
ere de ti nép vi se let tel el lát ni. A pénz
há rom év alatt ér ke zett meg, ám az
uruk ra is vár ni kel lett – egy részt a kö -
zös sé gen be lü li prob lé má ik mi att,
más részt mert a mun ka szá muk ra
rend kí vül meg erôl te tô te vé keny ség.
na gyon las san fo gad ták el az ak ció -
ant ro po ló gus ja vas la ta it, a ki vi te le zést
pe dig ügye sen ha laszt gat ták majd -
nem két éven át.

A ta lál ko zó elô ze te se ként 2004
feb ru ár já ban 45 iruhito a chullu ñik hoz
lá to ga tott. Öt száz év után a vi zek
nép ének két cso port ja elô ször ta lál -
ko zott. A chulluñik balsa tu ta jain
víz re száll tak: a hat balsatutaj al kot ta
kör kö ze pén bo csá tot ták víz re égô ál -

do za tu kat Pa cha ma ma (Föld anya) szá má ra: totoraágyra he -
lye zett, fe hér ken dô be csa vart vi rág szir mo kat, kokaleveleket
és ál la ti ürü lé ket. A szá raz föl di, a totorát csak ét ke zé si és
gyógy ásza ti cé lok ra hasz ná ló iruhitók be le pil lant hat tak a
tu riz mus ból élô test vé re ik vi lá gá ba, akik nél a kul tú ra már
nem csak iden ti tá suk egyik alap ja, ha nem be vé tel for rás is. A
chulluñik elô adá so kat tar tot tak az iruhitóknak ar ról, mi mó -
don hoz hat nak lét re úszó szi ge te ket a desaguadero fo lyón, és
mi ként él het nek raj tuk. 

A ta lál ko zó

mind ez né mi lel ke se dés sel töl töt te el az iruhitókat, ami leg -
alább ar ra ele gen dô volt, hogy el kez dôd hes sen a te le pü lé sen
a mun ka. A fa lu vé gül fel épí tett két putucót, egy 12 mé ter

hosszú, 3 ton nás és egy balsát,
amely nek mé re te négy ke nu é val ért
fel, vi szont a ru hák és az új há zak
be ren de zé sé hez szük sé ges szö ve tek
so sem ké szül tek el.

2004. már ci us 21-én be lép tek Iru hi -
tóba az el sô ven dé gek: 40 chulluñi. A
má sik két uru te le pü lés kép vi se lô i re
még négy na pot kel lett vár ni: négy
chipaya ér ke zett, a muratók kö zül
pe dig csak a leg idô sebb, leg tisz te let re -
mél tóbb fér fi, daniel moricio. Az el sô
na pok ese mény te le nül tel tek, ezért
a chulluñik rö vi de sen el un ták ma gu -
kat, és négy kép vi se lô ki vé te lé vel ha za -
in dul tak. ám egy sztrájk mi att a pe rui
ha tárt le zár ták, ezért egy na pi vá ra ko -
zás után a chulluñik visz sza for dul tak.
min den ki fel lé leg zett, és elé ge det ten
ál la pí tot ták meg, hogy Pachamama je -
len van a ta lál ko zón, és elô se gí ti si ke rét.

A hét fo lya mán na pon ta meg be szé -

A Pánandoki uru ta lál ko zó
ter   ve manuel Rojas iruhitói
lá to ga tá sai so rán fo gant meg.

Ko moly ba rát ság ala kult ki köz te és az
iruhitók patriárkája kö zött, aki nek ha lá -
la elôtt meg ígér te: meg pró bál ja meg -
men te ni a qhas-qut-suñi-urók ôsi
nyel  vét, az uchhumataqut. Hosszú évek
ki lin cse lé sei kö vet kez tek a ta lál ko zó
anya gi fel tét ele i nek elô te rem té sé re,
mi köz ben a ví zi ten gely men ti uru
te le pü lé sek la kó i val kö zö sen össze ál lí -
tot ták a rá juk vá ró fel ada to kat. 

Elo dá zott idô pont

A ta lál ko zó he lyé ül Iruhitót je löl ték ki,
amely ugyan a leg ke ve seb bet tar tal -
maz za az ere de ti uru kul tú rá ból, de
lorenzo In da, a yatiri (va rázs ló) se  gít sé -
gé vel, aki az egyik leg ak tí vabb szer -
ve zô volt, el kezd ték a fa lut fej lesz te ni,
az az putu cók kal, toto ra tu ta jokkal,

436 n Él e t É s tu d o m á n y n 2005/14

2.
rész

A PánAndoki 
uru 

tA lál ko zó

Az uruk, a qhas-qut-suñik prob -

lé má ik or vos lá sá ra és az ôsi kul -

tú ra vissza ál lí tá sá ra öt száz év

után meg szer vez ték pánandoki

ta lál ko zó ju kat. Mind ez Manuel

Rojas Boyan kol lé gánk és ba rá -

tunk hat éves ak ció ant ro po ló gi ai

mun ká já nak ered mé nye, amely

mun ká la tok utol só há rom hó -

nap já ba, va la mint a nagy sza bá -

sú ese mény tech ni kai le bo nyo lí -

tá sá ba és do ku men tá lá sá ba mi 

is be kap cso lód tunk. 

lé se ket tar tot tak fô ként aymara nyel ven, a chipayák pe dig
uchhumataqu nyelv lec ké ket ad tak. mind annyi an tisz te let tel
hall gat ták az öreg murato be szé de it, a kon fe ren ci ák szü ne té -
ben pe dig hal há lószövô- és totoradísz-készítô mû he lye ket
rög tö nöz tek. A chulluñik mallkujának (egy év re vá lasz tott
fa lu fô nö ké nek), Julio Vill cá nak szü le tés napi mu lat sá ga, a kö -
zös tánc meg hitt han gu la tot va rá zsolt az uru test vé rek kö zé,
egyik es te pe dig „va rázs lás” részt ve vôi le het tünk: tia Julia,
Iruhito leg idô sebb tag ja és amautája (fô va rázs ló ja) meg ál dott
min den kit az achachilák, a he gye ken la kó is te nek és Pa cha -
mama se gít sé gét kér ve, mi köz ben vi asz gyer tyák kal dör zsöl -
tük be tes tün ket. lorenzo In da – aki tia Julia ta nít vá nya, mi -
ó ta túl élt egy vil lám csa pást – két tü zet ra kott a sza bad ban a
nôt és a fér fit jel ké pez ve. ezek nek a füst jét tia Julia kü lön bö -

zô szá rí tott nö vé nyek kel fo koz ta. Az erôs il lat meg tisz tít ja
a tes tet és a lel ket. Kört al kot tunk a tü zek kö rül, le égé sü kig
a va rázs ló asszony to vább foly tat ta mor mo gá sát: a tár sal gást
az achachilákkal. A szer tar tás alatt az andoki né pek szo ká sa -
i nak meg fe le lô en min den ki ren ge teg kokalevelet rá gott, és
do hány zott, vagy leg alább is égô ci ga ret tát tar tott a ke zé ben,
mi vel a ci ga ret ta az andoki kul tú rá ban leg in kább stá tus szim -
bó lum; csak annyit szív nak be le, hogy el ne alud jon, ha még is
el al szik, nem gyújt ják meg új ra, mert az sze ren csét len sé get
hoz.

Né pük és nyel vük ne ve

Az utol só na pon ant ro po ló gu sok, szpon zo rok, mi nisz té ri u -
mok kép vi se lôi és új ság írók lá to gat tak Iruhitóba. en nek tisz -
te le té re a na pot kü lön bö zô prog ra mok szí ne sí tet ték: gye re -
kek rö vid uchhumataqu nyel vû elô adá sai, ze ne és tánc, eve -
zô ver seny a totorakenukkal, a 3 ton nás toto ra hajót pe dig –
me lyet nem a part ra épí tet tek, ha nem kö zös sé gi épü le tük elé,
és sú lya mi att je len leg meg moz dít ha tat lan – szín pad dá ala kí -
tot ták, és uru szim bó lu mok kal dí szí tet ték fel. majd saj tó kon -
fe ren ci át tar tot tak, ame lyen pon tok ba szed ve ki fej tet ték a
ta lál ko zó ered mé nye it. meg nevez ték né pük ôsi kul tú rá já -
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nak jel lem zô it, a kor mány hoz in té zett kö ve te lé se i ket és
meg ál la po dá sa i kat né hány uch hu  mataqu szót il le tô en (nyel -
vük, né pük, ru há ik ne vét stb.), ame lyet utó lag zá ró do ku -
men tum for má já ban több he lyen is köz zé tet tek.

mi vel az egyes cso por tok el té rô sza va kat hasz nál tak sa ját
meg ne ve zé sük re (az iruhitók a qut suñit, a chipayák a qhas
sonit, a chulluñik az urót, a muratók a poopó-tavi urut),
be ve zet ték a kö zös qhas-qut-suñi-uro el ne ve zést. Ha son ló elv
alap ján nyel vük az uchhumataqu nyelv lett, amely nek ok ta -
tá sát és a ve le kap cso la tos ku ta tá so kat az ok ta tá si Re form -
tör vény ér tel mé ben kö ve te lik a bo lí vi ai kor mány tól, amely -
nek mind eze ken felül kö te les sé ge elô se gí te ni jo gi sze mé lyi sé -
gük be je gyez te té sét. (ez el sô sor ban a muratók szá má ra fon -
tos, hogy vég re sa ját föld te rü let ük le hes sen.) Kö ve te lik Pe ru -
tól és Bo lí vi á tól, hogy hoz za nak kü lön le ges tör vé nye ket: véd -
jék tör vénnyel kul tú rá ju kat, könnyít sék meg az au to nó mi át
és az el já rá so kat, va la mint hagy ják jó vá ôsi jo gu kat a ter mé -
sze ti kin csek ke ze lé sé re.

Ki je len tet ték, hogy va la ha ha tá rok nél kül élô ví zi nép vol -

tak, és ma azo nos al kot má nyos jo ga ik van nak, mint a töb bi
ál lam ha tár okon be lül élô nép nek, jo guk van pél dá ul föld je ik -
hez, ame lyet ko ráb ban aymarák és más né pek tu laj do nol tak el
tô lük. (Az 1950-es évek ben egy „azé a föld, aki meg mû ve li”
el vû föld tör vény ér tel mé ben ko ráb ban a spa nyo loktól meg -
mû ve lés re ka pott föld je ik nagy ré szét el vesz tet ték.) Ki mond -
ták, hogy a jö vô ben még há rom ta lál ko zót fog nak meg ren -
dez ni: egyet-egyet a chulluñiknál, a chipayáknál és a
muratóknál. Jó vá hagy ták ezen kí vül, hogy az uru né pek tu -
risz ti kai uta kat szer vez het nek egy más te rüle tei kö zött. Alig
egy hó nap pal a ta lál ko zó után a Zá ró do ku men tum se gít sé gé -
vel a qhas-qut-suñi-urók el nyer ték az ensZ-tá mo ga tást a ki -
pusz tu lás sal fe nye ge tett egyet len hasz ná la ti nö vé nyük, a
totoranád új ra te le pí té sé re a ví zi ten gely men tén. 2004 de -
cem be ré ben meg kez dô dött a máso dik uru ta lál ko zó szer -
ve zé se, mely az uru tu riz mus fellen dí té sét és egy gyer me -
kek nek szó ló uchhumataqu nyelv könyv ki adá sát cé loz za.
A ta lál ko zó meg ren de zé se 2005 jú ni u sá ban vár ha tó a
chulluñi qhas-qut-suñi-urók úszó szi ge te in, ame lyen im már
az az óta fel buk kant ecu a do ri qhas-qut-suñi-urókkal együtt
há rom or szág kép vi se lô i nek meg je le né sé re szá mí tunk.

Hajdu zsanett
lassú istván

zalai Botond
(www.saapnfo.org)

A  P á n A n d o k i  u r u  t A  l á l  k o  z ó

„a tu laj don sá gok örök lô dé sé ben
nem csak a sejt mag nak, ha nem a
sejt plaz má nak is sze re pe van. nem -
csak az ivar sej tek meg vál to zá sa, ha -

nem az egyéb, úgy ne ve zett ve ge ta tív szer vek meg vál to zá sa is szük ség -
sze rû en az örök lô dés meg vál to zá sá hoz ve zet. ter mé sze te sen ezek az el -
mé le ti kö vet kez te té sek csak úgy ér nek va la mit, ha kí sér le ti leg iga zol ha tók.
ilyen ará nyú kí sér le te in ket kap cso lat ba hoz tuk a Res-szervek ku ta tá sá val.
el tá vo lí tot tuk a fi a tal csir kék cse cse mô mi rigy ét. az ilyen cse cse mô mi rigy
nél kü li ál la tok nem kot lot tak, de lé nye ge sen több to jást toj tak. a to já sok a
szo ká sos nál ki seb bek vol tak, és be lô lük új utó dok nem fej lôd tek. ezért má -
sik ha son ló kí sér le tet kezd tünk. Hosszú évek óta, im már a ti ze dik ge ne rá -
ci ón ke resz tül ki ope rál juk az új szü lött pat ká nyok lé pét. (a lép szin tén Res-
szerv.) Bár a kí sér let még nem te kint he tô be fe je zett nek, már is meg ál la pít -
ha tó, hogy a lép nél kü li pat ká nyok új szü löt te i nek lé pe ki sebb, mik ro szkó -
pos szer ke ze te el tér a nor má lis tól, a nyi rok cso mók ban is jel leg ze tes vál to -
zá sok lép nek fel, és csök ken a fehérvérsejtszám.” (A RES és a sejt ke let -

ke zés, 1956. áp ri lis 6.)

„a ha jó vo na tok ka la u zo lá sát lé ze rek -
re bíz zák a le nin grá di hi da kon. e hi -
dak ból bô ven van a né ván és mel lék -
ága in, s azok sok gon dot okoz nak a

ha jós ka pi tány ok nak. ezért a ha jó vo na tok, kü lö nö sen éj jel, rá van nak utal -
va a rév ka la uz ok ra. Csak hogy a ha jó for ga lom sû rû sö dé sé vel nem tart lé -
pést új rév ka la uz ok nak a be ál lí tá sa. a le nin grá di bel ví zi ha jó sok fel fi gyel -
tek a Kuj bi sev ben ki dol go zott és a lé zer tech ni kán ala pu ló re pü lô gép le szál -
lí tá si rend szer re. az le he tô vé te szi, hogy a re pü lô gé pek pon to san száll ja -
nak le bár mi lyen idô já rás ban. föl ve tô dött a gon do lat: nem irá nyít hat nánk-
e a ha jó kat is lé zer tech ni ká val? a do log tisz tá zá sá ra nem rég kí sér le ti lé zer -
be ren de zé se ket sze rel tek föl két hí don. az el sô pró bák ki vá ló ered mé nye
után a volodarszkij-hídra szin tén lé zert sze rel tek: a ha jók ka la u zo lá sa ott a
leg ne he zebb.” (Lé zer mint rév ka la uz, 1980. ár pi lis 4.)

Schweitzer Pál gé pész mér nök,
egye te mi ta nár, fel ta lá ló 25 éve,

1980. áp ri lis 12-én hunyt el a
penn syl vaniai state College-ben.
Mis kol con szü le tett 1893. má jus
20-án. a bu da pes ti Mû egye te men
1917-ben dip lo má zott. 1920-ban
át uta zott az ame ri kai egye sült Ál la -
mok ba, ahol kez det ben gép gyá ri
mun kás ként, szer szám szer kesz -
tôként, majd mo tor konst ruk tôr ként
dol go zott. 1923-ban, a dí zel mo to -
rok ról írt két ta nul má nyá nak meg -
jele né se után, meg hív ták ta nár -
segéd nek a state Coll ege ál la mi
egye te m re Penn syl vaniába, ahol
ké sôbb társ ta ná ri, majd 1936-ban
ren des ta ná ri ki ne ve zést ka pott. az
el mé le ti ok ta tás mel lett az ál ta la
léte sí tett mo tor kí sér le ti la bo ra tó ri -
umban ma gas szín vo nal ra emel te 
a gya kor la ti kép zést is. 1929-ben
egy éves sza bad sá ga alatt a drez -
dai mû egye te men a vi lág hí rû Mol-
lier és Nügel pro fesszo rok elô adá -

sa it hall gat ta, és meg véd te ter -
modi na mi kai tár gyú disszer tá ci ó ját.
Pub li ká ci ói és sza ba dal mai vi lág -
szer te is mert té tet ték ne vét; ame ri -
kai, olasz, né met és ja pán mo tor -
gyá rak rend sze re sen kér tek tô le
szak ta ná csot. több mint har minc
sza ba dal má nak egyi ke a dí zel mo -
tor ban fel lé pô hi bák oka i nak gyors
fel tá rá sá ra és ki kü szö bö lé sé re
szol gá ló di ag nosz ti zá ló be ren de -
zés volt. a negy ve nes évek ben ki -
dol go zott füst mé rô el já rá sát és be -
ren de zé sét szab vá nyo sí tot ták is.
1952-ben schweitzer–Hussmann
né ven sa ját mér nö ki iro dát nyi tott,
ahol szá mos je len tôs al ko tás szü le -
tett. az egye te mi ka ted rá ról 1957-
ben vo nult nyu ga lom ba, de elô adói
és al ko tói te vé keny sé gét ez után is
foly tat ta. 1964-tôl rend sze re sen ha -
za lá to ga tott, és be kap cso ló dott az
itt ho ni gép jár mû- és mo tor tech ni kai
mun ká ba. a Mû egye tem egy ko ri
tanít vá nyát 1967-ben tisz te let be li
dok to rá vá avat ta. 
Szerkeszti: kiss Csongor

Tanácskozás az uru nép

jövôjérôl Iruhito iskolájában

(Zalai Botond felvétele)


