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Sámángyilkosságok Peruban

Rejtélyes sámángyilkosságok foglalkoz-
tatják a hatóságokat Peruban, ahol ke-
vesebb mint másfél év alatt 14 sámán 

lett erőszak áldozata vagy tűnt el az Amazo-
nas vidékén. Az ügyet vizsgáló ügyészség hét 
javasember meggyilkolását erősítette meg, 
valamennyiüket a Peru északkeleti részén 
fekvő Loreto régióban ölték meg. A többi 
sámánt eltűntként tartják nyilván – jelentette 
az El Comercio című napilap.

A dél-amerikai országban igen komolyan 
veszik az ügyet. Vicente Otta, a kultúrák kö-
zötti kapcsolatokért felelős miniszterhelyettes 
a régióba utazott, és bejelentette, hogy vizsgá-
lat indul. Az ügyészség vizsgálja, nem vallási 
fanatizmus húzódik-e meg az esetek mögött.

Az Amazonas vidékén élő indián törzsek 
között területi viták zajlanak, a helyiek élete 
emellett az emelkedő gyermekhalandóság mi-
att is zaklatott – fejtette ki egy szakértő.

„A területen jelentős méreteket ölt az 
alultápláltság, ami betegségekhez vezet – 
világított rá Roger Rumrrill. – A gyerekek 
védekezőrendszere legyengült, akár egy 

nátha is az életükbe kerülhet. Ha megbeteg-
szenek, sámánt hívnak hozzájuk, hogy meg-
gyógyítsa őket.”

A javasemberek viszont nem tudják ke-
zelni a fertőzéseket, csak a pszichoszomati-
kus gondokat. A szakértő szerint a gyerekek 
elkerülhetetlenül bekövetkező halála után a 
sámánoknak el kell számolniuk tetteik követ-
kezményeivel. A sámánok halálával azonban 
az amazóniai kultúrák tudásának egy része is 
elvész – figyelmeztettek aggódó hangok.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

„Mi a baj, jóember? Hiszen nem vé-
tettem neked semmit, sőt hozzád sem szól-
tam!” – csodálkozott rá a kötekedő, gumi-
nyakú úriemberre egyik nyári fesztiválon 
az ismerősöm. „De igen! Merkeltél!” – jött 
a válasz.

Szerencsére a biztonságiak megaka-
dályozták, hogy az illető teljesen ártat-
lanul megverődjön. A történet groteszk, 
de igaz, egyrészt mert szavahihető em-
ber mesélte, olyan, akinek eszébe nem 
jutna bárkit vasvilla-szemekkel fixí-
rozni. Másrészt, aki járt mifelénk vala-
milyen mulatságba, az tudhatja, hogy 
sajnos sokszor működnek így a dolgok, 
a szesz hatására megnövekvő bátorság, 
az emberkedés produkált jó néhányszor 
felesleges pofozkodást, aminek legtöbb-
ször az ártatlan szemlélő itta meg a le-
vét. A csíkszeredai piacon nézelődtünk, 

amikor egy jól megtermett fiatalember 
a fent vázolt esethez hasonlóan rákia-
bált egyik madárcsontú kollégámra, 
megpróbálom szó szerint idézni: „Né-
zel, mi? Eridj ott elfelé, ne nézz, mert 
mindjárt olyat vetek a fejedre, hogy 
lesz, amivel bámészkodjál!” – meresz-
tette izmait.

Megsajnáltam. Nem az áldozatot, 
hanem a szitkozódót. Mert szegénynek 
így kell leélnie az egész életét, folyamato-
san dühtől összeszorított állal, haragban 
a világgal, ellenséget látva a kukákban, a 
facsemetékben, békés járókelőkben. Más-
képpen nem macsó, hanem egy észrevét-
len senki, hiába pakolt magára negyven 
kiló izmot. Persze van rá gyógyír, de köt-
ve hiszem, hogy az illető valaha is meg-
nyitná az ajtót, ahol a kisebbrendűségi 
komplexust kezelik…

Vigyázat! A macsó harap!
             villanás n Hompoth Loránd

Túlnyomóan napos, száraz idő várható, de ele-
inte főként északon, északkeleten majd átmenetileg 
másutt is megnövekszik a fátyolfelhőzet. 

"

4 8
2 1 7 3

9 3 8 6 7
1 6 5 3

6 7 2 3
2 6 7 1 9
1 6 5 4

5 3

1 9
1 5 6 8 2

3 9 7
7 8 6 4
4 3 1 7

5 4 2 1
6 9 5

1 9 6 7 5

4 2

  *   * 1998-aS
filmje

siemens

Hire  
ASSoCiATioN 
EuRopE

A lEgHűSé-
gESEbb 
váRoS!!

miKéNT

fR. TERülET-
méRTéK   *

1996-oS
filmje a   t
EgyfAjTA 
időméRő

TRéNiNg 
RéSZE!

  * dánfilM-
rendező

lovAT 
fElSZEREl
gAboNáT 
bETAKARíT

doHáNy

oxigéN  
éS iTTRium

NyiT TáRSA

mEgA

illATol

pApíRRA 
jEgyEZ

museum 
CompuTER 
NETwoRK

pouNd

KöZépRE 
CSAp!

iNfoRm. 
TáRSAd.

SíK

SZEm. 
NévmáS

lEKváR
CSüNg

SZőNyEg-
TiSZTíTó 
eszköz

TRomf   r
vARRó-
moZdulA-
ToT TESZ

ElEKTRoN

NévElő

KiSSé ZENg!

KiüTéS A 
RiNgbEN

SZiNTéN

múlT SZ.-i 
oRoSZ fESTő

SíR

bECéZETT 
ANdREA

TARTomáNy 
KoRmáNy-
ZójA
ToNNA

  *   u fRANCiA 
SZigET

?

?

?


