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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 
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életkörülményeirQl, hogy megvédhessék Qket és 
környezetüket.

Kiderült, hogy az Qslakosok elhagyták meg-
szokott területüket, hogy fegyvert és szövetsé-
geseket keressenek. „Azt mondták, nem-Qsla-
kosok támadták meg Qket, s hogy sokan haltak 
meg közülük influenzában, diftériában” – szá-
mol be a FUNAI tudósa. 

Az Amerika-közi Emberi Jogi Bizottság 
2014-es beszámolója megállapítja, hogy a 

drogkereskedelem, a nyersanyagtermelés és a 
behurcolt betegségek jelentik a legnagyobb 
veszélyt Dél-Amerika tradicionális bennszülött 
törzseire. A többi néppel való nemkívánt kap-
csolatok jelenthetik Bolíviában, Brazíliában, 
Kolumbiában, Ecuadorban, Paraguayban, 
Peruban és Venezuelában az összesen 200 elszi-
getelten élQ népcsoport végét.

(Spiegel Online)
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