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Shuar indiánok között Felső-Amazóniában

2001. augusztus 1—16. között harmadik és egyben legrövidebb utamon voltam
Dél-Amerikában. A kiindulópont, mint mindig, most is az ecuadori Upano folyó mentén
elterülő Macas városa volt. Ebben az évben nem vezetett ásatást dr. Stephen Rostáin francia
régész barátom, akivel már hónapokat töltöttem itt, az Upano kultúra indiánjainak
háromezer évvel ezelőtti telephelyeit kutatva-' így adódott az alkalom, hogy három magyar
barátom társaságában, alaposabban megismerkedhessek a shuar indiánok, e terület — Ecua-
dor Morona Santiago provinciájának — őslakóival.

Jól jött a macasi ismeretség, hamarosan találtunk vezetőt, aki 900 dollárért elvisz min-
ket a Morona folyóhoz, át a perui határon Shuar Centerbe, San Jüan faluba. Macasból délre
indultunk a zötyögős hegyvidéki cuencai úton. Santiago de Mendeznél fordultunk keletre,
Amazónia felé. Késő este érkeztünk Santiagoba, az utolsó ecuadori katonai állomásra, ahol
másnap nagy ráérősen kiadták a határ átlépéséhez szükséges engedélyeket. A hatalmas For-
dot hátrahagytuk Puerto Moronában, és vezetőnk Pedro egy kenussal alkudott meg a további

útra. A hatalmas motoros kenu
gyorsan szelte a Morona folyó
hullámait. Gyerekkori, tiszai
emlékek törtek rám, amiből

•-r""* . j f l H H I csak a vízbe dőlt fákon süt-
kérező teknősök riasztottak fel.
A határőr állomásokon gondo-
san átvizsgálták papírjainkat,
miközben a ráérő katonák
kíváncsian bámulták a negyven
fokos melegben izzadó grin-
gókat. Kétórai út után kenunk a
magas parthoz közeledett. A
motor hangja a partra csalogatta

A San Juan-i shuar falu Peruban a kíváncsi gyerekeket. Felnőt-
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tek nem voltak közöttük. Talán büsz-
kébbek, talán lustábbak ennél. Háti-
zsákjaink súlyától izzadva, lihegve ka-
paszkodtunk fel a magas parton a
faluba. Pedro eltűnt, a főnökkel, Gui-
doval alkudott. Mi kényelmetlenül fe-
szengtünk a bámész gyerekszemek
kereszttüzében.

San Jüan nagy falu. Csaknem há-
romszázan lakják. Magas cölöpökön
állnak házai, az esetleges nagy áradá-
soktól védendőén. Tetejük vékony er-
dei, mocsárbéli levelekkel borított. Egy
ilyen ház szellős bambuszszobájában
kaptunk szállást. A falu előkelőségei
tették tiszteletüket nálunk. Székeket,
asztalt hoztak. A bambuszpadló vesze-
delmesen ringott alattunk. Pedro bemu-
tatott bennünket, miközben mindenki
rágyújtott a magunkkal hozott cigaret-
tákból. A földön indián asszony kupor-
gott, nagy alumínium edényből por-
ciózva a yuccából erjesztett chichát.

Előkerültek a történetek az itt járt
kevés fehér emberről. Hónapokkal ez-
előtt járt erre egy német fiú és lány,
akik nem hallgattak a San Juaniakra, s
továbbmentek a folyón a perui őserdőben. Csak lefejezett testüket találták meg. Fejük shuar
szokásként valahol zanzaként (tsantsa), zsugorított fejként végezte. Hittük is meg nem is a
történetet, de mindenképpen megnyugtató volt, hogy házigazdáink az utolsó biztonságos
helyként mutatták be falujukat.

Az első vakarózásokkal töltött éber éjszaka után ismerkedtünk a faluval. A régi viselet-
nek már nyoma sincs. Nem láttunk egyet sem a színes, madártollas férfi fejdíszből, s
meztelenül is csak néhány fürdőző gyerek hancúrozott körülöttünk. Általánossá vált már a
hosszúnadrág, trikó és baseballsapka, és a mocsaras őserdőben praktikus gumicsizma.
Elszórva itt-ott megfigyelhető a közeli határállomásokról származó perui katonai ruházat
egy-egy darabja. A lakóházak azonban még a régi folyóparti tradíciók szerint épültek.
Lakószobáik zártak, de konyhájuk nyitott. Agyagedények helyett az olcsó alumíniumot
használják. A környező erdőben, akár többórai járásra is, a családok kis irtásokon ültet-
vényeket gondoznak, megtermelve a banánt, yuccát. A parazsat az asszonyok kis füstölgő
kosárkában viszik a faluból. A faluban tyúkok, sertések, kacsák keresik táplálékukat, meg-
osztozva a területen a sovány kutyákkal. A táplálkozás kiegészítéseként vadásznak,
halásznak, gyűjtögetnek a környező erdőkben. Az ócska, elöltöltős puska mellett általános

A szerző egy fiatal anakondával
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ma még a fúvócső használata. Hálós és acélhorgos halászatuk mellett mindennapos a szigo-
nyos halászat is.

San Jüan oktatási és egészségügyi központ. Az egészségügyi állomás és az iskola
téglából emelt épületeit nem kis büszkeséggel mutatták a helyiek. Házigazdánk, aki
átengedte nekünk szobáját, a falu tanítónője. Mezítlábas, viseltes ruhájú gyermekei minden
reggel tiszta ünneplő ruhájukba öltöztek, felhúzták fekete lakkcipőjüket és úgy mentek
iskolába, ahonnan kihallatszott a tanulók kórusban magolása. A kórház üres volt, a betegek
nem szívesen feküdtek be. A mosolygós szanitécek rendszeresen gyűjtötték a vérmintákat,
abban a távoli reményben, hogy azok valamikor elkerülnek vizsgálatra egy városi
laboratóriumba.

Igyekeztünk néhány néprajzi tárgyat begyűjteni. Vásárlási szándékunkra csak harmad-
nap került elő egy kőbalta, egy agyagedény töredék és egy régi fejdísz. Ide még nem tört be a
fehér ember mindent vásárlása kapcsán a csecsebecse-gyártás konjunktúrája. Három napba
került az is, hogy a környező levadászott erdőkből egy fiatal anakondát és két kis kajmánt
befogjanak. Nagy volt a csalódás, hogy az állatokat nem vásároltuk meg. Végül Pedro men-
tette meg a helyzetet, aki megvette a szerencsétlen jószágokat egy rozzant tukánnal és egy
teknőssel egyetemben.

Este titokzatos fények lobbantak a közösségi házban. A mécsesek fényénél gyülekezett
a falu apraja-nagyja. Tánc lesz, közölte Pedro rejtélyes arccal. A kör közepén fiatal fél-

meztelen fiú feküdt, szemmel
látható fájdalmak között. Társa,
a sámán, mellé kuporodott és
varázsigék mormolása között
egy vesszőnyalábbal, amit egy
varázsszerbe mártogatott, ütö-
gette a fájó testrészt. A szertar-
tás csúcspontján a beteg hasára
hajolt, s kiszívta onnan az ártó
szellemeket, a betegséget.
Guido mindezt fennhangon,
mint egy vásári kikiáltó, kom-
mentálta. A közönség diszk-
réten röhögött a gringóknak
rendezett színjátékon. Jóked-
vük ránk is átragadt, s széles
mosollyal élveztük tovább az
előadást. Egy férfi és egy nő

eljárta a szerelmesek táncát, amit monoton énekükkel kísértek. A műsor sajnos rövid volt,
mert Pedro smucigságában Guidónak csak tíz dollárt adott a tőlünk bekasszírozott
kilencszázból. Aludni tértünk, s irigykedve hallgattuk a falusiak jókedvű élcelődését, neve-
tését, aminek céltáblái valószínűleg mi voltunk.

Temploma, papja nem volt a falunak. Semmi sem utalt a közösség vallási életére. Nem
voltak a házakban sem szentképek és Cheguevara fotók, amelyeket ide vezető utunk során a

A shuar indián szertartás közben
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legnyomorúságosabb viskóban is megfigyelhettünk. Vajon él még az a rítus, amit nekünk
oly megható komolytalansággal eljátszottak? Vagy már a múlté, mint a megvásárolt kőbalta
és kerámia? Néhány nap alatt ezt lehetetlen volt eldönteni. Kis szeletét láttuk csak a shuar je-
lennek. Egy falut, ahol a múlt keveredik a huszonegyedik század fehér civilizációjával. Az
igazi, tradicionális shuar közösségek beljebb élnek a végtelen amazonasi esőerdőben, ahová
az a két német indult, s amely határáról mi most visszafordulunk.

Macast, Morona Santiago székhelyét, a ma már több ezer lakosú várost, a shuar
indiánok hajdani központját az ezerkilencszázötvenes évek végéről így jellemzi az utazó:
,M^cas a civilizáció előretolt állása, avagy—s ez így pontosabb—a primitív világ előőrse. A
településnek körülbelül nyolcszáz, szüntelenül éhes és lerongyolódott lakója van, aki nap
nap után foggal, körömmel küzd a létéért. A városnak egyetlen utcája van: a Fő utca, de az is
olyan hepehupás. hogy még gyalog vagy lovon is alig járható."2

A környék lakossága ma már főként spanyolokból, meszticekbői és a hegyvidékről ide
költözött quichua indiánokból áll. Az új honfoglalók szorítása elől a shuar indiánok néhány
évtized alatt délkeletre, az őserdő mélyére vándoroltak. A hódítás azonban nem volt mindig
ilyen sikeres. A shuarákra vonatkozó legrégebbi hírek a XV. századból valók. 1450 táján
Tupac Yupanqui inka hadat
indított a quituk királysága el-
len, s Azuay tartomány területén
leigázta a canari törzseket. A
velük szövetségben harcoló
shuarák azonban veretlenül
visszahúzódtak az őserdőbe.
Tupac fiának, Huayna Capac-
nak sem sikerült később őket
térdre kényszeríteni.

A XVI. század derekán a
spanyolok a Paute folyó mentén
megalapították Logronót, és az
Upano jobb partján, a shuai
terület szívében pedig Sevilla de
Orót, amely hamarosan huszon-
ötezer lakosú várossá nőtt. Az
indiánok egy ideig tűrték a spa-
nyolok erőszakoskodásait, 1599-ben azonban fellázadtak a gyűlölt hódítók ellen. A
kormányzó ugyanis III. Fülöp spanyol király koronázása alkalmából nagy aranykincset
akart összegyűjteni a shuaráktól, ajándékul az új uralkodónak. A Paute, Upano, Morona és
Santiago folyó menti törzsek Quiruba törzsfőnök vezetésével egyesültek és porig rombolták
Logronót és Sevilla de Orót. A lakosság háromnegyed részét kiirtották, az asszonyokat,
lányokat elhurcolták. Sevilla de Oro romjain nem települt újra a város, közelében létesült
később Macas, melynek lakosai a hagyomány szerint azoknak a leszármazottai, akik túlélték
a mészárlást.3

A focipálya tisztázása
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Azt, hogy hajdan Macas környéke, az örökké füstölgő Sangay vulkánnal a shuarák sze-
nt helye volt egy az 1950-es évek végén feljegyzett legenda is bizonyítja. Indiánok mesélték,
hogy a dzsungelben, a Sangay lábánál, egy arany teknősbékákkal díszített templom áll, ame-
lyet fehér ember szeme nem látott még. A hely tabu, így többet nem lehetett megtudni az
indiánoktól. 1956-ban egy kutató állítólag talált egy arany teknősbékát a környéken, így

azóta makacsul tarja magát a
"%>. ' i l lnHKK^eái hit: valahol létezik az ősi temp-

lom.4

A shuar indiánok a jivaro
nyelvcsaládba tartoznak az
achuar, huambisa, aguaruna,
huaorani, és shiviar indiánok-
kal együtt. Mára a jivaro elne-
vezést ritkán használják a hozzá
kötődő pejoratív értelmezés mi-
att, melyben a jivaro szó egyet
jelent a vaddal, kegyetlennel. A
jivarok jelenleg mintegy 30 000
négyzetkilométernyi területet
népesítenek be. A shuarok
körülbelül 73 000 főnyi közös-
sége az Upano, Yuapi, Morona
folyó környékén él, az Andoktól

keletre, a perui—ecuadori határ mindkét, őserdővel borított oldalán. A huambisák 5500
főnyi népessége Peruban él.

Az achuarok a shuar és huambisa területtől keletre eső határvidéket vették birtokba a
Pastaza folyó mentén. Számuk Ecuadorban 7000, Peruban 4500 főre tehető. Az aguarunák
45 000-es lélekszámú közössége ma már csak a perui Cenepa és Maranon folyó mentén
található meg.

Nyelvük szerfelett gazdag és fejlett, rendkívül szabatos és kifejező. Az igeragozásnak
csak egy fajtáját ismeri, nincsenek rendhagyó igéi, s nem tesz különbséget múlt és jelen idő
között. S bár a tárgyaknak rendszerint női és férfi lelkei vannak, ez nem hagy nyomot a
grammatikában.

AZ 194l-es perui—ecuadori háború előtt az achuar, shuar és huambisa indiánok szaba-
don járhattak egymáshoz. A felső-, és alsó shuarok kereskedtek egymással, férfiingeket
(fakéregből és gyapotból), fejdíszeket (tiwaz), gyöngysorokat, illetve fúvócső nyílmérget
(curare) cseréltek. A határvita 1820 óta tart, és nem tett rá pontot az 1941 -es Riói Egyezmény
sem, de az 1995-ös Declaracion de Itamaraty sem.

A jivaro háztartás átlagban egy férfiból, annak két feleségéből és ezek gyerekeiből áll.
A háztartások a törzsön belül függetlenek és önellátóak. A házak körülbelü 110x17 m

Úton az őserdei ültetvény felé
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alapterületüek, mind két végükön ajtóval. Egy-egy házat átlagban kilenc évig laknak, ennyi
idő után merül ki az őket ellátó környező őserdő.

A civilizációtól távoli jivarok nagy családi egységekben, rokonságukkal egy közösség-
ben élnek. Ellentétben San Jüannal, falvaik tulajdonképpen nincsenek, törzsek szerint, mint-
egy harmincfős csoportokban, a heának nevezett közös házakban laknak. A heák gyakran
igen nagy távolságra vannak egymástól, akár tíz kilométerre is, így minden közösség a maga
életét éli. A földön álló hea párhuzamosan futó oldalfalait két végén lekerekített falrész
zárja, amely szabálytalan tojásdad alaprajzot eredményez. A ház építésekor kihegyezett
fatörzseket mélyítenek a földbe, és azokat liánnal kötik össze. A karók mintegy három méter
magasra nyúlnak, s a mennyezet a tetőgerendából kiindulva, mindkét oldalra lejt. A tetőt
pálmalevelekkel fedik.

A nők ruhájukat redőkbe szedik, olyan formán, hogy az egyik válluk szabadon marad-
jon. Férfiak és nők egyaránt tukán tollból készült fülbevalót viselnek. A női viselet része az
alsó ajakba fúrt lyukban viselt
vékony pálcika.

A nemi szerepek szerint a
férfi a védelmező, a vadász,
halász és erdőirtó. A nő földet
művel, gyűjtöget, főz, chichát
készít, gyereket és állatokat ne-
vel. A házak kettős bejárata is
nemtől függő. A nő csak akkor
léphet be a férfiak ajtaján, ha
ételt szolgál fel. Az élet fenn-
tartásának fő forrásai: a vadá-
szat, halászat, földmüvelés és
gyűjtögetés. Termesztett növé-
nyeik: a manióka, fehérkuko-
rica, tök, édesburgonya, cukor-
nád, gyapot és néhány hallu-
cinogén növény. Bár tartanak
disznót, kacsát, csirkét, ezek
valamelyikét csak nagy vendégségek esetén vágják le. A manióka az étrend legjelentősebb
része, ebből készítik a chichát is. A gyökeret meghámozzák, megfőzik, és mikor megpuhul,
összezúzzák, majd az asszonyok megrágják, és egy edénybe köpik. Ötnapos erjedés után
fogyasztható a chicha, melyből több liter egy férfi átlagos napi adagja.

A jivaro férfiak vadászat közben csak egynapi járóföldet (körülbelül 13 km) cserkész-
nek be. Zsákmányuk főként anakonda, tukán, majom, pecari, armadillo. Fúvócsövet és
újabban ócska puskákat használnak. Halászatkor a horog és szigony mellett még ma is
általános a folyómérgezés. Különös csemegének számítanak a különböző rovarok, lárvák,
hangyák, szöcskék.7

Chichát tessék...
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Lánykéréskor a vőlegényt egy barátja kíséri el, aki a kölcsönös udvariassági ceremónia
után az apával megtárgyalja a részleteket. A leány közben a napi munkáját végzi, mint akit
nem érdekelnek az események. S a jivaro etikett szerint a házasulandó legény is közöm-
bösen viselkedik, így bizonyítva férfiasságát. Sikertelen egyezkedés, vagy más asszonyának
megkívánása után kerülhet sor a lányrablásra, amely a vérbosszú mellett legfőbb oka a
háborúskodásnak-8

A háborúságok következménye és gyakran oka is a fejvadászat és fejzsugorítás. A
győztes felvágja a megölt ellenség nyakbőrét, elválasztja a mellkastól, és mindjárt átvágja az
izmokat is. Ezután lándzsáját bedugja mélyen két nyakcsigolya közé, és egyetlen vágással
elválasztja a fejet a törzstől. A harcos ezután tarkóvágást csinál a nyaktól egészen a fejtetőig.
Majd visszahajtja a bőrt az agykoponyáról és gondosan leválasztja. Ezután a szemhéjakat

belülről növényi
rostokkal össze-
varrja. A szájat vé-
kony pálcikákkal
összetűzik és ros-
tokkal ezt is meg-
erősítik. Ezután a
főzés következik.
A vízhez egy kú-
szónövény levét
adják, amely meg-
akadályozza a haj
kihullását. A főzés
alatt különböző
méretű gömbölyű
köveket hevítenek
a tűzben. A fej
néhány órai főzés
után eredeti nagy-
ságának harmadá-
ra zsugorodik. Ez-
után hütik, és

összevarrják a nyaknyílást kivéve. Forró köveket dugnak a zanzába, s lóbálva belülről
kiégetik. A fellépő további zsugorodás miatt a köveket egyre kisebbre cserélik. Közben fo-
lyamatosan formálják, hogy minél jobban hasonlítson az áldozatra. Ezt száraz, forró homo-
kos kezelés követi, mely után elkötik a nyak nyílását és a fejtetőn szúrt lyukba akasztó zsine-
get fűznek.

A zanza elkészülését ünnep követi. A fejvadásznak mindenek előtt böjtölnie kell, ami
olykor hónapokig is eltarthat. A győztes ugyanis attól fél, hogy a megölt szelleme esetleg
éppen valamelyik állatba költözhetett, amelyet ő megeszik és ilyen módon a gonosz szellem
beleköltözik. Ha azonban megtartja a böjtidőt, és az ünnepségig nem eszik húst, akkor a

Shuar vadász fúvócsővel
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megölt jó szelleme költözik belé. Sokan állítják, hogy a jivarók ellenségeik legkiválóbbjait
ölték meg, mert maguknak akarták megszerezni erejüket és jó tulajdonságaikat. A va-
dásznak a böjt alatt kerülnie kell az asszonyokat is. Ha kiállta a böjtöt, mialatt az asszonyai
szorgalmasan gyűjtötték a suával (a genipafa nedve) kevert tyúkvért, végre megkezdődhet
az ünnep. A résztvevők ünnepi díszben érkeznek, színes toll fejdíszekkel a fejükön, ember
hajból készült kalapokban és kagylóból, jaguárfogból készült nyakláncokkal felékesítve.

Amikor elkezdődik a tánc, az asszonyok két sorba állnak. A zsugorított fejet földbeszúrt
lándzsavégre tűzik, és a fejvadász mindvégig gyűlölködve nézi zsákmányát, hogy ily módon
elüldözze a rossz szellemeket. Az ellenség szelleme ugyanis még ekkor is él a fejben,
főképpen a haj között, s a fejvadász tarthat tőle, hogy a meggyilkolt visszatér és bosszút áll
gyilkosán. A harcosok eközben összefogóznak és körültáncolják a fejet. Előre lépnek, majd
hátra, majd oldalra és vissza. Közben különös lihegő, szaggatott ritmusú dalokat énekelnek,
fokozódó hangerővel. Aki néhány lépésre megközelíti a fejet ki-kitör a sorból a gyűlölt
ellenség felé. A tánc egyre vadabb lesz, mintha a harcosok még egyszer átélnék az izgalmas
csatát, majd a fej levágását. A törvények ma már szigorúan büntetik a fejvadászatot, de még
mindig érkeznek hírek róla újra és újra az esőerdők mélyéről.9

A jivaro közösségekben fontos helyet töltenek be a sámánok. Két típusukat külön-
böztethetjük meg. A wawek a bűbájos, aki elbűvöl, megbabonáz, megront. Apener uwisin a
gyógyító. Hatalmukat általában a leggazdagabb férfiak és nők szerezhetik meg. Négy jivaro
férfiból átlagban egy aktív sámán, és képességeik alapján ítélik őket waweknek vagy pener
uwisinnek. Hisznek a mágikus nyilakban, és egy gyógyító sámán meg tudja szabadítani a
beteget a gonosz sámán által küldött nyilak rontásától, mikor azt belőle kiveszi. Mindkét
sámán natemát iszik, mikor a természet feletti világba hatol be.

Földmüveléshez kapcsolódó hiedelmeik része Nunkui, aki a kertek védelmező isten-
nője. Az achuar nő álmaiban törpe öregasszony képében jelenik meg. Az asszonyok időn-
ként nunkui köveket találnak a földeken. A vörös köveknek mágikus erejük van. Az as-
szony, aki megtalálja, elülteti, amivel biztosítja a növények növekedését. A vérszomjas
természetű nunkui köveket vérhez hasonlító pirosra színezett vízzel locsolják. Ez a vörös víz
szükséges a kannibál jellegűnek tartott maniókának is, ahhoz, hogy azok ne szívják ki az
arra járó emberek életerejét. Menstruáló nők és a gyerekek kerülik az ültetvényeket.

Az asszonyok anentek, mágikus erejű dalok segítségével oktatják gyermekeiket, s biz-
tosítják vágyaik teljesülését. E dalok elsajátítása még a házasság előtt kötelező számukra.

A mindennapi élet mágiájához a különböző maszlag fajtákat használják. Van, amelyik a
jó vadászathoz kell, egy másik a kitartást biztosítja, zjuunt maikiua az ősök szellemével te-
remt kapcsolatot.

Az álmok és előjelek befolyásolják a következő napot. Az éjszakai álmok praktikus
tanácsokat adnak a következő napra. A kuntuknar természetes emberi dolgokat szimbolizál,
például a vadászatot. Mindig pozitív és metaforikusán értelmezett. A mesekrauprar a
természeti világról szól, például balesetekről, melyeket mindig egy másik törzsbéli sámán
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okoz. Apenke karamprar igazlátó álom, melyben az álmodó lelke meglátogatja egy meghalt
hozzátartozó lelkét, aki csatában halt meg.10

A modern civilizáció egyre jobban előretör az őserdők mélyére, egyre jobban veszé-
lyezteti az ősi indián kultúrákat. Ecuadorban bennszülött politikai szervezetek egyesültek
megőrzésükre CONFENIAE (Ecuadori Amazónia Bennszülött Nemzeteinek Konföde-
rációja) néven. A szervezet 1980-ban jött létre és a kormány 1984-ben el is ismerte. Mára
már 850 tagszervezete van. 1993-ban hozta létre a CONFENIAE az Ecuadori Amazónia
Bennszülött Parlamentet. A közvélemény és a kormány figyelmét kívánják felhívni az
indiánok jogaira, védik a bennszülött területeket és az ökoszisztémát. Működésük ma már
annyira sikeres, hogy meg tudták akadályozni a nagy olajtársaságokat abban, hogy terü-
letükön nagy környezeti károkat okozva, olajat keressenek. Természetesen tisztában vannak
azzal, hogy a hagyományos kultúra a modern kor áldozatául esik, de biztosítanak egy békés
átmenetet, melyben megőrizhetik földjeiket, és egyenlő jogokat vívhatnak ki maguknak az
ország fehér lakosságával.
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