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FÖLDRAJZI TOTÓ

PÁROS FELADATLAP

Gondolkodjatok, tudjátok-e vajon a táblázatban szereplô egyes kisebbségben levô népek 
hol, melyik földrészen, régióban vagy országban élnek! Válaszoljatok párban! Tanárotok 
segít ellenôrizni a válaszok helyességét.

Busmanok
A India, Pakisztán
B Dél-Afrika (Botswana, Namíbia, Dél-Afrikai Köztársaság)
C Ausztrália, Új-Zéland

Aboriginálok
A Brazília, Paraguay
B Dél-Európa
C Ausztrália

Eszkimók
A Kanada, Alaszka (USA), Grönland
B Dél-Amerika északi része (Kolumbia, Venezuela)
C Borneó szigete (Délkelet-Ázsia)

Apacsok
A Szíria, Irak, Szaúd-Arábia
B Argentína, Chile
C USA

Katalánok
A Oroszország
B Madagaszkár
C Spanyolország

Kurdok
A Kazahsztán
B Törökország, Irak, Irán
C Délkelet-Afrika (Zimbabwe, Zambia, Mozambik)
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A GUARANI KULTÚRA KÉT ARCA

Boglár Lajos 1979 és 1985 között több alkalommal folytatott etnológiai terepmunkát Brazí-
liában, a Săo Paulo mellett élô guarani indiánok között. A guaranik viselkedése „kétarcú”, 
az egyik oldalát nevezhetjük nappalinak, a másikat estinek/éjszakainak.

A kultúra nappali arculata A kultúra éjszakai arculata
A guaranik szemmel láthatóan csaknem teljesen 
alkalmazkodtak a civilizált környezethez: 
hetenként – városi eredetû ruhákban – megje-
lennek a hétvégi piacokon, turistáknak kínálják 
kézmûves termékeiket (íjakat, nyilakat, kosa-
rakat, csörgôket stb.) A piacon kapott pénzôl 
azután megveszik a modern brazil táplálkozás 
alapanyagait (bab, rizs, kávé, cukor), vagy a „civili-
zált” megjelenéshez szükséges ruhadarabokat.
A guarani kunyhó környékén sok városi ere-
detû szerszámot (kapa, ásó, balta) és mindenféle 
egyéb eszközt (mûanyag zacskó, vödör, pléh 
edény, karton doboz) találunk. A civilizáció 
nyújtotta, könnyen beszerezhetô és eldobható, 
és ezáltal csak pillanatnyi értéket képviselô 
dolgokról van szó. A kunyhókból hiányzik az 
alapvetô indián berendezési tárgy, a függôágy. 
Néhány családfô büszkén mutatja, hogy a külsô 
szobában asztal, székek, padok várják a vendé-
geket. A falakon színes naptárak, szentképek, 
tükrök: rájuk aggatva saját készítésû, eladásra 
szánt, rikítóra festett csörgôk és tegezek. 
Az alkalmazkodás alaposan átszerkesztette a 
guarani hetet. Hétfôn, kedden, esetleg szerdán 
a férfiak vadásznak a környékbeli erdôségek-
ben, csütörtökön, pénteken minden férfi az 
erdôbe vonul, hogy palmitot (pálmabél, mely ked-
velt salátája, körete a „civilizáltak” étlapjának) 
vágjon, és azt másnap frissen a városi piacra 
vigye. A piacra nem csak élelmet, hanem 
„kézmûves” termékeket is szállítanak. Sokan a 
megélhetés legbiztosabb forrásának tekintik ezt. 
Mivel leginkább a turisták ízlését igyekeznek 
kiszolgálni, a termékek között „indiános” 
dolgok találhatók. Például a kôbalta, amely 
esetében biztosak lehetünk abban, hogy ebben a 
században a guaranik nem használtak ilyen 
eszközt, ám tudják, hogy a kôbalta valami ôsit, 
vadat, „indiánost”szimbolizál. 

Forrás: Boglár Lajos: A kultúra arcai. Budapest, Napvilág, 2001.  
és Mítosz és kultúra. Budapest, Szimbiózis, 1996.
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A GUARANI KULTÚRA KÉT ARCA

Boglár Lajos 1979 és 1985 között több alkalommal folytatott etnológiai terepmunkát Brazí-
liában, a Săo Paulo mellett élô guarani indiánok között. A guaranik viselkedése „kétarcú”, 
az egyik oldalát nevezhetjük nappalinak, a másikat estinek/éjszakainak.

A kultúra nappali arculata A kultúra éjszakai arculata
A guaranik életének „esti” aspektusa alapjában 
guarani. Csaknem naponta megfigyelhetô, hogy 
a civilizált világból hazatérô indián nemcsak 
ruháit veti le, hanem „visszavedlik” indiánná: 
egészen természetes, hogy otthon eredeti nyel-
vén beszél (és nem portugálul) és guarani 
módon viselkedik. Guarani nyelvûek a mágikus-
mitikus avatási gyógyító énekek is. A sámánok 
napszaka ez. Praktikáikat csak este, a fehér 
embertôl távol, saját falujuk biztonságában 
folytatják. A sámánok azok, akik ébren tartják a 
mitikus világképet és tanítják a több lélekrôl 
való elképzelést.  Szerintük az ének és a böjt 
révén testük istenivé válik, ezzel remélik elérni 
azt az állapotot, amikor halál nélkül lehet eljutni 
a Paradicsomba. Abban a mértékben, ahogyan 
teste könnyûvé válik, és közeledik a tökély álla-
potához, mind gazdagabb lesz szellemi értékek-
ben: teljesen elveszít minden anyagi értéket (az, 
bármi is legyen, érdektelenné válik a számára). 
Az a guarani indián, aki alig néhány órányira 
lakik egy civilizált központtól (ahol a piac, az 
üzletek, a templom, a mozi stb. állandó kihívást 
jelenthet), csak annyit vesz át a „kínálatból”, 
amire létfenntartásához feltétlenül szüksége van.
A törzs életének egyik legjelentôsebb eseménye 
a mongaraí, ami lényegében egy névadó rítus. 
(A portugálul beszélô guaranik keresztelônek is 
nevezik.) A rítusnak nem csak az a célja, hogy 
valaki nevet kapjon. A guaranik szemében a 
kapott név alapvetô fontosságú, mert a név „hor-
doz egy darabot az ember lelkébôl”, így elvá-
laszthatatlanul azonosul a személyiséggel, és a 
név a törzzsel való azonosulást, magát a „guara-
niságot” is jelenti. A környék „fehér emberei-
nek” a falu lakói egyszerûen José, Altino vagy 
Geraldo névre hallgató indiánok, ôk az eredeti, 
a személyiséghez kötôdô guarani nevet nem 
ismerhetik.

Forrás: Boglár Lajos: A kultúra arcai. Budapest, Napvilág, 2001.  
és Mítosz és kultúra. Budapest, Szimbiózis, 1996.






