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1968. január végén és február elején közel két hetet töltöttem egy Temblador (angolna) nevű 

helyen, Puerto Ayacuchotól, Território Federal Amazonas tartomány székhelyétől mintegy 

másfél órás autóútra.
1
 

Ez a hely régebben szorosan beletartozott a piaroa indiánok területébe, de a szaléziánus misszió s 

az állami adminisztráció előrenyomulása az indiánokat feljebb szorította a hegyekbe, s 

Tembladort is elhagyták. Épült itt a szaléziánusoknak egy iskola épülete, két teremből álló 

téglaház, de a tanítás szinte rögtön megszűnt. Elhagyott hellyé lett, ahol sem fehérek, sem 

indiánok nincsenek. Itt végződik a városból jövő út, amelyen kis autóbusz is közlekedik 

meglehetősen rendszeresen. Ugyanakkor itt kezdődnek a hegyek s az erdők az indiánok 

ösvényeivel. 

A szaléziánusok missziója négy kilométerre van az egyik irányban, a legközelebbi indián kunyhó 

fél órás gyalogútra a másikban. Semleges hely, két világ határa, ahol az indiánok városi ruhát 

öltenek, mikor áruikat a piacra szállítják, s ahol visszaöltöznek ágyékkötőikbe hazafelé tartva. 

Erre a helyre beszéltünk meg hosszabb találkozót egy közeli s ismerős piaroa társasággal, hogy 

elkészítsék számunkra a termékenységi szertartásuk felszereléseit. Erre a célra különösen 

alkalmas volt a hely, mert nem messze az iskolától hatalmas piaroa épület állott (bu’o  is’csoda = 

nagy ház), Ramón főnök volt háza, akinek a halála után, szokás szerint, mindenki elhagyta az 

építményt s a közelben más kunyhókba költözött. Ezt az elhagyott – de a szokástól eltérően fel 

nem égetett – építményt jelölték ki a piaroák munkahelynek, míg lakóhelyünkül a volt iskola 

szolgált. A kettő között folyt a cao Raya, ez a sekély patak, rajta, vagy inkább benne egy nagy 

fatörzs híddal. A mindennapi életünk a két épület között hullámzott: a hétköznapi, mint az evés, 

alvás, főzés tisztálkodás az egyik oldalon, az ünnepi s rituális a másik oldalon. Fontos jellemzője 

volt a kettévált élettérnek, hogy a patakot asszony nem léphette át. A rítus eszközeinek az 

elkészítése hagyományosan férfimunka, sőt, a hangszereket az asszonyoknak elkészültük után 

sem szabad látniok.  
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A két hét alatt csupán egyetlen asszony tartózkodott végig velünk: Ramón főnök fiának, 

Joaquinnak a felesége, Carmen. Ez a fiatal házaspár különleges okokból beköltözött az 

iskolaépületbe s ott éltek, némileg elszakadva saját fajtájuktól is. Joaquin magas, erős termetű 

fiatalember volt, nagy erejű és hirtelen haragú, ugyanakkor belsőleg gyenge, aki a viták elöl 

visszavonult. Néhány évet töltött a szaléziánusok iskolájában, sokszor járt be Ayacuchoba 

szórakozni, beszélgetni, inni, alkalmi munkát vállalni. Többször tolmácsnak is elszegődött. 

Minthogy apja nagy főnök volt, sokat megismert a hagyományos piaroa életből, de apja halála 

után nem ő lett a csoport főnöke. Neki más eszményei voltak, a város vonzotta. Elszakadása a 

hagyományos élettől nem volt teljes, a lakóhelye pontosan kifejezte élethelyét is: félúton volt. A 

velünk kötött szerződés a szíve szerint való volt: hagyományos dolgokkal foglalkozhatott – jó  

hangszerkészítő és hangszerjátékos volt – jó üzlet volt s, mint tolmács kiemelt helyzetbe került. 

Nem közönséges indián volt, hanem a fehér ember munkatársa. Carmen, a felesége a Cuao folyó 

felső folyásáról származott. Az a vidék sokkal távolabb és magasabban van, mint a Központhoz 

közeli telepek, a városi élet befolyása ott sokkal kisebb. Carmen családja jó hagyományú főnöki 

család volt. Amikor összekerültek, akkor két főnöki család leszármazottai házasodtak össze. Férje 

s a környezet hatására a 15-16 éves leány magatartása is megváltozott: ö is szeretett „járkálni”, 

jönni-menni, s nagy hatással voltak rá a városi csecsebecsék, karkötők, láncok, ruhaanyagok. 

Kivetkőzött az ágyékkötőből s nem vett rendesen részt a közösségi munkában, holott a 

családjában, mint nő, megszokta a kemény földmívelő s családfenntartó munkát. A két hét alatt 

többször előfordult, hogy mi készítettünk a számára ennivalót. 

A munka a nagy házban jó ütemben folyt, az első napokban elkészültek a hangszerek s a 

maszkoknak, ruháknak is nekikezdtek. Közben állandóan folyt a hangszerek kipróbálása, 

javítása, újabbak készítése. Ez ürügy és alkalom volt a zenélésre, és elmondhattuk, hogy 

korlátlanul készíthettünk hangszeres felvételeket. Hasonlóképpen már az első napokban 

elkezdődött a rítushoz fűződő magyarázatok s mítoszrészletek elmondása.  Majdnem egy hét telt 

el, amikor felszakadt az éneklés gátja is: február 1-jén egy jó kedélyű piaroa barátunk a tréfa 

kedvéért utánozni kezdte élő és elhalt varázslók éneklési modorát, mire egy igazi szakember igazi 

bemutatót tartott. Ekkor hallottunk először elhárító célzatú sámán éneklést. Hiába volt késő éjjel 

ekkor, az éneklés fellelkesült hatása még nem ért véget.  Előállt a fiatal Joaquin, hogy ő mesét 

mond. S nem, hogy elmondott egyet piaroául, hanem helyben le is fordította, ez volt az ő 

túllicitálása. A további események kiindulópontjául ez szolgált. A felvétel alatt Carmen állandóan 



közbeszólt, izgága volt, ahogyan megtudtuk: nem akarta hagyni, hogy a férje beszéljen. Pusztán a 

rivalizálás miatt.
2
 Másnap délelőtt a maszkok festése folyt a patakon túl, mikor Carmen üzent, 

hogy menjek vissza, mert énekelni akar. A függőágyban feküdt s rám olyan benyomással volt, 

mint akit kicseréltek. Egy ugri-bugri, nyafogó leány helyett szomorú arcú asszony várt. Még 

feltűnőbb volt az átváltozás az éneklés alatt, mert a hangok maguk is szomorúságot árasztottak. 

Féloldalt feküdt felhúzott lábakkal. A bal tenyere a bal arca alatt, a jobb a füle mellett.
3
   

A felvétel mintegy fél óra hosszat tartott s többször félbeszakadt. Egyedül voltunk a házban, de 

időről időre férfiak jöttek. Először gyerekek, majd felnőttek. A harmadik alkalommal már világos 

volt, hogy ez megfigyelés s valóban, negyedszerre Joaquin jelenet meg. Berontott, magas 

fejhangon kiabált, a hajánál fogva kiráncigálta Carment a függőágyból, s a földön rugdosni 

kezdte. Engem pedig ugyanazon a magas, skizofrén piaroa hangon utasított, hogy mindent 

mutassak meg, amit a felesége énekelt. El is kezdtem a visszahallgatást, de amikor kést emelt az 

asszonyra, abbahagytam és elmentem. A helyzet egy óra múlva már teljesen normális volt, 

mintha misem történt volna. Sőt, aznap éjfélig tartó mesélés következett. A viharlámpa fényénél 

előbb Joaquin mesélt, elmondta piaroául és spanyolul, majd a felesége mondott meséket s a férj 

ezeket is lefordította. Megfigyelhettük, hogy a testtartás és a mozgás mennyivel más volt ekkor, 

mint a délelőtti éneklés alatt. Nem feküdtek, a férfi állt. A kezük beszéd közben állandón 

idegesen matatott, ami a kezük ügyébe került megfogták, forgatták, arrébb tették. A nő a testét 

fogdosta, a mellbimbóját csavargatta, s el kellett viselniök a hallgatóság közbeszólását. 

Carmen énekeinek a felvétele tehát ilyen körülmények között esett meg, de a hozzájuk 

kapcsolódó eseményeknek még nem volt vége. Joaquin vagy másfél hónappal később újból 

hallotta a felesége énekeit, amikor egy este beállított hozzánk Ayacuchoban. Ismét „járkált” a 

városban, de nem volt jó hangulatban. A felesége elhagyta, s őt kereste. Még nem tudtam, hogy 

miért jár a városban, amikor feltettem a felvételeket. Megkérdeztem, érdekli-e, mire azt mondta, 

természetesen igen. Azzal a céllal tettem fel a hangszalagot, hogy megtudok valamit magukról a 

dalokról. Ez akkor nem sikerült, de a hallgatásnak később lett hatása. 

Hogy milyen is lehetett valójában az énekek hatása Joaquinra akkor, azt részben legalább is 

megsejtettem, amikor fél hónappal később sor került a dalok lefordítására. Az ének csupa sirám. 

Egy asszony panasza a házassága miatt, amelybe a szülei engedélye nélkül ment bele. Hogy 
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idegen azon a helyen, ahová férjhez ment, nem kap segítséget, a rokonok magukra hagyják, egy 

pohár innivalót nem adnak néki, meg akarják mérgezni, ráfogják, hogy jaguárt eszik, ő pedig 

csak járkál egyedül. A spanyol fordítás mutatja, hogyan ismétlődnek ezek a gondolatok végtelen 

hosszan, s a panasz áradatát csak a kényszerű megszakítások állították meg. Akkori tolmácsunk 

Jesus Caballero ekkor elmondta, hogy Carmen kétszer hagyta el Joaquint, először az előző évben, 

majd az éneklés után egy hónappal. Ilyenkor elment „járkálni” a folyók mentén, fel a hegyekbe, s 

az egyik telepen azt is rebesgették, hogy egy piaroa férfihoz ment át.  

Beszélt Jesus arról is, hogy Carmen anyja és az egyik sógornője voltak azok, akik Joaquin 

családjára panaszkodtak, hogy nem segítenek a fiatalasszonynak. Joaquin tembladori 

felháborodását azzal magyarázta, hogy a megelőző napon Carmen nem hagyta a férjét mesélni, s 

ezért ő sem kapott engedélyt az éneklésre. „Tehát engedély nélküli felvétel” – mondta nevetve, 

engedékenyen. 
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Joaquinban az események néhány hónappal ezután csapódtak le teljesen, amikor mi már messze 

bent a hegyekben dolgoztunk. Ekkor újabb tolmácsmunkán volt Carmen szülei közelében, s 

útközben betért hozzánk a cao Pauji (vadpulyka) nevű helyre. Itt mondta el a maga változatát 

arról, hogy hogyan s miért ment el a felesége. Eszerint az asszony nem csak a férjét nem szerette, 

mivel nem dolgozott rendesen, hanem csecsemő leányát megölte, s titokban eltemette egy 

ismeretlen helyre. 

Ami már most ezekből az eseményekből a piaroa hagyományra nézve a néprajz szempontjából 

leszűrhető, az a következő: Carmen nem új panaszdalt mondott el, hanem ahogyan ezt idősebb 

asszonyoktól megtudtam, hagyományos piaroa éneket sztereotip szövegekkel. Ezt mutatja is, 

hogy van az ő szövegében néhány motívum, amely nem vonatkozhat reá. Ilyen például a 

jaguárevés, mert ezen a vidéken már régen nincsenek jaguárok. Azután az éneklő több gyermeke 

– Carmennek csak egy volt. Ilyen a panaszkodó felnőtt, s a „járkálásra kényszerített” gyermeke, 

mert Carmennek csak csecsemője volt. Az éneket Carmen az anyjától tanulta, de hasonlóan tudta 

Jesus anyja is, aki nem énekelt, de meghallgatta Carmen dalát. Carmen nem csak a maga 
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panaszát mondta, hanem a piaroa asszonyokét is. Ismerve másodrendű helyzetüket egy férfi 

uralta társadalomban, a teméntelen munkát, amit a termeléstől kezdve a családfenntartásig 

végezniök kell, de főként a kizártságukat a kultúra szellemi területeiről – természetes, hogy ilyen 

panaszdalok létrejöttek.
5
  

Ismerve továbbá a szájhagyomány természetét feltételezhető, hogy Carmen a hagyományt a maga 

esetére alkalmazta. Carmen énekei egyszerre tekinthetők panaszos lírának és elsőszemélyes 

epikának.
6
 

Mindez az első és a második énekre vonatkozik. A panaszokat követő harmadikról alig tudok 

valamit. A tartalma eléggé nehezen vehető ki a fordításból. Sem a fordításban, sem Jesus 

Caballero tartalmi kivonatában nem jól követhetők a szereplő személyek és események. Némileg 

tréfás meséről van szó, amelyben a szereplők állattá változnak, s amelyben bizonyos személyek 

ölni, míg mások megöletni kívántatnak. Ahogyan a panaszének – az események miatt – úgy ez is 

befejezetlen, de egyelőre nincsen lehetőségem további ismeretek szerzésére. 

 

Budapest, 1975. 

 

 

 

Halmos István írását régtől fennálló tisztelet okán közöljük, Boglár Lajossal közös terepkutatásuk 

szakmai presztízs terén, és Ő maga kortárs kutató mivoltában is jelentősen hozzájárult a népzene, 

etnomuzikológia hazai kutatásainak, gyűjteményeinek gyarapodásához. Sajnos, 2016. április 4.-

én bekövetkezett halálával immár csak megkésve szorgalmazhatjuk, hogy munkásságára több 

kutatói és tudományos figyelem irányulhasson. Emlékét pedig művei révén is megőrizzük…  

/http://hagyomanyokhaza.hu/page/12397/ 

                                                           
5
 A piaroa indiánokról, további irodalommal lásd Boglár Lajos: Wahari, az őserdei kultúra. Budapest, 1978. 

6
 V.ö. Halmos István: Temetés Inaktelkén. ZTD 2003:497-511., és Halmos István: Egy inaktelki sirató tulajdonságai. 

In Az idő rostájában I. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. L’Harmattan, Budapest, 2004. 


