
* A blokk meg je le né sét kö ve tő be mu ta tót Chi le, Ecu a dor és Pe ru ma gyar or szá gi nagy kö vet sé gei tá mo gat ták. 
A szerző kö szö net tel tar to zik a BKE Szo ci o ló gia Ph. D. Prog ram nak, amely tá mo gat ta fél éves pe rui ta nul
mány útját 1996ban, és a Qosqo ku ta tá si prog ram ko or di ná to rá nak, Alfredo Cori Castrónak, az UNSAC IIUR
ku ta tó in té zet ve ze tő jé nek.

** Dél Keresztje. Latinamerikai költők versei. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1957.
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„Szálanként tépte le Araukániáról
a büszke tollakat az alkohol,
lesöpörte a söntés,
eltakarta a mindenféle ügynök
a rabló hódítók szolgálatában,

[…]

Így pusztult az indián észrevétlen,
s nem is látta, ahogy kótyavetyélték
örökségét: a zászlókat se látta,
nem zúdított nyílesőt a hajókra,
amíg apránként lassan összezúzták
tisztviselők, tolvajok, földesúrak.

[…]

Tündökletes mezítlenségét,
arany mellét, sápatag derekát, vagy
ásványokból felfűzött ékszerét, mely
minden csepp harmatot bőrére gyüjtött,
így változtatták rongyos hacukává,
foltozott, hosszu nadrágokba dugták.

[…]

Megfoghatatlanúl történt, akár az
áruló lépte, vagy a rák a testben,
amíg földig görnyesztették apánkat,
megmutatták neki a ködvilágot
s belépett amaz egyetlen kapún,
mely nyílott neki, s nyílik minden szegénynek,
minden nyomorult szegénynek e földön.”

(Pablo Neruda: A teljes ének – részlet.
Somlyó György fordítása)**

Egy an dok be li kis vá ros ban tör tént, Otavalóban. Ket ten vol tunk Joeval, és ép pen be for dul
tunk a pi ac mel let ti szűk ut cá ba, ami kor a jár dán egy idős, ken dős né ni ke tűnt fel ve lünk 
szem ben. Ki csi volt, és szin te a föl dig gör nyedt az óri á si ba tyu alatt, amit a há tán ci pelt. Egy 
pil la nat ra ked vet is érez tem meg kér dez ni tő le, ne se gít seme vin ni a cso ma got (sze ren cséd, 

Etnikum
és hatalom
az Andokban*

Letenyei László



1 A kaszt szót a kö zép ko ri spa nyol „castas” szó nyo mán hasz nál juk, ame lyet a gyar ma tok et ni kai ala pon ki ala
ku ló tár sa dal mi hi e rar chi á já nak jo gi meg ha tá ro zá sá ra is hasz nál tak. Az aláb bi vá lo ga tás ban sze rep lő ta nul má
nyok mind en nek az et ni kai ala pú igaz ga tá si rend szer nek a to vább élé sé vel, nap ja ink ba nyú ló ha tá sá val fog lal
koz nak. Ar ra tö re ked tünk, hogy olyan tanulmányok sze re pel je nek vá lo ga tá sunk ban, ame lyek szer zői az 
an dok be li or szá gok ban él nek, hogy a ma gyar ol va só ne csak ró luk, hanem tő lük is ol vas son. A cik kek az 
et ni kai ala pú tár sa dal mi be ren dez ke dés kér dé se it kü lön bö ző né ző pont ok ból ra gad ják meg: a szer zők kö zött 
egya ránt van szo ci o ló gus, tör té nész, ant ro po ló gus, po li ti kus és moz gal mi ve ze tő. A másmás in dít ta tás még 
ak kor is ér ző dik a ta nul má nyo kon, ha mind a té ma, mind a nem zet kö zi tu do má nyos pub li ká ci ók nyel ve zete 
va la mi lyen szin ten egy ne mű vé va rá zsol ta őket.

2 A kró ni kás, Garcilaso de la Vega is bi zony ta lan, ami kor az ere de ti kecsua ki fe je zé sek spa nyol pár ját ke re si az 
an dok be li vér sé gi és te rü le ti ala pon szer ve ző dő kö zös sé gek le írá sá ra. Nem zet ség, tar to mány, csa lád – eb ben az 
ér te lem ben egy más szi no ni mái.
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hogy öreg anyád nak szó lí tot tál), de ez per sze le he tet len volt, rész ben a nyel vi aka dá lyok 
mi att (hogy mond ják az öreg anyát kecsuául?), rész ben pe dig azért, mert ar ra fe lé job bá ra 
csak a tol va jok szok ták el ven ni má sok cso mag ját, de ők nem se gít ség kép pen. A me se be li 
pár be széd el ma radt. A jár da vi szont na gyon is va ló sá gos volt, szög le tes be ton koc kák ból, 
elég kes keny re épít ve ah hoz, hogy hár man már ne fér jünk el egy más mel lett. Ilyen kor nyil
ván ne künk, a két fi a tal nak kell le lép nünk egy pil la nat ra az út test re, a pa ra di csom árus nők 
és a rendetlenül par ko ló au tók kö zé, hogy he lyet ad junk – gon dol tuk. De mi re vé gig gon dol
tuk, a né ni már meg elő zött min ket: hir te len moz du lat tal lé pett ol dal ra, és sze ré nyen, ránk 
sem pil lant va je lez te, hogy sza bad az út. Szá má ra ter mé sze tes volt, hogy eb ben a hely zet ben 
ő, az egy sze rű in di án öreg asszony ad utat. A gringónak.

Az ott töl tött hó na pok alatt sem tud tam hoz zá szok ni,
– hogy a bu szon nem ad juk át a he lyün ket a szop ta tó in di án ma má nak, aki a töb bi ki csit 

a há tá ra kö töz ve hord ja, és úgy néz ki, mint egy szí nes ba nán fürt. Vi szont át ad juk a fi a tal 
kre ol lány nak, aki mo so lyog, és a ma má ra pil lan tást sem vet ve le ül az ülés re.

– hogy egy hat éves for ma in di án gye rek gör nyed a lá bunk hoz, hogy ki pu col ja a ci pőn ket. 
Pe dig mi csak azért en ged jük, hogy meg aláz za ma gát, mert a re mélt fél sol bor ra va ló ért már 
öt per ce ki a bál ránk, hogy pisz kos, pisz kos, már mint a ci pő, amit al kal ma sint egy kol lé gá ja 
pu colt meg, két sa rok kal ar rébb.

– hogy elő re kö szön nek, vagy ha meg előz zük őket a kö szö nés ben, ak kor két szer vi szo
noz zák. Jó na pocs kát, na gyon jó na pocs kát… Mert mind ig min dent be céz get nek.

És ha meg sze ret nek, ak kor té ged is be céz nek, de úgy, hogy egy pil la nat ra sem fe lej tik el, 
hogy más vi lág ból jöt tél: gringócska.

Tör Té ne lem

Mind ezek a je len sé gek a vi lág egyik leg ősibb kaszt rend szer ének nap ja in kig élő ma rad vá
nyai.1 Ta lán az an dok be li gyar ma ti ura lom is csak el fo gad ta, át vet te az In ka ál lam et ni kai 
ala pú szer ve zé si el vét, ahol az In ka ki je löl te az egyes et ni ku mok he lyét a mun ka meg osz tás 
rend jé ben, ahol mind egyik cso port sa ját vi se le tet, mes ter sé get és mind ezek nek meg fe le lő 
stá tust és kul tu rá lis iden ti tást ka pott az In ká tól. A kró ni kás ál tal le jegy zett In ka ere det mí tosz 
sze rint

Manco Capac inca le te le pít vén né pe it, a föld mű ve lés, ház épí tés, csa tor ná zás és az em be ri élet
ben szük sé ges egyéb te en dők ta ní tá sá val együtt ok tat ta alatt va ló it, ud va ri as ság ra, tár sas élet re. 
[…] Min den tar to mány nak és nem zet nek2 meg hagy ta: ne na gyon ha son lít sa nak hoz zá, az in ká
hoz, le gyen köz te és kö zöt tük ész re ve he tő kü lönb ség. Így meg pa ran csol ta, hogy egye sek fü les 
sap ka mód já ra vi sel jék a ha ju kat, oly mó don, hogy a hom lok tól a ha lán té kig fe jük sza ba don  
 



3 Az In ka nem zet séghez tartozók – és más ős ho nos cso por tok is – egy kor egy arany ék szer, a fül or só se gít sé gé
vel nyúj tot ták meg fül cim pá ju kat, amely így akár a vál lu kig is ér he tett.
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ma rad jon, ké tol dalt azon ban a haj a fül leg al só ré szé ig ér jen. Má sok nak meg pa ran csol ta, hogy 
vi sel je nek a fül kö ze pé ig érő cop fot, megint má sok még rö vi deb bet, de sen ki se hord ja a ha ját 
annyi ra rö vid re nyír tan, mint az in ka. […] Kü lön böz nie kel lett csa lá di ne vek és tar to má nyok 
sze rint a fül be va ló nak is, amit vi sel tek. Meg hagy ta a Mayo és Cancu nem zet ség nek, hogy hord
jon kis ujj nyi vas tag sá gú pál cács kát. […] Az Urcos, Yucay, Tampu csa lá dok nak, va la mennyi en 
a Yucay fo lyón túl ról va lók, kü lö nös ke gyel me és jó in du la ta gya nánt meg en ged te, hogy a töb
bi nem zet ség nél na gyobb fü let vi sel hes se nek, amely azon ban a fe lét se ér je el az in ká é nak.3

A jel vé nyek nek az in ka ál tal meg sza bott kü lön bö ző sé ge ar ra szol gált, hogy a nem zet sé ge ket 
és csa lá do kat ne le hes sen össze té vesz te ni. De ezen felül, mint a hű bé re sek mond ják, a kü lönb
ség nek más je len tő sé ge is volt, és pe dig: mi nél job ban ha son lí tott jel vé nyük a ki rá lyé hoz, an nál 
na gyobb ki vált ság és el is me rés je le volt (Garcilaso de la Vega 1964 [1609]: 51; Szokoly End re 
for dí tá sa).

A kaszt rend szer a gyar ma ti ura lom alatt tö ké le te se dett. A gyar mat a két egy más mel lett 
élő tár sa da lom, a hó dí tók és a meg hó dí tot tak el len té tén ala pult, ahol az al ki rá lyi ad mi niszt
rá ció ját szot ta a mér leg nyel vé nek sze re pét. A két tár sa da lom jo gi meg ha tá ro zá sa (a Spa
nyol Ne me si Köz tár sa ság és az In di án Ne me si Köz tár sa ság) et ni kai ala pon tör tént. A Spa
nyol Köz tár sa ság azért jö he tett lét re, mert az Új vi lág ban már min den eu ró pai spa nyol nak 
szá mí tott, még ha gyak ran baszk, por tu gál vagy ép pen ma gyar szár ma zá sú ak vol tak is, a 
Habs burg Bi ro da lom kü lön bö ző vi dé ke i ről. Ha son ló kép pen: az ős la kók, akik szin tén más
más et ni kai cso por tok hoz tar toz tak, az új rend szer ben in di ánként ré sze sül tek azo nos bá nás
mód ban (lásd a Rep li ka je len szá má ban Xavier Albó írá sát). Csak a kurakák, a ne mes ség gel 
és elő jog ok kal föl ru há zott vi dé ki in di án elő ke lők tud ták át men te ni ha tal muk egy ré szét. A 
kurakák és a spa nyol ne me sek vol tak a nem adó kö te les ren dek, az indiók pe dig a dol go zó 
rend.

Fran cis co de Toledo al ki rály ren de le tei mód sze re sen szá mol ták föl az ős ho nos iden ti tás 
leg fon to sabb ele me it (Toledo 1989 [1570–1580]: 190, 228). Toledo bá mu la tos ér zék kel 
til tot ta be a fe lü le tes meg fi gye lő szá má ra je len ték te len nek tű nő ap ró sá gok egész so rát: 
bi zo nyos tex til tech ni ká kat, mint az ikatolás, egyes szö vés min tá kat, olyan vi se le te ket, mint 
a tu ni ka, egyes edény faj tá kat, mint az arybalus, a test fes tést, a csont fu ru lyá kat, bi zo nyos 
nagy sá gú do bo kat, a ri tu á lis tán cos ve re ke dést – és még a kecsua nyel vet is. El ren del te 
ugya nak kor azt is, hogy a fal vak la kói mind a ma guk vi se le tét hord ják, s hogy ez a vi se let 
nem em lé kez tet het az In ka kor ra (del Busto 1964). A ma is mert ős ho nos nép vi se le tek, a 
poncsó, az asszo nyok bő szok nyá ja, a fü les sap ka és a ka lap e ren de let ha tá sá ra ter jed tek 
el An dokszer te.

Két tár sa da lom élt te hát egy más mel lett. A fe ke ték kel együtt, akik a nagy ud var há zak ka 
pu in be lül, és ez zel a tár sa dal mon kí vül re ked tek, há rom. És ezek ke ve re dé sei, ami leg alább 
hat, csak a tisz ta kom bi ná ci ó kat szá mol va. Tisz ta kom bi ná ci ók vi szont év szá zad ok óta nin
cse nek. Vég te len szá mú kom bi ná ció lé te zik, vég te len, er re vo nat ko zó is me ret tel. Már ré gen 
nem va la mi lyen et ni kum mal szem be ni elő í té let ről, stig má ról, vagy meg for dít va, va la mi
lyen et ni kai cso port al kal maz ko dá si, ér dek ér vé nye sí té si gya kor la tá ról van szó, ha nem az 
et ni kai ele mek kü lön bö ző mér té kű ada go lá sá ról és a ke ve ré si ará nyok jó vagy rossz (íz lés 
sze rin ti) meg vá lasz tá sá ról. A ve gyü lés még nem egyneműsödés, és nem csak a ge ne ti kailag 
kü lön bö ző tör zsek kö ze le dé se egy más hoz, ha nem rop pant nagy szá mú kom bi ná ció lét re jöt
te, amely nek a kez dő és vég pont ja in ma ép pen úgy „büsz keszo mo rú in di á nok”, „moz gé
kony eu ró pa i ak” vagy „félpogány fe ke ték” áll nak, mint akár öt száz év vel ez előtt.

A füg get len ség ki ví vá sa után a fi a tal köz tár sa ság ok jo gi lag el tö röl ték a kaszt rend szert, 
gya kor la ti lag vi szont az új be ren dez ke dés egyen jo gú pol gá rai csak a vá rosiak, a mű vel tek, 



4 La tinAme ri ka több or szá gá ban az ős ho nos la kos ság még ál lam pol gár sá got sem ka pott a füg get len ség múlt 
szá za di ki ví vá sa után, sőt, egyes kö zépame ri kai or szá gok ban még a 20. szá zad het ve nes éve i ben is ez volt a 
hely zet.

5 Carlos Ivan Degregori tör té nész, az IEP fran cia–pe rui ku ta tó in té zet ku ta tó ja, egy ko ri igaz ga tó ja. Nem zet kö zi 
el is me rést szer zett szá má ra 1986ban ki adott kö te te (Egy új vi lág hó dí tói), amely ben egy li mai vá ros ne gyed 
elindiánosodását ír ta le (Degregori et al. 1986).

6 Juan Carlos Estenssoro je len leg a pá ri zsi CNRSben dol go zó fi a tal pe rui mű vé szet tör té nész. Ér dek lő dé se 
ko rán a tör té ne ti ant ro po ló gia fe lé for dult. Újabb cik kei is az itt be mu ta tott mun ká hoz ha son ló ak: fá rad sá got 
nem kí mélve, le vél tá ri és muzeológiai ku ta tá sok alap ján pró bál ja föl ku tat ni egyegy andokbeli szo kás, stí lus, 
mo tí vum ere de tét és az el múlt év szá zad ok ban hoz zá kö tő dő kép ze te ket. Ta nul má nyai kö zül ki emel ke dik a 
pró fé ci á ról írott mun ká ja, amely a mes si a nisz ti kus té rí tő be széd sze re pét tárgy al ja a sa já tos la tiname ri kai ka to
li ciz mus ki ala ku lá sá ban, to váb bá a mórke resz tény já té kok ha tá sát a ma is meg fi gyel he tő in di án szer tar tá sos 
tán cok ra (Estenssoro 1994a).

7 Andrés Guerrero mar xis ta mozgalmárként is is mert új ság író és ku ta tó, ko ráb ban a FEI ős ho nos po li ti kai szö
vet ség egyik ve ze tő je. Leg több ta nul má nya gaz da ság szo ci o ló gi ai, gaz da ság ant ro po ló gi ai jel le gű, jel lem ző en 
tör té ne ti ki te kin tés sel (Guerrero 1989).
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a tu laj don nal ren del ke zők, et ni kai ki fe je zés sel: a kre olok és a mesz ti cek le het tek.4 Mint 
ar ra a je len vá lo ga tás egyik szer ző je rá mu tat, a füg get len sé gi há bo rú leg in kább ar ra szol
gált, hogy a meg erő sö dő kre ol cso por tok ab ból is ki for gas sák az ős ho nos la kos sá got, amit 
a gyar ma ti rend In di án Ne me si Köz tár sa sá ga még biz to sí tott a szá muk ra (Degregori 
1993).5 A fel sza ba du lás eb ben az ol va sat ban egy sze rű en a Spa nyol Ne me si Köz tár sa ság 
győ zel me a le vert fel ke lé se i ben meg gyön gült In di án Köz tár sa ság fe lett. A lá za dá so kat 
kö ve tő meg tor lá sok ban a kuraka rend föl mor zso ló dott, meg sem mi sült, ami fö lös le ges sé 
tet te a gyar ma ti in téz mé nye ket.

Juan Carlos Estenssoro6 egy vi szony lag rö vid – de az An dok tör té nel mé ben sors dön tő, 
a 18. szá zad vé gé től a 19. szá zad kö ze pé ig ter je dő – idő szak kul tu rá lis éle té nek egyik köz
pon ti ele mét, a ze ne és a tánc vi lá gát, a fiestakultúrát ve szi szem ügy re. Estenssoro nyo mán 
ta lán job ban meg ért jük, mit is je lent het tek a hét köz nap ok ban a Degregori ál tal messzi ről 
és nagy vo na lak ban föl vá zolt tör té nel mi fo lya ma tok. Szem lé le te sen mu tat ja be a 18. szá
za di in di án for ra da lom és sza bad ság harc le ve ré se utá ni egy há zi és vi lá gi had já ra tot a tánc 
és a jó kedv, pon to sab ban az ős ho nos la kos ság és a vá rosi sze gé nyek kul tu rá lis rep re zen tá
ci ó ja el len, az elit fo ko za tos ki vo nu lá sát az ün nep ből és vissza vo nu lá sát az ut cá ról a pri vát 
bál ter mek be.

A füg get len an dok be li ál la mok tár sa dal mi prog ram ja az ős ho nos pa rasz tok és tör zsi 
kö zös sé gek asszi mi lá ci ó ja, a vá rosia so dás és pol gá ro so dás, et ni kai jel le gű ter mi nus sal a 
meszticizálódás lett. Degregori a je len kor fo lya ma ta i ról ír ván szó ki mon dó an – az An dok
ban egye dü li ként –  rántja le a lep let a meszticizálódás va lót lan, ró zsa szín re pingált hi va ta los 
fel fo gá sá ról, és he lyet te egy új fo gal mat ajánl, a kény sze rű en vál lalt ki fe hé re dést (blan ca
miento). Ta nul má nyá ban az in di án sággal, a bal ol da li sággal, a tár sa dal mi moz gal makkal és 
a vá rosi kö zép osz tállyal kapcsolatos problémákat jár ja kö rül.

A nem ze ti gon do lat meg szü le té se és a jog előt ti egyen lő ség még tá vol ról sem je len tet te 
az „et ni kai köz igaz ga tás”, az az az et ni kai ala pú vi dé ki köz igaz ga tá si gya kor lat meg szű né
sét, a kaszt rend szer még so ká ig fenn ma radt (Guerrero 1993).7 Szá za dunk ban az ál lam – 
mi vel már erő seb ben és ha té ko nyab ban tud ta ér vé nye sí te ni a ma ga asszi mi lá ci ós és nem
zet épí tő tö rek vé se it – ar ra hasz nál ta föl az is ko lai ok ta tást és a nem ze ti mé di u mo kat, hogy 
a spa nyol ala pú egy sé ge se dés je gyé ben vissza szo rít sa az ős ho nos vi lá got. A tár sa dal mi 
vi sel ke dést azon ban nap ja in kig is az et ni kai ala pú kaszt szem lé let ur al ja. A vá lasz tott írás az 
ecu a do ri „in di án ügy” tör té ne tét be szé li el a gyar ma ti kor vé gé től 1990ig, az egész or szá got 
meg ren ge tő ős ho nos fel ke lé sig.



8 A ka ta lán szár ma zá sú bo lí vi ai ant ro po ló gus, Xavier Albó az An dok egyik leg is mer tebb ku ta tó ja, a La Pazi 
CIPCA ku ta tó in té zet mun ka tár sa. Mind tu dós ként, mind az ős ho nos moz gal mak el hi va tott tá mo ga tó ja ként 
hír ne vet szer zett ma gá nak. Mint pá ri zsi és bar ce lo nai egye te mek ven dég ta ná ra, rend sze re sen tölt hosszabbrö
vi debb időt Eu ró pá ban, és sze mé lyé ben te remt köz vet len kap cso la tot Eu ró pa és a nem zet kö zi fó ru mo kon 
alul rep re zen tált bo lí vi ai tu do má nyos élet kö zött. Pá rat la nul ter mé keny (át la go san két ha von ta je len tet meg 
ha son ló an ter je del mes pub li ká ci ót), mun kái kö zül ki emel ke dik az ál ta la szer kesz tett és az UNESCO ki adá sá
ban meg je lent ta nul mány gyűj te mény, Az ajmara vi lág (Albó 1993), valamint az ajmara nyelv tan ge ne ra tív 
le írá sa.
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nap ja ink ban

A Kö zép ső An dok or szá gai, Ecu a dor, Pe ru és Bo lí via so kak sze rint mesz tic or szá gok. A 
té vét nézve még skan di náv or szágok nak is hi het ném őket, mert a be mon dó nők, a sze rep lők, 
a kép er nyőn meg je le nő po li ti ku sok, ipar bá rók és be fo lyá sos em be rek mindmind sző kék és 
kék sze mű ek, leg fel jebb né mi me di ter rán be ütés sel. Kre o lok. Si mon Bolívar sza va i val „az 
or szág urai”, még ha nim bu szu kat meg té páz ták is olyan ma lő rök, mint az arab szár ma zá sú 
el nök vá lasz tá si győ zel me Ecu a dor ban, vagy az, hogy Mario Vargas Llosa, az író, aki 
el nök je lölt ként in dult az 1995ös pe rui vá lasz tá so kon, a ve re ség után meg ta gad ta a nem ze
ti sé gét, és spa nyol ál lam pol gár lett.

A kre o lok vi lá gá nak meg vé dé sé ért nagy árat kell fi zet ni: zárt klub há ló za tok, re zi den ciá
lis ne gye dek, fi ze tett so fő rök, há romnégy mé ter ma gas vas ke rí té sek világa ez, olyan éle te
ké, ame lyek be nem könnyű be pil lan tást nyer ni. Kre ol ba rá ta im nem utaz nak bu szon, nem 
stran dol nak köz stran don, nem jár nak az ut cán. Az ut ca, a strand, a busz – egy má sik vi lág. 
Azt mond ják, mesz tic, aho vá nagy lel kű en be so rol ják a mu lattokat, morenókat, zambitókat. 
A mesz tic nem egy kaszt, ha nem kasz tok so ka sá ga, amely spa nyol di a lek tu sok so ka sá gát 
be szé li, s e kasz to kat sem mi sem fű zi össze, ha csak az nem, hogy egy má sik vi lá got ők 
együtt rekesztenek ki, ez pe dig a fa lu si föld utak, az egy te rű és ab lak ta lan vis kók, az ős ho nos 
nyel vek, a waraka, ohota, csujjo és alpargata vi lá ga, gló bu szunk oly ke vés au toch ton kul
tú rái egyi ké nek ma ra dé ka.

A kre ol, a mesz tic, a fe ke te, az ős ho nos (csak in di ánt ne mond junk, sú lyos in zul tus nak 
szá mít!) egy szer re et ni kai és tár sa dal mi ré teg ző dé si ka te gó ri ák. Egy ré szük a vég be ment 
vér ke ve re dés re utal (a ten ger par ti spa nyol szleng is me ri a vi lá gon a leg több ki fe je zést az 
em be ri bőr szín ár nya la ta i nak le írá sá ra), má sik ré szük pe dig ár tat lan szo ci o ló gi ai szak ter mi
nus nak tű nik, az An dok ban azon ban et ni kai je len tés tar tal mat is hor doz.

Más et ni kai ka te gó ri ák, mint pél dá ul a csóló, a „vá rosi in di án”, re la tív fo gal mak. Ar güe
das sze rint „mind ke res sük a ma gunk csólóját”, azt az em bert, aki ná lunk is csólóbb. Hely
zet től füg gő en bár ki le het csóló: egy kö zép ve ze tő pél dá ul a fő nö ké nek csóló, a mun ká sok
nak azon ban úr, és ő csólózhatja le őket, füg get le nül at tól, hogy al kal ma sint ma ga is be szél 
kecsuául, tán col huaynut, és ma gá é nak vall ja az ős ho nos iden ti tás szá mos ele mét. „Apám 
és anyám még ilye nek vol tak” – mond ta Don Segundo, ecu a do ri há zi gaz dánk, és egy in di
án ra mu ta tott. Tud ni il lik, hogy kék poncsós, egy sze rű és saj ná lat ra mél tó em be rek vol tak. 
Szem ben ve le, aki már nem hord nép vi se le tet, és aki nek van mun ká ja (ta ka rí tó az is ko lá
ban), az az iga zi vá rosi em ber, csóló.

A „pa raszt”, a „vá ros i”, a „ta ní tó” és más ré teg ző dé si ka te gó ri ák et ni kai ki csen gé sé ről ír 
Xavier Albó a Replikában.8 A vá lasz tott cikk Albónak nem a leg újabb mun ká ja, ám ta lán a 
leg al kal ma sabb ar ra, hogy az eu ró pai ol va só meg ért se, mit je lent ma in di ánnak len ni – be  
lül ről és kí vül ál ló ként. A lát szó lag nyelv hasz ná la ti kér dés mé lyen tár sa dal mi. Az et ni kai és 
tár sa dal mi je len té se ket össze mo só fo gal mak egy faj ta tu da ti kaszt rend szer be zár ják az aj ma
rá kat, ahol már az is nagy fo kú mo bi li tás nak, sőt, át tö rés nek szá mít, ha va la ki pa raszt ból bá 
nyásszá emel ked het a tár sa dal mi pi ra mis ban. De mi ért len ne tör vény sze rű, hogy az et ni kai 
el ne ve zé sek gaz da sá gi lag gúzs ba kös se nek egye se ket? Mi ért csak asszi mi lá ció út ján le het
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ne ki tör ni e hát rá nyos hely zet ből? – tet te föl a kér dést Albó az el sők kö zött, 1979ben. Hogy 
ma mind ezt az ajmara po li ti kai moz gal mak is a zász la juk ra tűz ték, egy kis rész ben biz to san 
Xavier Albó ér de me is.

Mint a leg több la tiname ri kai szer ző re, rá is ha tás sal volt a mar xiz mus, ám ő nem jó mar
xis ta: a mar xis ta osz tály fo gal ma kat alkalmatlanoknak tartja az ajmara vi lág le írá sá ra. Ugyan
ak kor kor sze rűbb te o re ti kus ha gyo má nyok ra va ló hi vat ko zás nél kül is jó fel ké szült ség re val ló 
biz ton ság gal hasz nál ja a Bourdieu mun kás sá gá ból vagy ant ro po ló gu sok mun ká i ból is mert 
ter mi no ló gi át (nyelvmintgeneráló, testmintgeneráló stb.).

A Kö zép ső An dok or szá gai nem egy sze rű en meg ké set tek a la tiname ri kai ál ta lá nos 
meszticizálódás, az az az össz né pi vér ke ve re dés, elspanyolosodás és kö zös iden ti tás ki ala kí
tá sá nak út ját já ró or szá gok hoz, pél dá ul Me xi kó hoz vagy Ko lum bi á hoz ké pest. Úgy tű nik, 
meg ala ku lá suk óta jár nak egé szen más úton. So ha sem volt elég nagy szá mú be ván dor ló 
ah hoz, hogy a tény le ges vér ke ve re dés vég be men jen (hi va ta lo san is csak „kul tu rá lis mesz ti
ci zá ló dásról” be szél nek), és ilyen ér te lem ben az in di á nok tö me ges je len lé te volt az, ami 
el té rő pá lyá ra sodorta eze ket az ál la mo kat: az ős ho nos pa raszt ság tö me ge it nem le he tett 
sem mi be ven ni, fel ol da ni, asszi mi lál ni, meszticizálni. De a ki egye zés is el ma radt: so ha nem 
volt olyan kor mány zat, amely haj lan dó lett vol na át ad ni a ha ta lom egy ré szét a min den ko ri 
ős ho nos moz gal mak va la me lyik ének. A két vi lág szem ben ál lá sa és e szem ben ál lás hoz va ló 
ál lan dó vi szo nyu lás az an dok be li tár sa dal mak olyan jellegzetessége, amely szin te is me ret
len más la tiname ri kai ál la mok ban.

Fa lu si ak, vá ros iak és vá rosi Fa lu si ak

A ma gyar ol va só kö zön ség szá má ra is me rős do log, hogy egyes or szá gok ban je len tős 
kü lönb sé gek le het nek a fa lu si és vá rosi la kos ság élet vi te le, sőt, kul tu rá lis iden ti tá sa kö zött 
is. E kü lönb sé gek az An dok ban rop pant hang sú lyo sak: a „szo ká sos” vá rosi–pa raszt el len té
tet itt nyel vi és et ni kai ele mek is át szö vik: kis sé le egy sze rű sít ve, a „vi dé ki” in di ánt je lent, a 
„vá rosi” pe dig mesz ti cet vagy kre olt, il let ve, ahogy vá lo ga tá sunk egyik szer ző je ír ja, a 
fe hér-mesz tic vi lá got. Mi vel a nagy vá ros ok dön tő en a Csen desóce án part ján fek sze nek, a 
fa lu si né pes ség pe dig a hegy vi dé ken él, a fen ti kü lönb ség té telt gyak ran az an dok be li ek, a 
„he gyi em be rek” (serranos) és a ten ger par ti ak (costeños) kü lönb sé ge ként is ér tel me zik. 
Er re a meg kü lön böz te tés re utal több ször is Estenssoro, ami kor – pél dá ul – az andesi fiesta 
és a vá rosi ün nep kö zöt ti kü lönb sé gek ről ír.

A nyolc va nas évek től ez a hely zet meg vál toz ni lát szik. Az An dok va la mennyi or szá gá
ban el ké pesz tő mé re tű vá rosia so dás, pon to sab ban vá ros ba ván dor lás kez dő dött el. Quito 
la ko sai  nak szá ma egy év ti zed alatt más fél sze re sé re duz zadt, La Pazé ha son ló kép pen, Li máé 
pe dig a ko ráb bi há rom és fél mil li ó ról becs lé sek sze rint ki lenc mil li ó ra gya ra po dott. A vá ros
ba áram lást a gaz da sá gi oko kon túl ép pen az ős ho nos kul tu rá lis moz gal mak erő sí tet ték föl, 
ame lyek el vi tat ták a kre ol elit ki zá ró la gos jo gát a fő vá ros hasz ná la tá ra. Az úgy ne ve zett „új 
vá ros la kók” tö me ge it Li ma már nem tud ta asszi mi lál ni: vá ros ban élő vi dé ki szub kul tú rák 
ala kul tak ki (Adams és Golte 1987).

Ez zel egyi de jű leg a vá ros ha gyo má nyos ér té kei, a gyar ma ti épí té szet re me kei pusz tu lás
nak in dul tak. A jel leg ze tes li mai pa lo ta egy eme le tes, az ut cai front zárt, az eme le ten vé gig 
gaz da gon fa ra gott fa er ké lyek kel, me di ter rán te tő vel. Jellemzőek a nagy ba rokk vas ka puk, 
és az ab la ko kat vé dő ko vá csolt vas rács dí szek. Ál lí tó lag húsz éve még le fá tyo loz va jár tak a 
li mai höl gyek, tisz ta ság és rend ural ko dott, a szó ra ko zó he lyek ről marinera és vals criollo, 
gi tár és hár fa hang jai szű rőd tek az ut cá ra.

Li ma kre ol ar cu la ta a bal ol da li dik ta tú ra ide jén vál to zott meg, s a vál to zást föl gyor sí tot
ták a nyolc va nas évek pol gár há bo rús ese mé nyei és az ur ba ni zá ci ós rob ba nás. „Ma már nin
cse nek li ma i ak”– fog lal ta össze szá mom ra egy ta xi so főr, aki ma ga is ki csi bar na he gyi em  



9 A moz ga lom név adó ja Eloy Alfaro, Ecu a dor el ső ala csony szár ma zá sú el nö ke, a po zi ti vis ta gon do la tok él har
co sa. Az Alfaro vive ¡carajo! moz ga lom a het ve nesnyolc va nas évek ben mű kö dött.
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ber (serrano) volt. A há zak le pusz tul tak, az eme le tek lak ha tat la nok, a leg több he lyütt hi ány
zik a te tő, le sza kadt a több száz éves fa ra gott bal kon. A föld szin ti he lyi sé ge ket a hegy vi dé
ki csa lá dok igé nye i nek meg fe le lő en ala kí tot ták át: ki csi lyu kak, be fa la zott ab la kok, tűzhely 
a lak rész kö ze pén, ké mény nél kül. A víz ve ze té ke ket egé szen öt let sze rű en ve ze tik. A ház
ban, ahol lak tam, a csap az egy ko ri ud va ron, a mai ba rom fi ud va ron ta lál ha tó. Ide jár nak 
mo sa kod ni, itt mos nak. Más csa lá dok nál, ha van „für dő szo ba”, ak kor nincs le vá laszt va, 
vagy leg fel jebb egy füg gönnyel. A kony há ban, a zu ha nyo zó kö ze pén van egy lyuk: a vé cé.

Nincs meg old va a sze mét szál lí tás, a sze me tet gyak ran az ut ca sar ko kon ége tik el. Fa lun 
mind ez egé szen ter mé sze tes: ke vés sze mét kép ző dik, en nek egy ré szét – a trá gyát, a ron gyot 
– ál ta lá ban új ra föl hasz nál ják, a ma ra dé kot pe dig a fa lu szé lén, a ker tek alján ége tik el. 
Mennyi sze mét ke let ke zik azon ban egy olyan túl zsú folt vá ros ban, mint Li ma, csak egyet len 
pi a con, egyet len nap! A bel vá ros ban ál lan dó a sze mét és a füst sa vany kás, csí pős sza ga.

Az ut cán, a bá rok ban ki zá ró lag waynut, a fa lu ról a vá ros ba te le pült in di á nok, a csólók 
ze né jét le het hal la ni. Ez ha son ló kul tu rá lis je len ség, mint a la ko dal mas rock: nél kü lö zi a 
re gi o ná lis ere de ti sé get, a nép ze nei hang zást a mo der nebb hang sze rek ad ta le he tő sé gek kel 
egé szí tik ki – pél dá ul dob gép pel; annyi ra le egy sze rű sí tett a rit mus és a tánc koreográfi á ja, 
hogy ki vé tel nél kül min den ki tud rá tán col ni.

A kom mu ni ká ció ál ta lá nos nyel ve vi szont a spa nyol ma radt. Bár hal la ni az ut cán sok 
kecsua szót is, ha két is me ret len em ber ta lál ko zik – pél dá ul el adó és ve vő, ta xis és utas 
stb. –, biz tos, hogy spa nyo lul szó lít ják meg egy mást, még ak kor is, ha mind ket tőjükön lát
szik, hogy a hegy vi dék ről szár ma znak. Xavier Albó ta nul má nya sem tud vá la szol ni ar ra, 
hogy va jon a las sú, de biz tos asszi mi lá ció lesze a be ván dor lók  sor sa, vagy el len ke ző leg: ők 
hó dít jáke meg a vá ros okat (Albó 1979).

Ter ro riz mus

A ter ro riz mus és az ez zel já ró ál la mi meg tor lá sok ide je, ta lán le ál do zó ban van. Ecu a dor ból, 
Chi lé ből, Bo lí vi á ból jó sze ré vel so ha sem ka punk ter ro riz mus sal kap cso la tos hí re ket, sőt, a 
ki lenc ve nes évek ele jén azt hi het tük, Pe ru ban is vé ge az erő sza kos po li ti kai ak ci ók és re ak
ci ók ko rá nak. A militáns moz gal mak még sem múl tak el fá jó em lé kek és nap ja in kig tar tó 
kö vet kez mé nyek nél kül.

A quitói Nem ze ti Gyűj te mény egyik ve ze tő mű vé szet tör té né sze egy fi a tal hölgy. El ső
sor ban a hang szer gyűj te mény ren de zé sé vel fog lal ko zik, mel lék ál lás ban gye re ke ket kor re
pe tál. A kis fi á val él. Fér jét, az „Alfaro él, a k… élet be!” moz ga lom9 har co sát a kor mány ka
to nák öl ték meg. Ő leg aláb bis így tud ja. Hi va ta lo san er ről so ha sem ka pott ér te sí tést.

1993ban Piñan fe lé fél úton né hány fegy ve res sel ta lál koz tunk. Utó lag tud tam meg, hogy 
va ló szí nű leg a ko lum bi ai Vö rös Nap cso port tag jai vol tak. Ide gen ve ze tő met (egy cota ca chi
beli dob ké szí tőt) ál lí tó lag még vörösfelkelő ko rá ból jól is mer ték, de ve lem szem ben bi zal
mat la nok vol tak, amíg ki nem de rült, hogy is me rem a Guantanamerát, és el nem éne kel tem 
ne kik – il let ve ve lük. Majd a Venceremost és más da lo kat is, vé gül az In ter na ci o ná lét. Ez 
utób bit ők nem is mer ték, de meg kér tek rá, hogy küld jem el ka zet tán Co ta ca chi ba, poste 
restante. (Nem tu dom, meg kap táke.) Az óta is ne héz el kép zel nem, hogy ez a nó tás ked vű, 
vi dám csa pat oly kor em be re ket mé szá rol.

Ami kor he tek kel ké sőbb föl száll tunk a re pü lő re, egy na pi lap ban azt a sza lag cí met lát tuk, 
hogy ál do za tul esett öt ter ro ris ta. A kor mány csa pat ok nak nem esett vesz te sé ge a harc ban. 
A cikk hez tar to zó ké pen ős er dei zaparo in di ánok ki te rí tett holt tes tét lehetett látni, tel jes har



10 Még ez az egy sze rű sí tés is túl zott: na gyon sok ős er dei föld mű ves tár sa da lom, il let ve an dok be li zsák má nyo ló 
kö zös ség is van, il let ve ezek az ele mek min den ős ho nos kul tú rá ban ve gye sen fordulnak elő.
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ci dí szük ben, szí nes toll ko ro ná val fe jü kön. Fegy ve rük ta lán lán dzsa le he tett. Fel buj tott 
ter ro ris ták? Föld jü ket vé dő ős ho nos ok? Ki tud ná ezt ilyen tá vol ság ból meg mon da ni…

A kö zelmúlt egyik leg si ke re sebb pe rui film je va lós tör té ne ten ala pul: va la hol az An dok 
hegy lán cai kö zött egy ka to na tiszt el akar tus sol ni egy ki sebb fe gyel mi vét sé get. Azt a meg
ol dást vá laszt ja, hogy antiterrorista kü lö nít mé nyé vel el fo gat min den kör nyék be li ta nút, az az 
az egész fa lu kö zös sé get, egy bá nyá ba te re li őket, és a bá nyát rá juk rob bant ja.

Anamelva ti zen négy év vel ez előtt ér ke zett Ma gya ror szág ra. Ösz tön dí ját egy kor a Pe rui 
Kom mu nis ta Pár ton ke resz tül kap ta meg. Pe ru ban az ő csa lád já nál töl töt tem né hány na pot: 
rop pant ked ves, ős ho nos szár ma zá sú, li mai csa lád. So kat me sél tek a ré gi idők ről, ami kor az 
ut cán még egy mást is csak ál né ven szó lí tot ták, röp la po kat osz to gat tak, és kü lön bö ző ak ci ó
kat ké szí tet tek elő, amíg csak a mi rend szer vál tá sunk ki nem húz ta a lá buk alól az ide o ló giai 
ta lajt. Nem ér tik, mi ért for dí tot tunk há tat an nak, ami ért ők az il le ga li tás ban küz döt tek.

Ecu a dor ban és Bo lí vi á ban vég be ment a nagy for du lat: a ko ráb bi bal ol da li (tegyük hoz
zá: jó részt ér tel mi sé gi) ter ro ris ta moz gal ma kat föl vál tot ták az ős ho nos pa rasz ti la kos ság 
ér de keinek képviseletét föl vál la ló tö meg moz gal mak. Cél juk már nem a ha ta lom át vé tel 
ki kény sze rí té se, ha nem az, hogy le gá lis vá lasz tá so kon sze rez zék meg a ha tal mat. Carlos 
Ivan Degregori mind ezek ről az an dok be li ci vil moz gal mak ról nyújt át fo gó is mer te tést. 
Ki in du ló pont ja a nyolc va nas évek vé ge: mi ért van az, hogy míg Ecu a dor ban és Bo lí vi á ban 
a tár sa dal mikul tu rá lis el len té tek alap ve tő en et ni kai kön töst öl töt tek, ad dig Pe ru bel po li ti
kai éle té re a Fé nyes Ös vény, a Tupac Amaru és más ra di ká lis mar xis ta for ra dal mi irány za
tok nyom ták rá a bé lye gü ket?

A ke leteu ró pai ol va só va ló szí nű leg kész a vá lasszal: azért, mert tény le ge sen et ni kai 
prob lé mák ról van szó, csak ép pen Pe ru ban eze ket az in du la to kat a jól ki épült „for ra dal mi 
moz gal mak” tud ták be csa tor náz ni a het ve nes évek ben. A szer ző azon ban más, szá munk ra 
né mi képp meg hök ken tő ma gya rá zat tal szol gál, amely ben szó esik az et ni kai iden ti tás meg
vál to zá sá ról, a tár sa dal mi ré teg ző dés ről, a tár sa dal mi moz gal mak (ci vil szfé ra) bel ső mű kö
dé si lo gi ká já ról, a kul tu rá lis új ra ter me lés ről és a po li ti ka ter mé sze té ről. Egy biz tos: ahol 
har cok dúl tak, mind ig az ős ho nos kö zös sé gek szen ved tek a leg töb bet.

a kö zép osz Tály

Mit ke res Chi le eb ben a vá lo ga tás ban? – kér dez he ti jog gal az ol va só, ha vé gig ol vas ta az 
ős ho no sak ról és még ős ho no sab bak ról szó ló fej te ge té se ket.

A ha gyo má nyos el kép ze lés sze rint DélAm eri ka fe hér, mesz tic és in di án öve ze tek re 
oszt ha tó, ahol a fe hér öve ze tek (Ar gen tí na, Uru guay, Chi le, DélBra zí lia) leg alább annyi ra 
kü lön böz nek az in di án tól (né mi egy sze rű sí tés sel az ős er dő és az An dok vi dé ke), il let ve a 
mesz tic től (Ko lum bia, Ve ne zu e la és ál ta lá ban a ten ger part ok), mint mind ezek együtt az észa
ki Nagy Test vér től. Mint min den egy sze rű sí tés, ter mé sze te sen ez a szte re o tí pia is se gít 
egy faj ta ké pet al kot ni a vizs gált ré gi ó ról, vi szont el kö ve ti azt a hi bát, hogy ke vés kö zös 
vo nást mu ta tó ré gi ó kat is egy ka lap alá vesz, mint pél dá ul az ős er dő és az An dok, a va dász
tár sa dal mak és a föld mű ve lők vi lá ga,10 ame lyek nek tör té ne lem előt ti, ál lí tó la gos kap cso la
ta i ról csak a na gyon fi nom ér zé kű ku ta tók mer nek sej te ni va la mit, bi zo nyos mí to szok 
bi zony ta lan mo tí vum tá ra alap ján.

Ha son ló egy sze rű sí tés Chi lét a „fe hér or szá gok” kö zött tár gyal ni. DélChi le egé szen a 18. 
szá zad vé gé ig az araukán törzs szö vet ség te rü le te volt. Az An dok ban ez a vi dék állt el len a 
leg to vább a spa nyo lok nak. A ma gát pegucsének ne ve ző ős ho nos nép ma is Chi le je len tős ki  



11 Még Ar gen tí ná ban is van egy te rü let, a Bo lí vi á hoz és Chi lé hez kö ze li Jujuy és Tucumán tar to má nyok, ahol 
je len tős ős ho nos né pes ség élt és él. Ez a te rü let szin tén az In ka Bi ro dalo m nak volt a ré sze, az ős ho nos ok fő leg 
kecsua föld mű ve sek.

12 Adler Lomnitz ma már klasszi kus nak szá mí tó chi lei tár sa da lom ku ta tó, aki mind ame ri kai ta nul má nyai, mind 
ké sőb bi te vé keny sé ge ré vén sok szál lal kö tő dik a tár sa da lom ku ta tás nem zet kö zi él vo na lá hoz. Mun kás sá ga 
na gyon ne he zen so rol ha tó ka te gó ri ák ba: há ló zat elem zés sel fog lal ko zik, de nem Granovetter alap ján, és a mód
szer tant csu pán ar ra hasz nál ja, hogy olyan szo ci o ló gi ai kér dé se ket vizs gál jon, ame lyek ne ki mint ant ro po ló
gus nak, nem ké pe zik szak te rü let ét. Ér dek lő dé se olyan tá vo li, eg zo ti kus nak tar tott vi dé kek re is el ve zet te, mint 
a me xi kói fenn sík félsivatagainak zsúfolt kül vá ro sai, az (on nan néz ve) tá vo li Bu da pest, Grú zia vagy éppen 
Chi le in di á nok lak ta öve ze tei (Adler Lomnitz 1994).

13 A tér kép váz la tot (Espinosa Soriano 1990) alap ján ké szí tet tük.
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sebb sé ge, lé lek szá ma ta lán az egy mil li ót is el éri. Chi le csak vi szony lag ké sőn, a múlt szá zad 
utol só ne gye dé ben egész ült ki azok kal a te rü le tek kel, ame lyek vi szont tör té nel mi leg a Pe rui 
Al ki rály ság hoz, azt meg elő ző en pe dig Tawantinszujuhoz, az In ka Bi ro da lom hoz tar toz tak, 
és mint ilye nek, je len tős kecsua és ajmara ős ho nos né pes ség gel ren del kez tek. Az, hogy Chi
le ma la ko sai több sé gét te kint ve va ló ban fe hér or szág, az sok kal in kább kö szön he tő a szá
zad for du ló tól az öt ve nes éve kig tar tó eu ró pai be ván dor lás nak (amely per sze, ha ki sebb 
mér ték ben is, de a töb bi an dok be li or szá got is érin tet te). A hely zet te hát egé szen más, mint 
pél dá ul az ar gen tin pam pá kon, ahol az ős la kos sá got Roca tá bor nok had já ra ta so rán ki ir tot ták, 
sza bad dá té ve az utat a te le pes cow bo yok he lyi vál to za ta, a gauchók és a vaquerók előtt.11

Chi le nem ati pi kus an dok be li or szág, ha nem az egyet len az an dok be li ek kö zül, amely nek 
si ke rült vég hez vin ni a kö zép osz tá lyo so dás ként el kép zelt meszticizálódás száz öt ven éves 
prog ram ját. Larissa Adler Lomnitz en nek a chi lei vá rosi kö zép osz tály nak a le írá sá ra vál lal
ko zik a tő le meg szo kott egyé ni mód szer rel és hosszabb te o re ti kus hi vat ko zá sok kal (egye bek 
közt) Polányira, Sahlinsre, Gouldnerre, Bohannanra és Blaura (Adler Lomnitz 1994).12 A 
kö zép osz tály ki épü lé sét (ki épí té sét) konst ruk ti vis ta ala pok ról tör té ne ti fo lya mat nak te kin ti. 
Le ír ja, mi ként ala kult ki az a vá rosi la kos ság, amely nem pa lo tá ban la kott, ha nem ház ban, és 
nem tar tot ta szé gyen nek a mun ká val va ló pénz ke re se tet; mi ként si ke rült anya gi ala pot ad ni 
a kö zép osz tály nak 1883ban a sa lét rom vi dék el fog la lá sá val és szá muk ra ked ve ző pri va ti zá
ci ó já val; ho gyan erő sí tet ték meg a kö zép osz tály so ra it és a ki fe hé re dés ten den ci á ját az 
or szág ba csá bí tott eu ró pa i ak kal, és ho gyan ke rül ték el a kö zép osz tá lyo so dás ra ke vés sé haj
la mos ázsi ai be ván dor lók tö me ge it; vé gül pe dig, hogy mi ként si ke rült meg men te ni a kö zép
osz tályt mind a gaz da sá gi vál ság okoz ta (tör vény sze rű nek tar tott) le süllye dés től, mind az 
arisz tok rá cia el len tá ma dá sá tól, mind pedig a pro le tár dik ta tú rá tól. Chi lei kö zép osz tály már 
van, mi köz ben a töb bi an dok be li or szág ban a kö zép osz tály még ép pen csak for má ló dik.

Mi en nek a középosztálybeliségnek a tar tal ma? A há ló zat elem zé sen ala pu ló ma gya rá zat 
sze rint a középosztálybeliség nem egy kép zelt ál la pot, nem is pusztán egy va lós tár sa dal mi 
hely zet, ha nem hoz zá fé rés bi zo nyos jel le gű tár sa dal mi kap cso la tok hoz és a fö löt tük va ló 
ren del ke zés. A válogatásunkban közölt tanulmány ezt a sa já to san kö zép osz tály be li há ló za
tot igye kszik mi nél ala po sab ban föl tár ni: mi lyen jel le gű kap cso la tok al kot ják, mi lyenfajta 
szol gál ta tá sok ve he tők igény be, hol hú zód nak e kap cso lat rend sze rek (há lók) ha tá rai. A 
ta nul mány meg ér té sét szem lé le tes áb rák te szik könnyeb bé (vagy ne he zeb bé).

A cikk meg ál la pí tá sai nagy va ló szí nű ség gel ér vé nye sek a töb bi an dok be li or szág szé le
se dő kö zép osz tály ára is, és ha son ló ku ta tá sok ra ösz tö nöz het nek a mi tér sé günk ben is.

Föld raj zi és eTnodemográFiai úT mu Ta Tó

Két tér kép váz lat tal sze ret nénk se gí te ni a könnyebb el iga zo dást a kü lön bö ző et ni ku mok és 
föld raj zi ré gi ók kö zött. Az el ső13 Tawantinszuju, az In ka Bi ro da lom „köz úti tér ké pe”, a leg
fon to sabb in ka utak és vá ros ok fel tün te té sé vel. A tér kép a tör té nész Espinosa Soriano ví zió
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14 A ko ra be li el ne ve zést tük rö zi a leg el ső kecsua szó tár, a je zsu i ta González Holquín 1608ban meg je len tett mun
ká já nak a cí me: Egész Pe ru ál ta lá nos nyel vé nek szó tá ra (Holquín 1951).

15 A tér kép szer kesz té sé hez az alábbi tér ké pe ket hasz nál tuk föl: Albó 1993: 25, 28; Pueblos del Ecu a dor 1986: 3; 
de Vries 1988: 49, 73, 93, 115 és Knapp 1991: 63.

16 Az ős er dei nép cso port ok kal sem a vá lasz tott cik kek, sem a tér kép nem fog lal ko zik; a térképen ki zá ró lag a 
Napo men ti ős er dei kecsuákat sze re pel tet jük.
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ját tük rö zi a Bi ro da lom ról, amely sze rin te alap ve tő en kü lön bö zött az ó vi lá gi bi ro dal mak tól. 
Nem vol tak szom szé dos ál lam ala ku la tok, ép pen ezért nem vol tak or szág ha tár ok sem. Nem 
le het meg ál la pí ta ni, med dig ter jedt a Bi ro da lom, csak azt, hogy mer re ve zet tek a leg fon to
sabb út vo na lak, és hol épül tek olyan vá ros ok, ahol az élet ép pen úgy az in ka élet vi tel és 
szo kás rend sze rint zaj lott, mint a fő vá ros ban, Qosqóban (Cuzco).

A tér ké pen fel tün tet tük a mai or szág ha tá ro kat. Lát ha tó, hogy a Bi ro da lom alap ve tő en a 
Hegy vi dé ken (Sierra) és a Ten ger par ton (Costa) épült ki, a mai Ecu a dor, Pe ru, Bo lí via, 
ÉszakChi le és ÉszakAr gen tí na te rü le tén. Eze ken a te rü le te ken már a spa nyo lok meg ér ke
zé se előtt nagy lé lek szá mú föld mű ves né pes ség élt, ők ké pez ték a Bi ro da lom alatt va ló it. Az 
In kák a gyors kecsuásítás po li ti ká ját kö vet ték: en nek ke re té ben nép cso por to kat köl töz tet tek 
sok ezer ki lo mé ter re ere de ti la kó hely ük től, kecsua nyel ven ok tat tak, és ez volt a had se reg 
nyel ve is. „Pe ru ál ta lá nos nyel ve”14 a gyar ma ti kor ban is az ad mi niszt rá ció és a hit té rí tés 
leg fon to sabb mé di u ma ma radt. Azo kon a te rü le te ken, ame lyek re a Bi ro da lom ki ter jedt, ma 
is je len tős kecsua aj kú né pes sé get ta lá lunk. Becs lé sek sze rint a ki lenc ve nes évek ben az 
em lí tett öt or szág ban össze sen kö rül be lül 10–12 mil lió em ber be szél kecsuául.

A ko ráb ban nagy lé lek szá mú ős ho nos cso por tok kö zül az ajmara anya nyel vű ek szá mát 
a kü lön bö ző becs lé sek ma egy és há rom mil lió fő közöttire te szik. Az el ső sor ban Bo lí vi á ban 
élő ajmarák moz gal ma a ki lenc ve nes évek re je len tős po li ti kai té nye ző vé vált, szö vet sé gük 
még az or szá gos vá lasz tá so kon is si ke re ket köny vel he tett el. A más an dok be li nyel ve ken 
be szé lő nép cso port ok (uru, pukina, tszacsila, chachi és má sok) csak nyel vi szi get ként él nek 
to vább, né hány ezer, eset leg né hány tíz ezer fő re te he tő a szá muk.

A má so dik tér kép15 a kü lön bö ző hegy vi dé ki és ten ger par ti et ni kai cso por tok, pon to sab ban 
a nyel vi cso por tok föld raj zi el he lyez ke dé sét mu tat ja be nap ja ink ban. Tá jé ko zó dá si pont ként 
el ső sor ban azok nak a vá ros ok nak és föld raj zi ré gi ók nak a ne vét tün tet tük föl, ame lyek a 
Replikában kö zölt tanulmányokban is sze re pel nek. A tér kép váz lat ból a ten ger par ti spa nyol 
aj kú és a hegy vi dé ki (spa nyol aj kú, kecsua, ajmara, pukina és uru) cso por tok el he lyez ke dé sét 
le het le ol vas ni.16 Igye kez tünk je lez ni, hogy a vá ros ok jel lem ző en nem kecsua aj kú ak, de ha 
azt akar nánk, hogy a tér kép tö ké le tes le gyen, az An dok majd va la mennyi vá ros át men te sí te ni 
kel le ne a sa tí ro zás alól. A tér ké pen nem tud tuk föl tün tet ni, hogy egyes te rü le te ken mek ko ra 
le het a kecsua és ajmara több ség vagy ki sebb ség ará nya (er ről ugya nis nem is áll nak ren del
ke zés re pon tos ada tok), így a sa tí ro zott te rü let in kább azt je len ti, hol ér vé nye sül még kecsua 
vagy ajmara be fo lyás, és hol nem. Nem tün tet tük fel a kul tu rá lis és fog lal ko zá si vagy nyel vi
di a lek tus be li kü lönb sé ge ket, pe dig eze ket mind a spa nyol, mind a kecsua kap csán sok nyel
vész és ant ro po ló gus fon tos nak tart ja. Váz la tunk tu laj don kép pen egy ke leteu ró pai szem lé le tű 
An doktér kép, amely az or szág ha tár okon át nyú ló nyel vinem ze ti sé gi össze tar to zást su gall ja, 
ho lott az ilyen össze tar to zástu dat még tá vol ról sem ál ta lá nos. Tu do má sunk sze rint a mi énk
hez ha son ló szem lé le tű tér kép váz lat még nem ké szült az An dok ról.
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