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A meglehetısen viharos 1961-es év végén különös tüntetés zajlott az 
Andok térségének egyetlen nyugodt fıvárosa, az akkor négyszázezer 
lakosú Quito utcáin: olyan emberek vették birtokukba a belvárost, akik 
azelıtt soha a lábukat sem merték betenni a fehérek földjére, a számukra 
részben tiltott, illetve általuk önként elkerült területre (lásd Guerrero 1993). 
Körülbelül tíz-tizenötezer huasipungero (uradalmi cseléd) vonult végig 
fenyegetı csendben a Santo Domingo tértıl az Alameda parkig. Három 
évtizeddel késıbb az ország közvéleményét az ıshonos lakosság másik 
megmozdulása sokkolta: a felkelı ıshonosok leállították a forgalmat az 
Andok autóútjain, megbénították a Sierra (az ecuadori Andok) gazdasági 
életét, meggátolták a kereskedelmet a Costa (a tengerpart) és Amazónia 
között, és ezzel a legfelsı politikai körökben kavartak vihart. 
 
A két megmozdulás között az volt az óriási különbség, hogy míg az 1961-
es tüntetés ıshonos származású résztvevıi a FEI-t (Ecuadori ıshonos 
Származásúak Szövetsége) éltetı transzparenseket emeltek a magasba, az 
1990-es felkelés több százezer résztvevıje Tupac Amaru (a 18. századi 
nagy, andokbeli felkelés legendás vezére és vértanúja) szivárvány zászlaját 
lobogtatta. A politikai akció keretében az egész vidéki ıshonos lakosság 
megmozdult: fölásták vagy kövekkel torlaszolták el a fıbb országutakat, 
vagy pedig bementek a városokba tüntetni. A Kommunista Párt befolyása 
alatt álló, 1947-ben alapított FEI abban az idıben egyedüliként tömörítette 
az ország ıshonos származású parasztjait, az 1990-es megmozdulást 
viszont egy, az ország történetében eddig ismeretlen, amazóniai és 
hegyvidéki ıshonos értelmiségiek vezette független tömörülés, az 1986-
ban alapított CONAIE (Ecuadori ıshonos Lakosság Nemzeti Szövetsége) 
szervezte. 
 
Jelen tanulmányban a központi hatalom és az ıshonos népesség között 
közvetítı szerepet játszó helyi hatalom átalakulásának vizsgálatára 
szorítkozom. Azokat az 1961-es tüntetés és az 1990-es felkelés között 
végbement társadalmi folyamatokat mutatom be, melyek hatására a FEI és 
a Kommunista Párt által, kívülrıl irányított politikai csoportosulások 
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olyan, új típusú szervezetekké alakultak át, melyeket az anyanyelvét 
beszélı, érdekeit tisztán látó etnikai értelmiség vezet. Megítélésem szerint 
ez a folyamat a legfontosabb az elmúlt évtizedek társadalmi-politikai 
fejleményei között. A történések teljesebb megértéséhez azonban röviden 
vázolnom kell az általam etnikai közigazgatásnak nevezett helyi hatalmi 
struktúra változásainak történelmi folyamatát. 
 
 
1. AZ ETNIKAI KÖZIGAZGATÁS, AZAZ A VIDÉKI HATALMI 
REND KIALAKULÁSA A KÖZTÁRSASÁG ELSİ IDİSZAKÁBAN 
 
Az andokbeli nagybirtok nem pusztán gazdasági egység volt; hatása a helyi 
társadalmi hierarchia kialakulásától kezdve a politikai gyakorlaton át a 
jelképhasználatig minden területen meghatározó volt – valóságos „sugárzó 
mag”, R. Baraona találó metaforája szerint (Baraona 1966). Fontossága 
ellenére azonban a nagybirtok történelmileg viszonylag új és (az 
Andokban) hagyományok nélküli politikai képzıdmény, amely csak a 19. 
század második felében, az ecuadori nemzetállam megszilárdulásakor 
kezdett kialakulni. 
 
Az etnikai közigazgatás átalakulásának kezdetét a gyarmati rendszer utolsó 
maradványának, az „indiánok adójának” eltörlése (1857) jelezte. A szabad 
és egyenlı állampolgárok alkotta nemzetállam korában a képviseleti 
rendszerő hatalomgyakorlás és az ıshonos lakosság fölötti ellenırzés joga 
a helyi hatalmakat, pontosabban a helyi hatalmi csoportokat illette meg, 
amelyek egy szigorúan hierarchikus piramisba rendezıdtek, a csúcson 
mindig a nagybirtokossal. Azután, hogy az állam az indián adó eltörlése 
révén gyakorlatilag kivonult az ıshonos lakosság igazgatásából, már csak 
az uradalom, az egyház, a tartományi tisztviselık, a körzeti elöljáróság, a 
falvak fehér és mesztic hatósági személyei, illetve az ıket és az ıslakos 
népességet összekötı bizalmas kapcsolatok rendszere (keresztszülı-
választás, egyenlıtlen cserék, rituális reprezentációk stb.) integrálta a helyi 
társadalmat. (Ne felejtsük el, hogy azelıtt, az indián adó révén az  ıshonos 
népesség mégiscsak egy magasabb szintő integráció része volt, és ez az 
intézmény fenn tudott tartani egy közvetítı szerepet játszó fehér és mesztic 
értelmiségi csoportot). Helyi hatalmi keretek között dılt el egy sor 
alapvetı kérdés, olyanok, mint például az ıslakosok munkakötelezettsége 
(a tartományi munkaszabályzatokat éppen a 19. század utolsó harmadában 
alkották meg), a napszámosok kényszertoborzása, az  ıshonos közösségek 
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terménybeszolgáltatási kötelezettsége, az etnikai területek jogi 
szabályozása, a mezıgazdasági jellegő ünnepek szervezése. 
 
[…] 
 
1857-ig, az indián adó eltörléséig a köztársaság politikai és jogi 
értelemben két csoportra, adómentességet élvezı fehérekre és adófizetı 
indiánokra osztotta a lakosságot. (Az indián adót egyébként hamarosan 
újjáélesztették indián személyi hozzájárulás címen). A képviseleti 
demokrácia a gyarmati berendezkedés kasztrendszerének nyomdokába 
lépett. A választóvonal az egyenjogú állampolgárok közössége és az 
adófizetık között húzódott. Ez utóbbiak voltak a minden kaszton kívüliek, 
az indiók, akiket az államhatalom hivatalosan nem elismerni, támogatni 
vagy kizsákmányolni, hanem egyszerően csak adminisztrálni akart. 
 
A köztársaság ezen elsı idıszakában a fiatal nemzetállam kisebb 
módosításokkal (lásd az 1851-es és 1854-es törvényeket) magába 
olvasztotta a gyarmati rend három évszázados etnikai közigazgatási 
rendszerét, az úgynevezett Indián Köztársaságot. Azaz a hivatalnokok 
hadát, a szakrendelkezések és törvények tárát, a fehérek és indiánok közti 
kölcsönös elismerés szimbolikus szféráját, az indián arisztokrácia 
hierarchiáját, a közösségi földek rendszerét stb. Ennek az 
öszvérmegoldásnak két hátrányos következménye lett: egyrészt az, hogy a 
nemzetállam a demokrácia építése közben visszaállította a gyarmati 
igazgatást, és újjászületett a spanyol ajkú és az indián lakosság közötti 
megkülönböztetés, másrészt pedig az, hogy a demokratikus állam és az 
ıshonos népesség közötti közvetítı szerepet az etnikai közigazgatás (azaz 
a helyi hatalom) intézményei látták el. A gyarmati kor e két maradványa 
1857 után sem tőnt el teljesen, bizonyos problémák csak az 1964-es 
agrárreformmal nyertek megoldást. 
 
 
2. ADÓFIZETO INDIÁNOKBÓL INDIÁN ALANYOK 
 
Az adófizetı indián jogi kifejezés 1857-es eltörlése után (lásd a táblázat 
elsı részét) az állampolgári egyenlıség faji, történelmi és kulturális 
megkülönböztetés nélkül minden ecuadorira kiterjedt ugyan, mégsem járt 
együtt az adófizetı indiánok egyenjogúsításával, az indiánok indián 
alanyok maradtak. Jogaikat a törvények nem fogalmazták meg 
egyértelmően, spanyol nyelvismeret híján például nem viselhettek állami 
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tisztségeket, nem választhattak, és ıket sem választhatták. Az új törvények 
nem ismerték el az ıshonos közösségek földtulajdonát, ezek a földek 
megmőveletlen (kisajátítható) területnek minısültek. Szabad költözési 
joguk továbbra is a nagybirtokosok döntésétıl függött; belsı politikai 
rendszerüket, nyelvüket, szokásaikat, hiedelemvilágukat megtőrték, de 
törvényben nem ismerték el. Az ıshonos származásúak társadalmi helyzete 
tehát az állampolgárrá válással sem változott. 
 
Az új etnikai igazgatást olyan törvények alapján valósították meg, melyek 
említést sem tettek az ıslakosságról, és nem vették igénybe a régebbi fehér 
és mesztic közvetítı elemeket sem. A központi hatalom kivonulásával az 
etnikai igazgatás feladatait átvette a helyi hatalom, következésképpen egy 
heterogén, nem központosított intézmény lett a felelıs a hétköznapi 
kérdések megoldásáért. 
 
Az indián adó eltörlése után adószedı tisztviselıkre sem volt szükség, 
ezért a nemzetállam két új intézkedést vezetett be: egyrészt kisebb 
közigazgatási egységeket hozott létre, és ezzel növelte a tisztségviselık és 
a helyi vezetık számát, másrészt az állam kivonult a fehérmesztic lakosság 
és az elnyomott ıshonosok közti gazdasági és munkakapcsolatok 
ellenırzésébıl, így az etnikai igazgatási feladatok egy része a 
magánszférára maradt. Sok egykori állami tisztségviselı az etnikai 
közigazgatásban igyekezett elhelyezkedni, és a teendıket nem az ıshonos 
lakosság érdekeinek megfelelıen látta el, például kényszertoborzást 
végzett a kacikák (indián vezetık) közremőködésével, sokan beavatkoztak 
a helyi vezetık kinevezésébe, a közösségi konfliktusokba stb. 
 
[…] 
 
3. AZ ETNIKAI KÖZIGAZGATÁS LASSÚ HANYATLÁSA 
 
A liberális forradalom (1895) állama nem erısítette meg, de nem is 
gyengítette a helyi hatalmak szerepét az etnikai közigazgatásban, és még 
kevésbé törekedett arra, hogy kisebbítse a fehér állampolgárok és az indián 
alanyok közötti szakadékot. Figyelme csak arra terjedt ki, hogy 
megszerezze, államosítsa a helyi reprezentációs feladatokat, és magához 
kösse a helyi lakosság képviselıit (a fınököket és a politikai vezetıket), 
hogy a hárompólusú vidéki politikai életben közvetítıként használja ıket 
az állam és a másik két politikai erı, a földbirtokosok és az egyház között 
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(Guerrero 1991). Ez a törekvés sem tartott azonban Alfaro ezredes utolsó 
kormányzásánál (1913) tovább. 
 
[…] 
 
Az etnikai közigazgatásnak a helyi hatalmi tényezıkön alapuló rendszere 
tovább élt egészen az agrárreformig, de számos ok miatt mégis 
fokozatosan háttérbe szorult: az 1925-ös, ún. júliusi forradalomtól kezdve a 
központi hatalom mind nagyobb függetlenségre törekedett az uralkodó 
osztályokkal szemben. A nagybirtokos réteg helyi hatalmi pozícióit a 
harmincas évektıl fogva kikezdte a megizmosodó hegyvidéki ipari 
burzsoázia; elıbb a szocialista, majd a kommunista párt megalapításával, 
illetve populista mozgalmaival feltőnt a politikai színpadon a városi 
középosztály. Az ötvenes évek végétıl állandó nyugtalanság forrásai 
voltak a parasztmozgalmak a hegyvidéki területeken; az ötvenes-hatvanas 
évektıl, az országos úthálózat kiépítésétıl kezdve egyre közvetlenebbé 
válhattak a kapcsolatok a vidéki polgárjogi vagy indiánmozgalmak és a 
kormány között. Megerısödtek a politikai szervezetek (pártok, 
szövetségek, tömörülések); tömeges vándorlás indult meg a hegyvidékrıl a 
tengerpart felé; a nemzetközi fejlesztési intézmények (mindenekelıtt az 
Andok Misszió) vidéki hálózatai megtörték a helyi hatalmaknak az 
indiánkérdésben tanúsított egyeduralmát, fejlıdésnek indult a falusi 
árupiac (Archetti 1981) stb. 
 
Mire 1961 decemberében Quitóban sor került a huasipunguerók 
tüntetésére, a minden oldalról támadott etnikai közigazgatás a végét járta. 
A fokozódó nemzetközi és belsı nyomás hatására küszöbön állt a rendszer 
alapkövének számító nagybirtokok földarabolása.  
 
 
4. A FEI: KÍSÉRLET AZ ETNIKAI ÉS PARASZTMOZGALMAK 
ORSZÁGOS SZINTRE EMELÉSÉRE 
 
Az állami jogosítványok helyi hatalmakra ruházásának és a helyi 
hatalmasságok létrejöttének kettıs következménye lett: egyrészt a 
felmerülı etnikai vagy agrárkonfliktusokat helyben és azonnal el lehetett 
intézni, másrészt viszont ezek a konfliktusok nem kerülhettek a 
nagypolitika színpadára. A helyi hatalmak zárt rendszert képeztek: a 
politikai rendszer elemi szervezıdési szintjétıl, a nagybirtoktól az 
egyházmegyén és a tartományon keresztül a legmagasabbig, a provinciáig 
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minden egyes szint az etnikai vagy szociális konfliktusok feltartóztatására 
(megoldására, elcsitítására vagy elnyomására) törekedett, és vigyázott arra, 
nehogy az ügy kilépjen a tartományi keretekbıl. 
 
Ez a hatalmi rend csak két, alternatív utat kínált az ıshonosok számára: 
vagy a hétköznapi ellenállást, vagy az adott intézményi keretekkel való 
radikális szakítást (Thompson 1984), azaz a nyílt erıszakot, a lázadást 
(Albornoz 1971; Icaza 1982). A konfliktus egyik esetben sem lépett az 
állami politika színterére, nyilvánosságot nem kapott, helyi probléma 
maradt. 
 
A FEI mint nem állami indigenista szervezet feladata az etnikai 
közigazgatásban véleményem szerint éppen az volt, hogy etnikai ügyekben 
közvetlen kapcsolatot teremtsen az országos politikával. A látszólag helyi 
konfliktusokat megpróbálta a nyilvánosság elé tárni, és a nemzetállam 
közügyévé tenni. Mint indigenista érzelmő fehérekbıl álló szervezet, a 
tolmácsszerepet tekintette feladatának. Ezt magam személyesen is 
megtapasztalhattam, amikor 1976–1977-ben a konfliktusos körzetekben, 
Pichincha, Cotopaxi és Chimborazo tartományban, a FEI fehér-mesztic 
vezetıivel találkoztam. 
 
A FEI a nagybirtokokon az uradalmi cselédek vezetıinek (az ún. 
cabecilláknak) a segítségével parasztszakszervezetet hozott létre, 
amelynek szervezéséhez fölhasználták a közösségen belüli szolidaritást, a 
kommunikációs csatornákat és a paraszti világképet. A közösség 
bizalommal volt irántuk, csatlakozott a FEI-hez, és így az ıslakosok 
gyakran sikerrel akadályozták meg a helyi hatalmak munkáját. 
 
Ennek a sikeres stratégiának köszönhetjük egyebek mellett az 1960-as 
évek eleji agrárreformokat, illetve azok betartását. A hetvenes évektıl 
fogva azonban az állam megújulása, illetve az ıslakosok saját 
szervezeteinek megjelenése fölöslegessé tette a Szövetség munkáját. 
 
[…] 
 
5. AZ 1990-ES FELKELÉS: ALÁVETETTEKBİL KISEBBSÉGI 
ÁLLAMPOLGÁROK? 
 
Végezetül a közigazgatási rendszer reformját, illetve az 1990-es felkelés 
nyomán fölmerült etnikai kérdések természetét igyekszem körüljárni. 
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Mára az etnikai közigazgatást hitbizományként kezelı helyi hatalmasságok 
lehanyatlottak, és a vidéki hatalmi piramis (birtok, egyház, állami 
tisztviselık, egyéni interetnikus kapcsolatok) is a múlté. A birtokosok ma 
már nem indián alanyokat dolgoztatnak földjeiken, hanem, jó kapitalisták 
módjára, fizetett munkaerıt irányítanak. A fehér-mesztic és az ıshonos 
származású lakosság közötti kapcsolatok egyre spontánabbá váltak, és ma 
már távolról sem pusztán a mindennapi személyes inzultusokra, illetve a 
földjogi-területi vitákra szorítkoznak. Sok faluban eltőntek a különbözı 
etnikumok közötti szimbolikus ajándékozási és segítségi kapcsolatok, 
illetve ahol mégis megvannak, átalakultak egyszerő, szerzıdésen alapuló 
munkakapcsolatokká. Vidéken abszolút számban is csökkent a fehér-
mesztic népesség, és csökkent a hatalma, befolyása is. A helyi hatalom 
szétesésével egy idıben megerısödött az állam szerepe, vidékfejlesztési 
programok indultak – mindezt az idıközben beköszöntött olajkonjunktúra 
is segítette. 
 
A megváltozott helyzetben az ıshonos származású lakosság helyzete is 
más lett. A hegyekben élı, földjeiket közösen mővelı közösségek, a 
termelıszövetkezetekben dolgozó volt uradalmi cselédek, parasztok és a 
városokban élı ıshonos származásúak rátaláltak saját identitásukra (illetve 
kialakították új identitásukat), és elıször a történelem folyamán közvetlen 
párbeszédbe kezdtek az állammal. 
 
Mindez kettıs következménnyel járt. Egyrészt, az ıshonos származású 
lakosság autonómabbá vált, és elindult egy önszervezıdési folyamat. A 
közösségek és vezetıik újra fölfedezték maguknak a közösségformáló 
ünnepeket, melyeket azelıtt kizárólag a birtokosok engedélyével tarthattak 
meg. A kiparcellázott vagy uradalmi területek rovására növelték a 
közösségi földterületeket. A különbözı területi és kisebbségi érdekvédelmi 
szervezetek irodákat nyitottak a fıvárosban, Quitóban. Egy-egy ilyen iroda 
megnyitása túlmutat a szupraregionális politika puszta jelenléténél, felér 
egy szimbolikus kihívással a nemzetállam erıivel szemben. A 
CONFENIAE elnevezéső nemzeti szervezet például éppen az ecuadori 
parlamenttel szemben lévı modern irodaházba költözött. 
 
Az ıshonos lakosság mozgalma felszínre hozta az ecuadori történelemben 
mindaddig lappangó tényezıt, a fehér-mesztic állampolgárok közösségén 
kívül rekedt indián alanyt (Muratorio 1991; Taylor 1990). Régen a 
liberális republikánusok az ıshonos származásúakat egy passzív és 
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elállatiasodott, számukra idegen „másik” embercsoportnak tekintették, 
akiket fel kell szabadítani, hogy a darwinista ideológiának megfelelıen, 
akkor váljanak az ecuadori fehér-mesztic állam teljes jogú polgáraivá, ha 
megszabadulnak „sajátos indián jellegzetességeiktıl”. Az ıshonos 
származásúak mozgalma és az utóbbi évtizedek különféle folyamatai 
(állami fejlesztések, agrárreform, migráció, ıshonos származásúak 
szervezeteinek létrehozása) fölgyorsították ennek a korábban hivatalosnak 
tekintett ideológiának a háttérbe szorulását. Nincs többé másodlagos 
állampolgár, nincs már szükség politikai közbenjárókra. 
 
[…] 
 
Az elmúlt évtizedekben rövid idı alatt gyökeres változások mentek végbe. 
Bármilyenek legyenek is az etnikai konfliktus rövid távú következményei 
Ecuadorban, a legfontosabb változás már lezajlott. 
 
A korábbi indián érdekvédelmi szervezetek mindig tekintettel voltak a 
spanyol ajkú fehér-mesztic polgárság szempontjaira; az újonnan alakult 
Ecuadori İshonos Nemzetiségek Konföderációja (CONAIE) viszont más 
úton jár. Már nem pusztán közvetítı a fehér-mesztic réteg és a 
neokolonializmus elnyomottjai között, amit az is bizonyít, hogy a politikai 
pártok és a szakszervezetek közbeavatkozása nélkül sikerült 
megszervezniük és életben tartaniuk egy hatalmas tömegmozgalmat. 
Megszületett a történelem ıshonos központú átértékelése, mely nem 
hallgatja el az ıshonos származásúak autonómiára és önmeghatározásra 
irányuló törekvéseit sem. Sikerült kilépniük a nemzeti történelem sötét 
útvesztıjébıl, és a nemzeti fölkelés, illetve a területi megmozdulások 
eddig ismeretlen harcmodorához folyamodtak. Váratlanul olyan újszerő 
eszmékkel átitatott politikára kényszerítették az államot, amelyeket azelıtt 
ki sem fejezhettek a közvetlen párbeszéd hiánya miatt. A mozgalom 
eredményeképpen az Amazonas-vidéki és hegyvidéki ıshonos származású 
vezetık végre a kormányfıvel, miniszterekkel, államtitkárokkal és más 
állami vezetıkkel ülhettek tárgyalóasztalhoz, és kialakult a közvetlen 
dialógus az ıshonosok és a fehér-mesztic politikai elit között. 
 
A felkelés és az ıshonos származásúakkal folytatott elsı tárgyalások után 
összedılni látszik az állami nacionalizmus múlt századi utópiája, amely azt 
tőzte ki célul, hogy az országban mindenki egy nyelven beszéljen, azonos 
kultúrához tartozzék, és ugyanazt az eltorzított történelmet vallja 
magáénak. Az egységes nemzet politikája Ecuadorban csakúgy, mint a 
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többi andokbeli országban, a neokolonialista kapcsolatrendszerre és a 
nemzetiségek ellen irányuló érzelmekre támaszkodik. Egy, a harmincas 
években magas kormánytisztséget betöltı ecuadori szociológus szavaival 
élve a nemzetállam célja, hogy „céljainknak megfelelı indiánokat hozzunk 
létre” (Paredes 1981: 331), hogy idıvel, mint afféle meszticek, 
elsajátíthassák a fehérek kultúráját. A kultúrpolitikában kétségtelenül még 
ma is ez az elv érvényesül: az 1989-es törvény kötelezıen elıírja a spanyol 
nyelven történı írásoktatást, 1990-ben országszerte kötelezı lett az iskolai 
egyenruha viselete, továbbra is folyik a Peru-ellenes nacionalista uszítás 
(fıleg a katonai szolgálat alatt), hiányzik a nemzetiségek nyelvének, 
kultúrájának, törvényeinek és politikai szervezeteinek törvényi elismerése 
és legitimációja, nem találunk  ıshonosokat sem a közhivatalokban, sem a 
politikai pártok ügyvivıi között, és mindezt csak súlyosbítja az  
ıshonosokkal mint a legszegényebb népréteggel (Romero 1990; Emberi 
Jogi Bizottság 1990) szembeni gazdasági diszkrimináció, melyet a 
jelenlegi válság csak tovább erısít. 
 
Az ıshonosok szervezetei a nemzetállam radikális átalakítását tőzik ki 
célul. Dr. Luis Macastól, a CONAIE elnökétıl idézünk: 
 
Az alkotmány 1167-es cikkelyének megváltoztatását és az ország 
többnemzető államként való meghatározását követeljük, mivel úgy véljük, 
hogy ıshonos nemzetiségiekként egy többnemzető államhoz tartozunk. 
Ehhez a reformhoz új, a mi jogainkat is figyelembe vevı politikai és 
jogrendszer kidolgozása szükséges. […] Az alkotmány módosítása így 
egyúttal az állam jellegének megváltoztatását is eredményezi (Macas 1991: 
11). 
 
Véleményem szerint most az a kérdés, hogy képes lesz-e az ecuadori 
nemzetállam az intézményrendszer egészét alapjaiban érintı változás 
végrehajtására. Ha megvalósul a többnemzető ország modellje, akkor a 
nemzetállam és az ıshonos lakosság között a jogok és kötelezettségek 
eddig ismeretlen rendszere fog kialakulni. 
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Etnikai identitás, társadalmi és politikai mozgalmak 
Peruban (Carlos Ivan Degregori) 
 
Aranyos Eszter fordítása  
 
Az Andok nemzetállamai a nyolcvanas években kisebb-nagyobb 
mértékben válságos helyzetbe kerültek. Ecuadorban és Bolíviában az 
általános elégedetlenség etnikai jellegő mozgalmakhoz vezetett, Perut 
viszont polgárháborúba sodorta egy olyan csoportosulás (a Sendero 
Luminoso, azaz Fényes Ösvény nevő, szélsıségesen osztályharcos 
szervezet), amely céljai és elvei között még csak meg sem említi az ország 
etnikai problémáit. Vajon miért van ez a különbség? Lehetséges, hogy 
Peruban az etnikai kérdés ma már valóban a múlté? 
 
Ez a tanulmány azt az álláspontot képviseli, hogy az etnikai dimenzió az 
ország kulturális életében, társadalmi rétegzıdésében, a civil 
mozgalmakban és a politikai életben továbbra is fontos szerepet játszik, ám 
egyrészt más formában jelentkezik, mint a többi közép-andokbeli 
országban, másrészt pedig a peruiak meglehetısen bonyolult 
identitástudatának csak az egyik és nem is a legfontosabb eleme. 
 
 
1. AZ ETNIKUM ELSİDLEGES VAGY HELYZETI ÉRTELMEZÉSE 
 
A perui etnikai kérdés szerepét azért nehéz megértenünk, mert az etnikum, 
az etnikai identitás vagy a nemzeti identitás fogalmait egyoldalúan szokás 
megközelíteni. A jelen tanulmány kereteit meghaladja ugyan e fogalmak 
mélyreható tanulmányozása, de nagy vonalakban áttekintjük azt a két 
megközelítést, amely az utóbbi évtizedekben a legnagyobb 
 
hatást gyakorolta a társadalomtudományokra: az etnikum elsıdleges, 
alapvetı jellegő, illetve helyzeti állapotként való értelmezésérıl van szó. 
 
Clifford Geertz az úgynevezett harmadik világbeli új államok 
keletkezésérıl írott tanulmányában az elsıdlegesség fogalmát a 
következıképpen határozza meg: 
 
Elsıdleges kötelékeknek tekintjük azokat a kötelékeket, amelyek a 
társadalmi lét „adott” (veleszületett) aspektusaiból – pontosabban 
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fogalmazva, mivel a kultúra elkerülhetetlenül beleértendı ezekbe a 
dolgokba, feltételezhetıen „adott” aspektusaiból – következnek: 
elsısorban tehát a közvetlen szomszédságot és a rokoni kötelékeket. Sıt, 
elsıdleges kötelékeknek tekintjük azokat az „adott” kötelékeket is, melyek 
abból következnek, hogy valaki egy meghatározott vallási közösségbe 
születik, vagy egy adott nyelvet, illetve annak egy dialektusát beszéli, és 
hogy speciális társadalmi tevékenységeket gyakorol. Véleményünk szerint 
ezek a vérbeli, nyelvi, szokásbeli és egyéb összefüggések már önmagukban 
is nagyon ellenálló, esetenként megváltoztathatatlan összetartó erıt 
képviselnek. Az egyén ipso facto szüleihez, szomszédaihoz, vallási 
közösségének tagjaihoz kötıdik, nem pusztán a személyes vonzalom, 
szükséglet-kielégítés, közös érdek vagy erkölcsi elkötelezettség 
eredményeképpen, hanem nagymértékben valamiféle 
megmagyarázhatatlan, abszolút értékő fontosság miatt, ami magából a 
kötelékbıl következik. (Geertz 1973) 
 
 John Rex kritikájában rámutat arra (Rex 1986: 27), hogy Geertz fenti 
definíciója szerint a gyermekek nem szakadhatnak ki abból a kulturális és 
szociális hálóból, amelybe születtek, mert egyszerően elszigetelıdnének és 
meghalnának. Ám az emberek nem maradnak meg örökre a 
gyermekkorban, és nem föltételezhetjük egy olyan természetfölötti erı 
misztikus létét sem, amely ellenırizni tudná az egyén viselkedését. Van 
valamelyes szabadságunk abban, hogy elfogadjuk-e vagy sem a rokoni 
kötelezettségeket, anyanyelvünk használatát, megırizzük-e a régi 
hiedelmeket, és gyakoroljuk-e a régi szokásokat. Más szavakkal: ha az 
egyén egy meghatározott etnikai csoporthoz tartozónak vallja magát, azt 
bizonyos mértékig a szervezetek, vezetık és jelképek társadalmi 
kontrolljának hatására teszi. Ez a társadalmi kontroll semmiképpen sem 
valami misztikus, megközelíthetetlen tényezı, hanem olyan valami, amit 
tanulmányozhatunk és megmagyarázhatunk. Ez nem mond ellent annak, 
hogy sokan – a társadalmi intézményeken és a kulturális tevékenységeken 
keresztül – erısen kötıdnek ahhoz az etnikai csoporthoz, amelyben 
születtek. 
 A norvég antropológus, Frederik Barth más szemszögbıl határozza 
meg az etnikumot (Barth 1969). A Pakisztán északnyugati területein élı 
pathánok tanulmányozásakor merült föl a kérdés: ki a pathán, és ki nem az. 
Barth úgy találta, hogy a csoport tagjait más csoportoktól elválasztó 
határvonal a körülményektıl függıen máshol és máshol húzódik meg. Azt 
mondhatjuk, hogy a csoporthatárok elhelyezkedése bizonyos fokig éppen 
azoknak a tényezıknek a függvénye, melyeket Geertz mint irrelevánsakat  
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kizárt az etnikum definíciójából. Ilyenek például a személyes vonzalom, a 
szükséglet-kielégítés, a közös érdek és az erkölcsi kötelesség. Ez nem 
jelenti azt, hogy Barth tagadná az eleve meghatározott etnikai vonások 
létezését. Szerinte azonban ezek olyan eszközökké válnak, melyeket az 
egyén szükségleteinek kielégítésére használhat föl. Ehhez még hozzáfőzi, 
hogy a csoporthatárok nemcsak attól függnek, hogy a csoporttagok miképp 
határozzák meg magukat, hanem attól is, hogy mások miképp határozzák 
meg ıket. Ha a hatalommal bírók lehetetlenné teszik azon gazdasági 
eszközök fölötti ellenırzést, amelyekhez az etnikai csoport hozzáférni 
igyekszik, akkor az etnikum bélyeggé változik. Sıt, a hatalommal 
rendelkezı vagy többségben lévı csoport ezt a bélyeget 
megkülönböztetésre és a javak egyenlıtlen elosztására használhatja föl. 
 Annak ellenére, hogy Barth egy törzsi társadalmat tanulmányozott, 
láthattuk, hogyan vezeti be a különbözı csoportok közötti 
hatalommegosztás és hierarchia dimenzióit. Fejlett társadalmakban 
elkerülhetetlen annak vizsgálata, hogyan mőködnek ezek a tényezık 
egyazon társadalmon belül. Ilyenkor érdemes összekötni az etnikum 
fogalmát az osztály, illetve egyes esetekben a faj fogalmával. Céljainkhoz 
azonban itt elegendı annak a két szempontnak a kiemelése, amelyek Barth 
„helyzeti” megközelítéséhez kapcsolódnak. 
 Egyrészrıl, a fejlett társadalmakban az etnikai csoportokat 
meghatározhatjuk úgy, mint az „állam keretein belüli olyan alcsoportokat, 
melyeket tagjaik kollektív érdekük elımozdítása érdekében használnak” 
(Adams 1991: 181). A definíciót Urban és Sherzer azzal egészítik ki, hogy 
ebben az értelemben az etnikumok olyan, javakért versengı 
érdekcsoportosulások, melyek céljuk elérése érdekében a nyelvet, a 
rítusokat és más kulturális aspektusokat mozgósítják (Urban és Sherzer 
1991: 4). 
 Másrészrıl, az etnikai csoport meghatározásához azokat a szubjektív 
dimenziókat kell figyelembe venni, amelyekkel az adott csoportosulás 
önmagát mint etnikumot meghatározza, és amelyekkel objektív 
környezetét a közös érdek és a javakért való küzdelem alapján értelmezi. 
Jackson ezt a dimenziót is bevonja saját definíciójába: „olyan sajátos 
csoport, amely alapvetıen arról ismerhetı föl, hogyan illeszkedik egy 
nagyobb társadalomba, […] és amely megkülönböztetı kulturális 
tulajdonságait jelentıs mértékben a társadalom más szektoraival való 
kölcsönhatásban hozza létre” (Jackson 1991: 131). Más szavakkal, egy 
csoport más csoportokkal való interakcióban vagy – fejlett társadalmak 
esetén – az állammal való kapcsolat és konfrontáció által nyeri el 
azonosságtudatát. 
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 Amikor a peruiak etnikai hovatartozását, elsısorban az „andokbeli”, 
az „indián”, a „kecsua”, az „ajmara” vagy az „amazóniai” népek identitását 
tárgyalják, jobbára az elsıdleges jelleg kap hangsúlyt. Ezért használják a 
perui társadalomtudományokban lépten-nyomon az évezredes, ısi vagy 
éppen ıshonos identitás kifejezéseket. Ez az elsıdleges megközelítés 
megpróbálja kivonni az „ısi eredető” népeket a történelembıl, és 
elhelyezni ıket oda, ahol „megállt” az idı. Ezt nevezte Said 
„orientalizmusnak”: a Másság lényegének meghatározása változatlan és 
egzotikus tulajdonságok hozzárendelése más fajokhoz, etnikumokhoz és 
országokhoz (Said 1979). 
 Feltételezve, hogy léteznek „hosszú távú” etnikai sajátosságok, 
tanulmányunkban ezek idıbeni átalakulásának vizsgálatára törekszünk. Az 
etnikai identitást cseppfolyós, változásban lévı pillanatnyi állapotként 
tételezzük, amely a történelmi események, meghatározott politikai, 
társadalmi és kulturális történések során folyamatosan átalakul. Ebbıl 
következıen az etnikai választóvonalak az ıshonos és nem ıshonos 
lakosok között különbözı korszakok, sıt különbözı helyek szerint is 
máshol és máshol húzódnak. Megközelítésünk ebben az értelemben tehát 
inkább helyzeti, és azokra a jellemzıkre koncentrál, amelyeket Anderson 
„elképzelt közösségeknek”, Hobsbawm pedig „a hagyomány 
feltalálásának” nevez (Hobsbawm 1987), s amelyek mind ez ideig nem 
szerepeltek kellı hangsúllyal a perui szakirodalomban. 
 
 
2. ETNIKUM PERUBAN: RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
Az európai invázió idejében az Inka Birodalom, azaz Tawantinszuju 
soknemzetiségő, soknyelvő birodalom volt. 1532-tol azonban két, 
ellentétes folyamat indult meg. 
 Egyrészrıl az „indián” szó megalkotása (mint olyan köznévé, amely 
egyaránt vonatkozott Tawantinszuju minden egykori alattvalójára) 
önmagában is a lakosság homogenizálását generálta. Az egynemősödést 
csak erısítette a kecsua mint „általános nyelv” használata a keresztény 
hittérítésben, a helyi vallások üldözése a bálványimádás betiltása kapcsán 
és a toledói alkirály számos rendelkezése, különösképpen az „indián 
jobbágyság” rendszere, fıképpen pedig a demográfiai katasztrófa. 
Egyidejőleg erodálódtak egyes helyi, ısi szervezıdési formák, nyelvi-
kulturális sajátosságok, és elhomályosultak az eredeti etnikai különbségek. 
 Másrészrıl kikristályosodtak az európaiak és az „indiánok” közötti 
választóvonalak. Tawantinszuju egykori alattvalóit indiánként, késıbb 
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adófizetıként bélyegezték meg, és ez egyéb terhek mellett a mitának 
nevezett kényszermunka-kötelezettséget is maga után vonta. Sokan 
menekültek el, egyénileg vagy csoportosan születési helyükrıl, s így vagy 
az adminisztráción kívül esı falusi „idegenek” számát, vagy a gyarapodó 
városi központok létszámát növelték. Az alkirályság lakosságának két 
részre osztása (Spanyol Köztársaság és Indián Köztársaság) éppen azt a 
célt szolgálta, hogy megakadályozzák a két világ közötti átjárhatóságot. Ez 
a kísérlet azonban sikertelen volt: a két köztársaság közötti „hézagokban” 
kialakult és növekedésnek indult egy idegenekbıl és meszticekbıl álló 
tömeg. 
 Az Indián Köztársaság soha nem volt képes arra, hogy akár 
gazdasági, akár politikai vagy kulturális szinten egységes, homogén 
egészet alkosson. 1532 és 1570 között a birodalmi elit nagy részét 
lefejezték. Tovább élt viszont a vidéki, helyi elit, azaz a kurakák, akik 
számos elıjogot megıriztek: mint nemesek, s egyszersmind indián 
származásúak, ok voltak a két köztársaság közötti összekötı kapocs. Sok 
esetben mesztic származásúak, nagy ritkán még spanyol identitásúak is 
lehettek, mégis ezen a talajon virágzott ki a 18. századi „inka nemzeti 
mozgalom” (Rowe 1955). Flores Galindo és Manuel Burga mutatnak rá, 
milyen nagy hatással volt a mozgalomra Inca Garsilaso de la Vega Királyi 
kommentárok (Comentarios Reales) címő krónikája, melyet a kurakák 
nagy része olvasott (Flores Galindo 1987; Burga 1988). A 
Kommentárokból nıtt ki egyebek mellett az Incarrí mítosza, szerepe volt 
Tawantinszuju idealizált képének újjáélesztésében, egyes hagyományok és 
ısi jelképek föléledésében, mint amilyenek például a kuraka családfákat a 
16. századig visszavezetı cuscói templomi falfestményeken is láthatók. Ha 
úgy tetszik, a kurakáknak, másfél évszázaddal megelızve a harmadik világ 
nagy nemzeti forradalmait, sikerült egy közös identitással rendelkezı 
közösséget „elképzelni” ott, ahol a hódító háborúk elıtt királyságok, 
uradalmak, makroetnikumok sokszínősége létezett. 
 
A mozgalom a Tupac Amaru és Tupac Katari vezette 1780-as nagy 
lázadásban tetızött. Vereségük végzetes következményekkel járt a nemzeti 
és etnikai identitás alakulására és a hagyományok újjáélesztésében élen 
járó indián nemességre nézve. A „lázadás vétke miatt” királyi rendelet 
tiltotta meg valamennyi kuraka elıjog és jelkép használatát, a lovaglástól 
kezdve egészen az ıshonos származásukat kifejezı ruhaviseletig. 
 1821-ben az egész kontinensre kiterjedı folyamat részeként a 
kreolok kinyilvánították függetlenségüket. Ezeket a függetlenség-kikiáltó 
kreolokat nevezi Anderson a nemzeti közösség-elképzelés úttörıinek, és 
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példaként említi meg a július 28-i limai kiáltványt, amelyben José de San 
Martín kijelenti, hogy „mostantól fogva az ıslakosokat nem fogják 
indiánoknak vagy bennszülötteknek hívni, mert ok Peru állampolgárai, és 
mint peruiak lesznek ismertek” (Anderson 1983: 50, a szerzı kiemelése). 
 Mindezek és Bolívar liberális törvényei ellenére a régi gyarmati 
korlátozások – melyek a bennszülött lakosság állampolgárságból való 
kizárását szolgálták – vissza-visszatértek: a Köztársaság eredeti 
törekvéseivel szöges ellentétben elıször (1854-ig) a bennszülöttek 
megadóztatásával, majd a nagybirtok terjeszkedésével, valamint a 19. 
század végén és a 20. század elején a gamonalizmus megszilárdulásával. A 
gamonalizmus fénykora betetızte azt a hosszú folyamatot, melynek során a 
kuraka elitet, amely még a 19. századot is átvészelte, végleg szétzúzták. A 
kurakák után maradt őrt, a „két köztársaság” közötti közvetítı szerepet a 
továbbiakban a helyi gamonalista elitekhez kapcsolódó meszticek töltötték 
be. Ám míg a kurakák indián származásúak voltak, addig a meszticek, ha 
genetikailag jó adag indián vért hordozhattak is, mégis csak a kívülálló 
tolmács szerepét vállalták a kecsua és az ajmara világban. 
 Leegyszerősítve azt mondhatnánk, hogy az Andok népei, amelyek 
évezredek alatt fejlıdtek „az ayllu faluközösségtıl a birodalomig”, a 16. 
századtól egy másik fejlıdési útra léptek, „visszatértek az eredetihez”. Ez a 
folyamat a 20. századra érte el a csúcspontját. A visszatérés azonban nem 
az ayllu ısi rendszeréhez sikeredett, mert ezt az idıközben megerısödı és 
növekvı nagybirtok támadása megakadályozta. Ciro Alegría regényének 
címe, A világ széles és idegen, igen érzékletesen fejezi ki azt a helyzetet, 
amelybe az andokbeli települések lakói jutottak: idegenek a saját 
földjükön. 
 A századfordulón terjedt el széles körben az „indián probléma” 
rasszista megközelítése, amelyet Alejandro Deustua abban összegez, hogy 
„Peru a bennszülött fajnak köszönheti szerencsétlenségét”, és hogy „az 
indián nem más, és nem is lehet más, mint egy munkagép”. A késıbbi 
események megértéséhez az andokbeli lakosságra nézve roppant 
szerencsétlen ideológiai, társadalmi és politikai erık összjátékát kell sorra 
vennünk. 
 
 
3. A KORTÁRS PERU: AZ ÁLLAM, A TÁRSADALMI MOZGALMAK 
ÉS AZ ÚJ ÖNMEGHATÁROZÁSOK 
 
A helyzet azonban nem maradt változatlan, és a fojtogató rend felszíne 
alatt mélyreható változások érlelıdtek. Hosszú évekkel azelıtt, hogy 
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Deustua kijelentette volna, hogy az indiánok nem emberek, a piac 
növekedése és az állam modernizációja következtében az etnikumok 
közötti határok egyre átjárhatóbbakká váltak. A határok átjárhatósága és az 
etnikai identitások képlékennyé válása következtében a perui etnikai 
piramis legalsó lépcsıfokai kezdtek eltünedezni. Egyszerően fogalmazva: 
senki sem akart indián lenni. 
 Nem szeretnék elhomályosítani egy olyan jelenséget, amely mögött 
világosan kitapintható a könyörtelen elnyomás. Annak megítéléséhez, 
hogy miért hiányozhatnak Peruban még ma is az etnikai jellegő társadalmi 
mozgalmak, három hipotetikus magyarázatot vázolok fel. 
 
1. Senki nem szeretné magát indiánként meghatározni, mert a 19. század 
folyamán és késıbb, a nagybirtokok terjeszkedésének idıszakában az 
indián szót a „szegényparaszt” vagy éppen a „cseléd” szinonimájaként 
használták. A kecsua és ajmara népesség harca a cselédség eltörlésére 
indított szervezkedésekkel kezdıdött a húszas években, ezekbıl nıttek ki 
az ötvenes és hatvanas évek tömegmozgalmai. A mozgalmak elsıdleges 
céljai az alábbiak voltak: a) a latifundiumok terjeszkedésekor elkobzott 
földek visszaszerzése és b) harc a közoktatásért, a spanyolosodás, a 
nemzeti kultúra alapjainak elsajátítása érdekében. Azt remélték, hogy a 
kreol-mesztic uralkodás e legalapvetıbb eszközének birtokbavétele révén 
megtörhetik a meszticek közvetítı szerepének monopóliumát. 
 
Más szavakkal: a cselédség fölszámolásához le kellett dönteni azokat az 
etnikai határokat, amelyeket a gamonalizmus megpróbált fenntartani. Peru 
esetében tehát a nemzeti integrációs törekvések alulról jövı s 
egyszersmind demokratikus színezető törekvések. 
 
2. Az állam engedélyezni, sıt támogatni kezdte, hogy a lázadó cselédeket 
ne tekintsék indiánoknak. Meglehetısen korán, 1920-ban hivatalosan 
elismerték az „ıshonos közösségeket”. Ezt akár egyfajta etnikai 
megbélyegzésnek is hihetnénk, a háttérben és a kialakuló „gyámkodó 
törvényhozás” gyakorlata mögött azonban egyszerően az a felismerés állt, 
hogy a különbözı csoportok eltérı védelemre szorulnak. Ennek ellenére az 
e célra rendelkezésre bocsátott központi forrásokat jellemzıen nem az 
etnikai-kulturális, hanem a paraszti követelések kielégítésére használták. 
Mivel a közösségek hivatalossá tétele magában foglalta határaik 
elismerését, ez egy hosszú, az elızı évtizedek alatt elkobzott területek 
visszaszerzéséért folyó harc kezdetét jelentette. 
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A negyvenes években az állam nemzeti integrációs törekvései egyre 
hangsúlyosabbak lettek. Megalakult például a Bennszülött Népesség 
Integrációjának Nemzeti Terve. Ez ugyan távolról sem érte el a Mexikóban 
elindított hasonló programok hatásfokát, de jelezte, hogy elkezdıdött az 
átmenet a kirekesztı jellegő, oligarchikus uralkodási formából („az indián 
egy gép”) az állami-hegemonikus uralomba. Az, hogy 1958 és 1964 között 
Peruban meglehetısen békés körülmények közepette szereztek vissza több 
százezer hektár földet a föderációba tömörült parasztközösségek, 
elsısorban annak köszönhetı, hogy az állam – ellentétben például 
Guatemalával – nem avatkozott közbe a mezıgazdasági nagybirtok 
védelmében. 
 
A folyamat Velasco ezredes katonai kormánya (1968–1975) idején, a 
mezıgazdasági reform 1969-es érvénybe léptetésével érte el tetıpontját, 
amikor még a „bennszülött közösség” megnevezést is kicserélték „paraszti 
közösségre”. A kormány kulturális pluralizmusra törekedett, ami nem áll 
ellentmondásban azzal, hogy az „indián” kifejezést törölték a hivatalos 
nyelvezetbıl. 
 
Az 1979-es alkotmány szavazati jogot adott az analfabétáknak. Másfél 
évszázados késéssel megvalósultak San Martín kiáltványának követelései, 
de ez nem jelentette az etnikai és faji különbségek, illetve 
megkülönböztetések végét. A nemzeti integráció eszménye, éppúgy, mint 
másutt is az Amerikákon, az eredeti etnikai csoportok kulturális 
kifehérítését jelentette, azaz egy olyan, véráldozatot nem követelı 
etnocídiumot, amelynek végsı célja a teljes feloldódás a nyugati kultúra 
helyi, kreol változatában. A Velasco-kormány kulturális sokszínőségre 
törekvı politikája megbukott. 
 
3. Amikor megjelennek olyan kecsua vagy ajmara származású társadalmi 
csoportok vagy rétegek, amelyek képesek lennének elképzelni „elképzelt 
közösségeiket”, az erıs marxista befolyás hatására ez az elképzelés mindig 
osztályharcos alapokra épül. Gondoljunk csak két ilyen kecsua és/vagy 
ajmara csoportra, a hatvanas-hetvenes években oly nagy számú 
szakszervezetek és föderációk vezetıire, vagy a kecsua és ajmara parasztok 
közép- és felsıfokú oktatásban részt vevı fiataljaira. 
 
A kis baloldali pártok épp ezekben az években kezdték meg lendületes 
terjeszkedésüket a vidék felé. A középfokú oktatásban részt vevı fiatalok 
politikailag erısen elkötelezett tantestülettel találkoztak. A hetvenes 
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években megalakult Oktatásügyi Dolgozók Egységes Szakszervezete 
(SUTEP) Portocarrero és Oliart kifejezésével élve olyan „kritikai 
szellemet” terjesztett a tanulók között (Portocarrero és Oliart 1989), 
amelyben az osztályellentétek kaptak központi szerepet. Az egyetemi 
hallgatók pedig az ún. „kézikönyvek forradalmával” (Degregori 1990) 
találkoztak: a Szovjetunió Tudományos Akadémiája által spanyolul 
kiadott, a dialektikus és történelmi materializmus témáját és a marxizmust 
dogmatikusan és leegyszerősítve tárgyaló kézikönyvekkel. 
 
1975-ben lemondatták Velasco ezredest, és még ebben az évben 
elkezdıdött az a gazdasági válság, mely kisebb-nagyobb ingadozásokkal 
napjainkig tart. A válság egybeesik legújabb kori történelmünk 
legfontosabb társadalmi mozgalmainak fejlıdésével, amelyek regionális és 
osztálykövetelésekkel álltak elı. Elsısorban helyi sztrájkokról, 
földvisszaszerzésekrıl, szakszervezeti és oktatási munkabeszüntetésekrıl 
van szó, melyek 1977-ben és 1978ban történelmünk két nemzeti mérető 
sztrájkjában érték el tetıpontjukat. Ezek a megmozdulások 
visszavonhatatlanná tették a demokratikus átalakulást (1978–1980), s ez 
egybeesett annak fölismerésével, hogy a nemzeti integrációs paradigma 
túlhaladottá vált. Mindez lehetıséget adhatott volna az „etnikai közösségek 
elképzelésére”, ha a társadalmi mozgalmak legradikálisabb és 
legszervezettebb rétegei akkor szövetségre lépnek a marxista baloldallal. 
Erre a lehetıségre utal az is, hogy a baloldal a legtöbb szavazatot az ún. 
Andesi Trapézban (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco és Puno) és 
Limának a hegyvidéki bevándorlók lakta kerületeiben kapta, tehát ott, ahol 
a kecsua és ajmara népesség koncentrálódik. 
 
 
4. A PERUISÁG MEGKONSTRUÁLÁSA FELÉ, OSZTÁLYOK, 
RÉGIÓK ÉS ETNIKUMOK TALÁLKOZÁSÁBAN 
 
A fent vázoltak nem jelentik az etnikai dimenzió eltőnését, s még kevésbé 
azt, hogy az állam valóra váltotta volna akkulturációs és „kifehérítési” 
törekvéseit. A baloldalnak kedvezı szavazási eredmények s az egész 
osztályharcos diskurzus etnikai elemeket tartalmaz. 1978-ban a legtöbb 
egyéni szavazatot Hugo Blanco, a cuscói származású, kecsua ajkú csóló 
(ıshonos identitású és/vagy származáső városi lakos) kapta. A nyolcvanas 
években a baloldal jelöltjének, Alfonso Barrantesnek egyik választási 
fegyvere andokbeli származása, mesztic arcéle volt. 
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Az etnikai identitás újraértékelésében azonban nem a politika, hanem a 
robbanásszerő városiasodás, a belsı migráció játszik kulcsszerepet. Ma az 
ország nagyobbik része városlakó, márpedig a hegyvidékrıl a városba 
települık széles tömegei nem egyszerően akkulturálódnak: átalakítják az 
identitásukat. Jürgen Golte és Norma Adams könyvének címe: Az 
invázorok trójai lova: paraszti stratégiák a nagy Lima elfoglalására (Golte 
és Adams 1987) rendkívül jól jellemzi az invázió elsı szakaszát. Ebben az 
elsı szakaszban, amikor az andesi „ellentámadás” megindult, az ellenséges 
erık összjátéka következtében a tettetés taktikája volt a jellemzı: a nyelv 
és a hagyományos öltözet, vagyis a két legjobban látható etnikai jel 
elhagyása a megbélyegzıdés elkerülése végett. 
 
Véleményem szerint két okból lehetett végül túllépni a rejtızködés 
stratégiáján. Egyrészrıl: a bevándorlók vidéken és városon egyaránt jól 
mőködtethetı rokoni kapcsolatai, ez a kiterjedt, kölcsönösségen alapuló 
kapcsolatháló olyan helyzeti elınyt jelentett, amely révén a bevándorlók 
lassan városi közösségük vezetıivé tudták feltornászni magukat, anélkül, 
hogy andokbeli (kecsua vagy ajmara) gyökereiktıl elszakadtak volna. 
Másrészrıl: a piacgazdaság terjedésével a parasztok egy tehetısebb rétege 
kezd kiemelkedni a paraszti sorból, s úgy tőnik, hogy a társadalmi 
vezetıkkel és a tanult fiatalokkal együtt ezek a városhoz szorosan kötıdı 
gazdag parasztok egy új elitréteget képeznek. Ez a harmadik réteg nem 
alkot „elképzelt közösségeket”, nincsenek is ilyen tervei, ám újraértelmezi 
a viselkedésformákat, a társadalmi kapcsolatokat és a kulturális normákat. 
 
Ezek a rétegek alkotják azt a kritikus tömeget, amely átalakíthatja a vidéki 
és a városi kulturális élet mai formáit. Sok esetben elvész a nyelv és az 
öltözet, de még a városokban is tovább mőködik a rokonságon alapuló 
kapcsolati háló, és így az egykori bélyeg olyan eszközzé válik, melyet 
gazdasági célokra – elsısorban féllegális kisvállalkozások üzemeltetésére – 
és kulturális téren egyaránt hatékonyan lehet használni. A hegyvidéki 
ünnepeket ma már a városokban is megtartják, sıt éppen ezek a városi 
elemekkel dúsított ünnepek hatnak vissza származási helyükre, az 
andokbeli falvakra. 
 
Ezek a rétegek tehát már nem indián rétegek, de – Argüedasra hivatkozva 
– nem is ment végbe akkulturáció. Quijano egyik mővében – melyet 
sajnálatos módon nem fejezett be – a fentebb leírt jelenségekre a 
„csólózálódás” szót használta (Quijano 1964/1980). Úgy gondolta, hogy a 
csólók átalakulásban lévı réteget és identitást képeznek. E gondolat 
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megfogalmazása óta húsz év telt el, és a csólózálódás – a jóslattal épp 
ellenkezıleg – kiteljesedni és megszilárdulni látszik. A köznyelv egy idı 
óta már a „csicsakultúra” (csicsa: házi kukoricasör, jellegzetes hegyvidéki 
ital) keletkezésérıl beszél, és ehhez a megnevezéshez egyre kevésbé tapad 
ironikus vagy lenézı konnotáció. 
 
Uriel García talán jobb kifejezést talált, mikor a csólókat már a harmincas 
években új indiánoknak nevezte. Míg az indián a múltjába tekint (például 
az Inkák visszatérését várva), a csóló a jövı felé fordul (a haladás céljának 
meghódítására törekszik). Uriel García számára az andokbeli városok és 
falvak voltak a „nemzetiségek olvasztótégelyei”, a csólók élettere. 
Manapság ezt a szerepet a nagyvárosok tölti be, elsısorban is Lima. 
Mindenesetre – a félreértések elkerülése végett – a csóló- vagy 
csicsakultúra, illetve identitás helyett leíró terminusokat használva azt 
mondhatnánk, hogy a kecsua és ajmara népességnek a kultúrája vagy 
kultúrái, mely(ek) elsısorban a városban alakult(ak) ki, egyre nagyobb 
befolyást gyakorol(nak) a vidéken élı kecsuákra és ajmarákra. 
 
Mindezzel nem akarom kritikátlanul dicsıíteni a csóló identitást, amely – 
bár nem átmeneti jelenség – tele van ellentmondásokkal. Tovább él például 
a mesztic hagyományból az indián identitás elutasítása, talán azért, mert a 
cselédsors bélyege még túl közeli, s talán azért is, mert még mindig 
azonosítják a paraszti foglalkozással, a szegénységgel. Ez az indiánkép 
kizárja az indián identitást a városokból, azokból a reális vagy illuzórikus 
javakból, melyeket a város vagy a külföld ígér. 
 
A csólók ezért ma még kulturálisan közelebb állnak a városlakó kreol-
mesztic népességhez, és jelenleg saját perui identitásuk megkonstruálásán 
fáradoznak. Ez az új peruiság különbözik a „hivatalostól”, jellemzıen csak 
az etnikai, osztály- és regionális identitások ütközésekor kerül elıtérbe. 
Egy San Martín de Porres-i limai bevándorlókról készített felmérés során 
(Degregori et al. 1986) azt találtuk, hogy a lakosok népi rétegekhez 
tartozóként illetve munkásként (olykor szegényként) határozták meg 
magukat a felsıbb osztályokkal, vidékiekként a limaiakkal, és hegylakóként 
a partvidékiekkel szemben. 
 
İk, akik a századelın még idegenek voltak a saját földjükön, elıször a 
földért folytatott harcban, majd a nagy bevándorlással próbáltak helyet 
találni maguknak ezen a széles és idegen világon. Manapság maga az 
ország – ez a Perunak nevezett „elképzelt közösség” – vált a vita tárgyává. 
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Míg Mexikóban a nemzeti integrációs paradigma megszilárdulni látszik – 
mivel a megújuló indián mozgalmakat következetesen etnikai 
kisebbségekként nevezik meg –, addig Peruban az andesi/népi/vidéki 
többség kisajátítja és új jelentéssel ruházza fel Peru mint olyan fogalmát. 
 
Egy másik cikkemben (Degregori 1991) szó volt Jumról, az irakusai 
aguarún kacikáról, Mario Vargas Llosa A zöld palota címő regényének 
egyik fıszereplıjérıl. Néhány mesterember ideiglenes támogatásával az 
aguarunok egy szövetkezetet szerveznek a kaucsuk értékesítésére, hogy 
megtörjék a helyi hatalmi csoportok monopóliumát. Ez utóbbiak büntetı 
expedíciót indítanak. Amikor Irakusába érkeznek, fogadásukra eléjük jön 
Jum, bizalmasan és barátságosan „piruinak” mutatva be magát [„pirui” = 
perui, rossz spanyolsággal – a szerk.]. A történteket legfıképpen az 
aguarunokon és Jumon torolják meg, aki nem érti, hogyan lehetséges, hogy 
nem mőködött ez a jelzés: „pirui”. Hiszen ennek önmagában elégnek 
kellett volna lennie ahhoz, hogy a mesztic hatóságok elfogadják ıt mint 
közülük valót, és máshol húzzák meg a határt a mi és a mások, a barátok és 
az ellenségek között. Jumot Santa María de Nievába hurcolják, és a falu 
fıterén egy teljes napig hagyják kikötözve. A nap égetı sugarai alatt 
fáradhatatlanul azt hajtogatja: „Piruiak, a fenébe is”. 
 
Az epizód több mint fél évszázada játszódott le. Azóta azonban – kezdve 
azon, hogy perui zászlók lengtek az elsı vonalban a falusi földek 
elfoglalásakor, és folytatva azzal, hogy Cajamarcában és Piurában a 
paraszt önvédelmi egyletek vállalták magukra az állami feladatok ellátását, 
egészen addig, hogy a déli hegyláncokban védegyletek alakultak, melyek 
fegyvereket követeltek az államtól a Fényes Ösvénnyel szembeni 
védelemhez – minden mozgalom tesz egy gesztust az állam, az 
állampolgári érzés felé. Ezért hát azt mondhatjuk, hogy manapság ez a 
nemzeti képzet jelentısen átalakult, még akkor is, ha a Miss Peru által 
sugallt vagy a tévéreklámokból kitetszı hivatalos imázs a mai napig 
határozottan kirekesztı jellegő, néha arcátlanul rasszista maradt. 
 
Következésképpen úgy gondoljuk, hogy Albó helyzetértékelése nem 
pontos (Albó 1991: 300), amikor az andokbeli országokban végbemenı 
„indián fordulat” elemzésekor azt jelenti ki, hogy Peruban nem haladt elıre 
az etnikai mozgalmak szervezıdése. Talán nem az elmaradottság, illetve 
elırelépés a fı kérdés, hanem az, hogy az egyes országokban milyen 
formában fejezıdik ki az etnikai tényezı. Ha az etnikai identitások helyzeti 
és változékony jellegét hangsúlyozzuk, kialakíthatunk egy olyan etnikai 
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látásmódot, amely nem osztozik Flores Galindo pesszimizmusában. 
Galindo az andokbeli népek jövıjét a Nyugat ellen folytatott utolsó, 
remény nélküli harcként látta (Flores Galindo 1987). 
 
Elképzelhetı, hogy a különbözı – regionális, osztályalapú, etnikai, 
állampolgári – identitások közötti kölcsönhatás jobb alapot nyújtana a 
széles értelemben vett demokratikus jogok megszerzéséhez, olyat, ami 
magában foglalná a nyelvi és kulturális sokszínőség elvét, az etnikai és faji 
diszkrimináció tilalmát, anélkül, hogy beletévednénk azokba a 
zsákutcákba, amelyeket a világ különbözı helyein az etnikai identitás 
egyoldalú megközelítése okoz. 
 
A kelet-európai nemzetiségi problémák vizsgálatakor Klaus Offe rámutat, 
hogy a jelenlegi konfliktusok megoldásának egyik lehetséges útja éppen a 
többszörös identitás vállalása lehet. Úgy gondolja, hogy az etnikai 
redukcionizmus elkerülése végett a többszörös identitás feltételéig kell 
eljutnunk, azaz ahelyett, hogy egy bizonyos csoporthoz való tartozásunk 
határozná meg azonosságtudatunkat, a „helyzettıl függıen olykor a 
személyes tulajdonságok, kvalitások; néha pedig a nemzeti, foglalkozási, 
etnikai, vallási közösségekhez való tartozás az elsıdleges mind saját 
magunk, mind mások számára” (Offe 1992: 61). 
 
Offe, Walzert idézve hozzáfőzi: „amikor az identitások sokszorozódnak, a 
szenvedélyek osztódnak”, és a világ kevésbé veszélyes hellyé válik. 
Figyelembe véve a Fényes Ösvény révén tapasztaltakat, az erıszakot, 
melyhez a szélsıséges osztályredukcionizmus vezetett, a perui helyzetre 
alkalmazva Offe szavai megfontolandók. Az identitások puszta 
sokszínősége helyett azonban bizonyos hierarchiát kell felállítani, ez 
lehetıvé tenné, hogy a „legfelsı hovatartozás” a szó legáltalánosabb és 
legelfogadóbb értelmében szabályozza és megfelelı keretek között tartsa a 
sajátos identitások kifejezıdését. 
 
Ebben az értelemben a különbözı identitások egyfajta modern 
szövetségben, sıt egy posztmodern egyesülésben kapcsolódnak egymáshoz. 
Csak akkor tudjuk elkerülni, hogy ismét a redukcionizmus hibájába essünk, 
ha az állampolgári hovatartozás fölénye érvényesül a helyi vagy vérségi 
közösségek vagy bizonyos gazdasági érdekeket képviselı csoportok 
identitása fölött (Offe 1992: 62). 
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A jelenlegi, meglehetısen cseppfolyós helyzetben könnyen elképzelhetı, 
hogy ha egyszer a cseléd bélyeg végleg feledésbe megy, akkor mindazok, 
akik ma csólóként, vidékiként vagy egyszerően peruiként határozzák meg 
magukat, egyszerően indiánnak fogják hívni magukat, és kulturális 
sokszínőséget, kétnyelvő oktatást, antirasszista fellépést sürgetnek majd. Jó 
esély van azonban arra, hogy ezt nem az állammal mint idegen hatalmi 
tényezıvel szemben teszik majd, hanem mint annak polgárai, és azért, 
hogy a válság, a kirekesztési mechanizmusok és az erıszak ellenére is a 
magukénak érezhessék azt a Perut, amely – mint egy „elképzelt közösség” 
– már ma is sokkal inkább sajátjuk, mint volt egy évszázaddal ezelıtt. 
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