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Mes ter Bé la

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK 
KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN
A Sipáni Úr pél dá ja

Írá som ban az el múlt év ti ze dek egyik leg je len tô sebb ré gé sze ti le le té nek, a prein ka moc si ka 
kul tú rá hoz tar to zó úgy ne ve zett „Sipáni Úr” sír já nak a ré gé szet ben és az is me ret ter jesz tô köz-
be széd ben meg je le nô né hány ér tel me zé sét vizs gá lom. A ta lán kü lö nös nek tû nô té ma vá lasz tás 
in do ka, hogy e ma gya rá za tok igen jel lem zô pél dá ját ad ják a tör té ne ti meg is me rés fon tos te o re-
ti kus prob lé má i nak.

A le let tör té ne te rö vi den (elem zé sé re még ké sôbb vis  sza té rünk): az 1987-ben, ka lan dos kö rül-
mé nyek kö zött fel tárt, a Krisz tus utá ni el sô és har ma dik szá za di ré te gek bôl ál ló sír le let a szá zad 
egyik leg na gyobb ré gé sze ti szen zá ci ó ja volt. Re konst ruk ci ó ja be jár ta a vi lá got, így a bu da pes ti 
Nép raj zi Mú ze um ban is hos  szú ide ig lát hat tuk. Az együt tes tar tal maz ta a har ma dik szá za di ha lott 
vi se le té nek, ék sze re i nek re konst ruk ci ó ját élet nagy sá gú szob ron, és egy ré geb bi le let bôl szár ma zó, 
ki na gyí tott áb rá zo lást. Az ismertetô szö veg sze rint a sír le let és a kép egy mást ma gya ráz za, ed dig 
csak ta lál gat tunk, a sí rok fel tá rá sa óta vi szont már tud juk, hogy mi van a ké pen.

A fes tett ke rá mia edény rôl szár ma zó több ala kos ké pi áb rá zo lást a Sipáni Úr sír le le te i vel pár hu zam ba 
ál lít va Christofer Don nan, a ka li for ni ai Berke ley Egye tem ré gész pro fes  szo ra, a moc si ka iko nog rá fi a 
egyik leg na gyobb te kin té lye pub likál ta1, majd a hi po té zist ké sôbb jó val me ré szeb ben és egyér tel-
mûb ben át fo gal maz va át vet te Wal ter Al va, a leg ran go sabb moc sikákkal fog lal ko zó önál ló in téz mény, 
a lam bayeque-i Bründ ing Mú ze um (Pe ru) igaz ga tó ja, a sipáni ása tás ve ze tô ré gé sze is:

„A leg tel je sebb és leg jel leg ze te sebb áb rá zo lá sok szer tar tá si ál do za to kat mu tat nak be, raj tuk 
egy gaz da gon öl tö zött sze mély nek aján dé ko kat nyúj ta nak át, hó dol nak ne ki, és mint ha va la-
mi lyen ma gas tiszt ség be ik tat nák be. Mi e lôtt a Sipáni Úr sír ját fel fe dez tük, ezt a je le ne tet a 
Moche-mûvészet szak ér tôi és a ré gé szek mi ti kus el be szé lés il luszt rá ci ó ja ként ma gya ráz ták. 
Ám ami kor meg vizs gál ták a sír kü lön bö zô dí sze it és rang jel zô emb lé má it, fel fe dez tük, hogy 
ezek pon to san meg fe lel nek az em lí tett ma gas ran gú sze mély öl tö zet-ki egé szí tô i nek. Az, 
hogy a ké pe ken áb rá zolt fér fi  nyil ván va ló an tény leg élt, egé szen új fény be ál lít ja a moc si ka 
tár sa da lom jelen ségeit” 2

1 Don nan egye te me ren del ke zik a leg na gyobb és leg job ban fel dol go zott moc si ka iko nog rá fi  ai ar chí vum mal. 
Gyûj te mé nyük már a sipáni ása tá sok ide jén több mint 125 ezer fo tót tar tal ma zott. Ezek nek a ké pi áb rá zo lá-
sok nak az egy más sal va ló meg fe lel te té sé bôl, osz tá lyo zá sá ból Don nan nem ke ve seb bet re mélt, mint „a moc-
si ka kul tú ra mi to ló gia meg ér té sét”. A bu da pes ti ki ál lí tá son is lát ha tó ké pi áb rá zo lás ös  sze ve té se a Sipáni Úr 
öl tö ze té vel a ka li for ni ai pro fes  szor ban még az ása tá sok ide jén föl ve tô dött. A le let elô ke rü lé se után alig egy 
év vel már nép sze rû for má ban is elô ad ja er re vo nat ko zó né ze te it, lásd: Christo pher B. Don nan: Iconog ra phy 
of the Moche: Unrav el ing the Mis tery of the Warrior-Priest = Nation al Geo graph ic. Octo ber 1988. 551–555. 
o. Ké sôb bi, szin tén nép sze rû sí tô írá sá ban köz li az áb rá zo lás fo tó ját is, lásd: Christo pher Don nan, Luis Jaime 
Castil lo: Find ing the Tomb of a Moche Priest ess. Schol ars probe the rich est Moche female bur ial ever sci en-
tifi   cal ly exa vat ed. = Archae ol o gy. An Offi  cial Pub li ca tion of the Archae o log i cal Insti tute of Amer i ca. Vol. 45. 
Num ber 6. November-December 1992. pp. 38–42. o.
2 Az idé zet a Sipáni Úr le let-együt te sé nek vi szony lag rész le tes le írá sá ból szár ma zik. Ma gya rul lásd: Maria Longhena, 
Wal ter Al va; (ford.: Szé kely And rás): Az ôsi Pe ru. Az An dok kul tú rái. Az In kák bi ro dal ma. Bu da pest, Of fi  ci na ‘96 
Ki adó, 1999. 274. o.
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A moc si ka kul tú ra ese té ben írá sos for rá sok, szink ron nép raj zi ana ló gi ák, szom szé dos kul tú rák nak 
ró luk szó ló meg bíz ha tó ha gyo má nyai nem áll nak ren del ke zés re, vi szont igen sok és sok fé le a 
ránk ma radt ké pi áb rá zo lás. En nek a szin te tisz tán ké pi áb rá zo lá sok ból ál ló ha gyo mány anyag-
nak a két idé zett ré gész te vé keny sé ge ál tal kö rül ír ha tó tí pu sú ma gya rá za ta al kal mas ar ra, hogy 
szin te la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött vizs gál juk az ön ma gá ban vett ké pi in for má ció ér té két 
a tör té ne ti meg is me rés ben. A „Sipáni Úr ról” szó ló tör té net tu do má nyi szak iro da lom elem zé se 
so rán a to váb bi ak ban azt vizs gá lom, hon nan ke rül nek elô a le let együt tes ér tel me zé sé ben hasz-
nált egyes fo gal mak, hi szen az „is ten”, „pa p”, „ki rály” ki fe je zé sek és a mai kec sua nyelv bôl 
köl csön zött, jó val a moc sikák utá ni tárgy ne vek nem kö vet kez nek fel tét le nül a ké pek ál tal hor-
do zott in for má ci ók ból.

Fel te vé sem sze rint ese tünk ben a min dig bi zony ta lan, más kul tu rá lis ta pasz ta lat ból szár ma zó 
ana ló gi á kon kí vül csu pán né hány olyan ele mi hu mán eto ló gi ai ta pasz ta la ti igaz ság ra tá masz kod hat 
a tör té ne ti meg is me rés, mint a tér be li fen ti és len ti hely zet ös  sze füg gé se a tár sa dal mi po zí ci ó-
val, il let ve a be hó do lás min den kul tú rá ban ha son ló po zi tú rái az elem zett ké pe ken. E vo ná sok 
alap ján föl le het is mer ni az adott kul tú rát min den más em be ri kul tú rá val ro ko ní tó vo ná so kat, 
vi szont el vész a kü lönb ség, a meg is me ren dô kul tú ra sa ját sze rû sé ge és sa ját ki ala ku lá sá nak, 
majd el tû né sé nek a tör té ne ti sé ge. Így va la mi olyat is mer he tünk meg, amit nem te kin te nénk a 
ha gyo má nyos tör té net tu do mány ré szé nek.

Az ér tel me zô ki fe je zé sek hát te rén kí vül vizs gá lom még, hogy a le let rôl adott ma gya rá za tok 
hát te ré ben mi lyen rej tett te o re ti kus elô fel te vé sek rej le nek és ezek ho gyan be fo lyá sol ják a 
meg fo gal ma zott ma gya rá zó el mé le te ket. Az elô fel te vé sek nagy já ból két te rü le tet érin te nek: 
a ké pi gon dol ko dás is me ret el mé le ti prob lé má já nak a tör té net tu do mány ban va ló meg je le-
né sét és a tör té nel mi is me ret nek a tör té ne lem cse lek vô ala nyá val ös  sze füg gô klas  szi kus 
prob lé má ját. Az el mé le ti elô fel te vé sek sa ját sá ga i nak tisz tá zá sa után vis  sza té rek a sipáni 
sír le let ér tel me zé se i re és rá mu ta tok bi zo nyos elô fel te vé sek meg je le né sé re a moc si ka kul tú ra 
ku ta tá sá ban, vé ge ze tül meg kí sér lem új ra fo gal maz ni a vá laszt ar ra a kér dés re, hogy mi lyen 
ér te lem ben ré sze az em be ri ség tör té ne té nek, az az men  nyi re ré sze ma élô em ber tár sa ink 
múlt já nak a moc si ka kul tú ra és a töb bi, írás be li ség elôt ti mû velt ség. A tör té net tu do má nyok-
ban meg je le nô ma gya rá za tok vizs gá la ta so rán ki emelt fi  gyel met for dí tok a tu do mány ág 
egye te mi ok ta tá sá ban hasz nált szö ve gek re, az ös  sze fog la ló ké zi köny vek re és a szak mán 
kí vü li mû velt kö zön ség szá má ra szó ló iro da lom ra, mint olya nok ra, ame lyek, ha bár nem tar-
tal maz nak olyan friss és ere de ti in for má ci ó kat, mint az él vo nal be li pub li ká ci ók, nyíl tab ban 
és tisz táb ban je le ní tik meg az adott ku ta tá si te rü le ten ural ko dó ma gya rá zó el mé let tí pu sok 
jel lem zô it. (Meg kell je gyez nem, hogy mun kám so rán ko ránt sem ta pasz tal tam a vizs gált 
szer zôk szak pub li ká ci ói és a nagy kö zön ség nek szánt anya gai kö zött je len tôs kü lönb sé get 
az e la po kon vizs gált ér ve lés mó dok hasz ná la tá ban.)

Ko runk te o re ti kus gon dol ko dá sá ban nagy sze re pe van a ké pi in for má ció mi ben lé té rôl, ke-
ze lé sé nek mód já ról és az em be ri gon dol ko dás ban be töl tött sze re pé rôl va ló, egy más tól el té rô 
szak tu do má nyos hát tér bôl ere dô meg kö ze lí té sek nek. Az egyik tö rek vés az em ber bi o ló gi a i lag 
kó dolt kog ni tív struk tú rá já nak a képiséggel, il let ve a nyel vi ség gel va ló kap cso la tát tár ja föl, míg 
a má sik a mo dern tö meg kom mu ni ká ció ké pi és szö veg ala pú ele me i nek az em ber kog ni tív struk-
tú rá já ra gya ko rolt ha tá sa i val fog lal ko zik. (Ez eset ben az utób bit gyak ran haj la mo sak va gyunk 
úgy te kin te ni, mint va la mi ter mé sze ti dol got, amely nek tu laj don sá gai ma gá tól ér te tô dô ek.) 
Ter mé sze te sen e két meg kö ze lí tés nek is van kö ze egy más hoz, pél dá ul a mo dern kom mu ni ká ció 
egyes ele me it gyak ran te kin ti a dis kur zus „ter mé sze te sek nek” vagy „ter mé szet el le ne sek nek” 
az em ber ere de ti kog ni tív struk tú rá já hoz ké pest, majd eb bôl ve ze ti le a vizs gált mé di um „ká-
ros” vagy „ál dá sos” ha tá sát.
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A gon dol ko dás tör té ne té ben idô rôl idô re fel buk ka nó, a fön ti elô fel te vé sek kel ter helt „képiség-
viták” 3 ös  sze füg ge nek az egyes szak tu do mány ok tény-rep re zen tá ci ós mód sze re i vel, bel sô me-
to do ló gi ai vi tá i val is. A té mánk ra vo nat ko zó egyik leg szem lé le te sebb szak tu do má nyos pél da a 
„tör té ne ti tény” fo gal má nak ér tel me zé se és az a mód, aho gyan a ké pi in for má ci ó ról va ló vé le ke-
dé se ink be ha tol nak a tör té nel mi té nyek re konst ruk ci ó já ba. A tör té ne ti té nyek rôl és a tör té net tu-
do mány tár gyá nak mi ben lé té rôl ter mé sze te sen e tu do mány meg je le né se óta vi ta fo lyik, jó részt 
füg get le nül a fön ti meg gon do lá sok tól, ugyan ak kor a vi tá ban meg szó la ló egyes fe lek ma guk sem 
men te sek ezek tôl és más, ál ta lá no sabb, a tu dat tar tal mak mi ben lé té re vo nat ko zó is me ret el mé le ti 
és me ta fi  zi kai meg gon do lá sok tól.4

Ma ga a ké pi gon dol ko dás vi tá ja a metahistória dis z ci plinái nak mai iro dal má ban több nyi re 
meg le he tô sen egy ol da lú an je le nik meg: a tör té nész, tör té net író vagy ré gész gon dol ko dá sá nak 
a képies vagy ke vés bé képies vol ta áll a kö zép pont ban, te hát nagy já ból az ál ta lá ban vett em be ri 
gon dol ko dás min den nyelv ben meg ta lál ha tó ké pi me ta fo rá i nak a vizs gá la tá ról van szó egy szak-
tu do mány nor mál gon dol ko dá sá nak a re konst ruk ci ó ja révén.5 A vi tá ban meg szó la ló te o re ti ku sok 
te hát a tör té nel mi té nyek mai ér tel me zô it biz tat ják képies gon dol ko dás ra, vagy ép pen gon dol ko dá-
suk képiességét ma rasz tal ják el, zá ró jel be te szik azon ban a múlt be li em be rek gon dol ko dá sá nak 
a képiességét, azo két, akik nek a vi lá gá ra a tör té net tu dós ok vizs gá la ta irá nyul. A múlt be li ké pi 
em lé kek vizs gá la ta per sze fo lyik, tör té net tu do má nyi kö vet kez te té se ket is le von nak be lô lük, azon-
ban az ér tel me zé sük mi ként jé rôl fo lyó mód szer ta ni vi ta in kább szá mít a mû vé szet tör té net, sôt, 
meg le pô mó don és mér ték ben az et nog rá fi a és a kultúrantropoló gia ré szé nek, mint metahistóri ai, 
tör té net fi  lo zó fi  ai kér dés nek. (En nek az in téz mény rend szert és ezen ke resz tül a tör té né szek ku ta-
tá si prog ram ját érin tô ha tá sá ra ké sôbb még uta lok.)

Elô de ink ránk ma radt ké pi em lé ke i nek ér tel me zé se ös  sze függ az zal, hogy mit is tar tunk a tör-
té ne ti vizs gá lat tár gyá nak, mit aka runk iga zá ból meg is mer ni. Er re a kér dés re sok vá lasz szü le tett 
már, de mind egyik nek a ki in du ló pont ja az, hogy egye di ese mé nye ket re konst ru á lunk, és ezek nek 
va la mi lyen mó don ren de zett, be lô lük fel is mert vagy ele ve meg lé vô sza bá lyok alá ren delt összes-
sé ge lesz a tör té ne ti meg is me rés cél ja. A tör té net fi  lo zó fi a év szá za dos vi tá i nak e rö vid ta nul mány 
ke re tei kö zött re mény te len át te kin té se he lyett elég, ha itt Colling wood metodoló giailag ma már 
ta lán szél sô sé ges nek ha tó, de a tá gabb ér te lem ben vett eu ró pai tör té ne lem szem lé le tet ka rak te re-
sen kép vi se lô né zô pont já ra utalok.6 A brit gon dol ko dó egy szer re hang sú lyoz za min den tör té ne lem 

3 Képiség-vitá nak szû kebb ér te lem ben a hat va nas évek má so dik fe lé ben, töb bek kö zött Nel son Good man te vé keny-
sé ge nyo mán ki bon ta ko zó vi tát szo kás ne vez ni, en nek egyik, im már klas  szi kus szö ve ge a tör té ne ti meg is me rés re 
vo nat ko zó ta nul sá gok kal ma gya rul is el ér he tô, lásd: Soren Kjårup: Ge or ge Inness és a ‘Hastingsi csa ta’, avagy 
ho gyan te gyük kép pel, a Horányi Özséb ál tal szer kesz tett A sok ar cú kép: Vá lo ga tott ta nul má nyok c. kö tet ben 
(Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont, Budapest, 1982). [A ta nul mány 1974-ben. író dott.] Itt azon ban tá gabb ér-
te lem ben em lí tem az egé szen Pla tó nig vis  sza ve zet he tô kü lön bö zô vi tá kat az em be ri gon dol ko dás képiségérôl.
4 Az egyes tu do mány te rü le tek fo gal ma i ról a tár sa da lom ban és a szak mai kö zön ség ben élô tár sa dal mi rep re zen-
tá ci ók képiségérôl fô leg a tár sa da lom tu do mány ok ban a nem szak em be rek szá má ra is jó ös  sze fog la lást nyújt az
újabb ma gyar szak iro da lom ban Lász ló Já nos köny ve: Tár sas tu dás, el be szé lés, iden ti tás. A tár sas tu dás mo dern 
szo ci ál pszi cho ló gi ai el mé le tei. Sci en tia Humana-Kairosz, [s. l.] 1999.
5 Elég itt két jel leg ze tes pél dát em lí te ni, az egyik a szin te ti zá ló, „nagy” tör té net tu do mány és a fi  lo zó fi a, a má sik a 
leg em pi ri ku sabb tör té ne ti szak tu do mány, a ré gé szet és a fi  lo zó fi a vi szo nyá ról szól. A meg le pô, hogy a két szö veg 
tár gya lás mód ja, meg kö ze lí té se kö rül be lül ugyan az. Lásd: Frank Ankersmit: State ments, Texts and Pic tures. in: 
Frank Ankersmit and Hans Kell ner [ed.]: A New Phi los o phy of His to ry. Reac tion Books Ltd. Lon don, 1995. 212–240. o., 
va la mint Cor nelius Holterf and Hakon Karlsson: Phi los o phy and Archae o log i cal Prac tice. Per spec tives for the 
21st Cen tu ry. Gö te borg: Bricoleur, 2000. Ez utób bi szem pon tunk ból fon tos meg lá tá so kat tar tal ma zó is mer te té se 
a buf faloi egye te men dol go zó Stephen L. Dyson tól az Amer i can Jo ur nal of Arche ol o gy-ban (AIA) ol vas ha tó. (Vol. 
105. No. 3. July 2001. 538–539. o.)
6 Ro bin Ge or ge Colling wood: A tör té ne lem esz mé je. Gon do lat Könyv ki adó, Bu da pest, 1987. 4. §. A tör té net írás, mint a 
múlt be li ta pasz ta lat új ra élé se. 347–368. o. [A könyv az 1943-ban meg halt fi  lo zó fus és ré gész posz tu musz mû ve.]
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in di vi du á lis vol tát és ugyan ak kor azo nos sá gát a gon dol ko dás tör té ne té vel. Az esz mék tör té ne tét, 
le gye nek bár ezek az esz mék tör vény köny vek vagy az an tik fi  lo zó fi a gon do la tai, úgy ért he tem meg, 
hogy új ra gon do lom a gon do la tot és igyek szem ere de ti el gon do ló já nak gon do la ti kon tex tu sá ba 
he lyez ked ni. Te kin tet be ve szem a ko ra be li vi ta part ne re ket, az egy ko ri dis kur zus sza bá lya it, de 
nem tö rek szem ar ra, hogy ugyan azt érez zem is, mint adott tör té nel mi alak. Colling wood pél dái 
jel lem zô en sza ba tos nyel vi for má ba ön tött ré gi gon do la tok és ugyan ilyen mó don le ír ha tó ese mé-
nyek meg is me ré sé rôl szól nak, és szin te min den ki más is ha son ló kat vá laszt pél da ként, be le ért ve 
azo kat is, akik az an gol gon dol ko dó val el len té tes vé le ményt val lot tak. Ez az irá nyult ság meg szab ja 
a tör té net tu do mány tár gyá ról va ló vé le ke dést is: a táp lál ko zás nak és a ne mi élet nek, ál ta lá ban a 
min den na pi élet szo kás sze rû tet te i nek Colling wood sze rint nincs tör té ne tük.Jól le het a tör té ne lem 
ese mé nyek so ro za tá nak tû nik, a tör té nész fel ada ta az ese mé nyek mö gött ál ló gon do la tok re kon-
struk ci ó ja ezek új ra gon do lá sa ré vén. A tör té nel met iga zán be fo lyá so ló, in di vi du á lis tet tek mö gött 
ál ló gon do la tok ra vis  sza ve zet he tô tör té ne lem-fo ga lom le szû kí tô ér tel mû: csak an nak van iga zán 
tör té ne te, ami nyel vi-fo gal mi sí kon re konst ru ál ha tó, szö ve ges em lé kek alap ján, és eb bôl is iga zán 
an nak, ami a mai ál la pot elôz mé nyé nek te kint he tô va la mi lyen, meg le he tô sen szûk ér te lem ben. 
Colling wood szem lé le tes meg jegy zé se: a vesz tett csa ta had ve zér ének gon do la tai és ál ta lá ban a 
tör té nel mi té ve dé sek újragon do l hatat lanok.7 Tör té ne te ezek sze rint csak a szé le sebb ér te lem ben 
vett „mi”-nek le het, a „má sok”-nak nem. E té tel mé lyen gyö ke re zik az eu ró pai kon ti nen tá lis ha-
gyo mány ban, amely nek gon do lat vi lá gát a bri tek kö zül ke ve sen ve szik át olyan mér ték ben, mint 
Colling wood.8 A gon do lat klas  szi kus meg je le né se „a vi lág tör té ne lem egyen lô az ön meg ér tés sel” 
to posz, a kér dés csu pán an nak a „mi”-nek az ér tel me zé se, amely nek ön meg ér té sé rôl szó van. 
Colling wood meg ol dá sa sze rint a min den ko ri gyôz te sek gon do la ta i nak fo lya ma ta azo nos a tör té ne-
lem me ne té vel, eb bôl áll ös  sze az a „mi”, amely nek tör té ne tét re konst ru ál ja a tör té net tu do mány. E 
konst ruk ció föl ve ti per sze azt a prob lé mát, hogy a tör té ne lem ágen sei hol gyôz nek, hol ve szí te nek, 
hol pe dig gyô ze lem ként vagy ve re ség ként nem le ír ha tó in ter ak ci ók ba bo csát koz nak és mind ezek 
ta pasz ta la ta tör té ne tük ré szé vé vá lik. A gyôz tes gon do la tai ezért ál ta lá ban ér tel mez he tet le nek az 
azt meg elô zô ve re sé gek ta pasz ta la tá nak a kon tex tu sán kí vül.

Más ként igyek szik meg ol da ni e kér dést pél dá ul Huizin ga: „Tör té ne lem az a szel le mi for ma, amely-
ben egy kul tú ra szá mot ad ma gá nak múlt já ról [, azon ban] [m]ind az új ra meg új ra meg fej tett klas  szi-
kus ókor, mind a ré gi és újabb Ke let, majd pe dig az egész vi lág pri mi tív kul tú rái sa ját mû velt sé günk 
al ko tó ré sze i vé vál tak, és sok kal ta mé lyebb és lé nye ge sebb ér te lem ben, mint ahogy al kal ma sint 
ál ta lá ban tu da tá ban va gyunk. Al ko tó ré sze i vé let tek ró luk va ló tu dá sunk és szán dé kuk meg ér té se 
ré vén [...] A mo dern nyu ga ti kul tú ra az el sô, mely nek múlt ja az egész vi lá gé, csak a mi tör té nel münk: 
világtörténelem” 9. A hol land mes ter in do ló gi ai ta pasz ta la ta i nak és Colling wood ró mai ko ri ré gé sze ti 
te vé keny sé gé nek nyil ván sze re pe van a két fé le tör té ne lem ér tel me zés ben. (Gon dol juk meg, ha Colling-
wood ré gé sze ti pá lyá ja úgy ala kul, hogy írás be li kon tex tus ba be il leszt he tet len ôs ko ri em lé ke ket kell 
ki ás nia a Had ri a nus-fal he lyett, mi lyen el mé le tet al kot a tör té ne ti meg is me rés rôl?)E mel lé kes té nye zôk 

7 Té te le egyéb ként el lent mond an nak, ami az is me ret el mé le ti mû ve i ben és a Rus sel l-el va ló vi tá ban ki fej tett kér-
dés-fe le let lo gi ká ból a tör té ne ti meg is me rés re vo nat koz nék. Ezen az el mé le ti ala pon ép pen azt kel le ne mon da nia, 
hogy a gyôz tes gon do la tai in terp re tál ha tat la nok a vesz te séi nél kül, hi szen ez is egy faj ta pár be széd.
8 A kon ti nen tá lis pár hu zam il luszt rá ci ó ja ként áll jon itt egy, a ma ga ko rá ban nép sze rû és el ter jedt ös  sze fog la lás nak, 
Otto Bra un köny vé nek egy Colling wood ké sôb bi írá sá ra rí me lô, jel lem zô meg jegy zé se: Ál ta lá ban nem tár gya a 
tör té net tu do mány nak, mond ja Bra un, hogy Ca e sar vagy más ró mai pol gá rok mit szok tak reg ge liz ni, de ha Ca e sart
tör té ne te sen meg mér gez ték vol na, az na pi reg ge li je már is tör té nel mi adat tá vál na. Ma gya rul lásd: Bra un Ot tó; 
Pukán szky Bé la [ford.]: Be ve ze tés a tör té net fi  lo zó fi  á ba. Pfeifer Fer di nánd (Zeidler Test vé rek) Nem ze ti Könyv ke-
res ke dé se, Bu da pest, 1922. [A könyv né me tül 1921-ben je lent meg.]
9 Huizin ga, Johan; (ford.: Rad nó ti Mik lós): A tör té ne lem fo gal má nak meg ha tá ro zá sa. in: uô: A tör té ne lem igé ze té ben. 
Vá lo ga tott ta nul má nyok. Bu da pest, 1997. Aka dé mi ai Ki adó 16. o. [Huizinga az idé zett ta nul mányt 1929-ben ír ta.]
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le szá mí tá sá val is a tör té ne lem ér tel me zé sé nek ugyan azon a tör té net fi  lo zó fi  ai ha gyo má nyon ala pu ló, 
még is alap ve tô en más meg ol dá sát lát hat juk a két idé zett meg nyi lat ko zás ban.

Az írás be li kon tex tus nél kü li, „tör té ne lem elôt ti”, „tör té ne lem nél kü li”, „pre his to ri kus” le le tek 
ér tel me zé se ese té ben, kü lö nö sen, ha egész kul tú rá ról van szó, a prob lé ma nem csu pán tör té net-
fi  lo zó fi  ai. Min den na pi szak tör té né szi ta pasz ta lat, hogy ilyen ese tek ben nem mû kö dik az ese mé-
nyek bôl ál ló tör té ne lem mo dell je. Te gyük föl, hogy bi zo nyo san tud juk: a moc si ka kul tú rá ban sok 
kis ha da ko zó ki rály ság osz to zott az ak ko ri „ci vi li zált vi lá gon”. Le he tet len re konst ru ál nunk, mi kor ki 
kit hó dí tott meg – ez len ne a ha gyo má nyos tör té ne lem-kép bôl kö vet ke zô prog ram – , és ilyen fé le 
re konst ruk ci ók nem is elé gí te né nek ki. In kább azt akar juk meg tud ni, mi lyen volt a moc si ka há bo rú, 
had se reg ál ta lá ban, akár anél kül, hogy egyet len va ló sá gos csa tát re konst ru ál ni tud nánk. A mo-
csi kák há bo rú ról al ko tott tár sa dal mi rep re zen tá ci ó it és a há bo rú nak a tár sa dal mi fo lya ma tok ban 
be töl tött struk tu rá lis sze re pét akar juk meg is mer ni, anél kül, hogy bár mely meg ha tá ro zott moc si ka 
ál lam bár mely va ló sá gos há bo rú já nak a tör té ne tét is mer nénk, sôt, ez utób bi iga zá ból nem is ér de kel 
ben nün ket. Colling wood azt, ami re konst ruk ci ónk vég sô cél ja le het, csu pán a had ve zér in di vi du á lis 
gon do la ta i nak re konst ruk ci ó já hoz nél kü löz he tet len, be kal ku lá lan dó kon tex tustként tart ja fi  gye lem-
re mél tó nak, és a kon tex tust adó ele mek tör té ne té nek ön ma gá ban vett ku ta tá sát jó, ha el is me ri a 
tör té net tu do mány ok se géd tu do má nyá nak.

A fön ti, az egy ko ri tár sa dal mi rep re zen tá ci ó kat re konst ru á ló prog ram hoz a moc sika-ku tatók szo ká-
so san vá lasz tott mód sze re az e kul tú rá ban nagy szám ban fenn ma radt kü lön bö zô plasz ti kus és ké pi 
áb rá zo lá sok, va la mint a sí rok ban és ál do za ti he lye ken ta lált hasz ná la ti tár gyak ké pe i nek egy más ra 
vonatkoz tatása.10 Úgy tû nik, a ku ta tók azt gon dol ják, a ké pek ré vén ké pe sek le szünk a moc sikák fe jé-
ben egy kor volt ké pek nek a meg is me ré sé re, nem az egyes moc sikák fe jé ben egy kor meg je lent egye di 
ké pe ké re per sze, ha nem kép tí pu sok nak az egy ko ri kol lek tív em lé ke zet ben va ló meg je le ní té sé re.

E ké pi és tár gyi em lé kek a ha gyo má nyo san tör té ne lem elôt ti nek vagy nél kü li nek ne ve zett kul tú-
rák hoz tar toz nak, az ön ma gá ban vett kép nek ép pen ezért a klas  szi kus tör té net tu do má nyon be lül 
nincs sa ját elem zé si mód sze re, ezért azt más hon nan kell köl csön ven ni:

A kép zô mû vé sze tek esz té ti ká já ból. A tör té net tu do mány ban azon ban nem az egye di ké pet és 
an nak mû vé szi meg va ló sí tá sát vizs gál juk, mint az esz té ti ká ban, ha nem azt igyek szünk meg fej te ni, 
amit áb rá zol. Gon dol juk el, hogy a ke resz tény mû vé szet is mert „Krisz tus ta nít vá nyai lá bát mos sa”-
áb rá zo lá sa i ból nem a kép esz té ti ku má ra va gyunk kí ván csi ak, ha nem ma gát a tör té ne tet akar juk 
re konst ru ál ni írá sos és szó be li ha gyo mány nél kül. A leg jobb eset ben is csak olyas mi le het ne az 
ered mény, hogy va la mi fe szült ség van a ké pen a ma ga sabb és ala cso nyabb presz tí zsû ként áb rá-
zolt fi  gu rák kö zött, és a ta nít vá nyok za va ro dott arc ki fe je zé se és a kép Krisz tust kö zép pont ba ál lí tó 
kom po zí ci ó ja alap ján meg ért jük, hogy alak ja i nak egy más hoz va ló vi szo nya va ló já ban más, mint az 
el sô pil la nat ban lát szik. Az ér tel me zés azon ban így is sok fé le le het ne, a tör té net és a ke resz tény 
szim bo li ka is me re te nél kül a leg töb ben alig ha nem a sze rep cse rék és ál ru hás ki rály fi  ak sok kul tú rá-
ban is mert mo tí vu ma i nak va la me lyik ét ma gya ráz nák be le a je le net be.

Az et nog rá fi  á ból. A vizs gá la ti mód szer itt meg le pô en ha son ló, hi szen az et nog rá fi a ese té ben sem 
az egye di tör té net a lé nyeg, ha nem a tí pus, a szo kás le írá sa. Ha egye di cse le ke de te ket, mond juk 
vér bos  szú-tör té ne te ket vagy kocs mai ve re ke dé se ket írunk le et nog rá fi  ai szem pont ból, en nek nem az 
a cél ja, hogy ese mé nye ket rög zít sünk, mint a há bo rúk tör té ne té nek meg írá sa kor vagy a rend ôr sé gi 
jegy zô könyv ben, ha nem in kább an nak a fel tá rá sa, hogy mi lyen sza bá lyok sze rint szo kott le foly ni 
a vér bos  szú vagy a kocs mai ve re ke dés az adott kul tú rá ban. Az in di vi du á lis pél dák eset le ge sek, 

10 A moc si ka iko nog rá fi  á ba va ló be ve ze tés ként lásd pél dá ul az Észak-Ka ro li nai Egye tem kö vet ke zô kur zu sát, a 
ku ta tá si te rü let in téz mé nyi be ágya zó dá sá ra jel lem zô mó don az ant ro po ló gi ai kur zu sok kö zött: http://rla.unc.e-
du/ mocheicon/
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hi szen meg fi  gyel het tük vol na az adott kul tú ra má sik kocs má ját, má sik „vér ben ál ló” csa lád ját is. 
Ter mé sze te sen jól tes  szük, ha mi nél több ese tet re konst ru á lunk, de ezt ép pen azért tesszük, hogy 
az ese tek mi nél in kább el ve szít sék in di vi du a li tá su kat és mi nél vi lá go sab ban utal ja nak a ta pasz ta la ti 
ál ta lá no sí tás for má já ban meg fo gal ma zan dó tör vény re.

A fön ti két tu do mány ból vett mód sze rek al kal ma zá sá nak oka és kö vet kez mé nye egy ben, 
hogy az adott tár gyak gyûj tô je igen sok szor, szin te nor ma sze rû en egy- e gy mû vé sze ti vagy et-
nog rá fi  ai in téz mény. E sa ját ság ban is ki fe je zô dik, hogy e kul tú rák és em lé ke ik az in téz mé nyek 
ala pí tá sa kor ural ko dó szem lé let sze rint nem a tör té ne lem ré szei. Ilyen szem lé le tet az eu ró pai 
kul tú rá hoz tar to zó le le tek kel kap cso lat ban nem szo kás meg fo gal maz ni: gon dol juk el an nak az 
in téz mény rend szer nek az ab szur di tá sát, amely ben a moc si ka tár gyak kor tár sa it, a nép ván dor-
lás-ko ri ger mán le le te ket a Ma gyar Nép raj zi Mú ze um gyûj ti és mun ka tár sai a diós jenôi nép szo ká-
sok ból igye kez nek meg fej te ni te met ke zé sük szim bo li ká ját, hi szen ott ver te ôket tönk re Mar cus 
Aure lius. A moc sikák és más prein ka kul tú rák vizs gá la ta kor ez zel szem ben a több száz, il let ve 
több ezer éves le le tek nek az ös  sze ve té se a mai, más tár gyi kul tú rát kép vi se lô kec sua pa rasz tok 
nép szo ká sa i val szin te kö te le zô mód szer.

Át tér ve a moc si ka kul tú ra szo ká sos elem zé se i re, vizs gál juk meg, hogy a fön ti tör té net fi  lo zó fi  ai és 
is me ret el mé le ti prob lé mák ho gyan fi  gyel he tôk meg a ku ta tók elô fel te vé se i ben.

A tör té né szek ál lan dó kí sér le tet tesz nek an nak az em pi ri kus kö zös ség nek a meg ke re sé sé re, 
ame lyik nek a moc si ka ne vû ré gé sze ti kul tú ra a sa ját múlt ja.

El já rá suk so rán hang sú lyo san és nagy sza bad ság gal al kal maz nak nép raj zi ana ló gi á kat és túl-
hang sú lyoz zák a le le tek kö tô dé sét a mai in di án la kos ság egy- e gy szûk kö zös sé gé hez. Év ti ze de kig 
az egyik Moche-völ gyi in di án fa lu ban vél ték föl fe dez ni a moc sikák utó dait11, vagy ép pen mes  sze 
élô mai he gyi tör zsek szo ká sa i val ve tet ték ös  sze a te met ke zé si leleteket12. A ré gé szek a moc si ka 
tárgy tí pu sok nak és jel leg ze tes áb rá zo lá sok nak sok szor a mai kec suából köl csön zött ne ve ket ad-
nak, a le le tek nek az in di á nok hoz va ló tar to zá sát ki fe je zen dô. Ezt ak kor is meg te szik, ha az in ka 
kor szak nem is is mer te az il le tô tárgy tí pust és a mai kec sua szó je len té se nem pon to san egye zik 
a ré gé sze ti le le tek kel. (Az arany öt vö zet bôl drá ga kô be ra kás sal ké szült jel leg ze tes moc si ka ál do zó-
kést pél dá ul egy sze rû en a „kést” je len tô kec sua szó val je lö lik, amely nem mond töb bet a tárgy ról, 
mint spa nyol vagy an gol meg fe le lô je).

A moc si ka kul tú ra örö kö se it ilyen di rekt mód sze rek kel meg ta lál ni kí vá nó el já rás per sze ki-
szol gál tat ja a ré gé sze ti hi po té zi se ket né hány, la i ku sok ál tal is meg fo gal maz ha tó el len ve tés nek. 
Pél da kép pen lás sunk e le het sé ges el len ve té sek kö zül né há nyat: a nép raj zi ana ló gi ák az In ka-kor 
va ló ban má ig to vább élô, a gyar ma to sí tás elôtt fel nôtt elô ke lôk el be szé lé se i bôl vi szony lag jól is mert 
szo ká sa it, nyel vét, val lá sát ve tí tik aka rat la nul is vis  sza még mes  szebb az idô ben. Ez zel szem ben 
jó zan és  szel szá mít ha tunk ar ra, hogy ami eset leg a csimu bi ro dal mat és az in ká kat is túl él te a mo-
csi ka ci vi li zá ci ó ból, az biz tos, hogy nem a ha tal mi le gi ti má ció jel ké pe i vel ter helt, a ké sôb bi csimu 

11 Nép sze rû ké zi köny vek újabb ki adá sai is fo lya ma to san hi vat koz nak még er re a 20. szá zad ele jén tett kí sér let re. 
Lásd pél dá ul: Michael Coe, Dean Snow, Elis a beth Ben son: Az ôsi Ame ri ka at la sza. He li kon, Ma gyar Könyv klub, 
Bu da pest, 1997. Az er re vo nat ko zó uta lás a 188. ol da lon ta lál ha tó.
12 A ka to li kus Min den szen tek vé let len egy be esé se az In kák ré gi ha lot ti hó nap já val, no vem ber rel rég óta is mert a 
né pi val lá sos ság ban eb bôl ere dô szo kás ke ve re dés sel együt t. Ezt a pár hu za mot vi szik át so kan min den ré gi vagy 
új in di án ha lot ti szo kás ma gya rá za tá ra.
A vi szony lag tá vo li nép raj zi ana ló gi á ra pél da ként lásd: Yuri E. Berezk in: Moche Soci e ty and Iconog ra phy. in: 
Anne-Marie Hoc qu uenghem, Ta má si Peter, Chris tianne Villain-Gandossi: Pre-Columbian Col lec tions in Euro pean 
Muse um s. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1987. 270–277. o. Berezkin eb ben az írá sá ban a mai ke let-ecu a do ri Canelo-
rí tus sal ve ti ös  sze a moc si ka kul tu szo kat, azon az ala pon, hogy mind két he lyen ké szí tet tek/ké szí te nek egy szer 
hasz ná la tos és utá na el ásott szer tar tá si edé nye ket.
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és in ka kul tu szok tól el ütô ural ko dói te met ke zé si rí tus. (Az utób bi két kul tú rá ban rend sze re sen 
kör be hor doz ták ha lott ural ko dó ik mú mi á it, ez zel szem ben a moc sikák el te met ték elô ke lô i ket). 
Az in kák ha gyo má nyá ból tud juk, hogy az in ka kor szak val lá si szo lar izá ció ja ké sei, mes ter sé ges, 
erô sza ko san ke resz tül vitt, a bi ro dal mi ide o ló gi á hoz tar to zó je len ség volt13, így szkep ti ku san kell 
fo gad nunk a moc si ka tár gyi vi lág arany-ezüst ket tôs sé gét az ezüst / Hold kön  nye, arany / Nap 
kön  nye in ka ko ri szim bo li ká ja alap ján ér tel me zô gya ko ri el mé le te ket.

A fön ti, a szak tu do mány vi tá i ban iga zol ha tó vagy cá fol ha tó el len ve té sek nél azon ban fon to sabb nak 
tar tok egy el vi jel le gû meg gon do lást: nem kell ke res ni a to vább élô ket. A le let együt tes ak kor is a mi 
múl tunk, az em be ri ség múlt ja len ne, ha biz to san tud nánk, hogy a tár gyak al ko tó i nak nem él bi o ló gi ai 
le szár ma zott ja. (A ha lot tak nak a mai in di án la kos sá gé tól el té rô ant ro po ló gi ai jel leg ze tes sé ge i bôl 
egyéb ként ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy e bi o ló gi ai le szár ma zot tak, ha van nak is, nem le het nek túl 
so kan és nem al kot nak iden ti tás sal ren del ke zô kö zös sé get.) Erô seb ben fo gal maz va azt mond hat nánk, 
Huizin ga fönt idé zett gon do la tát to vább ál ta lá no sít va: nem csu pán min den em ber, ha nem min den 
ra ci o ná lis lény tör té ne te is a mi tör té nel münk ré sze, ter mé sze te sen nem a bi o ló gi ai le szár ma zás 
alap ján. (A tör té net tu do mány más te rü le te in ilyen prob lé má kat a ne an der völ gyi le le tek be so ro lá sa 
okoz: egyes ku ta tók szá má ra az a tö rek vés, hogy e le le te ket a tör té ne lem ré szé nek te kint sék, azt 
je len ti egy ben, hogy ki kell mu tat ni a bi o ló gi ai ke ve re dést a ho mo sa pi ens sapi en s-szel.)14

Vis  sza tér ve az írá som ele jén em lí tett kép / le let ös  sze ha son lí tás ra, új ra föl te het jük a kér dést: 
mit tud tunk meg a ké pek ösz  sze ve té sé vel a moc sika-ku tatók sze rint és mit fo gad ha tunk mi el 
ma gya rá za tuk ból.

A ku ta tók azt ígé rik, hogy mód sze rük ré vén meg ért jük a moc si ka mi to ló gi át, fi  lo zó fi  át és a tár-
sa dal mi intézményeket.15

E né zet tel szem ben is meg fo gal maz ha tó né hány gya kor la ti el len ve tés: a ké pek ér tel me zé se sok szor 
ad hoc jel le gû, azok egy sze rû en mást is je lent het nek. Né hány, alig ha biz ton ság gal meg ala poz ha tó 
elô fel te vés nél kül nem ért he tô meg, hogy mi ért te kin te nek pél dá ul egy ér tel mû en ha di fo goly nak az 
elem zôk szin te min den, fi  zi kai kí no kat el szen ve dô fér fi  ala kot.

Itt is fon to sabb nak tar tok azon ban egy el mé le ti meg fon to lást: Christo pher Don nan, Wal ter Al va 
és má sok a ké pi in for má ci ó kat úgy elem zik, mint ha a mö göt tük egy kor meg volt szö ve ges le írást 
kel le ne meg fej te ni. En nek ér de ké ben et nog rá fi  ai és ké sôb bi kul tú rák ból szár ma zó ana ló gi á kat hasz-
nál nak meg le he tô sen nagy sza bad ság gal, ami bi zony ta lan ná te szi kö vet kez te té se ik ér té két, va la mint 
hu mán eto ló gi ai evi den ci á kat al kal maz nak, ami vi szont túl tág ér tel me zé si ke ret.

A fön ti kri ti kák után mi ma rad el fo gad ha tó a le le tek ma gya rá za tá ból?
Ál ta lá nos em be ri dol gok: „Lám, itt is volt em be rek kö zöt ti, tér be li szim bo li ká ban ki fe je zô dô 

hi e rar chia”. Ez azon ban még nem tör té ne lem, ilyes mit tu dunk mon da ni va la mely ál lat faj meg fi  gye-
lé sé nek ered mé nye ként is.

13 A szo lá ris kul tu szok erô sza kos ter jesz té sé rôl Pe ru ban lásd: Geof frey W. Con rad and Arthur A. Demor est: Reli gion 
and Em pi re. The dynam ics of Aztec and Inca expan sion is m. CUP, 1984.
14 A kö zel múlt ban meg fo gal ma zott hi po té zi sek jó ös  sze fog la lá sát lásd: Daniel Kauf man: Com par isons and the case 
for inter ac tion among Nean derthals and early mo dern humans in Lev an t. = Ox ford Jo ur nal of Arche ol o gy. Vol. 20. 
No. 3. August 2001. 219–240. o. A mai em ber rel egy fajt nem ké pe zô hominida leletek ér tel me zé sé nek el mé le ti prob-
lé má ját bô veb ben érin tet tem Az em be ri ség szár ma zá sá ról al ko tott el mé le tek eti kai és po li ti ka fi  lo zó fi  ai imp li ká ci ói
cím mel, 2001. au gusz tus 30-án Ka pos vá rott és A pa leo ant ro po ló gia (hi ány zó) fi  lo zó fi  á ja cím mel 2001. no vem ber 
3-án Ko lozs vá rott tar tott elô adá som ban. Mind két elô adá som jegy ze tek kel bô ví tett szö ve ge ki adás alatt van.
15 Wal ter Al va pél dá ul több he lyen ilyen ki je len té se ket tesz: „Bár [a moc sikák nak] írá suk nem volt, re a lisz ti kus és 
ki fe je zô ‘váza képeik’ ki tû nô le írást ad nak a val lá si és a min den na pi élet rôl, va la mint a mí to szok ról.” Majd ké sôbb: 

„[A sí rok feltárása f]el bec sül hetetlen hoz zá já ru lást je len tett az egy ko ri tár sa dal mi szer ke zet, a val lás, az élet vi-
szo nyok meg is me ré sé hez”; il let ve: „fo gal mat al kot hat tunk [...] bi zo nyos mér té kig fi  lo zó fi  ai gon dol ko dá suk ról is” 
Al va i. m. 265–266. o., 280. o.
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E s z t é t i k a ,  i r o d a l o m ,  n a r r a t o l ó g i a

A tár gyi kör nye zet, a tech ni ka re konst ruk ci ó ja: ha sok lá ma ka ra ván van rész le te sen áb rá zol va a 
cse re pe ken, ne héz úgy ér vel ni, hogy nem is mer ték en nek az ál lat nak a mál há zá sát; ha sok, arany 
és réz öt vö ze té bôl ál ló tárgy van, ko há sza ti is me re te ik kel lett, hogy le gye nek, és így to vább. Colling-
wood és a klas  szi kus fel fo gás sze rint per sze ez sem a tör té ne lem tár gya.

Meg is mer he tünk vi szont ál ta lá nos moz gá so kat, egy faj ta „pre his to ri kus geopoli tikát” 16. Itt olyan 
meg kö ze lí tés ben be szél he tünk a „tör té ne lem elôt ti tör té ne lem rôl”, mint a mai po li ti ká ról is szo kás 
bi zo nyos kon tex tus ban. Nem te kint jük te hát a vizs gált ré gé sze ti kul tú rá kat egy kor hor do zó em be-
re ket tör té nel men kí vü li nek, és így bur kol tan az em be ri sé gen kí vü li nek sem, vi szont nem tud juk 
meg kü lön böz tet ni e vizs gá la to kat azok nak a ra ci o ná lis lé nyek nek a vizs gá la tá tól, akik nem (vol tak) 
az em be ri faj ré szei és jó za nul le mon dunk ar ról, hogy va la ha is a „fe jük be lás sunk”.

Mi lyen tí pu sú in for má ci ót ad hat te hát ne künk a Sipáni Úr és az em lí tett je le net pár hu za ma? Csu-
pán egy faj ta ké pi ana ló gi át, amely bôl sok fé le nar ratívum kö vet kez het, de egyik sem kény sze rí tô 
erô vel. Ki von ha tók be lô le nyel vi leg ki fe jez he tô ele mi in for má ci ók, azon ban az egész nem for dít ha tó 
át nyel vi lo gi ká ra. Szok ták mon da ni, hogy a moc sikák nak nincs írá suk, iko nog rá fi  á juk azon ban úgy 
mû kö dik, mint egy ké pes könyv. So kan ön tu dat la nul is úgy ér tik ezt a mon da tot, hogy e ké pes könyv 
olyan, mint az a kép re gény, amely nek el vesz tek ugyan az alá írá sai, de re konst ru ál ha tók. Írá som ban 
amel lett kí ván tam ér vel ni, hogy e kép alá írá sok re konst ru ál ha tat la nok, mert sem mi lyen ér te lem ben 
nem is lé tez tek: ha a moc sikák va la mit akar tak vol na ír ni a ké pe ik alá, te het sé ges nép lé vén fel ta lál-
ták vol na az írást és a tör té nel mi kró ni ka mû fa ját.

Ez a meg is me ré si kor lát azon ban nem je len ti azt, hogy az, ami a moc si ka kul tú rá ból va ló ban 
meg ért he tô, ne len ne a vi lág tör té ne lem ré sze.

16 Az ilyen tí pu sú vizs gá lat ra pél da ként lásd: Izumi Shi mada: Hor i zon tal and ver ti cal dimen sions of pre his toric 
states in north Pe ru. in: Jonatan Haas, Sheila Pozorski, Thomas Pozors ki [ed.]: The Ori gins and Deve plo ment of 
the Andean State. CUP., 1987. 130–144. o.
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