist – a csontszerkezet 
megváltozását – az antropológusok általában a 
vashiány okozta vérzékenység jeleként ismerik. 
Ez azonban csak a koponyacsontok belsQ falát 
vagy a szemgödröket támadja. „A skorbut eseté-
ben azonban az íny és az ékcsont is érintett lehet” 
– magyarázza Dellù.

A betegséget rendszerint a C-vitamin-szegény 
táplálkozás okozza. Korábban például tenge-
részek szenvedtek benne, akik hónapokon ke-
resztül voltak úton a tengeren friss gyümölcs és 
zöldség nélkül. A rabokon is – akik csak kenyeret 
és vizet kaptak – hamar mutatkoztak a tipikus tü-
netek, a vérzések, a fog- és hajhullás. A gyermek 
azonban egy zöldségekben és gyümölcsökben 
bQvelkedQ vidéken élt. „A teste valószín_leg nem 
tudott belQlük elegendQt felvenni” – véli Dellù.

A Vatikán régészei fedezték fel a sírt

A lány azonban a vérzésekkel, az ájulásokkal, 
az epilepsziás rohamokkal és apró termetével 
szörnyetegnek t_nt az emberek szemében. Egy 
ilyen szörnyeteg sírhoz kötéséhez különbözQ 
módszerek álltak rendelkezésükre. EbbQl a kor-
ból olyan temetések is ismertek, ahol téglát tettek 
az elhunyt szájába, mellkasát kövekkel terhelték 
vagy szabályosan odaszögezték a halottat a ko-
porsóhoz. 

Ha mindez nem segített, újra kinyitották a 
sírt, levágták a fejét, s a lábai közé tették. A lány 
esetében nyilvánvalóan elég volt az arccal lefelé 
fordított helyzet. A sírját mindenesetre a múlt 
év szeptemberéig nem nyitották fel, a Vatikáni 
Pápai Keresztény Régészeti Intézet régészei is 
egy véletlen folytán találtak rá.

(Spiegel Online)

A civilizáció veszélyezteti az elszigetelten 
élQ perui Qslakosokat

Az Amazonas-medence bennszülött népei boly-
gónk utolsó rejtélyei közé tartoznak. Világtól 
elzárkózó életmódjuk is veszélyben van: egyre 
gyakrabban kerülnek kapcsolatba bennszülött 
törzsek a külvilággal – végzetes következmé-
nyekkel.

Peruban egyre gyakrabban kerülnek kapcsolat-
ba elszigetelten élQ bennszülött népek a külvi-
lággal. Mostanában szinte naponta látogatják az 
Qslakosokat, akik tulajdonképpen elszigetelten 
élnek – mondta Patricia Balbuena kisebbség-
ügyi miniszterhelyettes asszony. Évi három-
négy találkozás lenne a normális.

Miután a mashco-piro nép tagjai május elején 
a perui erdQben meggyilkoltak egy falubelit, a 
kormány bejelentette, hogy etnológusokat küld 
a régióba. A népeket meg kell óvni a külvilággal 
való kapcsolattól, mert az immunrendszerük nem 
képes megvédeni Qket a behurcolt betegségektQl.

Általánosságban elmondható, hogy az 
Amazonas-medence az egyik legutolsó olyan 
terület, melynek Qslakói még sohasem álltak 
kapcsolatban a modern civilizációval. Az elszi-
getelten élQ törzsek és a külvilág közötti kapcso-
latok száma azonban növekszik.

Amikor a vadászra vadásznak…

Brazíliában 2014 júliusában egy a Bennszülött 
Népek Nemzetközi Hatóságának (FUNAI) tu-
dósaiból és tolmácsaiból álló csapat felvette 
a kapcsolatot az asháninka törzs tagjaival. A 
szakértQk többet akartak megtudni az Qslakosok 


