
Az uru ha gyo mány sze rint ôse ik vé re fe ke te volt,
mint a nap meg je le né se elôtt az ég bolt, és nem ful -
lad tak meg a víz ben. Az aymara (benn szü lött nép) te -

rem tés mí tosz sze rint ugyan is a nap fel ra gyo gá sa kor el pusz -
tul tak az em be rek, csak egy urupár ma radt élet ben, tô lük
szár maz nak a mai qhas-qut-suñi-urók. A töb bi em bert ek kor
gyúr ta Wirakocha is ten vö rös agyag ból, ezért vé rük vö rös,
mint az agyag.

Bé ke és el bu kás
A mí tosz sze rint az andoki né pek több ezer éven át bé ké ben él -
tek egy más sal, ez volt a nagy tawantinsuyo, egy olyan de mok -
ra ti kus lét- és ál lam for ma, amely ben az egyes né pek szo ros kap -
cso lat ban áll tak egy más sal, ki-ki élô he lyé nek meg fe le lô sze re pet
vál lalt a ha tal mas andoki kö zös ség, az úgy ne ve zett thaki pa la-
kul tú ra éle té ben, ter mé nye i ket egy más kö zött cse rél ték. A
tawantinsuyo el sô sza ka szá ban a kul tú ra köz pont ja tiwanaku
volt, majd an nak bu ká sa után – egy tíz éves át me ne ti idô sza kot
kö ve tô en – a köz pont át ke rült Cuzcóba.

A tawantinsuyóban az uruk töl töt ték be a ví zi szál lí tók sze re -
pét egy ví zi ten gely men tén, mely a titikaka-tótól a de sa -
guadero fo lyó, Poopó-tó, lauca fo lyó, Coipaisa-tó men tén a
Csen des-óce á nig tar tott. (ma a Coipaisa-tó elsivatagosodása mi -
att nincs már ví zi össze köt te tés a tó és a Csen des-óce án kö zött.)
Az uruk éle tü ket a ví zen töl töt ték, meg ál lás nél kül úton vol tak
to toranádból épí tett ha jó i kon, ame lye ket egy ben la kó szi ge tek -
ként is hasz nál tak, és úgy bo nyo lí tot ták a né pek köz ti ter mék -

cse rét a ke res ke del mi
cso mó pon t ok ban, az
úgy ne ve zett tam pókban.

ez az el mé let má ig is
me gáll ja a he lyét, nat   -
han Wachtel fran cia ant -
ro po ló gus ku ta tá sai so -
rán a Csen des-óce án chi lei
part ja i tól egé szen me xi -
kó ig ta lált ma gu kat uru nak
val ló nép cso por to kat. eze -
ket ké sôbb Manuel Ro jas
Bo yan el té rô élet mód juk,
szo ká sa ik mi att nem ítél te
a ví zi ten gely egy más sal
sok ha son ló sá got mu ta tó

uru jai val azo nos ere de tûek, ezért ku ta tá sa it utób bi ak te le pü -
lé se i re szû kí tet te.

A spa nyol hó dí tást és a kolonializációt kö ve tô en a ta wan tin -
suyo össze om lott, a hó dí tók az ôs la ko so kat rab szol ga sor ba
süllyesz tet ték. A qhas-qut-suñi-urokat erô szak kal le te le pí tet ték,
és adót kö ve tel tek tô lük. Ha lá szó, va dá szó, to jás gyûj tô nép ként
nem vol tak haj lan dók (sem ké pe sek) vál toz tat ni élet mód ju kon
és át tér ni a föld mû ve lés re. A klasszi kus, az uru név ere de tét ma -
gya rá zó el mé let sze rint a spa nyo lok ek kor ra gasz tot ták rá juk az
huraño (össze fér he tet len, kel le met len) ne vet, ami az év szá zad ok
so rán uruvá rö vi dült.
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1.
rész

má ig meg ôr zött ôsi élet mód juk mi att ôk Bo lí via leg sze gé -
nyebb né pe. Az ál lam nem is me ri el ezt az élet for mát, az uruk -
nak több nyi re csak hasz ná la ti jo guk van a ter mé szet vé del mi te -
rü let nek szá mí tó vi zek re, pe dig ter mé sze ti kin cse i nek ki ak ná zá -
sá ból tart ják fenn ma gu kat, az az orv ha lá sza tot és 
-vadászatot foly tat nak. Az ál lam nak a prob lé mák ke ze lé sé re
nincs ki épí tett in téz mény rend sze re, ezért az uruk ki sebb bün te -
té sek kel meg ússzák a fo lya ma tos va dor zást és (mi vel zsák má -
nyuk kal ke res ked nek is) az or gaz da sá got. mind emel lett a ter mé -
szet vé del mi tör vé nyek olyan ma dár fa jo kat nyil vá ní tot tak vé det -
té, ame lyek re év ez re dek óta va dász nak táp lál ko zá si vagy ri tu á lis
cé lok ból, így el pusz tí tá su kért ma már bör tön jár. nem cso da,
hogy több qhas-qut-suñi ült már bör tön ben.

A má sik fon tos prob lé ma kul tú rá juk tö re de zett sé ge. A ví zi
ten gely kü lön bö zô pont ja in szét szórt és el szi ge telt uru cso por -
tok ere de ti kul tú rá juk nak csu pán egy-egy da rab ká ját tud ták
meg ôriz ni az idôk fo lya mán. ezek összes sé gé bôl, il let ve a kor -
társ mí to szok ból re konst ru ál ta az el múlt hat év ben manuel
Rojas Boyan az uruk ôsi kul tú rá já nak ké pét.

négy, alap ja i ban uru-, bár rész ben az aymara-kultúrával
asszi mi lá ló dott kö zös sé get ta lált manuel Rojas: a bo lí vi ai
desaguadero fo lyó men ti iruhitokat, a poopó-tavi muratókat és
a Coipaisa-régióban élô chipayákat, va la mint a pe rui chul -
luñikat. ezek a cso por tok 2004 feb ru ár já ig sem mi fé le kap -
cso lat ban nem áll tak egy más sal, ami kul tu rá li san még is kö zös
ben nük, az a ha lá szó, va dá szó, gyûj tö ge tô élet mód; a
totoranád [schoenoplectus totora] szé les kö rû fel hasz ná lá sa –

Él e t É s tu d o m á n y n 2005/13 n 405

Az andoki qhas-qut-suñi-uro (ta vak-vi zek né pe,

uchhumataqu), az az uru né pet a leg ré geb bi, mint egy 16 000

éves nép ként tart ják szá mon. Az uruk ha gyo má nyuk sze rint

az An dok ban él tek már a Nap meg je le né se elôtt, s a leg ôsibb

nyel vet, az uchhu mataqut be szél ték. Manuel Rojas Boyan

bo lí vi ai ant ro po ló gus 2004 ja nu ár já tól cikk so ro za tunk szer -

zô i vel igye ke zett meg szer vez ni az el szi ge tel ten élô uru 

né pek ta lál ko zá sát egy más sal és a „világgal”.
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zi ma da rak ra va dász nak. A desaguadero hí ná ros-mo csa ras
part men ti ré szé re evez nek, vagy hosszú bo tok kal tol ják
ma gu kat az alj za ton, majd csúz li ból ki lôtt agyag go lyók kal
ej tik el a zsák mányt.

Öl tö zé kük a chulluñikhoz ha son ló: a fér fi ak a kí nai pi ac
ter mé ke it hord ják. manuel Rojas ha tá sá ra a fon to sabb ese -
mé nye ken most már fel ve szik a ha gyo má nyos irát és a ti pi -
ku san iruhitói, szí ne zet len, lá ma szôr bôl ké szült fül vé dôs
sap kát; a nôk vi se le te az aymarákéval azo nos.

A muratók a Poopó-tó part ján él nek el szi ge tel ten öt fa lu ban.
te rep já ró val is mint egy 12 óra alatt ér he tôk el a leg kö ze leb bi vá -
ros ból, oruróból, busz pe dig csak he ten te egy szer jár fe lé jük.
Hely ze tük sa já tos, ugyan is nin cse nek sa ját köz igaz ga tá si te rü le -
te ik és jo ga ik. Ko ráb ban a ta von él tek úszó szi ge te i ken, ak kor
víz hasz ná la ti jo guk volt, de a Poopó vissza hú zó dott, ek kor az
orurói szo ci á lis Hit köz ség vá sá rol ta meg szá muk ra az el tûnt
víz te rü le tük alat ti föld te rü le tet.

A ví zi ma da rak el ej té sé re má ig a liu liút (a há rom ágú,
ágan ként egy-egy ne he zék kel el lá tott, funk ci ó já ban leg in -
kább lasszó hoz ha son lí tó kö tél da ra bot) hasz nál ják, és öl tö -
zé kük, az ira öve ként is ezt vi se lik. 

A chipaya uruk a má ra el si va ta go so dott Coipaisa-tó víz -
gyûj tô te rü le tén él nek. te le pü lé se ik mint egy 1300 lel ket
szám lál nak. A tá vol sá gok ból adó dó el szi ge telt ség rá juk is jel -
lem zô, bár igen ér de kes mó don: már van te le fon vo na luk sür -
gôs ese tek re, vi szont az ára mot még ge ne rá tor ral ál lít ják elô.
A gye re kek hat osz tá lyos ál ta lá nos is ko lá ban há rom nyel ven
ta nul nak: a spa nyol és az aymara elôtt anya nyelv ük ként sa já -
tít ják el (az uru cso por tok kö zül egye dül ôk) ôsi nyel vü ket, az
ucc hu mataqut.

A kör nye zet vé del mi tör vé nyek ôket érin tik a leg hát rá nyo -
sab ban, ugyan is az ál ta luk év ez re dek óta va dá szott chi lei fla -
min gót [Fla men co chi leno] vé det té nyil vá ní tot ták, el ej té sü kért
bör tön jár. Ha gyo má nyos mó don va  dász nak: a fo lyó fö lé ki hú -
zott, kö tél re ló ga tott csú szó hu rok ba re pü lés köz ben be le akad
a fla min gó, majd a hu rok rá fe szül a nya ká ra. A töb bi ma da -
rat liu liúval va dásszák. 

la kó há za ik az au ten ti kus putucók, az az ke rek há zak,
ame lye ket vá lyog tég lák ból és/vagy a ke mény, sós si va ta gi
ta laj ból ki emelt tég lák ból épí te nek két fé le kép pen: vagy pa -
ra bo la sze rû re csú cso sít ják te tô nél kül, vagy ki szá rí tott
totorakötegekbôl te tô szer ke ze tet épí te nek, azt be fe dik
ichuval, majd ichuból font kö te lek bôl há lót te rí te nek rá, s
ez rög zí ti a te tôt. A totorából vagy fá ból ké szült, jobb szi -
ge te lés ér de ké ben dup la fal lal épí tett putucónak nincs ab la -
ka. de van nak az aymaráktól át vett, szög le tes, szin tén
ichuval fe dett la kó há za ik is.

Öl tö ze tük a leg ke vés bé asszi mi lá ló dott az aymarákéval: a fér -
fi ak vé kony, fe ke te csí kos ponc hót és – ma már rit káb ban – zsák -
nad rá got hor da nak szí ne zet len, ne mez sze rû anyag ból ké szült
ka lap pal – ame lyet ün ne pe ken fla min gó tol lal dí szí te nek – vagy
há rom szög le tû, fül vé dôs, csú csos, ne mez sze rû sap ká val. de re -
ku kat szö vet öv vel kö tik át. A nôk hosszú, fe ke te zsák ru hát hor -
da nak, alat ta buggyos uj jú ing gel, fe jük re négy szög le tû, fe ke te
szö vet ken dôt te rí te nek, ha ju kat pe dig – a töb bi andoki nép cso -
port nôi haj vi se le té tôl el té rô en – ap ró tin csek be fon ják, és hagy -
ják sza ba don lóg ni.

Hajdu zsanett,lassú istván,zalai Botond
(www.saapnfo.org)

(Kö vet ke zik: A Pánandoki uru ta lál ko zó)

tán co sok szé les, be lül tá gas öl tö ze tét ere dez te tik az uruk
hord ha tó vad le sé bôl. 

A chulluñi nôk, akár csak az aymarák, térd alá érô szok -
nyát hor da nak és ke mény ka la pot; a fi úk fe ke te nad rá got és
fe hér – a ma gyar pa raszt ing hez ha son ló – in get vi sel nek
fe ke te mel lénnyel; a fér fi ak szin tén, bár a szá raz föld del va -
ló kap cso la tuk ré vén so kuk öl tö zé ke a ha zai kí nai pi ac
igény te len da rab ja i ra em lé kez tet. mind eh hez szí nes, fül vé -
dôs, aymara sap kát hor da nak.

iruhitók, muratók és chipayák

A pe rui ha tár kö ze lé ben, a
de saguadero fo lyó men tén,
asz fal to zott út tól 10-15 ki lo mé -
ter nyi re ta lál ha tó a negy ven
csa lá dot, mint egy száz öt ven fôt
szám lá ló uru te le pü lés, Iruhito
(ma gya rul fû ha tár). Az
iruhitókat érin tik a leg kö ze -
lebb rôl a víz te rü le tek hasz ná la ti
jo gát il le tô prob lé mák. mi vel
Bo lí via nem is me ri el élet mód -
ju kat, pén zük vi szont nincs a
ha lász en ge dé lyek ki vál tá sá -
hoz, a te le pü lé sü ket kör nye zô
vi zek ben il le gá li san ha lász nak, a
qara chi  kat az tán a fô vá ros pi a -
ca in árul ják. ám nem jó ke res -
ke dôk, ára ik ala cso nyak, mi vel

mi ha ma rabb túl akar nak es ni a na pi ro bo ton. emi att a kör -
nyék be li te le pü lé sek aymara la kói nem ked ve lik a „hal sza gú
hal evô ket”. Az éhe zés tôl va ló já ban az Alt (Autoridad lago
titikaka) men ti meg ôket. Az Alt a ví zi ten gely fo lyó it, ta va it
fel ügye li, a sza bá lyo zá si mun ká la tok hoz pe dig el sô sor ban uru
mun ka erôt hasz nál, így a desaguadero kot rá sát iruhitókkal vé -
gez te ti.

A te le pü lé sen ál ta lá nos is ko la mû kö dik, egyet len ta nár ok tat ja
a gye re ke ket aymara és spa nyol nyel ven egyet len osz tály te rem -
ben. ta nul má nya i kat a kö ze li Corpában foly tat hat ják, ahol kö -
zép is ko la és egye tem is mû kö dik, bár an nak szín vo na la egy ma -
gyar or szá gi szak kö zép is ko lá é hoz ha son ló. Corpa kö zel sé ge el le -
né re ke vés uru ta nul to vább, a cél tu da to sab bak na gyobb ke re set
re mé nyé ben in kább mun kát vál lal nak (pél dá ul fa vá gó ként Bo -
lí via tró pu si esô er de i ben).

la kó há za ik vá lyog tég lák ból ké szül nek, több nyi re va ko -
lat la nok, a vi zet ensZ-tá mo ga tás se gít sé gé vel te le pí tett
ku tak ból ve szik. Há zi ál la ta ik (lá ma, mar ha, csir ke, ese ten -
ként nyúl) a fa lu ban kó szál nak. Fô táp lá lé ku kon, a
qarachin és chuñón kí vül to já so kat gyûj tö get nek, il let ve ví -

egyet len va lós ér té kük (ezt is rend kí vül ne he zen har col ták ki
ma guk nak). tö rek vô uru cso port ként igye kez nek min dent
meg ten ni a fej lô dés ér de ké ben: az uru te le pü lé sek kö zül a
chulluñi szi ge te ken a leg ma ga sabb az ok ta tás szín vo na la, a spa -
nyol és ay mara mel lett an gol nyel vet is ta nul nak a gye re kek, aki -
ket ti zen négy éves ko ru kig Punóból ki he lye zett ta ná rok ok tat -
nak, majd kö zép is ko lá i kat Pu   nó ban vég zik.

A szo ci á lis se gély bôl lét re ho zott is ko la épü le tei és a kór ház
bá dog ból vagy fá ból ké szül t, vi szont la kó há za i kat, kö -
zös sé gi épü  le te i ket toto rából eme lik, és ap ró to to -
raszigeteket épí  te nek há zi ál la ta ik szá má ra (disz  nó, csir ke,
vá gott szár nyú ví zi ma da rak stb.) is. Az uruk el sô la kó szi -
ge te i ket to to rahajók össze kö tö zé sé vel hoz ták lét re, ame -
lyek fe lü le tét szá raz totorával tet ték egyen le tes sé. ma a ki szá rí -
tott nád ból balsákat (ez to to rahajót is je lent), nád kö te ge ket kö -
töz nek össze kö tél lel, ame lyek a szi ge tek mint egy 1 mé ter ma -
gas alap ját ad ják. er re szá raz ná dat te rí te nek szét, ame lyet
szük ség ese tén nád fo nat tal erô sí te nek meg. A totoranád az
uruk egyet len kul ti vált nö vé nye, amit gya kor la ti lag min den re
hasz nál nak. szén hid rát ok ban gaz dag, édes szá rát eszik, ma gas
fo lya dék tar tal ma olt ja a szom jú sá got, va la mint te át is ké szí te -
nek be lô le. el mon dá suk sze rint a totora ve se tisz tí tó, és gyó gyít -
ja a ko le rát, ha mu ja pe dig elô se gí ti a se bek he ge se dé sét. má ra
egyik meg él he té si for rá suk ká vált a szá raz nád ból el adás ra ké -
szí tett meg annyi nép mû vé sze ti ter mék. Vi szont egy re ke ve sebb
a totora a titikaka-tó ne héz fém-szennye zett sé ge és a toto ra dí -
szek irán ti nö vek vô ke res let mi att. A víz fel szín hez ké pest egy -
re mé lyeb ben és egy re gyak rab ban vág ják, ezért fo lya ma tos új -
ra te le pí tést igé nyel.

Az uruk öl töz kö dé sé re ke vés sé jel lem zô a nép vi se let, amely nek
ôsi for má ja loqhúból (fel te he tô en egy mo szat tí pus, mely nek ma is
ugyan ez a ne ve) ké szült, mos tan ra ez totoraruhára vál to zott. Az
uruk ál ta lá ban lá ma szôr bôl szôtt zsák ru hát, irát vi sel nek. né me -
lyek sze rint az Oruróban min den év feb ru ár já ban meg ren de zett,
hí res bo lí vi ai kar ne vál né hány öl tö ze te az uruk ko rai
totoraviseletére ve zet he tô vissza. A qhas-qut-suñi-urok va dá -
szat hoz ele in te vad  lest épí tet tek ma guk kö ré totorából, a ké -
sôb bi ek ben ez ala kult át hord ha tó les sé. Az oru rói mo re nada-

ez egye dül ál ló az An dok ban –; a ki zá ró lag rá juk jel lem zô ha -
lá sza ti és va dá sza ti esz kö zök hasz ná la ta és azok el ké szí té si
mód ja; va la mint az orá lis kultúremlékek.

A chulluñik 
Az egyet len uru cso port, me lyet má ig sem si ke rült föld höz köt -
ni: a pe rui chulluñi qhas-qut-suñi-urok. A nyolc va nas évek vé gé -
ig a titikaka kö ze pén le beg tek az ak kor még akár egy fut ball -
pá lya mé re tét is meg ha la dó nád szi ge tek, ame lye ken – oda hor -

dott ta la jon – bur go nya -
ter mesz tés is folyt. 1986-
ban a leg na gyobb szi get,
a to ra to ra ket té tö ré se
után a pe rui ha tó ság
part kö zel be von tat ta a
ti zen hat szi ge tet a raj tuk
élô mint egy 200 csa lád -
dal együtt. ezen kí vül
Pu no kö ze lé ben, Chul -
lu ñi te le pü lé sen – innen
ered mai ne vük – kap -
tak fe jen ként 1-1 hek tár
föl det, amit – bár ala -
csony ha té kony ság gal –
ma is mû vel nek. A ki -
lenc ve nes évek vé gé ig
ak náz ta ki Puno a chul -
luñik ad ta ide gen for -
gal mi le he tô sé ge ket,
majd az uruk ke zük be
vet ték te le pü lé sük köz -
igaz ga tá sát, át ala kí tot ták
a tu riz mus szer ke ze tét, és
je len leg a tu riz mus ból
szár ma zó hasz not a
chulluñi kö zös ség fö lö -
zi le. egy agi lis chul  luñi,
Juan Coila lét re hoz ta
sa ját uta zá si iro dá ját
Pu nó ban, amely a tu ris -
tá kat a chulluñi kö zös -
ség vá sá rol ta mo to ros

bár ká kon a szi ge tek re szál lít ja. A szi ge tek re lá to ga tók nak
fi zet ni ük kell a kö zös ség nek, igaz, csu pán 1 dol lárt. Az el -
múlt há rom év ben a szi ge tek re lá to ga tók szá ma több mint
száz ezer re ug rott, emi att a chulluñik élet rit mu sa meg vál to -
zott: a dél elôt ti ha lá sza to kat kö    ve tô en a sem mit te vés he lyett
ap ró totoradí sze ket, szö ve te ket ké szí te nek, és eze ket árul ják a
tu ris ták nak. Ke nu mé re tû, hét köz na pi hasz ná lat ra szánt balsáik,
az az toto ra tu ta jaik mel lett ha tal mas, 20-25 sze mé lyes balsákat
hasz nál nak sé ta ha józ ta tás ra. 

Fô éte lük to vább ra is az eny hén nyers, bon tat la nul fôtt vagy
sült qarachi (az orestias albus hal) és a chuño (ap ró szá rí tott
krump li). Ap ró ha lak ki fo gá sá ra al kal mas, ki se lej te zett ja pán
ha lász há lók kal ha lász nak, ame lye ket a ja pá nok rend kí vül
ked vez mé nyes áron ad nak el dél-Ame ri ka sze gé nyebb or szá -
ga i nak.

Chulluñi kö ze lé ben ta lál ha tó egy va ló di szi get, a Faroa-sziget
(ôk Ör dög szi get nek ne ve zik), mely a titikaka nem ze ti Park
nyu ga ti ré szé nek egyet len ma dár ta ni meg fi gye lô he lye, il let ve
bo ta ni kus kert je. A szi get a chulluñik te rü le tén van, ezért jo guk
van ha lász ni és va dász ni ben ne. Ôsi kul tú rá ju kon kí vül ez az
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