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RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

ELFOGYOTT

ELFOGYOTT

Elő�zetve a magazin 990 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!
Az éves elő�zetés négy lapszámra vonatkozik, a be�zetés banki átutalással lehetséges.

Megrendeléskor, kérjük, tüntesse fel a nevét és a címét a közlemény rovatban vagy
küldje el a lenti e-mail-címre! (Cím hiányában nem áll módunkban elküldeni az újságot.)

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum
Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004
A közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét.

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.
E-mail: hatartalanreg@gmail.com
Telefonszám: +36-62-549-040

Régészek a víz alatt

A régészet a 20. században számtalan forradalmat élt át. Nem csupán új 
elméletek, módszerek vagy technológiai eszközök sora alakította át tudomá-
nyágunkat gyökeresen, de olyan, korábban elképzelhetetlen területekre is 
eljutottak az archeológusok, amelyről a 19. század régészei még csak nem is 
álmodhattak. A repülőgép segítségével például régészek sora térképezte fel 
a levegőből a legfontosabb régészeti lelőhelyeket, s fedezte fel új, korábban 
ismeretlen régészeti lelőhelyek egész sorát, de a könnyűbúvár technológia 
forradalmi fejődésével elhárultak azok az akadályok is, amely korábban lehe-
tetlenné tették azt, hogy a régészeti kutatásokat kiterjeszthessük akár a víz 

alá is. Az óceánok, tengerek, tavak és folyók mélyén számtalan régészeti kutatásra érdemes lelőhely 
és lelet fekszik: elsüllyedt városok, zátonyra futott hajók, áldozatként a vízbe eresztett vagy éppen 
véletlenül belepottyant tárgyak tízezrei. Manapság a víz alatti régészet a nemzetközi archeológia 
egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Alig telik el olyan nap, hogy a médiában ne jelenjen meg 
egy-egy elsüllyedt spanyol gályáról vagy épp egy víz alá került Földközi-tengeri település feltárásáról 
szóló beszámoló. Decemberi számunk a víz alatti régészet aktuális állásáról nyújt átfogó képet, külö-
nös tekintettel a hazai víz alatti régészeti kutatásokra is, melyek izgalmas adatokkal járulnak hozzá a 
Kárpát-medence régmúltjának megismeréséhez is.

F I Z E S S E N  E L Ő  A  K Ö V E T K E Z Ő  L A P S Z Á M O K R A !

Érdeklődjön a hatartalanreg@gmail.com e-mail-címen.

www.hatartalanregeszet.hu

V. évfolyam 3. szám - 2021

ára: 990 Ft
elő�zetve 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24 Római 
üvegek

Gepida 
kiállítás

Mit csinál a 
levéltáros

A  ARCHEOALAND  A  BLOGOLÓ  A  INDIANA JONES ÉS BARÁTAI  A  KÉPREGÉNY  A

A A DUNA TITKAI

A TÖRÖK KORI HÍD SZOLNOKON

A BÖLCSKE RÓMAI KORI EMLÉKEI

A SPANYOL GÁLYÁK NYOMÁBAN

kiado@martinopitz.hu                    www.martinopitz.hu        

Információ:

+36 30 321 1288
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SISI-KIÁLLÍTÁS SZEGEDEN

MAGYAR 
NEMZETI MÚZEUM

Bővebb információ: www.moramuzeum.hu 

A nemzetközi jelentőségű tárlat többek között 
bemutatja a Sisi elleni merényletet, a királyné 
titokzatos arcát, sportszokásait, kedvteléseit, 
személyiségét.

A látogatók megismerhetik az Erzsébethez 
közel álló személyeket, családját, barátait, így a 
legendás Andrássy Gyulát is.

A Magyar Nemzeti Múzeumból érkező tárlat 
várhatóan 2021. június 26-tól látogatható a 
szegedi Móra Ferenc Múzeumban.

Ismerje meg Erzsébet királyné rendkívüli életét 
eredeti, Sisihez köthető műtárgyakon keresztül!

Mezo- és Dél-Amerika 
magaskultúrái
Manapság éles viták tárgyát képezi a nagy 

földrajzi felfedezések megítélése, így Ko-

lumbusz Kristóf tevékenysége is. A 15. szá-

zad legvégén valóban két olyan régió (Eu-

rópa és Amerika) találkozott egymással, 

amely területek korábban mit sem tudtak 

egymásról. S ez a találkozás valóban sok 

tekintetben végzetesnek bizonyult; leg-

alábbis amerikai szemszögből. Helyi kultúrák, birodalmak sora omlott ösz-

sze és tűnt el véglegesen a spanyol és portugál hódítások következtében. 

Ugyanakkor hamis az a kép is, amely szinte minden közép- és dél-amerikai 

kultúra bukásáért az európaiakat teszi felelőssé, hiszen például Kolumbusz 

első partra szállásakor a híres maja városok többségét már rég visszafoglal-

ta a dzsungel. Most már több mint fél évezred is eltelt Amerika felfedezése 

óta, s a 19. században meginduló közép- és dél-amerikai régészeti kutatá-

sok is számtalan eredménnyel gazdagították a kontinensre és prekolumbi-

án civilizációira vonatkozó ismereteinket, mégis a legfontosabb mezo- és 

dél-amerikai kultúrák körül még mindig rengeteg a titok és a megoldásra 

váró rejtély. A kutatók többek között olyan kérdésekre is keresik a válaszo-

kat, hogy miképp lehetett a kerék vagy épp a fejlett írásbeliség ismerete 

nélkül olyan óriási birodalmakat kiépíteni és működtetni, mint például az 

Inka Birodalom. Az európaiak számára sokáig egyértelmű volt, hogy a fen-

ti két találmány ismerete nélkül a Közel-Keleten, Észak-Afrikában vagy épp 

Európában létrejövő korai civilizációkból sosem fejlődhettek volna ki nagy 

birodalmak. Az amerikai példák erre azonban alaposan rácáfolnak. De ez 

csak egy, a kutatókat foglalkoztató számos kérdés közül.

Noha mind a maják, mind az aztékok, mind pedig az inkák (s persze az eze-

ket megelőző helyi csoportok, így az olmékok vagy a mochicák stb.) anyagi 

kultúrája oly rendkívüli gazdagságú, hogy akár önálló számok sorát is meg-

tölthetnénk velük, 2021-es nyári számunkban mégis arra törekszünk, hogy 

egy átfogó, a legújabb ásatási eredményeket is bemutató képet nyújtsunk 

olvasóink számára ezekről a prekolumbián kultúrákról a térséggel foglalko-

zó legjobb magyar szakemberek segítségével.
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A magazin Facebook-oldala 
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E

Kiadja 
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Felelős kiadó 
Fogas Ottó igazgató

E

Nyomdai kivitelezés 
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Terjesztés 
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Terjesztés gondozása 
HÍRVILÁG Press Kft. 
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Előfizetésben terjeszti 
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Külföldön terjeszti 
COLOR Interpress Kft.

Előfizethető az ország bármely postáján, 
a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető:

e-mailben a hirlapelofizetes@posta.hu címen 
és telefonon a +36-80-444-444-es számon.

Továbbá a szerkeszőségben: 
e-mailben a hatartalanreg@gmail.com címen 
és telefonon a +36-20-310-8707-es számon.
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Noha a kontinens északkeleti és -nyugati csücske 
közel esik két másik, nagy kiterjedésű földdarabhoz, 
Grönlandhoz és Ázsiához, a kontinens többi része sok 
ezer kilométerre fekszik a legközelebbi földrészektől. 
Nem véletlen, hogy Kolumbusz 1492-es felfedezőútja 
előtt – bizonyítottnak tekinthető ismereteink szerint 
– kizárólag Északkelet-Ázsia és Grönland felől érkező 
emberek tették lábukat az amerikai kontinensre. Az 
előbbi esetben a jégkorszak idején Amerikát benépe-
sítő csoportok, az utóbbiban a Leif Eriksson vezette 
vikingek Kr. u. 1000 táján. Ezek a megtelepedések 
azonban nem eredményeztek folyamatos kapcsolatot 
a szóban forgó területek között. Az utolsó jégkorszak 

A Föld térképét vizsgál-
va bárkinek első pil-
lantásra feltűnhet az 

amerikai kontinens egy olyan 
topográfiai sajátossága, ami 
meghatározónak bizonyult az 
ott kialakult civilizációk törté-
netében. Ez nem más, mint az 
elszigeteltség.
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Ha pedig így történt, akkor az Újvilágot 
tekinthetjük egyfajta „tesztlabornak”, amelyben 
„kontrollvizsgálatokat” végezhetünk, azaz az ott zajló 
társadalmi folyamatokat összevethetjük a világ más 
részein bekövetkezett folyamatokkal, ami hozzásegít 
bennünket ahhoz, hogy megismerjük az iparosodás 
előtti emberi társadalmak általános, a Föld minden 
részére érvényes sajátosságait. Ebben rejlik leginkább 
az újvilági spanyol hódítás előtti civilizációk tanulmá-
nyozásának fontossága. E vizsgálatok segítenek hozzá 
bennünket, hogy leszámoljunk olyan axiómának te-
kintett vélekedésekkel, hogy az emberi civilizáció és/
vagy az államiság kialakulásának elengedhetetlen fel-
tétele például az írás, a pénz, a fémeszközök, az állati 
erőre alapozott egyszerű gépek (így a kerék, illetve az 
azt hasznosító eszközök) használata. Az amerikai civi-
lizációk közös sajátossága ugyanis mindezek hiánya 

elmúltával megszűnt a szárazföldi összeköttetés a Be-
ring-szoroson át, a vikingek pedig néhány évtizeddel 
később visszahúzódtak izlandi hazájukba. Ezért tehát 
azt mondhatjuk, mindaz, ami a kontinens benépese-
dése és az európai behatolás között zajlott Ameriká-
ban, az az Óvilág bárminemű lényeges hatása nélkül 
történt. Így minden, ami a mi, eurázsiai kultúrkört 
képviselő kultúráinkkal hasonló vagy netalán azonos 
vonás, az vagy a közös ázsiai gyökerekből táplálko-
zik, vagy hasonló helyi körülményekre adott hason-
ló, esetleg azonos válasz. Gondoljunk csak például 
olyan, az emberiség nagyon ősi múltjából származó, 
itt is, ott is felbukkanó hiedelmekre, mint az özönvíz 
mítosza vagy a világfa képzete, hogy csak néhányat 
említsünk a számos felsorakoztatható példa közül. 
Mindezzel nem azt kívánom állítani, hogy az ameri-
kai kontinens benépesedése óta eltelt sok ezer éves 
időszak alatt nem volt, vagy nem lehetett közvetlen 
kapcsolat az Ó- és Újvilág között, hiszen ennek tényét 
az Észak-Amerika északkeleti partjainál feltárt viking 
település, lehetőségét pedig Thor Heyerdahl számos 
expedíciója igazolta, azt azonban igen, hogy ezek a 
kapcsolatok, amennyiben esetleg valóban létrejöttek, 
nem gyakoroltak lényeges befolyást az ősi amerikai 
civilizációk fejlődésére. Ezért mindaz, amit ezek a ci-
vilizációk elértek, egy saját, belső fejlődési folyamat 
eredménye volt.

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen

Leif Eriksson feltételezett útvonala Grönlandról Új-Funlandra

L’anse aux Meadows, viking település az Újvilágban

Az Inka Birodalom

1. Kr. u. 1400 körül közeli szomszédaik területei-
nek meghódításával az inka királyok megkezdték 
a terjeszkedést a Cuzco-régión túl is.  
2. Kr. u. 1470 körül a part felé nyomulva az inkák 
legyőzték a Chimú Birodalmat, melynek területé-
ről rengeteg kézművest hurcoltak magukkal haza.

3. Kr. u. 1500 körül hódításaik irányát délnek 
fordítva az inkák mérhetetlen mennyiségű te-

rületre tettek szert, ezzel birodalmuk határa 
már egészen Patagónia széléig nyúlt le.

4. Kr. u. 1532-ig az 
Andok keleti vo-

nulatait követő 
utolsó előre-
nyomulásuk 
során még 
m é l y e b b r e 
terjeszked-
tek az Ama-
zonas-me-
dencébe.

Az Inka Birodalom: 
A diplomácia, az érdekházas-
ságok és a katonai nyomásgya-
korlás hatékony kombinációját 
alkalmazva az inkák Dél-Amerika 
nyugati hegygerincein kb. 4000 km 
hosszan végigfutó területet hajtot-
tak az uralmuk alá. Hatalmuk csúcsán 
birodalmuk mintegy 12 millió ember 
otthona volt, akik legalább 20 külön-
böző nyelvet beszéltek. 

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

zó madarak (sólyom, hárpia, kondor), va-
lamint a hüllők (kígyó, kajmán, iguána). 
Ugyancsak az ideológia világába tartozó 
közös jelenségnek tekinthető az uralko-
dók isteni mivoltába vetett hit, amikor is 
isteni leszármazottként tekintettek rájuk, 
vagy éppen halálukban váltak istenekké 
alattvalóik számára.

Némely ősi amerikai civilizáció, így 
az aztékok és az inkák körében régóta 
ismert a háborúskodás fontos szerepe, 
míg mások, a maják és mochék esetében 
ezt – a képi ábrázolások által is jó ideje su-
gallt feltevést – csak a legutóbbi évtizedek 
régészeti és részben epigráfi ai kutatásai iga-
zolták. Ami pedig a legutóbbi évek felismeré-
se, és mára ugyancsak e civilizációk többségé-
nek közös sajátossága, az a háborúk igen erős 
rituális töltete, valamint az emberáldozatok 
fontos szerepe ideológiájukban.

Noha mind több olyan kulturális sajátosságra de-
rül fény, amely egyaránt jelen volt a mezoamerikai 
és a középső-andokbeli civilizációkban, sőt közülük 
nem egy ismeretes a két nagy kultúrkör között húzó-
dó úgynevezett átmeneti terület állami szintet el nem 
érő, de rétegzett társadalmakat felvonultató főnöksé-
geiben és őserdei törzsi társadalmaiban is, azt egyelő-

re nem tudjuk, hogy az azonos jelenségek egy-egy 
kultúrában önállóan alakultak-e ki, avagy valami-
lyen közös eredetre vezethetők vissza. Egyáltalán, 
meglehetősen kevés ismerettel rendelkezünk a két 
nagy civilizációs övezet közötti kapcsolatokról.

Ami csaknem biztosra vehető, az a Perut és 
Nyugat-Mexikót tengeri úton összekötő kap-

csolat, ám, hogy ez közvetlenül vagy köztes 
állomásokon keresztül – például Ecuador 

és Közép-Amerika érintésével – bonyoló-
dott-e, mind a mai napig nem tisztázott.

Amennyiben léteztek ilyen régióközi 
kapcsolatok, akkor még élesebben ve-

tődik fel a kérdés, hogy bizonyos kultu-
rális jellegzetességek miért csak egyik 
vagy másik kultúrkörben fordulnak 
elő. A sok közös vonás mellett számos 

vagy legalábbis korlátozott előfordulása, bizonyítva 
azt, hogy mindezek nélkül is létrejöhetett az óvilá-
gival összemérhető városi civilizáció, lásd a maja és 
a közép-mexikói városokat, vagy akár a magas fokú 
társadalmi szervezettség, centralizált és olajozottan 
működő államhatalom, amint arról leginkább az Inka 
Birodalom tanúskodik.

Az említett technológiai, gazdasági, kulturális 
vívmányok hiánya tehát egyszerre fűzi össze az ősi 
amerikai civilizációkat egymással, és különíti el őket 
óvilági társaiktól, de ezeknek a vívmányoknak a hiá-
nyánál sokkal inkább összekötötte őket az a számos 
vonás, amelyben mindannyian egyaránt osztoztak. 
Mindenekelőtt a valamennyi ősi latin-amerikai civili-
záció alapját képező intenzív mezőgazdaság, amely-
ben, ha nem is kizárólagos, de kulcsszerepet játszott a 
kukorica termelése. Ez erőteljesen tükröződött a kuko-
ricaisten szerepében is, aki ugyan mindkét kultúrkör-
ben (így Mezoamerikában és az Andok vidékén), sőt 
azon túl is jelen volt, de értelemszerűen sokkal meg-
határozóbb szerepet játszott Mezoamerikában (ahol 
a kukorica volt a legfontosabb alaptáplálék), mint az 
Andokban (ahol legalább annyira fontos szerepet 
töltött be a burgonya is). De a létfenntartástól 
távoli – a vallás köréből származó – példa, hogy 
általános, akár azt is mondhatnánk pánamerikai 
sajátosság volt a politeizmuson túlmenően 
az istenek állatalakban vagy kombinált, 
emberi-állati lényként való megjelenítése. 
Esetükben három, gyakran egy adott 
isten attribútumaiként felbukkanó 
állatcsoport játszotta a meghatározó 
szerepet mind Mezoamerikában, mind 
az Andokban: a macskaféle ragadozók 
(a nagytestű jaguártól és pumától a há-
zimacska méretű ragadozókig), a ragado-

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen
A fi atal maja kukoricaisten (8. század – MET©2021)

Sólyomnak és jaguárnak öltözött azték
harcosok a Mendoza-kódexből (1541)

Férfi fejet formázó edény a moche kultúrából
(5–6. század – MET©2021)
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az újvilági spanyol hódítás előtti civilizációk tanulmá-
nyozásának fontossága. E vizsgálatok segítenek hozzá 
bennünket, hogy leszámoljunk olyan axiómának te-
kintett vélekedésekkel, hogy az emberi civilizáció és/
vagy az államiság kialakulásának elengedhetetlen fel-
tétele például az írás, a pénz, a fémeszközök, az állati 
erőre alapozott egyszerű gépek (így a kerék, illetve az 
azt hasznosító eszközök) használata. Az amerikai civi-
lizációk közös sajátossága ugyanis mindezek hiánya 

elmúltával megszűnt a szárazföldi összeköttetés a Be-
ring-szoroson át, a vikingek pedig néhány évtizeddel 
később visszahúzódtak izlandi hazájukba. Ezért tehát 
azt mondhatjuk, mindaz, ami a kontinens benépese-
dése és az európai behatolás között zajlott Ameriká-
ban, az az Óvilág bárminemű lényeges hatása nélkül 
történt. Így minden, ami a mi, eurázsiai kultúrkört 
képviselő kultúráinkkal hasonló vagy netalán azonos 
vonás, az vagy a közös ázsiai gyökerekből táplálko-
zik, vagy hasonló helyi körülményekre adott hason-
ló, esetleg azonos válasz. Gondoljunk csak például 
olyan, az emberiség nagyon ősi múltjából származó, 
itt is, ott is felbukkanó hiedelmekre, mint az özönvíz 
mítosza vagy a világfa képzete, hogy csak néhányat 
említsünk a számos felsorakoztatható példa közül. 
Mindezzel nem azt kívánom állítani, hogy az ameri-
kai kontinens benépesedése óta eltelt sok ezer éves 
időszak alatt nem volt, vagy nem lehetett közvetlen 
kapcsolat az Ó- és Újvilág között, hiszen ennek tényét 
az Észak-Amerika északkeleti partjainál feltárt viking 
település, lehetőségét pedig Thor Heyerdahl számos 
expedíciója igazolta, azt azonban igen, hogy ezek a 
kapcsolatok, amennyiben esetleg valóban létrejöttek, 
nem gyakoroltak lényeges befolyást az ősi amerikai 
civilizációk fejlődésére. Ezért mindaz, amit ezek a ci-
vilizációk elértek, egy saját, belső fejlődési folyamat 
eredménye volt.

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen

Leif Eriksson feltételezett útvonala Grönlandról Új-Funlandra

L’anse aux Meadows, viking település az Újvilágban

Az Inka Birodalom

1. Kr. u. 1400 körül közeli szomszédaik területei-
nek meghódításával az inka királyok megkezdték 
a terjeszkedést a Cuzco-régión túl is.  
2. Kr. u. 1470 körül a part felé nyomulva az inkák 
legyőzték a Chimú Birodalmat, melynek területé-
ről rengeteg kézművest hurcoltak magukkal haza.

3. Kr. u. 1500 körül hódításaik irányát délnek 
fordítva az inkák mérhetetlen mennyiségű te-

rületre tettek szert, ezzel birodalmuk határa 
már egészen Patagónia széléig nyúlt le.

4. Kr. u. 1532-ig az 
Andok keleti vo-

nulatait követő 
utolsó előre-
nyomulásuk 
során még 
m é l y e b b r e 
terjeszked-
tek az Ama-
zonas-me-
dencébe.

Az Inka Birodalom: 
A diplomácia, az érdekházas-
ságok és a katonai nyomásgya-
korlás hatékony kombinációját 
alkalmazva az inkák Dél-Amerika 
nyugati hegygerincein kb. 4000 km 
hosszan végigfutó területet hajtot-
tak az uralmuk alá. Hatalmuk csúcsán 
birodalmuk mintegy 12 millió ember 
otthona volt, akik legalább 20 külön-
böző nyelvet beszéltek. 
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zó madarak (sólyom, hárpia, kondor), va-
lamint a hüllők (kígyó, kajmán, iguána). 
Ugyancsak az ideológia világába tartozó 
közös jelenségnek tekinthető az uralko-
dók isteni mivoltába vetett hit, amikor is 
isteni leszármazottként tekintettek rájuk, 
vagy éppen halálukban váltak istenekké 
alattvalóik számára.

Némely ősi amerikai civilizáció, így 
az aztékok és az inkák körében régóta 
ismert a háborúskodás fontos szerepe, 
míg mások, a maják és mochék esetében 
ezt – a képi ábrázolások által is jó ideje su-
gallt feltevést – csak a legutóbbi évtizedek 
régészeti és részben epigráfi ai kutatásai iga-
zolták. Ami pedig a legutóbbi évek felismeré-
se, és mára ugyancsak e civilizációk többségé-
nek közös sajátossága, az a háborúk igen erős 
rituális töltete, valamint az emberáldozatok 
fontos szerepe ideológiájukban.

Noha mind több olyan kulturális sajátosságra de-
rül fény, amely egyaránt jelen volt a mezoamerikai 
és a középső-andokbeli civilizációkban, sőt közülük 
nem egy ismeretes a két nagy kultúrkör között húzó-
dó úgynevezett átmeneti terület állami szintet el nem 
érő, de rétegzett társadalmakat felvonultató főnöksé-
geiben és őserdei törzsi társadalmaiban is, azt egyelő-

re nem tudjuk, hogy az azonos jelenségek egy-egy 
kultúrában önállóan alakultak-e ki, avagy valami-
lyen közös eredetre vezethetők vissza. Egyáltalán, 
meglehetősen kevés ismerettel rendelkezünk a két 
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csolat, ám, hogy ez közvetlenül vagy köztes 
állomásokon keresztül – például Ecuador 

és Közép-Amerika érintésével – bonyoló-
dott-e, mind a mai napig nem tisztázott.
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tődik fel a kérdés, hogy bizonyos kultu-
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vagy legalábbis korlátozott előfordulása, bizonyítva 
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záció alapját képező intenzív mezőgazdaság, amely-
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kukorica termelése. Ez erőteljesen tükröződött a kuko-
ricaisten szerepében is, aki ugyan mindkét kultúrkör-
ben (így Mezoamerikában és az Andok vidékén), sőt 
azon túl is jelen volt, de értelemszerűen sokkal meg-
határozóbb szerepet játszott Mezoamerikában (ahol 
a kukorica volt a legfontosabb alaptáplálék), mint az 
Andokban (ahol legalább annyira fontos szerepet 
töltött be a burgonya is). De a létfenntartástól 
távoli – a vallás köréből származó – példa, hogy 
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emberi-állati lényként való megjelenítése. 
Esetükben három, gyakran egy adott 
isten attribútumaiként felbukkanó 
állatcsoport játszotta a meghatározó 
szerepet mind Mezoamerikában, mind 
az Andokban: a macskaféle ragadozók 
(a nagytestű jaguártól és pumától a há-
zimacska méretű ragadozókig), a ragado-

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen
A fi atal maja kukoricaisten (8. század – MET©2021)

Sólyomnak és jaguárnak öltözött azték
harcosok a Mendoza-kódexből (1541)

Férfi fejet formázó edény a moche kultúrából
(5–6. század – MET©2021)
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1500 tájától mutathatók ki, és a Kr. u. 1. évezredre 
rendkívül magas fokot ért el, majd később már nem 
csak ékszereket, rituális tárgyakat és fegyvereket ké-
szítettek színes- és nemesfémből, hanem munkaesz-
közöket is, technikai értelemben lényegében elérve 
az óvilági bronzkort. Ugyanakkor Mezoamerikában a 
fémfeldolgozás térben és időben nagyon korlátozott 
volt, és olyan, mind a kézművesség, mind a művészet 
szempontjából élenjáró kultúrák, mint a maja, techni-
kai értelemben a kő- és fémkorszak határán léteztek. 
Ezzel szemben a kőszobrászat terén szinte valamennyi 
mezoamerikai civilizáció messze az andokbeliek előtt 
járt, ahol ez a művészeti ág lényegében két régióra 
korlátozódott, az északi–középső hegyvidékre, ahol 
a Chavín- és azt követő Recuay-kultúra kőfaragása 
említhető, illetve délen a Titicaca-tó medencéjére.

Tehát amint láttuk, mind a kézműves mestersé-
gek, mind pedig a szellemi ismeretek terén az egyes 
ősi amerikai civilizációk igen egyenlőtlen fejlődésről 
tettek tanúbizonyságot. Ugyanazon kultúrák egyes 
művészeti ágakban rendkívül magas színvonalat értek 
el, míg más tekintetben elmaradtak. Mindazonáltal, 
ha végigtekintünk a legelső civilizációk kezdeteitől 
a spanyol hódításig eltelt mintegy háromezer éven, 
akkor a társadalomszervezet alakulását illetően fel-
rajzolható egy olyan ív, amelyet mind a két nagy kul-
túrkör egyaránt bejárt.

ilyet is fel tudunk sorakoztatni. Míg például Mezoame-
rikában kialakult az írás, addig a Középső-Andokban 
– legalábbis a szó hagyományos értelmében – hi-
ányzott, hiszen a jelenlegi ismereteink szerint a Wari 
Birodalom, majd főként az inkák által használt quipuk 
(’csomóírás’ – a szerk.) elsősorban numerikus informá-
ciók rögzítésére, illetve az emlékezet segítésére szol-
gáltak. De magán a mezoamerikai kultúrkörön belül 
sem volt egységes az írás elterjedése. Míg a maják egy 
igen bonyolult és teljes értékű írásrendszert fejlesz-
tettek ki, addig kortársaik, így a közép-mexikói Teo-
tihuacán lakói, akiket évszázadokon át kereskedelmi 
és dinasztikus kapcsolatok fűztek a majákhoz, nem 
csupán az írást mellőzték (legalábbis Mezoamerika 
más népei által használt formájában), de uralkodóikat 
sem jelenítették meg nyilvános emlékeiken, ellentét-
ben a majákkal, akik városaikat telerakták a királyaikat 
ábrázoló sztélékkel. Azt, hogy miért nem terjedt el az 
egyik nép által létrehozott kulturális vívmány a vele 
bizonyítottan kapcsolatot tartó és hasonlóan magas 
civilizációt képviselő szomszédnépek körében, egye-
lőre a rejtélyek világába tartozik.

De említhetünk ellentétes példát is. A Középső-An-
dokban a fémművesség legkorábbi nyomai a Kr. e. 

Maja írás

Teotihuacán – Mexikó

 Inka quipu (csomóírás)

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A fejlett, nagy méretű közösségi épületeket, magas színvona-
lú kézművességet és művészetet felmutató civilizációk nyitányát 
a Kr. e. 1. évezredben megtestesítő olmék és Chavín-kultúrkör 
még valószínűleg az államiság szintjét el nem érő, úgyneve-
zett főnökségek körébe sorolható. Ezek társadalma rétegekre 
tagolódott, különböző presztízzsel bíró csoportokból állt, élén 
egy nagy tekintélyű, hatalmát valószínűleg örökletes módon 
gyakorló főnökkel, aki egyaránt kezében tarthatta a társadalom 
világi és vallási vezetését, de hatalma nem volt olyan korlátlan, 
mint a későbbi uralkodóké, és életét amazoknál kevésbé 
elszigetelten élte alattvalóitól. Mindkét kultúra esetében jellemző 
volt, hogy különféle tárgyakban, művészeti alkotásokban testet 
öltő kulturális jegyei az általa közvetlenül uralt területen túl, akár 
sok száz kilométernyi távolságban is szigetszerűen felbukkannak 
egyfajta vallási-ideológiai, illetve kereskedelmi befolyási övezet, 
kapcsolatrendszer jeleként, anélkül, hogy erőszakos terjeszke-
désnek eddig bármiféle nyoma napvilágra került volna.

A Kr. u. 1. évezreddel mindkét kultúrkörben elérkezett az álla-
miság kora, ami leginkább olyan több ezer, számos esetben több 
tízezer, sőt a közép-mexikói Teotihuacán esetében akár százezret 
is meghaladó lakosú városokban öltött testet, ahol immár világo-
san elvált a település szertartási, illetve hatalmi magja az egyéb 
előkelőknek, illetve közembereknek otthont adó városrészektől, 
és számos esetben kimutathatók a különféle mesterségeket űző 
kézművesek kerületei is. Az építészeti adatok, a képi ábrázolások 
és a sírmellékletek a korábbinál erőteljesebben tagolt társada-
lomszerkezetet tükröznek, és egyes esetekben kimutatható álla-
mi feladatokat betöltő személyek, hivatalok megléte is. Mindez 
leginkább a maja civilizáció esetében igazolható, amely minden 
más ősi amerikai kultúránál gazdagabb forrásanyagot hagyott 
hátra. Ez részben igaz a monumentális szobrászati alkotásoktól a 
vázafestményeken át a köznép mindennapi életébe bepillantást 
engedő szobrocskákig terjedő képi ábrázolásokra, de mindenek-
előtt a legkülönbözőbb hordozókon megörökített feliratokra. 
Ez utóbbiak napjainkig végbement nagyarányú megfejtése a 
régészeti és ikonográfi ai kutatásokkal együtt minden más eu-
rópai hódítás előtti újvilági népnél, kultúránál többet árult el 
készítőikről. Nincs még egy őshonos amerikai nép, amelynek 
történelméből annyi eseményt, időpontot, helyet és szereplőt 
ismernénk, mint a majákéból.

Bizonyos értelemben ugyancsak kakukktojásnak tekinthető a 
moche civilizáció a Középső-Andok vidéki kultúrák sorában, me-
lyek az általuk hátrahagyott tárgyakon meglehetősen korlátozott 
képet nyújtanak saját magukról. Ezzel szemben a mochék, min-
denekelőtt vázafestményeiknek köszönhetően életük számtalan 
aspektusát megosztották velünk. Ők és egyes észak-perui társaik 

Faragott kő a Chavín-kultúrából

Trónuson ülő maja uralkodót és kíséretét
ábrázoló faragott relief (8. század – MET©2021)

A Nasca-kultúra egyik festett edénye
(Kr. e. 180 – Kr. u. 500 között – Th e 
Art Intitute of Chicago©2021)

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

8 9



1500 tájától mutathatók ki, és a Kr. u. 1. évezredre 
rendkívül magas fokot ért el, majd később már nem 
csak ékszereket, rituális tárgyakat és fegyvereket ké-
szítettek színes- és nemesfémből, hanem munkaesz-
közöket is, technikai értelemben lényegében elérve 
az óvilági bronzkort. Ugyanakkor Mezoamerikában a 
fémfeldolgozás térben és időben nagyon korlátozott 
volt, és olyan, mind a kézművesség, mind a művészet 
szempontjából élenjáró kultúrák, mint a maja, techni-
kai értelemben a kő- és fémkorszak határán léteztek. 
Ezzel szemben a kőszobrászat terén szinte valamennyi 
mezoamerikai civilizáció messze az andokbeliek előtt 
járt, ahol ez a művészeti ág lényegében két régióra 
korlátozódott, az északi–középső hegyvidékre, ahol 
a Chavín- és azt követő Recuay-kultúra kőfaragása 
említhető, illetve délen a Titicaca-tó medencéjére.

Tehát amint láttuk, mind a kézműves mestersé-
gek, mind pedig a szellemi ismeretek terén az egyes 
ősi amerikai civilizációk igen egyenlőtlen fejlődésről 
tettek tanúbizonyságot. Ugyanazon kultúrák egyes 
művészeti ágakban rendkívül magas színvonalat értek 
el, míg más tekintetben elmaradtak. Mindazonáltal, 
ha végigtekintünk a legelső civilizációk kezdeteitől 
a spanyol hódításig eltelt mintegy háromezer éven, 
akkor a társadalomszervezet alakulását illetően fel-
rajzolható egy olyan ív, amelyet mind a két nagy kul-
túrkör egyaránt bejárt.

ilyet is fel tudunk sorakoztatni. Míg például Mezoame-
rikában kialakult az írás, addig a Középső-Andokban 
– legalábbis a szó hagyományos értelmében – hi-
ányzott, hiszen a jelenlegi ismereteink szerint a Wari 
Birodalom, majd főként az inkák által használt quipuk 
(’csomóírás’ – a szerk.) elsősorban numerikus informá-
ciók rögzítésére, illetve az emlékezet segítésére szol-
gáltak. De magán a mezoamerikai kultúrkörön belül 
sem volt egységes az írás elterjedése. Míg a maják egy 
igen bonyolult és teljes értékű írásrendszert fejlesz-
tettek ki, addig kortársaik, így a közép-mexikói Teo-
tihuacán lakói, akiket évszázadokon át kereskedelmi 
és dinasztikus kapcsolatok fűztek a majákhoz, nem 
csupán az írást mellőzték (legalábbis Mezoamerika 
más népei által használt formájában), de uralkodóikat 
sem jelenítették meg nyilvános emlékeiken, ellentét-
ben a majákkal, akik városaikat telerakták a királyaikat 
ábrázoló sztélékkel. Azt, hogy miért nem terjedt el az 
egyik nép által létrehozott kulturális vívmány a vele 
bizonyítottan kapcsolatot tartó és hasonlóan magas 
civilizációt képviselő szomszédnépek körében, egye-
lőre a rejtélyek világába tartozik.

De említhetünk ellentétes példát is. A Középső-An-
dokban a fémművesség legkorábbi nyomai a Kr. e. 

Maja írás

Teotihuacán – Mexikó

 Inka quipu (csomóírás)

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A fejlett, nagy méretű közösségi épületeket, magas színvona-
lú kézművességet és művészetet felmutató civilizációk nyitányát 
a Kr. e. 1. évezredben megtestesítő olmék és Chavín-kultúrkör 
még valószínűleg az államiság szintjét el nem érő, úgyneve-
zett főnökségek körébe sorolható. Ezek társadalma rétegekre 
tagolódott, különböző presztízzsel bíró csoportokból állt, élén 
egy nagy tekintélyű, hatalmát valószínűleg örökletes módon 
gyakorló főnökkel, aki egyaránt kezében tarthatta a társadalom 
világi és vallási vezetését, de hatalma nem volt olyan korlátlan, 
mint a későbbi uralkodóké, és életét amazoknál kevésbé 
elszigetelten élte alattvalóitól. Mindkét kultúra esetében jellemző 
volt, hogy különféle tárgyakban, művészeti alkotásokban testet 
öltő kulturális jegyei az általa közvetlenül uralt területen túl, akár 
sok száz kilométernyi távolságban is szigetszerűen felbukkannak 
egyfajta vallási-ideológiai, illetve kereskedelmi befolyási övezet, 
kapcsolatrendszer jeleként, anélkül, hogy erőszakos terjeszke-
désnek eddig bármiféle nyoma napvilágra került volna.

A Kr. u. 1. évezreddel mindkét kultúrkörben elérkezett az álla-
miság kora, ami leginkább olyan több ezer, számos esetben több 
tízezer, sőt a közép-mexikói Teotihuacán esetében akár százezret 
is meghaladó lakosú városokban öltött testet, ahol immár világo-
san elvált a település szertartási, illetve hatalmi magja az egyéb 
előkelőknek, illetve közembereknek otthont adó városrészektől, 
és számos esetben kimutathatók a különféle mesterségeket űző 
kézművesek kerületei is. Az építészeti adatok, a képi ábrázolások 
és a sírmellékletek a korábbinál erőteljesebben tagolt társada-
lomszerkezetet tükröznek, és egyes esetekben kimutatható álla-
mi feladatokat betöltő személyek, hivatalok megléte is. Mindez 
leginkább a maja civilizáció esetében igazolható, amely minden 
más ősi amerikai kultúránál gazdagabb forrásanyagot hagyott 
hátra. Ez részben igaz a monumentális szobrászati alkotásoktól a 
vázafestményeken át a köznép mindennapi életébe bepillantást 
engedő szobrocskákig terjedő képi ábrázolásokra, de mindenek-
előtt a legkülönbözőbb hordozókon megörökített feliratokra. 
Ez utóbbiak napjainkig végbement nagyarányú megfejtése a 
régészeti és ikonográfi ai kutatásokkal együtt minden más eu-
rópai hódítás előtti újvilági népnél, kultúránál többet árult el 
készítőikről. Nincs még egy őshonos amerikai nép, amelynek 
történelméből annyi eseményt, időpontot, helyet és szereplőt 
ismernénk, mint a majákéból.

Bizonyos értelemben ugyancsak kakukktojásnak tekinthető a 
moche civilizáció a Középső-Andok vidéki kultúrák sorában, me-
lyek az általuk hátrahagyott tárgyakon meglehetősen korlátozott 
képet nyújtanak saját magukról. Ezzel szemben a mochék, min-
denekelőtt vázafestményeiknek köszönhetően életük számtalan 
aspektusát megosztották velünk. Ők és egyes észak-perui társaik 
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ábrázoló faragott relief (8. század – MET©2021)

A Nasca-kultúra egyik festett edénye
(Kr. e. 180 – Kr. u. 500 között – Th e 
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A birodalmak valódi korát azonban az Kr. u. 2. évezred 
jelentette az amerikai kontinensen.

Az aztékok és az inkák szinte egy időben, a 
13–14. században kezdték létrehozni államukat, és 
a 15. század elején, közepén fogtak hozzá birodal-
muk kiépítéséhez, de míg az előbbiek a mezoame-
rikai hagyomány folytatóinak bizonyultak, addig az 
inkák számos tradíció továbbvitele mellett egy sor 
új kulturális elemet vezettek be. Ugyan az aztékok 
esetében is birodalomról szokás beszélni, annyiban 
kétségtelenül joggal, hogy egyetlen uralkodó által, 
egyetlen hatalmi központból irányított nagy kiter-
jedésű államot hoztak létre, ennek a területe azon-
ban nem volt folyamatos. Tőlük független, általuk 
leigázni nem tudott városok, államok ékelődtek bi-
rodalmukba, és maguknak az aztékoknak – mezo-
amerikai elődeikhez hasonlóan – az elsődleges célja 
nem egy homogén, minden más politikai alakulatot 
felszámoló birodalom létrehozása, hanem az azték 
uralom fenntartását garantáló adók biztosítása volt, 
és amennyiben az az azték fennhatóságot elismerő 
városoktól megszerezhető volt, akkor az azték ural-
kodók inkább ezt választották, semmint saját birodal-
mi infrastruktúra kiépítését. Ettől gyökeresen eltérő 
stratégiát választottak az inkák. Egyetlen kivétellel, az 
ecuadori távolsági kereskedelmet bonyolító Chincha 
Királyság részleges önállóságának meghagyásával, 
valamennyi fennhatóságuk alá került főnökség, király-
ság önállóságát felszámolták, területüket saját tarto-
mányi rendszerükbe tagolták, és a birodalom egészét 
behálózó – útrendszerből, tartományi központokból 
és raktárbázisokból álló – állami infrastruktúrát 

a régió más kultúráival ellentétben számos városias 
települést hoztak létre, amelyekben a piramiskomp-
lexumok mellett kiterjedt kézműves negyedeket is 
feltártak. Az ezekben előállított nagy mennyiségű ter-
mék képezhette a távolsági kereskedelem árualapját, 
ami alapvető szerepet játszhatott a városias civilizá-
ciók kialakulásában. Ahogy az észak-perui tenger-
parttól dél felé és az Andok irányában eltávolodunk, 
úgy csökken a városias települések száma. Noha a Kr. 
e. 1. évezredben számos további jelentős civilizáció 
létezett a Középső-Andokban, hogy csak a két legki-
emelkedőbbet, a Nascát és Tiwanakut említsük, ezek 
területén, fő hatalmi/szertartási központjukon túl nem 
találunk olyan városi jellegű településeket, mint a 
moche civilizáció területén az egymást követő folyó-
völgyek szinte mindegyikében. Ezek hiányára egyelő-
re nincs meggyőző magyarázat, talán az árucserének 
a tömeg- és presztízsjavak kereskedelmét kiváltó más 
formái miatt nem alakultak ki fejlett kézművességre 
és kereskedelemre alapozott városok.

A Kr. u. 1. évezred második felében, végén új, 
korábban nem létező államtípus bukkant fel előbb 
a Középső-Andokban, azután pedig Mezoameriká-
ban. A Kr. u. 600 táján a déli Andokban felemelkedő 
Wari Birodalom volt az első nagy kiterjedésű, terri-
toriális birodalomnak nevezhető állam az amerikai 
kontinensen. Észak-Peruig húzódó hatalmas területén 
kiterjedt úthálózatot, a korábban lakatlan helyeken 
pedig állami közigazgatási központokat hozott létre. 

Madártollakkal díszített textília
a Chin-cha-kultúra területéről (11–15. század)

Arany fülbevaló egy előkelő Wari sírból

Piqillacta, a Wari Birodalom városának romjai
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elhelyezkedésük alapján nem különböztethetők meg 
a világi épületek alaptípusától. Az ősi amerikai civilizá-
ciók rituális életének legszembetűnőbb sajátossága, 
az emberáldozatok tekintetében is éles különbség 
mutatkozik az inkák és az őket megelőző civilizációk 
között. Míg a mezoamerikai és az inkák előtti ande-
si népek esetében az emberáldozatok részben vagy 
egészben nyilvános szertartás keretében történtek, 
addig az inkák, amint azt az elmúlt néhány évtizedben 
a Déli-Andok csúcsain talált feláldozott gyermekek 
tanúsítják, településektől távol, a jelek szerint igen 
korlátozott számú ember részvételével hajtották vég-
re emberáldozataikat.

Mindez arra utal, hogy az inka korszakkal talán 
valami új vette kezdetét, azt azonban nem tudhat-
juk, mi lett volna, ha… Nem tudjuk, mi történt volna, 
ha Kolumbusz mindhárom hajója odaveszik a végte-
len Atlanti-óceánon, vagy ha a felfedezést követően 
az aztékok és az inkák olyan eredményesen szálltak 
volna szembe a hódítókkal, ahogy a kínai és japán 
császárság verte vissza évszázadokon át az európai 
behatolási kísérleteket. Hogyan alakult volna ezek-
nek a népeknek a története? Megmaradtak volna az 
állam/birodalomépítés és szétesés végtelen körforgá-
sában, nem tudván meghaladni évezredekkel koráb-
ban kialakult technikai színvonalukat, vagy egyszer 
csak korábbi korlátaikat áttörve valamilyen óvilágihoz 
hasonló társadalmi formációit hoztak volna létre? Ne-
talán valamilyen teljesen másfélét? Izgalmas kérdések, 
de a válaszokat már soha nem tudjuk meg. Mindez 
persze nem szab korlátot kíváncsiságunknak, hiszen 
az ismeretlen múlt feltárása legalább annyi izgalmat 
kínál, mint a jövő megismerése.

 C C C

hoztak létre. Az aztékokkal ellentétben hatalmukat 
nem vezették vissza valamely korábbi birodalomra, 
nagy presztízzsel bíró államra, legitimitásukat nem 
azok örököseként keresték, hanem saját őseiket 
tekintették az emberiség megteremtőinek. Ez 
tükröződött anyagi kultúrájukban, művészetükben 
is: kerámiaművességükbe korábban soha nem 
létezett edényformákat vezettek be, azokat, 
valamint viseleti darabjaikat és egyéb tárgyaikat 
újfajta, döntően geometrikus motívumokkal 
díszítették. Ikonográfi ájukban csekély arányt képvisel 
az emberábrázolás, ha mégis, azok között nem 
azonosíthatók uralkodók, nem jelennek meg istenek, 
hasonlóan a közép-mexikói Teotihuacánhoz, mintha 
az emberábrázolás bizánci vagy muszlim tilalmával 
találnánk szembe magunkat. Isteneik világa is je-
lentős szakítást mutat a Középső-Andok évezredes 
hagyományával. Ugyan megmaradt a Nap- és Hol-
disten kitüntetett szerepe, de hiányoznak az olyan 
növény-, állat- vagy kombinált állat-ember alakú is-
tenek, amelyek már legalább a Chavín-civilizáció óta 
jelen voltak az Andok legkülönbözőbb kultúráiban. 
Isteneik panteonja mellett az inka szertartási építészet 
is alapvetően más képet mutat a korábbi időszakok-
hoz viszonyítva. A Kr. e. 3–2. évezredtől kezdve mind 
a tengerpart, mind a hegyvidék kultikus építészeté-
re erősen jellemző a terek függőleges tagolása, amit 
általában az andesi világkép három szintre történő 
osztásával hoznak kapcsolatba. Ebben meghatáro-
zó szerephez jutottak a kultikus épületek előtt el-
helyezkedő földbe süllyesztett terek, és elsősorban 
a tengerparti kultúrákra jellemző, de a hegyvidéki 
Tiwanakuban is jelenlévő piramisok. Ezzel szemben 
az inka templomok sem építészeti jegyeik, sem térbeli 

Moche város romjai
Huaca de la Lunában

A Puerta del Sol (a Nap kapuja) Tiwanakuban

Ősi civilizációk egy magányos kontinensen

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

10 11



A birodalmak valódi korát azonban az Kr. u. 2. évezred 
jelentette az amerikai kontinensen.

Az aztékok és az inkák szinte egy időben, a 
13–14. században kezdték létrehozni államukat, és 
a 15. század elején, közepén fogtak hozzá birodal-
muk kiépítéséhez, de míg az előbbiek a mezoame-
rikai hagyomány folytatóinak bizonyultak, addig az 
inkák számos tradíció továbbvitele mellett egy sor 
új kulturális elemet vezettek be. Ugyan az aztékok 
esetében is birodalomról szokás beszélni, annyiban 
kétségtelenül joggal, hogy egyetlen uralkodó által, 
egyetlen hatalmi központból irányított nagy kiter-
jedésű államot hoztak létre, ennek a területe azon-
ban nem volt folyamatos. Tőlük független, általuk 
leigázni nem tudott városok, államok ékelődtek bi-
rodalmukba, és maguknak az aztékoknak – mezo-
amerikai elődeikhez hasonlóan – az elsődleges célja 
nem egy homogén, minden más politikai alakulatot 
felszámoló birodalom létrehozása, hanem az azték 
uralom fenntartását garantáló adók biztosítása volt, 
és amennyiben az az azték fennhatóságot elismerő 
városoktól megszerezhető volt, akkor az azték ural-
kodók inkább ezt választották, semmint saját birodal-
mi infrastruktúra kiépítését. Ettől gyökeresen eltérő 
stratégiát választottak az inkák. Egyetlen kivétellel, az 
ecuadori távolsági kereskedelmet bonyolító Chincha 
Királyság részleges önállóságának meghagyásával, 
valamennyi fennhatóságuk alá került főnökség, király-
ság önállóságát felszámolták, területüket saját tarto-
mányi rendszerükbe tagolták, és a birodalom egészét 
behálózó – útrendszerből, tartományi központokból 
és raktárbázisokból álló – állami infrastruktúrát 

a régió más kultúráival ellentétben számos városias 
települést hoztak létre, amelyekben a piramiskomp-
lexumok mellett kiterjedt kézműves negyedeket is 
feltártak. Az ezekben előállított nagy mennyiségű ter-
mék képezhette a távolsági kereskedelem árualapját, 
ami alapvető szerepet játszhatott a városias civilizá-
ciók kialakulásában. Ahogy az észak-perui tenger-
parttól dél felé és az Andok irányában eltávolodunk, 
úgy csökken a városias települések száma. Noha a Kr. 
e. 1. évezredben számos további jelentős civilizáció 
létezett a Középső-Andokban, hogy csak a két legki-
emelkedőbbet, a Nascát és Tiwanakut említsük, ezek 
területén, fő hatalmi/szertartási központjukon túl nem 
találunk olyan városi jellegű településeket, mint a 
moche civilizáció területén az egymást követő folyó-
völgyek szinte mindegyikében. Ezek hiányára egyelő-
re nincs meggyőző magyarázat, talán az árucserének 
a tömeg- és presztízsjavak kereskedelmét kiváltó más 
formái miatt nem alakultak ki fejlett kézművességre 
és kereskedelemre alapozott városok.

A Kr. u. 1. évezred második felében, végén új, 
korábban nem létező államtípus bukkant fel előbb 
a Középső-Andokban, azután pedig Mezoameriká-
ban. A Kr. u. 600 táján a déli Andokban felemelkedő 
Wari Birodalom volt az első nagy kiterjedésű, terri-
toriális birodalomnak nevezhető állam az amerikai 
kontinensen. Észak-Peruig húzódó hatalmas területén 
kiterjedt úthálózatot, a korábban lakatlan helyeken 
pedig állami közigazgatási központokat hozott létre. 
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elhelyezkedésük alapján nem különböztethetők meg 
a világi épületek alaptípusától. Az ősi amerikai civilizá-
ciók rituális életének legszembetűnőbb sajátossága, 
az emberáldozatok tekintetében is éles különbség 
mutatkozik az inkák és az őket megelőző civilizációk 
között. Míg a mezoamerikai és az inkák előtti ande-
si népek esetében az emberáldozatok részben vagy 
egészben nyilvános szertartás keretében történtek, 
addig az inkák, amint azt az elmúlt néhány évtizedben 
a Déli-Andok csúcsain talált feláldozott gyermekek 
tanúsítják, településektől távol, a jelek szerint igen 
korlátozott számú ember részvételével hajtották vég-
re emberáldozataikat.

Mindez arra utal, hogy az inka korszakkal talán 
valami új vette kezdetét, azt azonban nem tudhat-
juk, mi lett volna, ha… Nem tudjuk, mi történt volna, 
ha Kolumbusz mindhárom hajója odaveszik a végte-
len Atlanti-óceánon, vagy ha a felfedezést követően 
az aztékok és az inkák olyan eredményesen szálltak 
volna szembe a hódítókkal, ahogy a kínai és japán 
császárság verte vissza évszázadokon át az európai 
behatolási kísérleteket. Hogyan alakult volna ezek-
nek a népeknek a története? Megmaradtak volna az 
állam/birodalomépítés és szétesés végtelen körforgá-
sában, nem tudván meghaladni évezredekkel koráb-
ban kialakult technikai színvonalukat, vagy egyszer 
csak korábbi korlátaikat áttörve valamilyen óvilágihoz 
hasonló társadalmi formációit hoztak volna létre? Ne-
talán valamilyen teljesen másfélét? Izgalmas kérdések, 
de a válaszokat már soha nem tudjuk meg. Mindez 
persze nem szab korlátot kíváncsiságunknak, hiszen 
az ismeretlen múlt feltárása legalább annyi izgalmat 
kínál, mint a jövő megismerése.

 C C C

hoztak létre. Az aztékokkal ellentétben hatalmukat 
nem vezették vissza valamely korábbi birodalomra, 
nagy presztízzsel bíró államra, legitimitásukat nem 
azok örököseként keresték, hanem saját őseiket 
tekintették az emberiség megteremtőinek. Ez 
tükröződött anyagi kultúrájukban, művészetükben 
is: kerámiaművességükbe korábban soha nem 
létezett edényformákat vezettek be, azokat, 
valamint viseleti darabjaikat és egyéb tárgyaikat 
újfajta, döntően geometrikus motívumokkal 
díszítették. Ikonográfi ájukban csekély arányt képvisel 
az emberábrázolás, ha mégis, azok között nem 
azonosíthatók uralkodók, nem jelennek meg istenek, 
hasonlóan a közép-mexikói Teotihuacánhoz, mintha 
az emberábrázolás bizánci vagy muszlim tilalmával 
találnánk szembe magunkat. Isteneik világa is je-
lentős szakítást mutat a Középső-Andok évezredes 
hagyományával. Ugyan megmaradt a Nap- és Hol-
disten kitüntetett szerepe, de hiányoznak az olyan 
növény-, állat- vagy kombinált állat-ember alakú is-
tenek, amelyek már legalább a Chavín-civilizáció óta 
jelen voltak az Andok legkülönbözőbb kultúráiban. 
Isteneik panteonja mellett az inka szertartási építészet 
is alapvetően más képet mutat a korábbi időszakok-
hoz viszonyítva. A Kr. e. 3–2. évezredtől kezdve mind 
a tengerpart, mind a hegyvidék kultikus építészeté-
re erősen jellemző a terek függőleges tagolása, amit 
általában az andesi világkép három szintre történő 
osztásával hoznak kapcsolatba. Ebben meghatáro-
zó szerephez jutottak a kultikus épületek előtt el-
helyezkedő földbe süllyesztett terek, és elsősorban 
a tengerparti kultúrákra jellemző, de a hegyvidéki 
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A  maja nyelvcsaládhoz tartozó népcsoportok gyakorlatilag ma is ugyanazon a földdarabon laknak, ahol őseik 
első nyomai felfedezhetők. Ez a terület a Tehuantepeci-földszorostól délkeletre fekszik, és egészen a mai 
Honduras és El Salvador északi részéig ér, míg délen határa a Csendes-óceán, északon pedig a Karib-tenger 

és a Mexikói-öböl. Az egész régió nagysága nem több 300 ezer négyzetkilométernél, tehát valamennyivel kisebb, mint 
a Kárpát-medence. Guatemala legdélebbi kiszögellésétől fel egészen a Yucatán-félsziget legészakibb pontjáig nagy-
jából 900 kilométer a távolság, míg a Tabascóban fekvő Comalcalcótól, a legnyugatibb klasszikus kori maja várostól 
a legkeletibb Copánig légvonalban 550 kilométert kell az utazónak megtennie.

Címlapsztori

A maja civilizáció  Bíró Péter

Mezo-
a m e r i k a 

(ami nem azonos 
Közép-Amerikával) területe 

körülbelül egymillió négyzetkilo-
méter. A mai Mexikó középső és 

déli, illetve Guatemala, Be lize, 
El Salvador és Honduras 

északi területei tartoznak 
a kulturális térséghez.

Mezoamerika térképe

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Az egész régió a Ráktérítőtől délre terül el, ám az 
Egyenlítő még majdnem 4000 kilométerrel délebb-
re van, ezért az éghajlat szubtrópusi, az erre jellemző 
száraz és esős évszakok váltakozásával. Természetesen 
különböző körülményeknek köszönhetően ez mikrorégi-
ónként eléggé eltérően jelentkezik. A tengerszint feletti 
magasság szerint a térség három nagy alterületre oszt-
ható: a Csendes-óceán partvidéke, a guatemalai felföld 
és a maja alföld vidéke, melynek tengerszint feletti 
magassága nem haladja meg az 1000 métert.

A maja civilizáció

A 
m a j a 

lelőhelyek több-
sége ma elhagyott terü-

leten található, gyakran a dzsungel 
közepén, távol a lakott településektől, ezért az 

amúgy is szegény őslakók számos alkalommal illegális 
régészeti ásatásokat végeznek, miközben szétrom-

bolják leletegyüttesek régészeti környezetét. Ma 
a múzeumokban kiállított színes maja kerámiák 

zömét ilyen ásatásokból veszik meg az intéz-
mények. A kőből készült sztéléket is lopják 

sajnos; többnyire úgy, hogy lefűrészelik 
a díszesebb stukkókat a mészkőlapok 

tetejéről.

Ezen a területen alakult ki a maja civilizáció az úgynevezett 
preklasszikus kor közepén (Kr. e. 1200 – Kr. u. 300), azonban az 
úgynevezett klasszikus kortól (Kr. u. 300–900) a guatemalai 
hegyvidéki kultúra fokozatosan eltávolodott az alföldi mű-
veltségtől, és csak később, a posztklasszikus korszakban (Kr. 
u. 900–1540) kerültek közelebb ismét egymáshoz. 

A maja civilizáció aranykora a klasszikus kor, amikor 
egy elithálózat az alföldi központi térségből fokról fokra 
kiterjesztette hatalmát a guatemalai felföld peremén át 
egészen az észak-yucatáni síkságig. Ekkor alakultak ki a ci-
vilizáció jellegzetes vonásai, például a hosszú időszámítást 
használó naptár, a logoszillabikus írás, a maja ikonográfi a, 
a feliratok hagyománya, az I alakú labdajátékterek, a polik-
róm kerámiák, az égbeszökő, elnyúló templom-piramisok, 
a királyi temetkezések, a palotaegyüttesek építészete és 
a teraszos, öntözéses földművelés. Noha a felsoroltak egy 
része már a preklasszikus korszakban is létezett, együtte-
sen csak ekkor egyesültek egy karakterisztikus anyagi és 
kognitív műveltségbe.

A maja kultúra egyedülálló vonása a prekolumbián 
civilizációk között, hogy nem csupán a régészeti, illetve 
az európai hódítók által írt külső források alapján tudjuk 
rekonstruálni, hanem saját írásuk révén is; noha írott maja 
forrásaink egy viszonylag szűkebb korszakra vonatkoznak.

A maja civilizáció legelső fázisában, Kr. e. 8000 körül kü-
lönböző térségekből érkező népességek települtek be az 
alföldi területekre, de csak meglehetősen későn, Kr. e. 1200 
környékén fejlődött ki a leginkább a kukorica termesztésére 

A maja területek

Tikal 1. templom
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te egyszerre jelentek meg a korábbinál 
lényegesen nagyobb településközpon-
tok, melyeket nagyrészt kőből épült 
platformokra emelt, stukkómaszkokkal 
díszített templomok, labdajátékterek és 
hatalmas közterek jellemeztek. Később, 
Kr. e. 300 körül a tereken először állítot-
tak faragott, ikonográfi ai elemeket öt-
vöző emlékköveket, amelyeken ekkor 
jelent meg előbb egy vélhetően szem-
asziografi kus, később pedig logoszil-
labikus írás (lásd keretes írás).

A települések már ekkor is talán 
politikai egységek központjai vol-
tak uralkodókkal, hivatalnokokkal. 
Erre utalhatnak a stukkómaszkok is, 

alapuló öntözéses mezőgazda-
ság és a kerámiák használata, 
először a  Belize régióban és 
a nagyobb folyók mentén. Mi-
közben egy másik népcsoport, 
az olmékok által uralt közeli ve-
racruzi síkságon berobbant az 
urbanizációs forradalom, és már 
ekkor piramis-templomokat 
kezdtek építeni, a maják még 
kis falvakban éltek, gyakorla-
tilag egalitárius körülmények 
között. Azonban Kr. e. 600 körül 
már ebben a térségben is szin-

A 
s z e -

ma szi og ra fi kus 
kifejezés a görög széma-

szia ’jelentés’, ’jelölés’ szóból szár-
mazik, az ilyen írásrendszerekben a grafi kai 

jelek közvetlenül utalnak bizonyos fogalmakra, és 
nincsenek semmilyen nyelvi struktúrához hoz-

zárendelve. A logoszillabikus kifejezés a gö-
rög logosz ’gondolat’, ’szó’, ’értelem’ szóból 

származik, az ilyen írásrendszerekben a 
grafi kai jelek egyszerű vagy összetett 

fogalmakat is jelölhetnek és nyelvi 
struktúrákhoz rendeltek. – a szerk.

Copán – korai klasszikus 
templom

Palenque – palota

Calakmul 
(Piramisegyüttes II.)

A maja civilizáció
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melyek egymástól élesen eltérőek asze-
rint, hogy a befolyást kereskedői (tehát 
békés jellegű) avagy hódítói viszonyként 
értelmezzük. A teotihuacáni hatás a város 
bukása után, a késő klasszikus kor elején 
átváltozott egyfajta „virtuális” befolyásra: 
az elit által emeltetett monumentális épít-
mények szimbólumaiban, ezek ikonográfi -
ájában (ahol a  hatás gyakran a  háború 
jelképeként jelent meg, hiszen a teotihua-
cáni fegyverek és ruházatok a harcos kirá-
lyok és nemesek szimbólumaivá váltak).

A harmadik folyamat a hegemonikus 
államalakulatok kialakulása és versengé-

melyek később is gyakran ábrázolt klasszikus kori 
istenségek attribútumaival rendelkeztek. Mégis az 
Északkelet-Petén régiójában fekvő központok szá-
mos szempont alapján elkülönülnek a felföldi és az 
olmék civilizáció városaitól: míg az előbbiek kelet–
nyugati tájolásúak, addig az utóbbiak észak–déli 
fekvésűek. El Mirador (Chij K’a’) központi szerepet 
játszott a preklasszikus korszakban, és a feliratok sze-
rint e város volt a klasszikus dinasztiák mitikus helye, 
ahonnét kirajzottak.

A klasszikus kor Kr. u. 300-tól egészen Kr. u. 900-ig 
tartott, jó hatszáz éven keresztül. Ekkoriban egy szer-
teágazó elithálózat igazgatta a maja alföldön lévő ki-
rályságokat, oly módon, hogy a központi királyságok 
megpróbálták ellenőrizni az északi, valamint a déli 
térség államalakulatait, azaz kialakult a centrum-peri-
féria kétosztatúság. Ezen belül a maják klasszikus kori 
történetét legalább négy összefüggő folyamat kölcsön-
hatásaként lehet leírni, amelyek közül egyik-másik egy-
szer elhalványult, míg a többiek 
felerősödtek.

Az első folyamat az elithez 
tartozó családok vándorlása 
volt, amely a  preklasszikus 
kortól kezdve folyamatosan 
zajlott. A központi térségből, 
tehát Északkelet-Peténből ki-
indulva a földet és nyersanya-
gokat kereső királyi családok 
tagjai letelepedtek a periféri-
ákon, az itt kialakult államok 
pedig fokozatosan elfogadták 
a klasszikus istenkirály (k’uhul 
ajaw) intézményét. Így többek 
között sztéléket állítottak fel, 
a királyok pedig itt is a központi 
területeken kifejlődött vallási és 
kultuszszimbólumokat viselték 
az ugyancsak a centrumterületeken ki-
alakult ceremóniák során.

A második folyamat a korai klasz-
szikus korban megjelent teotihuacáni 
befolyás, amelyet különböző szem-
pontból elemeztek a kutatók. A régé-
szeti, művészettörténeti, illetőleg az 
epigráfi ai [feliratos – a szerk.] adatok 
alapján különböző teóriák születtek, 

Klasszikus kori államok

Maja előkelőt ábrázoló ivóedény 
(7–8. század – MET©2021)

Kukulkán-piramis
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néptelenedtek, megszűnt 
az állami szerveződés. Ez 
majd csak az 1440-es 
években változott meg 
ismét egy menekülő 
északi dinasztia jóvol-
tából.  Mindeközben 
a  korábbi, északi peri-
féria immár központtá 
vált, és ez a maja írásos 
kultúra továbbélésé-
nek egyetlen színtere 
maradt, ahol először 
Chichen It zában, majd 
később Mayapánban 

feliratokat is állítottak.

Mind a Yucatán-félszigeten, mind a déli 
guatemalai fennsíkon egy másik kul-

túra, a tolték civilizáció befolyásának 
intenzitása változó volt, de minden 

időben megmaradt, majd az utóbbi 
térségben, a korszak vége felé már az 

Azték Birodalom is megjelent fontos 
szereplőként a  királyságok egymással 

folytatott versengésében. A guatemalai 
felföldön ekkoriban a maja eredetű Kicse 

és Kakcsikel Királyságok harcoltak egymás-
sal, illetve a kisebb államalakulatok ellen. 

Ezekről olyan forrásaink számolnak be, 
mint a Popol Vuh és a Xajil Krónika.

 A spanyol hódítók 
csak 1697-ben, azaz az Újvilágba 
érkezésüket követően több mint 
kétszáz évvel később tudták 
beolvasztani az utolsó függet-

len maja királyságot, noha még 
később is (19. század) az északi ju-

katék nép által kirobbantott úgyne-
vezett Beszélő Kereszt felkelés remekül 

mutatja, hogy a maják függetlenségi moz-
galmai később sem tűntek el, legutoljára 
a zapatisták lázadtak fel a mexikói állam 
ellen, és 1994-től lényegében ma is ők el-

lenőrzik Chiapas mexikói szövetségi állam felét.

C C C

se, amely párhuzamosan 
fejlődött a teotihuacáni 
befolyás mellett és az 
utóbbi megszűnésével 
még inkább kiteljese-
dett. Az epigráfi ai bizo-
nyítékok alapján az első 
hegemón városállam Ti-
kal volt, ami a déli terü-
leteket Copán, Río Azul, 
Altar de Sacrifi os és ta-
lán Palenque városokkal 
szövetségben ellenőrizte 
(Kr. u. 378–556). Ezt köve-
tően viszont Dzibanche 
városa lett a legnagyobb hegemón, kiváltkép-
pen, amikor a  királyi család átköltözött 
Calakmulba, aminek a  környékén 
a  maja alföld legkiválóbb termő-
földjei terültek el (Kr. u. 556–695). A 
késő klasszikus kor derekán számos 
további városállam vált hegemón sze-
replővé, így Tikal, Calakmul, Palenque 
és Copán régebbi hegemón rendszerei 
mellett Piedras Negras, Yaxchilán, Tonina, 
Dos Pilas, Naranjo, Edzna és Cobá városok 
is felemelkedtek.

A negyedik folyamat a klasszikus kori 
maja civilizáció bukása és az elit hatal-
mának összeomlása, amit az írásos 
kultúra hanyatlása követett (bár 
ez utóbbi egy-egy megmaradt 
központban valameddig túlélt). 
Ez a folyamat viszonylag gyorsan 
és látszólag hirtelen következett 
be, aminek számos oka lehetett, 
a klíma megváltozása és a megnö-
vekedett társadalmi egyenlőtlenség 
bizonyosan befolyásolták a katasztrófa 
eljöttét, de az okok közé sorolhatjuk a nyu-
gati régióból, a veracruzi síkságból kiinduló 
migrációt is.

A következő úgynevezett posztklasszikus 
korszakban, amely Kr. u. 900-tól egészen a spanyolok ér-
kezéséig tartott, a maja alföld központi és déli területei el-

A 
Popol 

Vuh a kicse nép 
történelmi-mitológiai jel-

legű műve, amelyet először 1550 
körül jegyeztek le. A kakcsikel Xajil 

Krónika a  leghosszabb a  maja 
történelmi szövegek közül, 

amelyet először ugyancsak 
a gyarmati időszakban fog-

laltak írásba. – a szerk.

Trombitást ábrázoló maja tál 
(8. század – MET©2021)

Lefűrészelt maja sztélé csonkja

A maja civilizáció
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A spanyolok 1532. május 16-án léptek 
az Inka Birodalom területére a mai Peru 
és Ecuador határán elterülő Tumbes-
ben, majd napra pontosan másfél évvel 
később vonultak be a birodalom több 
mint 2000 km-re fekvő fővárosába, 
Cuzcóba. Mindössze ennyi időre volt 
szükségük, hogy térdre kényszerítsék a 
kontinens legnagyobb, mintegy 1 mil-
lió km2-nyi prehispán birodalmát. Sőt, 
valójában még ennél is kevesebbre, ha 
fi gyelembe vesszük, hogy 1532 novem-
berétől 1533 augusztusáig az észak-pe-
rui Cajamarcában várták, hogy az ott 
foglyul ejtett uralkodó, Atahualpa vált-

ságdíja megérkezzen.

Címlapsztori

Gyarmati János„SEMMIBŐL
BIRODALOM”

Az inkák jól
 szervezett 

állama
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Az Inka Birodalom 
úthálózata és jelentősebb 

települései

Paradox módon ehhez a rendkívül gyors 
hódításhoz maguk az inkák is hozzá-
járultak. A birodalomban épp pol-
gárháború dúlt, ráadásul az inkák 
által kiépített remek infrastruktúra 
is a spanyolok kezére játszott. Ez, 
a mai ismereteink szerint mintegy 
25–30.000 km hosszú, részben ki-
kövezett úthálózatot, annak csomó-
pontjaiban létesített tartományi köz-
pontokat, ezernyi útmenti állomást, 
és ami a legfontosabb, 77 különböző 
helyen található több mint 11.500 raktárat jelen-
tett. Ezek befogadóképessége biztosan meg-
haladta a 330.000 m3-t, és zsúfolásig tömve 
voltak a legkülönfélébb javakkal, mindenek-
előtt élelmiszerekkel és ruhaneműkkel. Nem 
meglepő, hogy maguk a spanyolok is csodálattal adóztak 
az előttük feltáruló bőségnek. Francisco de Xérez, Francisco Pi-
zarro titkára és perui expedíciójának hivatalos írnoka szerint „vannak 
ott házak, amelyek tetejükig zsúfolva vannak kötegekbe rakott ruhákkal. 
Ahogy mondják, ezeket a hadsereg ellátására raktározzák bennük. Amikor 
a keresztények kedvükre vettek el belőlük, a házak még mindig annyira tele voltak, 
mintha hozzájuk sem nyúltak volna.” Ilyen körülmények között a spanyoloknak 
nem jelentett gondot az utánpótlás biztosítása Cuzcóba vezető útjuk során, 
ahol aztán még nagyobb gazdagság várt rájuk, élelmiszerekben éppúgy, mint 
nemesfém tárgyakban.

Ennek a birodalmi infrastruktúrának a kiépítése több szempontból is alig 
túlbecsülhető feladatot jelentett. Az Andok több száz méteres szakadékokkal 
szabdalt, 3-4000 méteres láncai között még ma is embert próbáló feladat 
utak, hidak, vízvezetékek építése, az inkáknak pedig még kerekes járművek 
sem álltak rendelkezésükre, a teherhordásra használt lámák legfeljebb 30 
kilogrammos terhet voltak képesek cipelni, és a kövek megmunkálására is 
csupán kő- és bronzeszközöket használhattak. Mindezen nehézség ellené-

„Semmiből birodalom” – Az inkák jól szervezett állama

Atahualpa későbbi idealizált ábrázolása A mai Cuzco
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re egyetlen évszázad alatt kiépítették ezt a Kolumbiától 
Közép-Chiléig terjedő 5000 kilométer hosszan elnyúló 
birodalmat, s tették mindezt a „semmiből”.

Noha az Andokban Kr. u. 600–1000 között már létezett 
egy, az inkákéval számos tekintetben összevethető biro-
dalom, a Wari, a kettő között nem mutatható ki kontinuitás 
(noha mindkettőnek volt fővárosa, nagy vidéki központ-
jai, úthálózata, s az információk rögzítésére ők is quiput 
[’csomóírás’ – a szerk.] használtak). A Wari Birodalom ha-
nyatlását követően egymással hadakozó kisebb-nagyobb 
főnökségek tartották hatalmuk alatt az Andok vidékét. 
Ezek egyike volt az előbb a Cuzcói-medencét uraló, majd 
az 14–15. század fordulójától terjeszkedésbe kezdő inkáké. 
Egyetlen évszázad alatt egy mintegy nyolcvan etnikumot 
maga alá gyűrő, Cuzcóból irányított birodalmat építettek 
ki, ami a meghódított népek erőforrásainak kisajátításán 
nyugodott. Ez az elsősorban a spanyol krónikákon alapuló 
felfogás jól illeszkedett a neves történész, Immanuel Wal-
lerstein által kidolgozott ún. centrum-periféria modellbe. 
E szerint a gazdasági, politikai és katonai hatalmat birtokló 
centrum kizsákmányolja a periférián élő népeket, és ott 
csak annyi befektetést eszközöl, amennyi a hatalma meg-
őrzéséhez feltétlenül szükséges. Ez az elképzelés már csak 
azért is elfogadott volt a 20. század második feléig, mert 
alig végeztek olyan régészeti kutatást, ami érdemben 
vizsgálta volna az inka állami jelenlét mértékét a meghó-

„Semmiből birodalom” – Az inkák jól szervezett állama

A raktárak őre egy quipu (’csomóírás’) segít-
ségével beszámol az uralkodónak a készletekről
(Guaman Poma de Ayala rajza)

Francisco de Xérez könyvének első oldala

A Wari Birodalom kiterjedése

dított területeken. Ez a helyzet alapvetően változott meg 
az 1960-as évektől, amikor is több tartományi központban 
és szűkebb vagy tágabb környezetében végeztek ilyen 
irányú kutatásokat, és azokat összekapcsolták az adott 
vidékre vonatkozó koloniális forrásokkal, pl. a spanyolok 
által meghódított népcsoportok adózóképességét felmé-
rő határbejárások, az ún. visiták adataival.
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„Semmiből birodalom” – Az inkák jól szervezett állama

A raktárak őre egy quipu (’csomóírás’) segít-
ségével beszámol az uralkodónak a készletekről
(Guaman Poma de Ayala rajza)

Francisco de Xérez könyvének első oldala

A Wari Birodalom kiterjedése

dított területeken. Ez a helyzet alapvetően változott meg 
az 1960-as évektől, amikor is több tartományi központban 
és szűkebb vagy tágabb környezetében végeztek ilyen 
irányú kutatásokat, és azokat összekapcsolták az adott 
vidékre vonatkozó koloniális forrásokkal, pl. a spanyolok 
által meghódított népcsoportok adózóképességét felmé-
rő határbejárások, az ún. visiták adataival.
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Magyar kutatások Bolíviában
Egy ilyen kutatássorozat vette kezdetét az 1990-es 
évek közepén Bolíviában azzal a céllal, hogy kiderítse, 
milyen szerepet játszott a fővárostól 800–1200 kilo-
méterre délkeletre fekvő közép-bolíviai régió az Inka 
Birodalom gazdasági életében, és a birodalom milyen 
befektetéseket hajtott végre ezen a területen, hogy 
annak erőforrásait megszerezze, és fölötte kontrollt 
gyakoroljon. A kutatássorozat kiindulópontját egy 16. 
század közepén lezajlott per jelentette, amelyben a 
helyi indián vezetők szerették volna földjeiket vissza-
szerezni a spanyol földbirtokosoktól. A perben tanú-
vallomást tevő indiánok szerint az inkák a 15. század 
közepén hódították meg a Cochabamba-völgyet, ami 
a Déli-Andok legnagyobb, mezőgazdasági szempont-
ból is különösen kedvező völgye volt. A 2500 méter 
magasan elterülő völgy nemcsak szubtropikus ég-
hajlata miatt, hanem azért is különösen kedvező volt, 
mert a körülötte fekvő 3-4000 méter magas hegyek-
ben lehulló csapadék öntözhetővé tette, s ezek a kö-
rülmények akár évi kétszeri aratást is lehetővé tettek. 
Ez lehetett az oka annak, hogy a hódítást végrehajtó 
Thopa Inka 1493-ban trónra kerülő fi a, Wayna Qha-
paq a völgy lakosságának jelentős részét áttelepítette, 
majd a völgy területének nagy részét az állam számára 
kisajátította. A völgy nyugati felében hat, összesen 102 
km2 kiterjedésű állami parcellát, ún. chacarát hozott 
létre, hogy azokon a birodalom különböző területeiről 
hozott 14.000 munkás elsősorban a hadsereg számá-
ra kukoricát, paprikát és földimogyorót termeljen. A 
Cochabamba-völgy azért is bírt különös jelentőséggel 
az inkák számára, mert azon keresztül lehetett eljutni 
az Andok keleti lejtőin elterülő kokaföldekre, ahon-
nan az állam számára dolgozó parasztokat, mesterem-
bereket, bányászokat és mindenekelőtt a katonákat 
látták el a hegyvidéki munkavégzéshez elengedhe-
tetlen kokalevéllel. A perben tanúskodó egyik indián 
mindehhez azt is hozzátette, hogy az állami földeken 
megtermelt javakat az inka lámáin a tartományi köz-
pontba, Pariába szállították. Alighanem ezeknek a lá-
máknak tartották fönn a völgy közepén elterülő állami 
legelőket. A legelők szomszédságában helyezkedtek 
el a mamakunák, az államvallás szolgálatában álló nők 
földjei, valamint három egymást követő uralkodó ma-
gánbirtoka.

„Semmiből birodalom” – Az inkák jól szervezett állama

Incarracay maradványai a Cochabamba-völgy fölött (a szerző felvétele)

Incarracay 4. épület (a szerző feltárása)

 Bronzbalta feltárás közben (Incarracay, 4. épület, a szerző feltárása)
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Ezekből a történeti adatokból kiindulva kez-
dődött el végül a régészeti kutatás a völgyben. 
Az ún. szisztematikus terepbejárást nagyban 
akadályozta a völgy kedvező mezőgazdasá-
gi adottságából adódó beépítettsége és az a 
tény, hogy minden talpalatnyi területet művelt 
parcellák borítottak. Mindezek ellenére a máig 
fennmaradt helynevek alapján azonosítani 
lehetett az inka állami parcellákat, s azok alsó 
szegélyénél három olyan inka kori települést is, 
ahol az inka állam által odatelepítettek élhettek. 
Egyikük úgy szerepelt az írott forrásokban, mint 
az áttelepített fémművesek faluja. Ezt támasz-
totta alá a számtalan felszíni lelet között talált 
20 dkg súlyú félkész rézöntvény.

Noha arra alig van esély, hogy a krónikák 
szerint a mamukánák számára emelt, feltehető-
en a mai Cochabamba város alatt rejtőző épü-
letegyüttes, a hozzá tartozó karámok, raktárak 
és mosásra szolgáló kút napvilágra kerüljön, a 
völgyet övező hegyekben kitűnő állapotban 
fennmaradt egy épületegyüttes. A 1,5 hektár 
kiterjedésű Incarracayt 18, helyenként még ma is 
háromméteres magasságot elérő kőépület alkot-
ja. Alighanem a Pariából a Cochabamba-völgy-
be vezető inka út utolsó állomása lehetett, de 
nem egyszerűen tambo, útmenti állomás volt, 
ugyanis egyik épületének feltárása arra utalt, 
hogy az napszentély volt: a pontosan kelet felé 
tájolt, nyitott épület tengelye éppen a horizont 
fölé magasodó hegycsúcs irányába esett, egyik 
falfülkéje alól pedig egy bronz baltafej került 
napvilágra. Az egyik szomszédos épületből pe-
dig egy olyan edényegyüttes (egy fermentálásra 
szolgáló széles szájú fazék és egy, az ital ülepí-
tésére használt korsó) maradványai kerültek elő, 

amilyet a kukoricasör, a chicha előállítására használtak. Ugyanott 
bukkant elő egy láma lábközépcsontjából faragott szövőeszköz is. 
Ezek a leletek egyértelműen a mamakunákhoz kötik az épületet. Az 
ő feladatuk volt, hogy az állami ünnepeken szétosztott szőtteseket, 
illetve az ezeken az ünnepeken elfogyasztott chichát elkészítsék.

Kétségkívül a cochabambai állami birtok terményeinek elhelye-
zésére szolgált az állami parcellák szegélyén öt különböző helyen 
azonosított, összesen 2500 raktárépület maradványa, amelyek teljes 
befogadóképessége meghaladta a 79.000 m3-t. Ez az Inka Birodalom 
egy adott pontjáról ismert második legnagyobb raktárkapacitás.

A kutatás második fázisát a cochabambai perben emlegetett 
tartományi központ, Paria azonosítása és kutatása jelentette. A köz-
pont 1535 óta ismert volt a spanyolok előtt. Francisco Pizarro vezér-
társa, a Cuzcóból az Inka Birodalom déli vidékeinek felfedezésére 
induló Diego de Almagro ezt választotta első utánpótlási bázisául, 

annak köszönhetően, hogy nagy épületek és még érintetlen 
raktárak álltak ott. Felfedezőexpedíciója után 

másfél évtizeddel Pedro 
C i e z a 
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A Cochabamba-völgy inka kori létesítményei

Incarracay rekonstrukciója (Pillár Éva rajza).
Az egykori napszentély a kép szélén látható, nyitott épület
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méretű (kb. 20×7 méteres) épületben egyszerre voltak 
jelen a mindennapi háztartási tevekénységekkel kapcso-
latos leletek (őrlőkövek, mozsarak, edények, hamugödrök, 
boltozatos kemence), valamint értékes szőttesek készí-
tésére utaló tárgyak. Orsókarikák, bronztűk, lámafélék 
csontjából és szarvasagancsból készült szövőeszközök, 
de olyan csont- és kőgyöngyök, valamint átfúrt bronz-, 
ezüst- és aranykorongok, tengeri kagylóból készült díszek 
is előkerültek, amelyekkel az ünnepségeken viselt ruhada-
rabokat díszítették. Ez az épület tehát egy olyan műhely 
lehetett, ahol a közösségükből állami településekre átte-
lepített mamakunák dolgoztak.

A Pariában előállított és máshonnan odaszállított ja-
vakat a település körül létesített hat raktárcsoportban tá-
rolták. Az azokban található több mint 1500 raktárépület 
befogadóképessége 11.400 m3 volt. Ezekből látták azokat 
a dél felől érkező harcosokat, akikről az egyik helyi vezető 
azt állította, hogy quinualisztet, charquit (szárított láma-
hús), italt, ruhákat, sarukat, lámákat és asszonyokat kaptak, 
miközben Parián át Cuzco felé tartottak.

Mindent egybevetve az elmúlt két és fél évtizedben 
Bolíviában végzett régészeti és történeti kutatások egyér-
telműen azt mutatták, hogy az inkák nem pusztán kiak-
názták az általuk meghódított régiók erőforrásait – jelen 
esetben kukoricát, kokát, rézércet, szodalitot és lámagyap-
jút szereztek be –, hanem nagy munkabefektetéssel jelen-

de León, az egyik legkitűnőbb perui krónikás annyit jegy-
zett fel róla, hogy Thopa Inka építtette, és uralkodói pihe-
nőhely, valamint naptemplom állt ott. Építési technikája 
okán (kővel kevert vályogtéglából készült) a 16. század 
második felére a település eltűnt a föld színéről, így a 20. 
század közepétől kezdve hiába kutattak utána. Csak 1999-
ben sikerült azonosítanunk, noha teljes területe, beleértve 
a települést szegélyező raktárakat is, meghaladhatta az 
1 km2-t, és az űrfelvételeken jól azonosítható a qhapaq 
ñan, a Cuzcóból dél felé vezető ún. királyi út is. A pariai 
ásatásokból nyert radiokarbon adatok alapján a telepü-
lést a 15. század első felében alapíthatták, és a közel 100 
km2-es körzetében végzett terepbejárás azt mutatta, hogy 
5–8000 főre tehető lakosságának legalább egy része az 
inka hódítás előtti környező települések lakosságának 
áttelepítéséből származott. Feltárt épületei között vol-
tak 6–8 méter átmérőjű kerek lakóházak és nagy téglalap 
alaprajzú épületek. Az egyik 38×10 méteres csarnok, egy 
ún. kallanka, az inka tartományi központok jellegzetes 
épülete volt, úton levő munkacsapatok és katonai egysé-
gek elszállásolására szolgált. Egy másik, ugyancsak nagy 

„Semmiből birodalom” – Az inkák jól szervezett állama

Chicha készítésére szolgáló edény
(Incarracay, 3. épület, Varga András rajza)

Inka raktárépület (Kharalaus Pampa, a szerző feltárása) Paria, szövőműhely beleépített lakóházak maradványaival
(a szerző feltárása)
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C C Ctős, utakból, tartományi központokból, 
útmenti állomásokból, raktárbázi-
sokból, határvidéki erődökből 
álló infrastruktúrát is kiépítettek 
az erőforrások és a pax incaica ál-
landó biztosítása érdekében.

A 
t e l e -

pülés mellett ta-
lált inka kori rézbányából 

kitermelt ércet önthették a Pariában 
előkerült fémtárgyak alapanyagává azokban a 

kerámiatálakban, amelyek oldalán rézma-
radványok őrződtek meg. A leletek ta-

núsága szerint tehát Pariában számos 
kézműves-foglalkozást űztek, amit 

számtalan kőkapa és -ásó tanúsá-
ga szerint mezőgazdasági tevé-

kenységgel egészítettek ki.

„Semmiből birodalom” – Az inkák jól szervezett állama
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épültek. Ezek legismertebb példája a Palenquében 
található Feliratok temploma, melyben a 7. századi 
maja uralkodó, Pakal király sírja található.

Egy másik érdekes jellemzője a mezoamerikai pi-
ramisoknak az, hogy sokukat időről időre bővítették. 
Mindezt úgy, hogy a korábbi piramisok adták az alap-
ját egy következő, még nagyobb piramisnak, mely-
nek köszönhetően többrétegű piramisok születtek. 
Az átépítésnek több oka is lehetett: egyszerű álla-
potromlás, egy-egy különleges esemény vagy a nép 
életének egy-egy fontos fordulópontja indokolhatta 
a piramisok bővítését. Ismert példaként az aztékok 52 
éves ciklusainak végét, avagy az új uralkodók trónra 
lépését említhetjük. A már meglévő piramisokat nem 
akarták lerombolni, hiszen ezek isteneik szent lakóhe-
lyei voltak, ezért érintetlenül hagyták őket és köréjük 
építették az újabb falakat. E többrétegű piramisokra 

A mezoamerikai világkép szerint a templompirami-
sok az itt élő népek szent hegyeinek másai voltak, de 
egyúttal az univerzum középpontját is szimbolizál-
ták: ezekből indult ki a világmindenség öt fő iránya, 
az ötödik irányt maga a középpont, azaz a piramis 
jelentette. Az építmények szimbolikus kapcsolatot 
jelentettek a földi és az égi világ, valamint az alvilág 
között, s lényegében a köréjük épült települések köz-
ponti magját alkották. A lépcsőzetesen épített pira-
misok az istenek otthonai voltak, tetejükre kis méretű 
szentélyeket emeltek, melyek elsődlegesen vallási 
szertartások helyszínéül szolgáltak, megközelítésük 
pedig egyetlen lépcsősoron volt lehetséges. (Ez alól 
csupán néhány azték piramis jelentett kivételt, ezek 
esetében két lépcsősor vezetett egy ikertemplomhoz, 
mint jól láthatjuk azt az azték főváros, Tenochtitlan 
főtemplomának esetében.) Egyes piramisok temet-
kezési helyül is szolgáltak, vagy kifejezetten e célból 

CHOLULA
Címlapsztori

A mezoamerikai többrétegű piramisok legnagyobbika

NAGY PIRAMISA
Jancsó Katalin
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CHOLULA

Cholula a Mexikói-völgytől kelet-
re, a mai Mexikóvárostól 100 km-re 
fekszik, a spanyol hódítás idejében 
a Tollaskígyó egyik megnyilvánu-
lásának tartott szél istenének (Ehé-
catl) emelt szertartási, illetve na-
gyon fontos távolsági kereskedelmi 
központként ismerték. A környéket 
különböző etnikumú népek lakták. A 
spanyol konkvisztádor, Hernán Cor-
tés az azték uralkodó, II. Moctezuma 
követeinek ajánlására érkezett 1519 
októberében Cholulába, tlaxcalai 
szövetségesekkel. Az ekkor bekövet-
kezett, cholulai mészárlásként ismert 

eseményekről számtalan korabeli krónika beszámolt. 
Több ezerre volt tehető az áldozatok száma, Bernal 
Díaz del Castillo, a hódításban részt vevő krónikás-ka-
tona leírása szerint, akiket nem öltek meg a harcban, 
azokat élve égették el.

A vérengzést kiváltó okok kapcsán a kutatók vé-
leménye nem egyezik meg, egyes krónikák, illetve 
maga Hernán Cortés ugyanis arról számoltak be, hogy 
az aztékok szövetségesei, a cholulaiak spanyolok elle-
ni ellenséges magatartása és esetleges összeesküvése 

Cholula nagy piramisa

találunk példát a hondurasi Copánban vagy a mexikói 
Teotihuacánban, de említhetjük a tenochtitlani Nagy 
templomot vagy Chichén Itzá Kukulkán templomát is, 
a Yucatán-félszigeten.

Az egyik legérdekesebb története azonban annak a 
többrétegű piramisnak van, amely ma alig felismerhető 
formában, növényzettel beborított dombként emelke-
dik a mexikói Cholula városa fölé, tetején pedig egy, a 
spanyolok által épített katolikus templom áll. A Kolum-
busz előtti Közép-Amerika egyik legnagyobb városáról 
van szó, mégis, sajátos helyzeténél fogva viszonylag ke-
vés régészeti munka folyt ez idáig a piramis területén.

A legfontosabb mezoamerikai piramisok lelőhelyei

A tenochtitlani  Nagy templom rekonstrukciója
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állítottak. E kereszt az évek során többször ledőlt, így 
végül a helyére először egy ferences rendi remetelakot, 
majd később a ma is zarándokhelyként ismert, Reme-

dios Szűzanya szentélyét (Santuario 
de Nuestra Señora de los Remedios) 
építették fel. Itt, a templomban ta-
lálható a hódítások alatt a hódítók 
védőszentjeként tisztelt és az indi-
ánok megtérését segítő, Andalúziá-
ból Mexikóba vitt Remedios szűza-
nya képe. Az 1500-as évek végén, 
e templom építését megelőzően, 
áldozati tárgyakra leltek a hegy te-
tején, melyből arra következtettek, 
hogy az itt lakók számára ez már jó-
val korábban is szent hely lehetett. 
Azt azonban senki sem sejtette, 
hogy valójában egy óriási piramist 
rejtett az ekkor már növényzet-
tel benőtt hegy. Már a spanyolok 

volt az indíték, más források szerint is Cortés valójában 
el szerette volna kerülni a fegyveres konfl iktust.

A városról szóló korabeli spanyol leírásokban arról 
is lehet olvasni, hogy a hódítókat le-
nyűgözte Cholula; a templomok és 
szentélyek sokasága jelezte számuk-
ra, hogy a helyszín mennyire fontos 
vallási központ volt. A spanyolok az 
elkövetkező években viszont földig 
rombolták ezeket a szentélyeket, 
hogy majd azok helyén új, katolikus 
templomok épülhessenek. Ez nem 
volt szokatlan, a hódítások idején a 
katolikus hit terjesztését szolgálta 
ez a folyamat. Cholula térségéről 
ma úgy tartják, hogy egy km²-re 
vetítve egész Mexikóban ma a leg-
több – többségében gyarmati kori 
– keresztény templom itt található.

Cholula központjában egy pi-
ramist is leromboltak a spanyolok, 
melynek helyére egy kolostort és Szent Gábriel temp-
lomát emelték. A helység legmagasabb pontjára, a vá-
ros fölé emelkedő domb tetejére pedig egy keresztet 

Cholula városa

Pakal király
halotti maszkja

Ehécatl a Fejérváry–Mayer-kódexben

A cholulai mészárlás korabeli ábrázolása

Cholula nagy piramisa
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A kutatás során fény derült arra, hogy a piramis alap-
ját és első rétegét Kr. e. 200–300 körül építették, azonban 
az építmény alapjai alatt is találtak kerámiatöredékeket 
a kutatók, ami arra enged következtetni, hogy Cholula 
ekkor már jó ideje a régió fontos ceremoniális központja 
lehetett. Főként két közeli régió hatása érzékelhető a kü-
lönböző időszakokból származó rétegek építészetében: 
a közeli Mexikó-völgyben található Teotihuacán, illetve a 
Mexikói-öböl partvidékének kultúrái, elsősorban El Tajín 
hatása mutatható ki.

A nagy piramis különböző rétegeinek építése 
több évszázadon át tartott, befejezése a 10–12. szá-
zad közötti időszakra tehető. Építésének időszaka 
alatt legalább két vulkánkitörésről tudnak a kutatók 
(az igen közel található Popocatépetl aktivitásáról 
van szó), melyek következtében újabb építési mun-

odaérkezését megelőzően pár évszázaddal korábban 
elhagyták e monumentális épületet, s a később vissza-
költöző lakosok a spanyolok érkezésekor már a Cholula 
jelenlegi központjában található kisebb piramist hasz-
nálták (amit végül a spanyolok le is romboltak).

A mezoamerikai térségre jellemző kő helyett vályog-
ból épült egykori nagy piramis neve Tlachihualtépetl 
volt, melynek jelentése ’mesterséges hegy’. A kiszárított 
vályogtéglákat egy speciális réteggel vonták be, melye-
ket később megfesthettek. A piramis komolyabb vizsgá-
latát csak 1931-ben kezdték meg, a következő években 
közel 10 kilométernyi alagutat ástak, hogy ezzel segítsék 
az építmény rétegeinek feltárását. A környező területen 
viszont jóval kevesebb ásatás folyt az utóbbi évtizedek-
ben, ennek egyik oka az, hogy az ősi város nagy része a 
mai Cholula épületei alatt terül el.

Maja szobor Copánban (Honduras) Chichén Itzá Kukulkán temploma

A teotihuacani Nap-piramis

Cholula nagy piramisa
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ember befogadását tette lehetővé. Az említett méretek 
és a feltárt épületek fekete, vörös, okker és kékeszöld 
falfestéseiből a kutatók arra következtetnek, hogy a tér 
a szent város kiemelt szertartási központjaként funkci-
onált. A régészeknek sikerült feltárniuk egy, a piramis 
elhagyását követően épült szertartási oltárt is, melyet 
az esőistennek emeltek, és ahol aszályos időkben gyer-
mekáldozatokat mutattak be.

A hegybe zárt piramis tetején ma is megtalálható 
katolikus templom ugyancsak több ízben  földrengések-
ben rongálódott meg, és számos újjáépítésen is átesett 
az elmúlt évszázadokban, ugyanakkor egyfajta folyto-
nosságot is biztosít, hiszen általa a hely továbbra is vallási 
központ maradhatott. A templom máig fontos katolikus 
zarándokhely és ünnepek helyszíne, a cholulaiak identi-
tásának része. De a mai napig felkeresik indián csoportok 
is, hogy őseik előtt tisztelegjenek a szent hegy tetején, 
és meglátogassák az isteneik helyére lépett, a mai indi-

án értelmezésben az esőhöz és termékenységhez 
kapcsolódó Remedios szüzet.

C C C

kálatok folytak a térség-
ben. Az ásatások alapján 
a kutatók úgy vélik, hogy 
végül hét, egymásra épült 
piramis eredménye a mintegy 
450×450 méteres alapterületű 
építmény, mely eredetileg több 
mint hatvan méteres magasságú 
volt. A világ legnagyobb alapterü-
letű és Amerika legmagasabb pira-
misaként tartották számon hosszú 
ideig, ebben a versenyben jelenleg a 
Guatemalában található La Danta piramissal vetekszik.

Miután a piramis és a tetején található templom 
is 1987 óta a Világörökség része, az állagmegőrzés és 
a vályogfalak sérülékenysége miatt további régészeti 
ásatások nehezen kivitelezhetők. A piramis és az ahhoz 
tartozó építmények egy részét azonban sikerült feltár-
ni, így például a piramis déli lábánál található oltárok 
terét, melyen három, különböző irányokban és szintén 
egymásra épült rétegekből álló oltár helyezkedik el. 
Ezek építése az Kr. u. 3. századra tehető. A körülbelül 
70 méter hosszú és 54 méter széles tér mintegy 7500 

A 
mezo-

amerikai világ-
kép szerint Tlaloc isten-

nek gyerekeket áldoztak, az oltárnál 
talált két, deformált gyerekkoponya is e szo-

kást bizonyítja. Egyedülálló lelet az a közel 60 méter 
hosszú és 2,5 méter széles falfestmény is, mely 110, 

különböző formájú edényekből pulquét (egy 
agaveféléből, a magueyből készült erjesztett, 

alkoholos ital) fogyasztó embert ábrázol, 
minden valószínűség szerint a pulque iste-

nének tiszteletére rendezett ünnepen. 
Ez a legkorábbi régészeti emlék az ital 

fogyasztásáról Mezoamerikában.

Egy lap Bernal Díaz del Castillo 
művéből

Cholula – az egykori lépcsős 
piramis, Tlachihualtépetl 

maradványai
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DÉL-AMERIKA, A MÚMIÁK FÖLDJE

A múmiák sokfélék, a sarkvidékeken kívül 
a világ szinte minden részén megtalálha-
tók. Keletkezésük módja és ideje ugyan-

csak rendkívül különböző. Bár a múmia szót hall-
va többnyire az egyiptomiak jutnak eszünkbe, 
kevesen tudják, hogy Dél-Amerikában már 6500 
évvel ezelőtt, tehát az egyiptomiakat legalább 
2000 évvel megelőzve igyekeztek mumifi kálás 
segítségével megőrizni halottaikat, és a földrész 
egyike azoknak a helyeknek, ahol a legtovább 
folytatták a mumifi kálás hagyományát.

Dél-Amerika egyes területeinek klímája 
egyébként is kedvezett a természetes mumifi -
kálódásnak. A mai Peru és Chile partvidékén a 
sivatagban eltemetett halottakat az egész év-
ben forró, száraz levegő szárította ki (a spa-
nyol hódítók részletes leírást hagytak 
ránk az itt élő őslakosok életéről, 
szokásaikról, s így megemlítik azt 
is, hogy a nagy forróság hamar ki-
szárítja az itt eltemetett testeket). 
A magas hegyekben pedig – ahol a 
jég és a hideg az úr – fagyva kiszá-
radt jégmúmiák jöttek létre. Egyes 
népcsoportok olyan jól ismerték 
ezeket a természeti hatásokat, 
hogy azokat kihasználva halottai-
kat szándékosan, a legkülönfélébb 
technikákkal mumifikálták. Így 
vált Dél-Amerika a múmiakészí-
tés egyik szülőföldjévé.

AZ ELSŐ MÚMIAKÉSZÍTŐK,
A CHINCHORRÓK

A mai Peru és Chile part menti területén több ezer évvel 
ezelőtt élt halásznépek a Föld legrégebbi múmiakészítői. 
Chinchorróknak hívják őket az öböl után, ahol előkerültek 
kultúrájuk tárgyi emlékei. A chinchorrók a Kr. e. 5. évezred 
elején vehették észre először, hogy az általuk eltemetett 
holtak épségben maradtak meg sivatagi sírjaikban. Ez ve-
zethetett végül az elhunytak mesterséges tartósításához, 
sőt újjáalkotásához. Eleinte csak magzatokat, gyermeke-
ket és szoptatós anyákat mumifi káltak, de kb. Kr. e. 3500-
tól már mindenkit.

A meglehetősen egyedi eljárás a holttest belső szerve-
inek eltávolításával, az izmok csontokról való lefejtésével 
kezdődött. A csontvázat ágakkal megerősítették, a bel-
ső szerveket agyaggal, láma- és vikunyaszőrrel, szárított 
növényekkel helyettesítették. Az izmokat vékony köteg 
nád és tengeri fű segítségével építették újra, és a testet 
az elhunyt gondosan lefejtett, félretett bőrével fedték be. 
A hiányzó részeket tengeri oroszlánfóka bőrével pótol-

ták. Végül az egész testet hamuval kevert sárral, majd 
fényes fekete festékkel, a későbbi időkben ragyogó 

vörös okkerrel kenték be. Sokuk arcát gondosan 
megmunkált agyagmaszk borította, a nemi szer-
veket agyagból mintázták meg. Másoknak emberi 

hajból készült hosszú parókája is volt.

 N a p j a i n k i g  k ö z e l  3 0 0 
chinchorro múmiát tártak fel. Ezek 

fele mesterséges módon mumifi kált, 
a többi az Atacama-sivatag forró, 

száraz homokjában mumifiká-
lódott. (Lásd még Kasza Csaba 
cikkét ugyanebben a számban!)

Címlapsztori

MÚMIÁK AZ ÚJVILÁGBÓL
Pap Ildikó – Szikossy Ildikó

Egy chinchorro gyermek múmiája
(San Miguel de Azapa Régészeti 
Múzeum, Arica, Chile)
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is egy batyuba helyeztek. Halottaikat 
természetes állapotban őrizték meg, a 

belső szerveket nem távolították el. Az 
elhunytat magzati pózba ültették. A térdeket szorosan a 
mellkashoz húzták fel, majd a testet kötelekkel guggoló 
pózba rögzítették. Füvekkel, sással vették körül, végül 
hímzett szövetanyagokba csavarták be, tömött batyut 
készítve. Egy-egy batyu akár 100 kg-ot is nyom. A külső 
rétegek közé különféle tárgyakat, tollakat, kokalevele-

A CHANCAY-KULTÚRA MÚMIÁI

Az alig ismert Chancay-kultúra Peru középső 
partvidékén, az úgynevezett Wari civilizáció 
eltűnését követő időszakban, Kr. u. 1000 körül 
alakult ki. Mintegy 500 éven keresztül maradt 
fenn, majd az Inka Birodalom terjeszkedésé-
nek esett áldozatául. Temetkezési szokásaik 
kevéssé ismertek. A néhány épségben 
maradt múmia vizsgálata alapján 
viszont tudjuk, hogy halottaikat 
textilbe bugyolálták, a pólyák közé 
apróbb tárgyakat, kavicsot, kagylót, 
csigaházat, pamutgombolyagot 
helyeztek.

 

Múmiák az Újvilágból

Asszony két kisgyermekkel, az 
andoki partvidékről (fotó: Jean 
Christen, Reiss-Engelhorn-Muse-
en Mannheim©2021). Az asszony 
ölében egy 1-2 éves, a feje alatt 
egy 2-3 éves gyermek fekszik. 
Valószínűleg természetes módon 
mumifi kálódtak a száraz tenger-
parti klímának köszönhetően.
A radiokarbon kormeghatározás 
szerint a gyermekek korábban 
(1200–1300 körül) élhettek, mint 
a nő. A különbség azonban nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy nem 
egykorúak, ugyanis a tengeri táp-
lálék befolyásolhatja a kormegha-
tározás eredményét. A genetikai 
vizsgálatoknak sajnos nem sike-
rült kideríteni, hogy az asszony a 
gyermekek édesanyja volt-e.

30–50 éves nő múmiája a 
Chancay-kultúra területéről 

(Peru, Kr. u. 1415 ± 16
– fotó: Jean Christen, 
Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim©2021).
A lábak keresztbe tett pozíci-
ója kizárólag a Chancay-kul-
túra női múmiáira jellemző. 
A hason keresztbe tett 
karokat és kezeket többnyire 
barna anyagmaradvány fedi. 
A jobb lábán lévő karperecet 

valószínűleg a gyűjtő helyez-
hette át a karról. A CT-felvéte-
lek elemzése derítette ki, hogy 

az asszony mindkét kezében 
apró tárgyakat, két pici tejfogat 
szorongat. Valószínűleg gyer-
mekének fogacskáit rejtették 
a kezébe, útravalónak. 
A kutatók ezeket nem 
távolították el, hanem 
három dimenzióban 
kinyomtatták.

Múmiabatyu a 
Paracas-kultúrából

Egy múmiabatyu 
belső struktúrája

A MÚMIABATYUK

Sok esetben viszont nem tudjuk pontosan, hogy a Ko-
lumbusz előtti népek milyen technikával konzerválták a 
halottaikat. Több dél-amerikai kultúrába tartozó népről 
viszont tudjuk, hogy batyuba csomagolta elhunyt sze-
retteit. Peruban a Kr. e. 400-as években már készítettek 
múmiabatyukat, és a szokást több mint ezer esztendőn 
át gyakorolták. Volt, hogy egy, máskor akár négy-öt testet 
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felöltöztetve, pamutlepelbe csavarva, guggoló testhely-
zetben ültették a sírba, ezzel segítve a mumifi kálódást. A 
sivatagi környezetben a testek tökéletesen kiszáradtak.

DÉL-AMERIKA UTOLSÓ
MÚMIAKÉSZÍTŐI, AZ INKÁK

Dél-Amerikában az inkák voltak az utolsók, akik mumifi -
kálták halottaikat. Az ősi hagyománynak a spanyol hódí-
tók vetettek véget. Leírásaik szerint alig négy esztendő 
leforgása alatt 1365 inka múmiát semmisítettek meg, egy 
részüket eltemettették, nagy részüket pedig elégették. 
Mivel egyetlen előkelő múmiája sem maradt meg, sajnos 
az inka mumifi kálás pontos módszereit nem ismerjük.

A spanyol pusztítás ellenére az inkák életéről és szo-
kásairól, köztük arról, hogy miképp bántak halottaikkal 
pont a spanyol történetírók rajzokkal díszített szövege-
iből maradtak ránk információk. Innen tudjuk, hogy az 
inkák uralkodóikra istenként tekintettek és úgy is bán-
tak velük, még haláluk után is. A holttestüket be bal zsa-
moz ták és Cuzcóban, az Inka Birodalom fővárosában 
található Nap (Inti) templomában őrizték. Ünnepekkor 
a múmiákat előhozták a sírhelyről, arannyal díszítették 
őket, felvonultak velük Cuzco utcáin, asztalhoz ültették, 
étellel, itallal kínálták őket, és tanácsaikat is kikérték. Az 
aktuális uralkodó együtt ünnepelt a már elhunyt uralko-
dókkal a különféle eseményeken.

Az inkák körében elterjedt szokás volt a capacochának 
nevezett rituális gyermekáldozat is. Ezt a szertartást ter-
mészeti katasztrófák, földrengések vagy vulkánkitörések 
után, illetve nagy horderejű társadalmi vagy politikai ese-
mények, például egy új uralkodó trónra lépése alkalmával 

ket, ételt, italt helyeztek. A batyu tetejére gyakran álfejet 
tettek, melyet textilből vagy fémből készítettek. Párnára 
ültették őket, hogy a vastag pamut felszívja a bomlás so-
rán keletkezett, a testen belül a gravitáció következtében 
lecsorgó, a testnyílásokon át kiszivárgó nedveket. A test 
így lassan kiszáradt. Ancón temetőjében például több 
ezer, Kr. u. 600 és 1500 között készült múmiabatyut tártak 
fel. A Limától délre fekvő Paracas-félszigeten pedig akár 
temetők százai is létezhetnek, múmiák ezreivel.

 A KOSÁRMÚMIÁK

A batyumúmiák egy különleges típus, amikor a testet nem 
színes szőttesekkel tekerték be, hanem növényi szálakkal 
fonták körbe, kosarat készítve az elhunyt köré. A kosár-
múmiák közös jellemzője, hogy a kosár elején hagytak 
egy nyílást az arcnak, amelyen át az ősök a túlvilágból 
visszatekintve vigyázzák és felügyelik az élőket. A mu-
mifi kálási szertartás végén a kosarakat eltemették, vagy 
a chullpasnak nevezett, mélyre ásott sírokba helyezték. 
Az élők az elhunyt rokon tiszteletére ételáldozatokat és 
értékes ajándékokat helyeztek a sírba.

Múmiák az Újvilágból

Egy bolíviai kosármúmia. Robert Bryson Jones ame-
rikai üzletember és biztosítási ügynök 1939-ben két 
különleges múmiát adományozott a Kansas állambéli 
Kansas City Museumnak. Jones az 1920-as években járt 
Bolíviában, és a két múmiát La Pazban vásárolta. Bár a 
helyi piacon – még napjainkban is – sokféle dél-amerikai 
múmiát árulnak, az a mód, ahogy az őslakosok kosárba 
helyezték elhunyt szeretteiket, kizárólag erre a régióra 
jellemző. (Kansas City Museum, Kansas City, Amerikai 
Egyesült Államok, A világ múmiái kiállítás, Budapest)

A NAZCA MÚMIÁK

A dél-perui partvidéken megtelepedő nazcák Kr. e. 300 
körül építették ki központjukat, Cahuachit. Halottaikat, 
akik mellé edényeket, használati tárgyakat is helyeztek út-
ravalóul, a száraz sivatagi homokba temették. A testeket 

Dél-Ame-
r i k a - s z e r t e 

elterjedt szokás volt az 
élők koponyájának szándékos 

alakítása is. A fejet csecsemőkortól kezdve 
szoros pólyákkal formálták. A homlokra pár-

nát, a fej hátsó részére a kötések közé fala-
pocskákat helyeztek. A férfi ak és nők fejét 

egyaránt deformálták. Vélhetően az így 
kialakított fejformát szebbnek, az is-

teneiknek tetszőbbnek, esetleg 
hozzájuk hasonlónak tartották.
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is egy batyuba helyeztek. Halottaikat 
természetes állapotban őrizték meg, a 

belső szerveket nem távolították el. Az 
elhunytat magzati pózba ültették. A térdeket szorosan a 
mellkashoz húzták fel, majd a testet kötelekkel guggoló 
pózba rögzítették. Füvekkel, sással vették körül, végül 
hímzett szövetanyagokba csavarták be, tömött batyut 
készítve. Egy-egy batyu akár 100 kg-ot is nyom. A külső 
rétegek közé különféle tárgyakat, tollakat, kokalevele-

A CHANCAY-KULTÚRA MÚMIÁI

Az alig ismert Chancay-kultúra Peru középső 
partvidékén, az úgynevezett Wari civilizáció 
eltűnését követő időszakban, Kr. u. 1000 körül 
alakult ki. Mintegy 500 éven keresztül maradt 
fenn, majd az Inka Birodalom terjeszkedésé-
nek esett áldozatául. Temetkezési szokásaik 
kevéssé ismertek. A néhány épségben 
maradt múmia vizsgálata alapján 
viszont tudjuk, hogy halottaikat 
textilbe bugyolálták, a pólyák közé 
apróbb tárgyakat, kavicsot, kagylót, 
csigaházat, pamutgombolyagot 
helyeztek.
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Asszony két kisgyermekkel, az 
andoki partvidékről (fotó: Jean 
Christen, Reiss-Engelhorn-Muse-
en Mannheim©2021). Az asszony 
ölében egy 1-2 éves, a feje alatt 
egy 2-3 éves gyermek fekszik. 
Valószínűleg természetes módon 
mumifi kálódtak a száraz tenger-
parti klímának köszönhetően.
A radiokarbon kormeghatározás 
szerint a gyermekek korábban 
(1200–1300 körül) élhettek, mint 
a nő. A különbség azonban nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy nem 
egykorúak, ugyanis a tengeri táp-
lálék befolyásolhatja a kormegha-
tározás eredményét. A genetikai 
vizsgálatoknak sajnos nem sike-
rült kideríteni, hogy az asszony a 
gyermekek édesanyja volt-e.

30–50 éves nő múmiája a 
Chancay-kultúra területéről 

(Peru, Kr. u. 1415 ± 16
– fotó: Jean Christen, 
Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim©2021).
A lábak keresztbe tett pozíci-
ója kizárólag a Chancay-kul-
túra női múmiáira jellemző. 
A hason keresztbe tett 
karokat és kezeket többnyire 
barna anyagmaradvány fedi. 
A jobb lábán lévő karperecet 

valószínűleg a gyűjtő helyez-
hette át a karról. A CT-felvéte-
lek elemzése derítette ki, hogy 

az asszony mindkét kezében 
apró tárgyakat, két pici tejfogat 
szorongat. Valószínűleg gyer-
mekének fogacskáit rejtették 
a kezébe, útravalónak. 
A kutatók ezeket nem 
távolították el, hanem 
három dimenzióban 
kinyomtatták.
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Paracas-kultúrából

Egy múmiabatyu 
belső struktúrája

A MÚMIABATYUK

Sok esetben viszont nem tudjuk pontosan, hogy a Ko-
lumbusz előtti népek milyen technikával konzerválták a 
halottaikat. Több dél-amerikai kultúrába tartozó népről 
viszont tudjuk, hogy batyuba csomagolta elhunyt sze-
retteit. Peruban a Kr. e. 400-as években már készítettek 
múmiabatyukat, és a szokást több mint ezer esztendőn 
át gyakorolták. Volt, hogy egy, máskor akár négy-öt testet 
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felöltöztetve, pamutlepelbe csavarva, guggoló testhely-
zetben ültették a sírba, ezzel segítve a mumifi kálódást. A 
sivatagi környezetben a testek tökéletesen kiszáradtak.

DÉL-AMERIKA UTOLSÓ
MÚMIAKÉSZÍTŐI, AZ INKÁK

Dél-Amerikában az inkák voltak az utolsók, akik mumifi -
kálták halottaikat. Az ősi hagyománynak a spanyol hódí-
tók vetettek véget. Leírásaik szerint alig négy esztendő 
leforgása alatt 1365 inka múmiát semmisítettek meg, egy 
részüket eltemettették, nagy részüket pedig elégették. 
Mivel egyetlen előkelő múmiája sem maradt meg, sajnos 
az inka mumifi kálás pontos módszereit nem ismerjük.

A spanyol pusztítás ellenére az inkák életéről és szo-
kásairól, köztük arról, hogy miképp bántak halottaikkal 
pont a spanyol történetírók rajzokkal díszített szövege-
iből maradtak ránk információk. Innen tudjuk, hogy az 
inkák uralkodóikra istenként tekintettek és úgy is bán-
tak velük, még haláluk után is. A holttestüket be bal zsa-
moz ták és Cuzcóban, az Inka Birodalom fővárosában 
található Nap (Inti) templomában őrizték. Ünnepekkor 
a múmiákat előhozták a sírhelyről, arannyal díszítették 
őket, felvonultak velük Cuzco utcáin, asztalhoz ültették, 
étellel, itallal kínálták őket, és tanácsaikat is kikérték. Az 
aktuális uralkodó együtt ünnepelt a már elhunyt uralko-
dókkal a különféle eseményeken.

Az inkák körében elterjedt szokás volt a capacochának 
nevezett rituális gyermekáldozat is. Ezt a szertartást ter-
mészeti katasztrófák, földrengések vagy vulkánkitörések 
után, illetve nagy horderejű társadalmi vagy politikai ese-
mények, például egy új uralkodó trónra lépése alkalmával 

ket, ételt, italt helyeztek. A batyu tetejére gyakran álfejet 
tettek, melyet textilből vagy fémből készítettek. Párnára 
ültették őket, hogy a vastag pamut felszívja a bomlás so-
rán keletkezett, a testen belül a gravitáció következtében 
lecsorgó, a testnyílásokon át kiszivárgó nedveket. A test 
így lassan kiszáradt. Ancón temetőjében például több 
ezer, Kr. u. 600 és 1500 között készült múmiabatyut tártak 
fel. A Limától délre fekvő Paracas-félszigeten pedig akár 
temetők százai is létezhetnek, múmiák ezreivel.

 A KOSÁRMÚMIÁK

A batyumúmiák egy különleges típus, amikor a testet nem 
színes szőttesekkel tekerték be, hanem növényi szálakkal 
fonták körbe, kosarat készítve az elhunyt köré. A kosár-
múmiák közös jellemzője, hogy a kosár elején hagytak 
egy nyílást az arcnak, amelyen át az ősök a túlvilágból 
visszatekintve vigyázzák és felügyelik az élőket. A mu-
mifi kálási szertartás végén a kosarakat eltemették, vagy 
a chullpasnak nevezett, mélyre ásott sírokba helyezték. 
Az élők az elhunyt rokon tiszteletére ételáldozatokat és 
értékes ajándékokat helyeztek a sírba.

Múmiák az Újvilágból

Egy bolíviai kosármúmia. Robert Bryson Jones ame-
rikai üzletember és biztosítási ügynök 1939-ben két 
különleges múmiát adományozott a Kansas állambéli 
Kansas City Museumnak. Jones az 1920-as években járt 
Bolíviában, és a két múmiát La Pazban vásárolta. Bár a 
helyi piacon – még napjainkban is – sokféle dél-amerikai 
múmiát árulnak, az a mód, ahogy az őslakosok kosárba 
helyezték elhunyt szeretteiket, kizárólag erre a régióra 
jellemző. (Kansas City Museum, Kansas City, Amerikai 
Egyesült Államok, A világ múmiái kiállítás, Budapest)

A NAZCA MÚMIÁK

A dél-perui partvidéken megtelepedő nazcák Kr. e. 300 
körül építették ki központjukat, Cahuachit. Halottaikat, 
akik mellé edényeket, használati tárgyakat is helyeztek út-
ravalóul, a száraz sivatagi homokba temették. A testeket 
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elterjedt szokás volt az 
élők koponyájának szándékos 

alakítása is. A fejet csecsemőkortól kezdve 
szoros pólyákkal formálták. A homlokra pár-

nát, a fej hátsó részére a kötések közé fala-
pocskákat helyeztek. A férfi ak és nők fejét 

egyaránt deformálták. Vélhetően az így 
kialakított fejformát szebbnek, az is-

teneiknek tetszőbbnek, esetleg 
hozzájuk hasonlónak tartották.
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volítása volt a koponya alsó részén található öreglyukon 
keresztül. A fejet ezt követően áztatták, kifőzték, majd 
kiszárították. Végül tollakkal és növénymotívumokkal dí-
szítették, és a győztes harcos házában állították ki.

ZSUGORÍTOTT FEJEK – A ZANZÁK

A zanzáknak nevezett zsugorított fejek a háborúban szer-
zett trófeák, amelyeket az amazóniai jivarók készítettek az 
ellenségeikkel vívott győztes csatákat követően.

Az Ecuadorban és Peruban élt suár törzs tagjai 
ellenségeik leölését követően azok fejéből ugyancsak zsu-
gorított trófeát készítettek. A győztes harcos így magáévá 
tehette a legyőzött erejét, és megvédte magát attól, hogy 
hasonló sorsra jusson. A fejzsugorítás összetett folyamat 
volt. Első lépésben a hajas fejbőrt felvágva eltávolították 
a koponyát és a lágyszövetek egy részét. A többi részt 
érintetlenül hagyták. A koponyát, pontosabban ezt a 
megmaradt bőrös részt egy speciális forró folyadékba 
mártogatták, melynek természetes tannintartalma segí-
tett konzerválni a bőrt. Ezt követően lándzsahegyre tűzték 
száradni; előbb szabad levegőn, majd forró homok segít-
ségével. A szárítás során a fejet forró homokkal és kavics-
csal töltötték meg. Miután a homok kihűlt, kiöntötték, és 

gyakorolták. Az Inka Birodalomban a kivételesen szépnek 
tartott, 7–15 év közötti gyermekeket családjuktól elszakít-
va a ma Peru területén található Cuzcóban lévő szertartási 
központba hurcolták. Hatalmas lakomát követően az 
ünnepélyesen felöltöztetett gyermekeket az Andok fa-
gyos csúcsai közé vitték, ahol feláldozták őket isteneiknek. 
A rituálé során elkábították, gyakran megfojtották, fejbe 
verték vagy kivéreztették őket. Az ifj ú áldozatokat rituális 
tárgyakkal, ezüstből készült miniatűr alpakákkal, szobrocs-
kákkal, agyagedényekkel együtt hagyták a hegycsúcson. 
A rendkívül hideg és száraz környezet számos ilyen kis 
testet őrzött meg megfagyott múmiaként.

Torzított koponyájú kis-
gyermek múmiája (fotó: 

Jean Christen, Reiss-Engel-
horn-Museen Mannhe-
im©2021). A homlokon 

ma is jól kivehető a szoros 
torzító pólyák nyoma. A 

testen látható lenyoma-
tok szerint a gyermeket 
többrétegnyi szövettel 

bugyolálták be.

A FEJVADÁSZOK

A történelem során számos ősi kultúra embere gyűjtött 
trófeaként fejeket. Ennek két leggyakoribb oka a tisztelet 
és a hatalom kifejezése volt. A trófeákat a legkülönfélébb 
módszerekkel készítették kultúrától és céltól függően. 
Voltak, akik egész levágott fejeket gyűjtöttek, voltak, 
akik csak egy részét, pl. a skalpot; mások a bőrt eltávolítva 
csak a koponyát őrizték meg. Egyesek a levágott fejet 
mumifi kálták, mások zsugorították. Sok esetben az ősök 
tisztelete céljából vagy egyéb rituális célból őrizték a csa-
ládtagok fejeit is.

A nyugat-brazíliai munduruku törzs tagjait is kegyetlen 
fejvadászokként ismerték. A csatában legyőzött ellenség 
fejéből a férfi ak trófeát készítettek, ezzel emelve társada-
lomban elfoglalt státuszukat. Az első lépés az agy eltá-

Inka uralkodó múmiája Poma de Ayala könyvéből
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készült, tollakkal díszített zanzák mellett már sok a ke-
reskedelmi céllal, gyűjtők vagy turisták számára készített 
hamisítvány is, ezekhez olykor majomfejeket használnak. 
Napjainkban már sok múzeumban őrzött zanza fejről ne-
héz eldönteni, hogy eredeti, avagy másolat.

C C C

ismét forró homokkal töltötték meg. A folyamat közben 
és után a bőrt növényi olajokkal kezelték, hogy puha ma-
radjon. Az ajkakat és a fej hátsó részét bevarrták. A bőrt 
porított faszénnel fényesítették.  Azért, hogy a harcos a 
nyakában hordhassa, a fej tetejére zsinórt illesztettek.

A zsugorított fejek gyűjtése egy idő után olyan nép-
szerű lett, hogy végül Ecuador és Peru kormánya is meg-
tiltotta készítésüket. Az eredeti, hagyományos eljárással 
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volítása volt a koponya alsó részén található öreglyukon 
keresztül. A fejet ezt követően áztatták, kifőzték, majd 
kiszárították. Végül tollakkal és növénymotívumokkal dí-
szítették, és a győztes harcos házában állították ki.

ZSUGORÍTOTT FEJEK – A ZANZÁK

A zanzáknak nevezett zsugorított fejek a háborúban szer-
zett trófeák, amelyeket az amazóniai jivarók készítettek az 
ellenségeikkel vívott győztes csatákat követően.

Az Ecuadorban és Peruban élt suár törzs tagjai 
ellenségeik leölését követően azok fejéből ugyancsak zsu-
gorított trófeát készítettek. A győztes harcos így magáévá 
tehette a legyőzött erejét, és megvédte magát attól, hogy 
hasonló sorsra jusson. A fejzsugorítás összetett folyamat 
volt. Első lépésben a hajas fejbőrt felvágva eltávolították 
a koponyát és a lágyszövetek egy részét. A többi részt 
érintetlenül hagyták. A koponyát, pontosabban ezt a 
megmaradt bőrös részt egy speciális forró folyadékba 
mártogatták, melynek természetes tannintartalma segí-
tett konzerválni a bőrt. Ezt követően lándzsahegyre tűzték 
száradni; előbb szabad levegőn, majd forró homok segít-
ségével. A szárítás során a fejet forró homokkal és kavics-
csal töltötték meg. Miután a homok kihűlt, kiöntötték, és 

gyakorolták. Az Inka Birodalomban a kivételesen szépnek 
tartott, 7–15 év közötti gyermekeket családjuktól elszakít-
va a ma Peru területén található Cuzcóban lévő szertartási 
központba hurcolták. Hatalmas lakomát követően az 
ünnepélyesen felöltöztetett gyermekeket az Andok fa-
gyos csúcsai közé vitték, ahol feláldozták őket isteneiknek. 
A rituálé során elkábították, gyakran megfojtották, fejbe 
verték vagy kivéreztették őket. Az ifj ú áldozatokat rituális 
tárgyakkal, ezüstből készült miniatűr alpakákkal, szobrocs-
kákkal, agyagedényekkel együtt hagyták a hegycsúcson. 
A rendkívül hideg és száraz környezet számos ilyen kis 
testet őrzött meg megfagyott múmiaként.

Torzított koponyájú kis-
gyermek múmiája (fotó: 

Jean Christen, Reiss-Engel-
horn-Museen Mannhe-
im©2021). A homlokon 

ma is jól kivehető a szoros 
torzító pólyák nyoma. A 

testen látható lenyoma-
tok szerint a gyermeket 
többrétegnyi szövettel 

bugyolálták be.

A FEJVADÁSZOK

A történelem során számos ősi kultúra embere gyűjtött 
trófeaként fejeket. Ennek két leggyakoribb oka a tisztelet 
és a hatalom kifejezése volt. A trófeákat a legkülönfélébb 
módszerekkel készítették kultúrától és céltól függően. 
Voltak, akik egész levágott fejeket gyűjtöttek, voltak, 
akik csak egy részét, pl. a skalpot; mások a bőrt eltávolítva 
csak a koponyát őrizték meg. Egyesek a levágott fejet 
mumifi kálták, mások zsugorították. Sok esetben az ősök 
tisztelete céljából vagy egyéb rituális célból őrizték a csa-
ládtagok fejeit is.

A nyugat-brazíliai munduruku törzs tagjait is kegyetlen 
fejvadászokként ismerték. A csatában legyőzött ellenség 
fejéből a férfi ak trófeát készítettek, ezzel emelve társada-
lomban elfoglalt státuszukat. Az első lépés az agy eltá-

Inka uralkodó múmiája Poma de Ayala könyvéből
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készült, tollakkal díszített zanzák mellett már sok a ke-
reskedelmi céllal, gyűjtők vagy turisták számára készített 
hamisítvány is, ezekhez olykor majomfejeket használnak. 
Napjainkban már sok múzeumban őrzött zanza fejről ne-
héz eldönteni, hogy eredeti, avagy másolat.
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anyaga az ott készült szőtteseknek, hiszen díszítés-
ként szívesen használták a pamutnál könnyebben 

festhető alpaka- vagy lámaszőrt is. Ilyen 
anyagokból készült leplekbe, díszes ken-

dőkbe burkolták a halottakat is. Az így 
elkészült ún. fardót (’múmiaköteget’), 
vastag kötelekkel kúpos zsákformájú-
ra kötözték, amit kívülről még övekkel, 

kokatarisznyával, díszes fejfedővel lát-
tak el. A köteg tetejére egy fából faragott, 

arcként kialakított úgynevezett álfejet 
(spanyol: falsa cabeza) rögzítettek. 

A  fardók részesei voltak az élők 
szertartásainak is, amelyek az 
istenek jóindulatának elnyerését 
(bő termésért, gyarapodó nyája-
kért stb.) szolgálták. A gazdagon 
díszített ruhadarabok (ing, ken-

dő, öv, fejfedő és tarisznya) mellett 
edények és agyagszobrocskák is el-

kísérték a halottakat a túlvilági útjukra.

Az öltözékek és a szőttesek az anyagi kultúra jelen-
tős részét alkotják. Mégis ritka esemény, hogy a régé-
szek egy-egy ásatás során textilleletre bukkanjanak. 
Ennek az az oka, hogy a textilek elsősorban olyan 
szerves anyagokból, így növényi rostokból (pl. 
len), magok repítőszálaiból (pl. gyapot) 
vagy állati szőrökből (pl. gyapjú) állnak, 
amelyek csak különleges környezetben 
maradnak fönn. Nedvesség hatására ki-
alakult savas környezetben fölszívódnak 
a talajban. Ezért egy-egy ásatás során leg-
inkább a hozzájuk tartozó csatok, esetleg 
a ruhára felvarrt csont- és kagylófarag-
ványok kerülnek elő. Gyakran csak 
falfestményekről vagy az emberi 
alakot ábrázoló kerámiatárgyak-
ról lehet következtetni a viselet 
elemeire. Ezt a módszert kény-
telenek például használni a ré-
gészek Latin-Amerika csapadé-
kosabb térségeiben is, miközben 
a ruházat sokszor annyira jellemző 
egy-egy földrajzi térségre vagy kul-
túrára , hogy általa meg lehet hatá-
rozni magát a korszakot is.

Van azonban Latin-Amerikának 
néhány olyan jól behatárolható vi-
déke (így például Ecuadortól délre 
a  sivatagos perui partvidék), ahol 
a  sajátos természeti adottságoknak 
köszönhetően megmaradtak a szerves 
anyagok, így a textíliák is.

Az Andok területén már évezredekkel 
ezelőtt hatalmas távolságokat tettek meg az embe-
rek. Így karavánok révén messzire szállították a kere-
sett alapanyagokat is. Ennél fogva a Csendes-óceán 
partvidékén otthonos gyapot nem az egyetlen alap-

Címlapsztori

Az Andok szőtt kincsei: 
miről mesélnek az ősi perui textíliák?

 Nagy Bunyik Katalin
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részes együttest” viselő embe-

ralakos szobra, mely a termé-
kenységet szimbolizálja, és 

áldozati fi gura lehetett.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

egy előkelő Nasca urat, a település kurakáját, polgár-
mesterét, ábrázolja. Ruházata egy díszes, körökkel 
mintázott sötétbarna rövid poncsó. Haját világos 
pánt fogja össze. A sírokban sok hasonló fejpántot 
találtak, ezeket többnyire fehér pamutfonalból fon-
ták. A poncsó körkörös mintája a kész szövet festése-
kor alakult ki. A készre szőtt anyagot az úgynevezett 
plangi technikával, azaz a lekötéses eljárással festet-
ték. Ilyenkor lekötéssel, majd csomózással védték az 
anyagot a színezőlében feloldott festékanyagtól, és 
az így világos maradt. Ugyanígy festették azt a pon-
csót is, amit több, külön festett darabból állítottak 
össze, és aminek itt egy kis darabkája látható. Az ed-
digi kutatások azt mutatják, hogy a késői Nasca-kul-
túrában (Kr. u. 5–7. század) ez a festési módszer már 
jól ismert volt. A kerámián ábrázolt felső is pontosan 
így készült. A vállrész szélén jól kivihetők a megszőtt 
rojtok is. Hasonlóan kialakított, a sárgától a vörös szí-
nig pompázó szőtt rojtok díszítik azt a ruhadarabot 
is, amit a közép-perui partvidéken, valamikor Kr. u. 
1000–1450 között készítettek el. A sormintát pamut 
láncfonalból és festett vetülékszálból alakították ki. 
Egyébként az ősi Peruban a legkomplikáltabb szőt-
tesek is hordozható, úgynevezett deréköves szövő-
eszközön készültek, ennek rajza egy 17. századbeli 
krónikában is megjelenik.

A legelső textildarabok az amerikai kontinensen 
különféle használati eszközök voltak, mint a hurkolt 
és csomózott halászhálók vagy a lakóhelyhez köthe-
tő font gyékényszőnyegek. Peru északi partvidékén, 
az évezredek óta vallási központként működő Sechín 
Bajoban nemcsak ezek kerültek napvilágra, hanem pa-
mutszálakból font fonalból készült anyagok is. A gya-
pot ezek szerint már 6-7 ezer éve ismert volt a perui 
partvidéken. Az első alapanyagot viszont nem a gya-
pot, hanem a környéken előforduló más növények szá-
ra adta. Rostokra való lebontásukkal már fi nomabb szá-
lakat kaptak, amiket összesodortak. Egyre vékonyabb 
sodrott szálaknak az ún. sövényfonáshoz hasonló be-
fonásával pedig egyre hajlékonyabb „szövetet” tud-
tak készíteni. Vékony és puha szövethez hasonlítható, 
de még a sövényfonás technikájával készült darabok 
kerültek itt napvilágra. A  legrégebbi darabka, amit 
a kezeim között tarthattam, egy olyan, a sövényfonás 
technikájával készült anyag volt, aminek a vastagabb 
és durvább láncirányban futó szálai még keverve voltak 
növényi rosttal. De a keresztbe befűzött, a vetüléknek 
megfelelő, de itt még „csak” befont fonal már tiszta 
pamutszálból készült, ennek kora 3500 év.

Peru déli, rendkívül száraz partvidékén virágzott 
a Paracas- és a Nasca-kultúra. Innen származik az az 
edényként is használatos üreges kerámiafi gura, ami 

Az Andok szőtt kincsei: miről mesélnek az ősi perui textíliák?

Sechín Bajo: piramis formájú többszintes 
vallási központ, templomegyüttes 
(a szerző felvétele)
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ra kötözték, amit kívülről még övekkel, 

kokatarisznyával, díszes fejfedővel lát-
tak el. A köteg tetejére egy fából faragott, 
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(spanyol: falsa cabeza) rögzítettek. 
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Az öltözékek és a szőttesek az anyagi kultúra jelen-
tős részét alkotják. Mégis ritka esemény, hogy a régé-
szek egy-egy ásatás során textilleletre bukkanjanak. 
Ennek az az oka, hogy a textilek elsősorban olyan 
szerves anyagokból, így növényi rostokból (pl. 
len), magok repítőszálaiból (pl. gyapot) 
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amelyek csak különleges környezetben 
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egy előkelő Nasca urat, a település kurakáját, polgár-
mesterét, ábrázolja. Ruházata egy díszes, körökkel 
mintázott sötétbarna rövid poncsó. Haját világos 
pánt fogja össze. A sírokban sok hasonló fejpántot 
találtak, ezeket többnyire fehér pamutfonalból fon-
ták. A poncsó körkörös mintája a kész szövet festése-
kor alakult ki. A készre szőtt anyagot az úgynevezett 
plangi technikával, azaz a lekötéses eljárással festet-
ték. Ilyenkor lekötéssel, majd csomózással védték az 
anyagot a színezőlében feloldott festékanyagtól, és 
az így világos maradt. Ugyanígy festették azt a pon-
csót is, amit több, külön festett darabból állítottak 
össze, és aminek itt egy kis darabkája látható. Az ed-
digi kutatások azt mutatják, hogy a késői Nasca-kul-
túrában (Kr. u. 5–7. század) ez a festési módszer már 
jól ismert volt. A kerámián ábrázolt felső is pontosan 
így készült. A vállrész szélén jól kivihetők a megszőtt 
rojtok is. Hasonlóan kialakított, a sárgától a vörös szí-
nig pompázó szőtt rojtok díszítik azt a ruhadarabot 
is, amit a közép-perui partvidéken, valamikor Kr. u. 
1000–1450 között készítettek el. A sormintát pamut 
láncfonalból és festett vetülékszálból alakították ki. 
Egyébként az ősi Peruban a legkomplikáltabb szőt-
tesek is hordozható, úgynevezett deréköves szövő-
eszközön készültek, ennek rajza egy 17. századbeli 
krónikában is megjelenik.

A legelső textildarabok az amerikai kontinensen 
különféle használati eszközök voltak, mint a hurkolt 
és csomózott halászhálók vagy a lakóhelyhez köthe-
tő font gyékényszőnyegek. Peru északi partvidékén, 
az évezredek óta vallási központként működő Sechín 
Bajoban nemcsak ezek kerültek napvilágra, hanem pa-
mutszálakból font fonalból készült anyagok is. A gya-
pot ezek szerint már 6-7 ezer éve ismert volt a perui 
partvidéken. Az első alapanyagot viszont nem a gya-
pot, hanem a környéken előforduló más növények szá-
ra adta. Rostokra való lebontásukkal már fi nomabb szá-
lakat kaptak, amiket összesodortak. Egyre vékonyabb 
sodrott szálaknak az ún. sövényfonáshoz hasonló be-
fonásával pedig egyre hajlékonyabb „szövetet” tud-
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kerültek itt napvilágra. A  legrégebbi darabka, amit 
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Az Andok szőtt kincsei: miről mesélnek az ősi perui textíliák?

Sechín Bajo: piramis formájú többszintes 
vallási központ, templomegyüttes 
(a szerző felvétele)
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a Néprajzi Múzeum gyűjteményében talá-
lunk. A Wari-kultúrához tartozó (Kr. u. 

650–1000), gondosan szőtt fejpánt 
töredékén kitűnik, hogy a szertar-
tásokon eredetileg nem maszkok, 

hanem valódi fejek, az ellenség le-
győzött harcosainak fejei lógtak tró-

feaként az övről. A fejpánton a tollko-
ronával ékesített táncost (a harcost?), 

mindkét kezében trófeákkal földíszített 
hosszú rudakkal és övvel ábrázolták. 

A táncos maga is maszkot hord, egy állat, 
talán egy puma levágott fejét. A mintasorban az alap-
szövet egyszerű vászonkötés. A motívumot kialakító 

A jobb oldali kerámián még jól látható 
a férfi  által az övére felfűzött két maszk 
is. Az ilyen rituális maszkokat vé-
kony aranylemezből vágták ki és 
kalapálták formára. Agyagedé-
nyekre festett jelenetek azt mutat-
ják, hogy csak különleges ünnepek 
alkalmából használták őket. Leginkább 
a Nasca hímzéseken jelennek meg, de 
léteznek olyan szőtt töredékek is, ahol 
ugyanezekkel a maszkokkal találkozunk. 
Az ellenség levágott feje, mint trófea, mo-
tívumként hosszú időn át megmaradt, és néha telje-
sen leegyszerűsítve jelenik meg. Erre újabb példát 

Ka-
m e l i d -

szőrnek az újvilági 
tevefélék (Camelidae) azaz a 

láma, alpaka, vikunya és guanakó sző-
rét nevezik. Nagyon jó melegtartók, 

puhák és könnyűek. A szerkeze-
tük és felületük olyan nagyon 

hasonló, hogy még mikrosz-
kopikus vizsgálattal sem 

azonosíthatók.

Az Andok szőtt kincsei: miről mesélnek az ősi perui textíliák?

Rezerva technikával 
festett textiltöredék, 

kamelidszőr. Nasca–
Huari-kultúra, 
Kr. u. 500–800 
(Néprajzi Múzeum, 
Budapest – 
a szerző felvétele)

Színes szőtt rojtok; 
poncsószerű ing díszes 
széle. Késő átmeneti 
kultúra, Kr. u. 1000–1450 
(Néprajzi Múzeum, 
Budapest – a szerző 
felvétele)
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mintázóvetülékhez a kamelidszőr fonalakat festették, 
és ezek teljesen elfedik a világos pamut alapszövetet. 
A technikai rajzon látható duplán vezetett párhuza-
mos láncfonalak csak a keretet adó alsó és felső vörös 
vetülékripsz sávban mutatkoznak.

Az Andok ősi szőtteseinek gazdag színvilága mel-
lett több szokatlan, sokszor geometrikus ábrázolás 
kelti fel a fi gyelmet. Korábban úgy gondolták a ku-
tatók, hogy a sok szokatlan fi gura az itt élő népek 
vad fantáziájának szüleménye, és vallási hátterüket 
feltételezték. Mára világossá vált, hogy szinte minden 
alaknak és ábrának létezik valós megfelelője. Ezt Bo-
lívia egyik legismertebb néprajz- és textilkutatója így 
fogalmazta meg: „Az Andok szőttesei olyan jeleket és 
szimbólumokat tartalmaznak, amiket csak a saját szoci-
okulturális és ideológiai rendszerükben lehet azonosítani 
és megérteni.”

A Néprajzi Múzeum gyűjteményének egy másik 
korai példánya (a Paracas- és a Nasca-kultúra közöt-
ti átmeneti időszakból – Kr. e. 200–300) egy kitűnő 

Az Andok szőtt kincsei: miről mesélnek az ősi perui textíliák?

Rituális táncos maszkban, 
szőtt motívum. Textiltöredék 
és rajza. Késő Nasca-kultúra 
(Kr. u. 450–600), Peru 
(Néprajzi Múzeum, Budapest 
– a szerző felvétele, 
Pillár Éva rajza)

Férfi alak, kerámia. 
Késő-Nasca 
(Kr. u. 450–600), 
Peru (Néprajzi 
Múzeum, 
Budapest)
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Az Andok ősi kul-
túráiban a pozitív-ne-
gatív kettősség (du-
alizmus) a  létező és 
a képzelt világ alapelve 
volt. Ez az elv része az 

alkotásnak, és a textilek 
kialakításánál is meg-megje-
lenik. Így például az ún. rezer-
válási technika a  szövetek 
festésénél is elterjedt (ez 
a technika ismertebb ázsiai 
nevén: plangi, kecsua neve: 
watado), de a dupla szövés is 
ezt a pozitív-negatív hatást 
hangsúlyozza ki a kontrasz-
tot kiemelő színekkel. A két 
fonalrendszerből szőtt két 
komplett felület a  szintek 
váltása révén egy darabban 
alakul ki: például egy kendő, 

aminek a két oldala ugyanazt a mintát 
mutatja, de ellentétes színekben. De 

nemcsak a technika, hanem a felü-
let felosztása is a világ sajátságos 
értelmezéséből fakad. Az Andok 

ősi kultúrájában a világ (pacha) 
egységét egy zárt négyzet 
szimbolizálta. A  négyzet, mint 

geometriai alapforma, a  textilek 
mintáinak gyakori alaptémája és egyben 

a világ egységét is szimbolizálja.

C C C

állapotban megmen-
tett, kétféle kék színt 
kombináló széles sza-
lag, ami valószínű-
leg egy fejfedő része 
volt. A szalagot az in-
digó festékanyagával 
festették kékre. Ezt az 
ismert festőnövényt 
még ma is használják, 
és a neve magyarul is 
érthető: tintillo, vagy-
is ’tintácska’. A szalag 
mintáját bemutató 
rajzon még világosabban 
kivihető a  profilban muta-
tott fej, alatta a két lábfejjel. 
Feltűnő, hogy a  darab má-
sik oldalán a  fej a sötétkék 
és a  kontúr a  világoskék. 
Ezt a hatást egy különleges 
fonási technikával érték el: 
dupla rendszerű diagonális 
fonást alkalmaztak, a  két 
rendszerből az egyik csak 
világoskék a másik csak sö-
tétkék fonalakat használt. 
Valószínűsíthető ugyanak-
kor, hogy ez a darab valójá-
ban egy másik, de rokon fonási tech-
nikával készült. Ez az úgynevezett 
„sprang fonás” avagy font csipke, 
amit ebben a korban bizonyítot-
tan alkalmaztak. A  két, amúgy 
önmagában egyszínű fonott 
felület hol alul, hol pedig fölül 
képződik, de a mintának megfe-
lelően időnként kereszteződik és síkot 
vált. Amikor a két felület síkja helyet cserél, 
akkor alakul ki a minta.

 Az Andok népei a vilá-
got három síkra osztották 

föl: 1. hanan pacha (ejtsd: há-
nán pacsa) – az égi világ, az is-

tenek szintje; 2. kay pacha (ejtsd: 
káj pacsa) – e világ: az élők világa; 3. 

ukhu pacha (ejtsd: uku pacsa) – a hol-
tak és az elmúlt dolgok világa, 

ahol az elődök élnek.

Az Andok szőtt kincsei: miről mesélnek az ősi perui textíliák?

Széles pánt absztrakt 
fejmotívummal, profi lban. 
Festett kamelidszőr. Dupla 
rendszerű diagonális fonás, 
illetve sprang fonás. Paracas–
Nasca átmeneti időszak (Kr. 
u. 200–300), Peru (Néprajzi 
Múzeum, Budapest –
 a szerző felvétele)

A széles pánt rajza (Néprajzi Múzeum, 
Budapest – Pillár Éva rajza)
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Kontextus

B í ró  Pé te r

Az ’írás’ olyan grafi kus jelrendszert jelent, mely a nyelv rögzí-
tésére szolgál, azaz minden egyes nyelv által közölt kijelentést 
képes rögzíteni. Írás és nyelv e defi níció alapján elválaszthatat-
lan, de amíg nyelv létezik írás nélkül, addig írás nem létezhet 
nyelv nélkül. Az írás pedig a mezoamerikai civilizációk egyik 
meghatározó eleme.

A MAJA ÍRÁS

A San Bartolo-fal-
festmény felirata

(Kr. e. 3. század)

Copani sztélé 
(Kr. u. 623)
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A mezoamerikai írásrend-
szerekből a legismertebb és 
gyakorlatilag teljesen megfejtett 
maja írást több mint kétezer éven keresztül használták. 
Első emléke a nem régen felfedezett San Bartoló-i falfest-
mény felirata, ami talán Kr. e. 300 körül keletkezett, míg az 
utolsó azon elkobzott és javarészt sajnos megsemmisült 
kódexek egyike, amiket 1739-ben találtak Chancenoté-
ban, a Yucatán-félsziget északkeleti régiójában.

Mivel a maja civilizáció területe a szubtrópusi éghajlati 
övezetben található, a papír alapú kéziratok – ha nem má-
solják át állandóan ezeket – rövid idő alatt olvashatatlanná 
válnak, ezért jóllehet a régészek elvétve az ásatások során 
találnak papírra írt kódexeket is, ezek azonban zömmel 
teljesen használhatatlanok a maja írással foglalkozó szak-
értők számára. Mindazonáltal a kemény (nem romlandó) 

Ebben a régióban a Föld más térségeitől teljesen füg-
getlenül alkották meg az írást. Mezoamerikán kívül ez 
hasonlóan történt a Mezopotámiának nevezett terület 
déli részén Kr. e. 3200 körül, csakúgy, mint a predinaszti-
kus kori Nílus-völgyben Kr. e. 3000 körül, és jóval később, 
talán a 15. században a Húsvét-szigeteken. A kínai és az 
Indus-völgyi civilizáció legkorábbi írásai talán szintén 
független alkotások termékei voltak, ám még mai is sok 
kutató vélekedik úgy, hogy végeredményben mindkettő 
a mezopotámiai sumér, illetve az ebből származó későbbi 
írások hatása alatt jött létre.

A maja írás

Kódextípusú
ivóedény
(MET©2021)

Cancuen, 1. tábla
 (Kr. u. 800)

Egy csonttár-
gyon látható 

felirat
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A maja írás eredete még nem teljesen ismert, de va-
lószínűleg egy korábbi népcsoport, az epi-olmékok által 
kifejlesztett írást vették át úgy, hogy a saját úgynevezett 
proto-celtal-csol nyelvükhöz igazították, lévén az előbbi-
ekből hiányoztak az úgynevezett ejektív mássalhangzóval 
(lásd keretes írás!) kezdődő szótagjelek (például ch’, k’, t’, 
tz’), amik viszont az utóbbiban nagy számban fordultak elő.

anyagra írt maja feliratok megmaradtak az utókorra, és 
ma már számuk elérheti akár a 15 ezret is. Ezek többsége 
a klasszikus korban (Kr. u. 300 és 900 között) keletkezett. 
Az ezt megelőző, úgynevezett késő preklasszikus (Kr. e. 
400 – Kr. u. 300) korszakból elenyészőek az írásos emlékek, 
míg a posztklasszikus (Kr. u. 900–1550) kori négy kódex 
képviseli a maja írás utolsó fázisát.

A maja írás

Kódextípusú kerámi-
ák rajzai maja írnokokkal,
madarakkal és feliratokkal

(Kr. u. 8. század)

A z 
ú g y -

nevezett ejektív 
mássalhangzókat másho-

gyan képzik, mint a szélesebb körben 
ismert mássalhangzókat. Ezek képzésekor a 

hangszalagok összezárulnak, és a gégefő 
felfelé mozdul (ez gyakran megfi gyelhető 

az ádámcsutkán is), ennek köszönhető-
en a szájüregben megnő a nyomás, 

és a hang képzése erőteljesebb, 
robbanásszerű lesz. – a szerk.

Maja csillagjegyek az úgynevezett
Párizsi kódexben (Kr. u. 15. század)

Lelőhely: Yotz'

Lelőhely: az El-Miradori medence, 
valószínűleg Nakbe

Lelőhely: Rio Azul
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A mezoamerikai írásrend-
szerekből a legismertebb és 
gyakorlatilag teljesen megfejtett 
maja írást több mint kétezer éven keresztül használták. 
Első emléke a nem régen felfedezett San Bartoló-i falfest-
mény felirata, ami talán Kr. e. 300 körül keletkezett, míg az 
utolsó azon elkobzott és javarészt sajnos megsemmisült 
kódexek egyike, amiket 1739-ben találtak Chancenoté-
ban, a Yucatán-félsziget északkeleti régiójában.

Mivel a maja civilizáció területe a szubtrópusi éghajlati 
övezetben található, a papír alapú kéziratok – ha nem má-
solják át állandóan ezeket – rövid idő alatt olvashatatlanná 
válnak, ezért jóllehet a régészek elvétve az ásatások során 
találnak papírra írt kódexeket is, ezek azonban zömmel 
teljesen használhatatlanok a maja írással foglalkozó szak-
értők számára. Mindazonáltal a kemény (nem romlandó) 

Ebben a régióban a Föld más térségeitől teljesen füg-
getlenül alkották meg az írást. Mezoamerikán kívül ez 
hasonlóan történt a Mezopotámiának nevezett terület 
déli részén Kr. e. 3200 körül, csakúgy, mint a predinaszti-
kus kori Nílus-völgyben Kr. e. 3000 körül, és jóval később, 
talán a 15. században a Húsvét-szigeteken. A kínai és az 
Indus-völgyi civilizáció legkorábbi írásai talán szintén 
független alkotások termékei voltak, ám még mai is sok 
kutató vélekedik úgy, hogy végeredményben mindkettő 
a mezopotámiai sumér, illetve az ebből származó későbbi 
írások hatása alatt jött létre.

A maja írás

Kódextípusú
ivóedény
(MET©2021)

Cancuen, 1. tábla
 (Kr. u. 800)

Egy csonttár-
gyon látható 

felirat
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egyáltalán nem vett éveket igénybe. A grafémák azonban 
nem voltak állandóak és megváltoztathatatlanok. Egyrészt 
folytonos stílusbeli változáson mentek keresztül, másrészt 
az egyes régióknak és városoknak is megvoltak a sajátos 
írásos alakzatai. Ezek a nyelvi dialektusok mintájára grafo-
lektusokat alkottak, emiatt a mai epigráfusoknak legalább 
3000 jelet kell megtanulni, amikor értelmezni szeretnék a 
különböző feliratokat.

A legtöbb maja jel CVC (mássalhangzó-magánhang-
zó-mássalhangzó) típusú, azaz egy szótagú, noha létezik 
egy jelentős létszámú több szótagú csoport is, amelynek 
tagjai eredetileg továbbképzett szavakat jelöltek. Az írás-
rendszer azt is lehetővé tette, hogy egy szót akár egyetlen 
morfogrammával, vagy egy morfogramma és egy szótag-
jel kombinációjával, vagy esetleg pusztán szótagjelekkel 

A maja írásrendszer alapvetően két fő komponenssel 
rendelkezik, egyrészt szabad morfémákkal (lásd keretes 
írás!), másrészt pedig nyílt szótagokat jelölő jelekkel, ame-
lyeket a szakirodalom együttesen glifáknak vagy grafé-
máknak nevez.

Minden egyes szótag mássalhangzóval kezdődik és 
előfordul az úgynevezett hangszalagzárhang megjelené-
se, amelyet a szakirodalom aposztróff al jelöl. A jelölt nyílt 
szótagok száma, vagyis a klasszikus kori csol nyelvben 
meglévő 20 mássalhangzó (C – az angol consonant, azaz 
’mássalhangzó’ szóból) és 5 magánhangzó (V – az angol 
vowel, azaz ’magánhangzó’ szóból – a szerk.) kombináci-
ója eredetileg 100. Mivel egy szótagot több jel is jelölhet, 
ezért a szótagjelek száma eléri a 200-at. A független mor-
fémákat jelölő jelek (ún. morfogrammák) alkotják az írás-
rendszer nagyobb, de jobban is változó részét. A klasszikus 
korszakban használt jelek száma 650 és 700 között moz-
gott, de sohasem volt 400 jelnél több forgalomban. Egy 
írnok a legtöbb esetben elboldogult 250 graféma haszná-
latával, ami azt jelentette, hogy a maja írás megtanulása 

MorfogrammákSzótagjelek

A 
morfé-

ma a nyelv legki-
sebb olyan egysége, amely 

önálló jelentést vagy strukturális sze-
repet hordoz, írásban jelekként állnak elő. 

A szabad morfémák (a kötött morfé-
mákkal szemben) önmagukban is 

előfordulhatnak egy mondatban. 
Többféle típusuk létezik, az 

egyikük nem toldalékolható, 
ilyen pl. a talán – a szerk.

Ha 
egy

í r á s r e n d s z e r t 
egy másik írásrendszerre 

akarunk ’átfordítani’, akkor két folya-
matot kell végrehajtanunk: először az átírást, 

amikor is minden egyes jelet önállóan lejegyzünk (fél-
kövér betűvel), majd következik a normalizáció, amikor a 

tulajdonképpeni kiejtést rögzítjük (dőlt betűvel). A füg-
getlen morfémákat jelölő jeleket nagybetűvel, míg a 

szótagjeleket kisbetűvel írjuk. Például: b’a-B’ALAM-
ma – b’ahlam, ahol a két szótagjel megjelenítése 

segít a helyes kiejtésben, de egyéb nyelvészeti 
bizonyítékokat is fi gyelembe véve a tényleges 

kiejtés b’-a-h-l-a-m volt, tehát h-val, mivel 
a maja írás nem jelzi e hangot a szavak 

belsejében.

A maja írás
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nyelvek őse volt, vagy pedig egy, a csol nyel-
vek szétválása előtti állapotot tükröz. Jelen-
leg a legsemlegesebb megjelölés a feliratok 

nyelvére a klasszikus csol. Az is bizonyos, hogy ez a nyelv 
fokozatosan eltávolodott a köznyelvtől, és olyan archaiz-
musokat is őriz, amiket a leszármazott nyelvekből nem 
lehet rekonstruálni. A feliratokban rögzített nyelv tehát 
egy mesterségesen konzervált irodalmi nyelv, a klasszikus 
és a posztklasszikus korban keletkezett írásos dokumen-
tumokat (feliratok és a kódexek) is klasszikus csol nyelven 
írták, azonban a periferiális területeken megjelenhetett 
egy-egy másik maja nyelvhez tartozó kisszámú szó vagy 
akár nyelvtani vonás is.

C C C

írjanak le. Erre jó példa az usij, ’keselyű’ szó, 
amit leírhattak az USIJ morfogrammával, 
vagy az u-USIJ-si-ja szótagjel és morfog-
ramma segítségével, és végül pusztán fonetikusan is, mint 
u-si-ja. A szótagjeleket eredetileg a toldalékok jelölésére 
alakították ki, és használatuk innen terjedt át más terüle-
tekre, így például az egyes morfogrammák egyértelmű-
sítésére, amelyet a szó eleji vagy a szóvégi szótagjelek 
hozzáadásával értek el. Mivel a legtöbb klasszikus csol 
morféma és szó mássalhangzóra végződik, ezért a szóvégi 
szótagjelek magánhangzóját olvasáskor nem vették fi gye-
lembe, noha ez néhány rag esetében nem volt érvényben.

Ma a kutatók által egyöntetűen elfogadott, hogy a fel-
iratok eredetileg valamely csol nyelv lejegyzésére szolgál-
tak, de az még vita tárgya, vajon ez a nyelv a keleti csol 

Bonampak falfestmény 
– részlet (Kr. u. 805)

Morfogrammák Usij – ’keselyű’

A maja írás
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lom Francisco Pizarro (1475 körül – 1541) általi megdön-
tése (1532) után írtak szorgos spanyol misszionáriusok és 
tisztviselők, katonák és kalandorok, sőt néha mesztic vagy 
őslakos szerzők is – utóbbiak némelyike nem is spanyo-
lul, hanem az Inka Birodalom „általános nyelvén”, a ma 
is sokak által anyanyelvként beszélt kecsuán (el Quechua 
imperial, la lengua general).

Bár a számos idevágó forrás közül legismertebb Gar-
cilaso de la Vega, „az Inka” (1539–1616) műve, a magyarul 
is részlegesen olvasható Commentarios reales, que tratan 
del origen de los Yncas (1609; magyarul Három krónika, 
Budapest: 1964); mégsem Garcilaso a legmegbízhatóbb 
adatközlőnk, mivel tagadja bárminemű emberáldozat 
meglétét az inka időkben. A gyermekáldozat okát és 
módját inkább érthetjük meg az ugyancsak őslakos Felipe 
Guaman Poma de Ayala (1535 körül – 1615 körül) gazda-

„A spanyolok az Úr 1534. esz-
tendejének októberében vo-
nultak be Cuzco városába, az inkák 
nagy birodalmának fővárosába, ahol az 
udvartartásuk volt, és a Nap fényes temploma 
s annak nagyszerűségei” – így kezdi Cuzco városának le-
írását Pedro Cieza de León (1522–1554) Perui krónikája 
(Crónica del Perú, 1550 körül). Cuzco – különösen a neve-
zetes Naptemplom és más templomok révén – az inka 
birodalmi vallás középpontja volt, s főtere, az Haucaypata 
tér valaha sokszor láthatta gyermekáldozat bemutatá-
sát is. Habár korabeli írásos beszámolók egyáltalán nem 
állnak rendelkezésünkre az Inka Birodalomban gyakorolt 
gyermekáldozatról, minden írásnál beszédesebbek ama 
régészeti leletek – többnyire gyermekek maradványai és 
azok kísérőleletei –, melyeket az úgynevezett „magas-
hegységi régészet” (arqueología de alta montaña) tárt 
fel a  mai Peru és Bolívia területén az Andok hegység 
különböző pontjain – közöttük a  6739 méter magas 
Llullaillaco csúcsa alatt is. A régészet eredményeit pedig 
kiegészítik olyan beszámolók, melyeket az Inka Biroda-
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Intit, az inka Napistent ábrázoló 
maszk Peruból (MET©2021)
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gon illusztrált kéziratából, az El primer nueva coronica i buen 
gobiernóból (Az első új krónika és jó kormányzat, 1612–1615); 
esetleg a bálványimádás ellen fellépő általános felügye-
lő, Rodrigo Hernández Príncipe Mitología andina (Andoki 
mitológia, 1622) címen kiadott jegyzőkönyvéből, valamint 
a szintén visitador general, „általános felügyelői” címmel 
bíró Cristóbal de Molina (1529–1585) kéziratából, a Relaci-
ón de las fábulas y ritos de los Incasból (Beszámoló az inkák 
meséiről és rítusairól, 1574–1575).

Bár e szerzők egyike sem láthatott gyermekáldozatot 
a saját szemével – mindnyájan az Inka Birodalom bukása 
után születtek vagy kerültek Peruba –, mégis mind érint-
keztek még olyanokkal, akik első vagy másodkézből be 
tudtak számolni e vallási gyakorlatról. Guaman Pomának 
sok száz naiv stílusú, fekete-fehér szabadkézi rajzot és ke-
vert spanyol–kecsua nyelvű magyarázatot köszönhetünk 
a Pizarro előtti andoki kultúráról, vallási hiedelemvilágról, 
így egyebek mellett a gyermekáldozatról is; a gyermekál-
dozati színhelyeket feltáró Hernández Príncipétől pedig 
tudjuk, hogy a feláldozott és kis méretű föld alatti üre-
gekbe elhelyezett gyermekeket túlvilági közvetítőként 
használta a helyi közösség, melynek képviselője, a falusi 
vallási specialista – más néven „varázsló” (hechizero) – 
rendszeresen felkereste a feláldozottakat tanács vagy jós-
lat kérése céljából; végül Cristóbal de Molinától származik 
a gyermekáldozat központi, birodalmi megszervezésének 
szinte tudományos pontosságú leírása.

Gyermekáldozat az Inka Birodalomban

Cuzco első ábrázolása Pedro Cieza de León könyvéből 
(wikicommon)

Gyermekáldozat felmutatása a hegy üregében elhelyezett 
szellemszobornak (huaca) Guaman Poma kéziratának 
266. oldaláról (Dán Királyi Könyvtár)

Gyermekáldozat az Otorongo nevű, puma alakú hegyi 
szellemnek – a hegycsúcsokról huacaszobrok fi gyelnek
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lom Francisco Pizarro (1475 körül – 1541) általi megdön-
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„A spanyolok az Úr 1534. esz-
tendejének októberében vo-
nultak be Cuzco városába, az inkák 
nagy birodalmának fővárosába, ahol az 
udvartartásuk volt, és a Nap fényes temploma 
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fel a  mai Peru és Bolívia területén az Andok hegység 
különböző pontjain – közöttük a  6739 méter magas 
Llullaillaco csúcsa alatt is. A régészet eredményeit pedig 
kiegészítik olyan beszámolók, melyeket az Inka Biroda-
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mege is. A kicsi gyerekeket továbbá elkísérte 
édesanyjuk, sőt a karon ülőket maguk vitték. 

Az országon keresztül átutazó, áldozatra 
kijelölt gyermekek előtt a nép a földre 
vetette magát. Az áldozatbemutatás 
előtt a (gyakran magashegységi) hely-

színen a gyermekeknek először enni 
és inni adtak, majd – régészeti és 

orvostudományi bizonyítékok 

E szerint elsőként a négy 
országrész legfőbb huacái-
nak – természetfeletti erejű 
szellemek ember alakú szob-
rainak – mutattak be helyben, 
azaz a cuzcói főtéren áldozatot, 
melynek során a kiválasztott gyer-
mekeket először (talán kegyelmi ak-
tusként) megfojtották, majd aranyból 
és/vagy ezüstből készült állat- és ember-
szobrocskák társaságában eltemették. Az 
inka, a nagykirály ezután meghatározta, 
hogy a Cuzcóba a birodalom különbö-
ző részeiből felküldött többi áldozatot 
melyik istenségnek (szellemnek) a biro-
dalom mely szent helyén kell bemutatni. 
A cuzcói nép kikísérte a különböző helyek 
számára kijelölt áldozatokat a város hatá-
ráig, ahol a legközelebbi tartomány kép-
viselői átvették azokat tőlük. A gyerme-
keket a végső áldozati színhelyre vezető, 
gyakran igen hosszú útjukon elkísérte az 
áldozatként levágandó lámák nagy tö-

Cuzco belvárosa ma, a nevezetes katedrálissal (Catedral 
Basílica de la Virgen de la Asunción, 16. század – fotó: 
Martin Dubreuil)

Mumifi kálódott inka gyermekál-
dozat (wikicommon)

A Llullaillaco 
kelet felől (fotó: 
Dick Culbert)
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rendű istenségként működött. Ugyanezen forrásunk 
szerint a  gyermekáldozatot bemutathatták politikai 
szövetségkötés megpecsételésére is.

Ezt az áldozatot ma már természetesen nem tudjuk 
nem kegyetlennek látni. Fel kell azonban tennünk, hogy 

a rítus alapjául egyfajta archaikus racionalitás, a lét 
kozmikus összefüggésrendszerének felismeré-

se szolgált. Mexikói vallástörténeti analógia 
alapján feltételezhető, hogy az áldozatot 
meghozó szülő – legalábbis morális tuda-
ta egyik részével – úgy gondolta, hogy 
gyermeke az áldozatbemutatás során 
életben marad, és így kerül a Napisten-
hez vagy a megtisztelni kívánt másik 
természetfeletti hatalomhoz. Bizonyo-
sak lehetünk benne, hogy ha nem így 
gondolták volna, akkor nem mutatták 
volna be az áldozatot. Valláselméleti te-

kintetben azonban e racionalizáló ma-
gyarázat ellenére mégis önkéntelenül 

azt gondoljuk, hogy nagyobb az az ál-
dozat, amit valaki önmaga, és nem egy 
másik személy feláldozásával hoz meg.

A keresztény önfeláldozás fogal-
mával, evangéliumi útmutatásával 
való vallástudományi összevetés so-

rán azonban nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Krisztus keresztáldozata az Atya 
szempontjából nézve szintén gyermekál-
dozat. Az Ószövetség is tud a gyermekál-
dozat gyakorlatáról, amelyet elítélt (Bírák 
11, 31; 1Móz 22, 2; 2 Kir 3, 27; Jer 19, 5). Így 
Mikeás 6, 7-ben az Úr ironikusan kérdezi 
Izráélt, hogy vajon föláldozza-e elsőszü-
löttjét (bekhōri), hogy ezzel kiengesztelje 
választott népét: „Elsőszülöttemet adjam-é 
vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lel-

kemnek bűnéért?!” De az Újszövetség sze-
rint végül is éppen ez lesz az, amit az Atya 

majd Krisztus révén tesz. Ezért a gyermek-
áldozat elfogadhatatlannak tűnő praxisa 
legalábbis nem értelmezhetetlen: a múlt-
ban a világ számos pontján létezett olyan 

gondolatvilág, amely ezt a gyakorlatot szentesítette.
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szerint – kokalevéllel és szeszes itallal elkábították vagy 
elaltatták, majd álmukban ceremoniálisan megfojtották 
őket. A magashegyi körülményeknek köszönhetően mu-
mifi kálódott, épen megőrződött áldozatok arca így gyak-
ran nem mutatja a szenvedés jeleit.

De nemcsak Guaman Poma, Hernández Príncipe 
vagy Molina, hanem a perui írásos vallástörténe-
ti források túlnyomó többsége is tanúságot 
tesz a gyermekáldozatról az inka birodal-
mi (és helyi) vallásban. Ez az áldozat e 
források szerint sok szállal kapcsolódott 
mindenekelőtt Inti, azaz a Napisten kul-
tuszához. E kútfőink egy része szerint 
a gyermekeket az áldozati rítusok során 
élve temették el. Ezért a gyermekáldozat 
elsősorban a Napistennek, másodsorban 
a helyi, alacsonyabb rendű istenségek-
nek (guacas), illetve a hegyi szellemeknek 
(apus) adott életáldozat lehetett, amelyet 
a teljes életáldozat szimbolikusra kicsi-
nyített változata: többfajta véráldozat 
is kísérhetett. A Nap mint időjárási és 
kozmikus főisten, mint a világrend ál-
talános ura a bemutatott élet- és vér-
áldozatért cserébe biztosíthatta a nép 
és a birodalom fi zikai fennmaradását. 
A „Nap táplálása” ily 
módon közvetve 
a nép táplálásának, 
életben maradásá-
nak zálogaként mű-
ködhetett.

A közösség érdekében feláldozott 
gyermek a  népi vallási felfogás szerint 
azonban nem halt meg, hanem a túlvilágon 
élt tovább (adott esetekben ezért is temet-
ték el élve), közelebbről valószínűleg mint 
a Napisten vagy más természetfeletti hatalom 
szolgálója vagy udvaronca. A sírokban elhe-
lyezett étkészletek elsődleges funkciója is az 
lehetett, hogy a túlvilágra érkező új szolgáló 
méltóképpen felszerelve, ajándékok hozója-
ként tudjon megjelenni valamely természeti 
jelenség uránál. Helyi szinten pedig – mint azt Hernández 
Príncipe írja – a feláldozott gyermek egy faluközösséget 
vagy egy tartományt védelmező, annak jólétét biztosító 
túlvilági erőként, tulajdonképpen egyfajta alacsonyabb 

Aranyból készített 
huacaszobrocska 
(MET©2021)
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ték el élve), közelebbről valószínűleg mint 
a Napisten vagy más természetfeletti hatalom 
szolgálója vagy udvaronca. A sírokban elhe-
lyezett étkészletek elsődleges funkciója is az 
lehetett, hogy a túlvilágra érkező új szolgáló 
méltóképpen felszerelve, ajándékok hozója-
ként tudjon megjelenni valamely természeti 
jelenség uránál. Helyi szinten pedig – mint azt Hernández 
Príncipe írja – a feláldozott gyermek egy faluközösséget 
vagy egy tartományt védelmező, annak jólétét biztosító 
túlvilági erőként, tulajdonképpen egyfajta alacsonyabb 

Aranyból készített 
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Valószínűleg Kolumbusz Kristóf és kísére-
te voltak az első európaiak, akik kakaóval 
találkoztak 1502-ben az Újvilágban, a mai 

Honduras partjainál. E negyedik, s egyben utolsó, 
igen viszontagságos útján Kolumbuszt az akkor 
13 éves törvénytelen fi a, Fernando is elkísérte, 
aki sok évvel később megírta apja életének és 
utazásainak részletes történetét. A halála után 
kiadott műben számolt be arról, hogy útjuk 
során olyan bennszülött kereskedelmi hajóval is 
találkoztak, mely sok más áru mellett „mandulát” 
is szállított. A spanyolok ekkor tehát még nem 
tulajdonítottak nagy jelentőséget a valóban a 
mandulára emlékeztető magoknak.

Kontextus

 Jancsó Katalin

Fernando Colombo könyvének címlapja
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műves népeinek életében jelen volt 
a kakaó, használata széleskörűen el-
terjedt már e korai időktől fogva. A 
kutatók azt korábban is tudták, hogy 
a kakaónak fontos szerepe volt a 
Kolumbusz előtti mezoamerikai né-
pek életében, azonban az amazóniai 
jelenlétéről ez idáig roppant kevés 
információ állt rendelkezésünkre. A 
kakaó magjai észak felé minden való-
színűség szerint részben a természet, 
részben pedig maga az ember segít-
ségével jutottak el a csendes-óceáni 
partvidék mentén, esetleg az Ama-
zonason és az Orinoco folyón át Kö-
zép-Amerika felé.

A kakaó közép-amerikai felhasz-
nálásáról már sokkal szélesebb is-
meretanyaggal rendelkezünk, nem 
csupán a különböző régészeti leletek 
révén, de a kerámiákon és falakon 
megjelenő festményeknek, valamint 
az európaiak érkezését megelőzően 
és azt követően megszülető krónikák-
nak is köszönhetően. A már említett 
olmékok voltak minden valószínűség 
szerint az első olyan mezoamerikai 
népcsoport, akik Kr. e. 1500 körül val-
lási szertartásokon kakaóból készült 
itallal mutattak be áldozatokat a Me-
xikói-öböl vidékén. Erre engednek 
következtetni a cserépedényeikben 
talált teobrominmaradványok. Ilyen 
maradványok ismertek a Honduras 
területén feltárt edények faláról is. 

melyekben a kakaó keményítőszem-
cséit és DNS-ét, illetve elszenesedett 
növényi maradványokban teobromin 
(a kakaó fő alkaolidja) jelenlétét mu-
tatták ki. A leletekre hulladékgödrök-
ben, illetve sírokban bukkantak. A 
mindennapi hulladékok között talált 
maradványok arra utalnak, hogy a 
kakaó fogyasztása igen elterjedt volt, 
noha egyelőre a kutatók nem tudják, 
hogy erjesztett ital formájában vagy 
megpörkölt kakaóbabból készült ital-
ként fogyasztották-e. A kakaóbabot 
körülvevő édes gyümölcshús és az 
abból erjesztett innivaló fogyasztása 
ugyanis ma is elterjedt az amazóniai 
térségben, ugyanakkor az elszenese-
dett maradványokból arra is követ-
keztetni lehet, hogy már akár ebben 
a régióban és meglehetősen korán 
ismerték a pörkölt, őrölt kakaóbab-
ból készült csokoládéitalt is. A sírok-
ban fellelt kerámia- és kőedényekben 
olyan kakaóból és kukoricából készült 
italok maradványait találták meg, me-
lyek a halottakat kísérték egy másik 
világba vezető úton. Az őrlőköveken 
talált kakaómaradványok ráadásul 
a kutatók szerint azt is bizonyítják, 
hogy a kakaó kérgét és megszárított 
leveleit orvosi célokra is használhat-
ták már ekkoriban.

E leletek tehát arra engednek 
következtetni, hogy a mai Ecuador, 
Észak-Peru, Kolumbia és Brazília föld-

Évszázadokon át úgy gondolták, a 
kakaóbab őshazája a közép-amerikai 
régió, azonban a kakaófa genetikai 
származási vonala jóval délebbre, a Fel-
ső-Amazonas vidékére, a mai Ecuador, 
Kolumbia és Peru határvidékére ve-
zethető vissza. Ráadásul nemrégiben 
olyan régészeti leletekre bukkantak itt, 
melyek a kakaó igen korai fogyasztását 
is bizonyítják e területen. E leletek ko-
rát 5300 évesre becsülik, így mintegy 
1500 évvel megelőzik az eddig ismert 
legrégebbi, az olmék kultúrához köt-
hető mezoamerikai emlékeket.

Az Ecuador és Peru határvidékén, 
a nyugat-amazóniai régióban találha-
tó úgynevezett Mayo Chinchipe-Ma-
rañón-kultúrához tartozó Santa Ana-
La Florida régészeti lelőhelyén akadtak 
olyan cserépedényekre és őrlőkövekre, 

Chocolhaa – az ősi Mexikó szent itala

A kakaófa friss termése Pörkölt kakaóbab

Hernán Cortés fi atalkori portréja

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

48 49



Valószínűleg Kolumbusz Kristóf és kísére-
te voltak az első európaiak, akik kakaóval 
találkoztak 1502-ben az Újvilágban, a mai 

Honduras partjainál. E negyedik, s egyben utolsó, 
igen viszontagságos útján Kolumbuszt az akkor 
13 éves törvénytelen fi a, Fernando is elkísérte, 
aki sok évvel később megírta apja életének és 
utazásainak részletes történetét. A halála után 
kiadott műben számolt be arról, hogy útjuk 
során olyan bennszülött kereskedelmi hajóval is 
találkoztak, mely sok más áru mellett „mandulát” 
is szállított. A spanyolok ekkor tehát még nem 
tulajdonítottak nagy jelentőséget a valóban a 
mandulára emlékeztető magoknak.

Kontextus

 Jancsó Katalin

Fernando Colombo könyvének címlapja

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

műves népeinek életében jelen volt 
a kakaó, használata széleskörűen el-
terjedt már e korai időktől fogva. A 
kutatók azt korábban is tudták, hogy 
a kakaónak fontos szerepe volt a 
Kolumbusz előtti mezoamerikai né-
pek életében, azonban az amazóniai 
jelenlétéről ez idáig roppant kevés 
információ állt rendelkezésünkre. A 
kakaó magjai észak felé minden való-
színűség szerint részben a természet, 
részben pedig maga az ember segít-
ségével jutottak el a csendes-óceáni 
partvidék mentén, esetleg az Ama-
zonason és az Orinoco folyón át Kö-
zép-Amerika felé.

A kakaó közép-amerikai felhasz-
nálásáról már sokkal szélesebb is-
meretanyaggal rendelkezünk, nem 
csupán a különböző régészeti leletek 
révén, de a kerámiákon és falakon 
megjelenő festményeknek, valamint 
az európaiak érkezését megelőzően 
és azt követően megszülető krónikák-
nak is köszönhetően. A már említett 
olmékok voltak minden valószínűség 
szerint az első olyan mezoamerikai 
népcsoport, akik Kr. e. 1500 körül val-
lási szertartásokon kakaóból készült 
itallal mutattak be áldozatokat a Me-
xikói-öböl vidékén. Erre engednek 
következtetni a cserépedényeikben 
talált teobrominmaradványok. Ilyen 
maradványok ismertek a Honduras 
területén feltárt edények faláról is. 

melyekben a kakaó keményítőszem-
cséit és DNS-ét, illetve elszenesedett 
növényi maradványokban teobromin 
(a kakaó fő alkaolidja) jelenlétét mu-
tatták ki. A leletekre hulladékgödrök-
ben, illetve sírokban bukkantak. A 
mindennapi hulladékok között talált 
maradványok arra utalnak, hogy a 
kakaó fogyasztása igen elterjedt volt, 
noha egyelőre a kutatók nem tudják, 
hogy erjesztett ital formájában vagy 
megpörkölt kakaóbabból készült ital-
ként fogyasztották-e. A kakaóbabot 
körülvevő édes gyümölcshús és az 
abból erjesztett innivaló fogyasztása 
ugyanis ma is elterjedt az amazóniai 
térségben, ugyanakkor az elszenese-
dett maradványokból arra is követ-
keztetni lehet, hogy már akár ebben 
a régióban és meglehetősen korán 
ismerték a pörkölt, őrölt kakaóbab-
ból készült csokoládéitalt is. A sírok-
ban fellelt kerámia- és kőedényekben 
olyan kakaóból és kukoricából készült 
italok maradványait találták meg, me-
lyek a halottakat kísérték egy másik 
világba vezető úton. Az őrlőköveken 
talált kakaómaradványok ráadásul 
a kutatók szerint azt is bizonyítják, 
hogy a kakaó kérgét és megszárított 
leveleit orvosi célokra is használhat-
ták már ekkoriban.

E leletek tehát arra engednek 
következtetni, hogy a mai Ecuador, 
Észak-Peru, Kolumbia és Brazília föld-

Évszázadokon át úgy gondolták, a 
kakaóbab őshazája a közép-amerikai 
régió, azonban a kakaófa genetikai 
származási vonala jóval délebbre, a Fel-
ső-Amazonas vidékére, a mai Ecuador, 
Kolumbia és Peru határvidékére ve-
zethető vissza. Ráadásul nemrégiben 
olyan régészeti leletekre bukkantak itt, 
melyek a kakaó igen korai fogyasztását 
is bizonyítják e területen. E leletek ko-
rát 5300 évesre becsülik, így mintegy 
1500 évvel megelőzik az eddig ismert 
legrégebbi, az olmék kultúrához köt-
hető mezoamerikai emlékeket.

Az Ecuador és Peru határvidékén, 
a nyugat-amazóniai régióban találha-
tó úgynevezett Mayo Chinchipe-Ma-
rañón-kultúrához tartozó Santa Ana-
La Florida régészeti lelőhelyén akadtak 
olyan cserépedényekre és őrlőkövekre, 

Chocolhaa – az ősi Mexikó szent itala

A kakaófa friss termése Pörkölt kakaóbab

Hernán Cortés fi atalkori portréja

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

48 49



különböző fűszerekkel ízesíthettek, 
például csilivel, vaníliával, magnóliá-
val. Az ital a halottakat is elkísérte: a 
maja sírokban számtalan kakaószár-
mazékokat tartalmazó cserépedényt 
találtak a régészek. Mindemellett 
számos mexikói és guatemalai maja 
régészeti lelőhelyen találtak igen jó 
állapotban fennmaradt agyagból 
készített kakaóbab szobrocskákat. 
Ezek valószínűleg a különböző rítu-
sok során helyettesíthették az igazi 
kakaóbabot, de akár „pénzként” is 
szolgálhattak, ugyanis a kakaóbab 
a maja időkben már fi zetőeszközzé 
vált a kereskedelemben. Használatát 
az aztékok is átvették, sőt, az azté-
kok által meghódított népek akár az 
adójukat is fi zethették kakaóbabban, 
de a rabszolgakereskedelem során 
is használták. A spanyol hódítók át-
váltási táblákat is készítettek, hogy 
kiszámolhassák, mekkora értéke volt 
a pénzként használt kakaóbabnak. A 
kakaó a mezoamerikai mitológiában 
is megjelent. A maják szerint legfőbb 
istenük, Kukulkán, azaz a szél istene, 
míg az aztékok esetében szintén az 
egyik legfőbb isten, Quetzalcóatl, 
azaz a Tollaskígyó ajándékozta az 
embereknek a kakaót, amit az istenek 
eledeleként tartottak számon.

Az aztékok valószínűleg a maják-
tól tanulták el a náluk xocolatlnak ne-
vezett szent ital készítésének módját, 

A maja társadalom magasabb 
osztályainak körében kiemelt szere-
pet játszott a kakaóbab és a belőle 
készült ital. A vért szimbolizáló szent 
folyadék nemcsak a vallási szertartá-
sok és a férfi vá válás beavatási rítusai-
nak kelléke volt, de használták a maja 
kalendáriumot lezáró ünnepeken, il-
letve a házassági szertartások során 
is. A természeti elemekhez, az esőhöz, 
a földhöz és termékenységhez kap-
csolódó isteneikkel való kommuni-
kációjukban is használták a kakaót: 
a belőle készült főzetet elfogyasz-
tották, de meglocsolták vele a földet 
is. Kulturális antropológiai kutatások 
szerint a mai Mexikó legdélebbi álla-
mában, Chiapasban még az 1980-as 
években is mutattak be áldozatokat 
különböző természeti istenségeknek 
csokoládéitallal.

A maják édesítőszert nemigen 
használtak – esetleg vadmézet –, 
így alapvetően egy igen keserű ital-
ként fogyasztották a chocolhaat, 
azaz a csokoládét, amelyet viszont 

Mivel azonban a teobromin megta-
lálható mind a kakaóbabban, mind a 
szemeket körülvevő édes gyümölcs-
húsban, nem egyértelmű, hogy a 
gyümölcshús erjesztésével, avagy a 
pörkölt kakaóbabból készítették-e 
ekkoriban az italt. A különböző kor-
szakokból származó cserépedények 
formája ugyanakkor segíthet rekonst-
ruálni a csokoládéital készítésének 
fejlődését is.

Így a Hondurasban található, 
Puerto Escondido leletanyagában 
például a Kr. e. 1100 körüli időszak-
ból származó edények nyaka kes-
keny, hosszúkás, mely nem alkalmas 
a főzött csokoládé habosítására, tehát 
valószínűleg ekkor még a gyümölcs-
húsból erjesztették az italt. A habo-
sításhoz szélesebb edényekre volt 
szükség: a főzött csokoládét a későb-
biekben az egyik edényből a másikba 
öntve készíthették. Az ugyanerről a 
lelőhelyről származó 2–300 évvel fi a-
talabb cserépedények már jóval szé-
lesebb nyakkal készültek, amelyek így 
már alkalmasak voltak e másik eljárás 
alkalmazására. A későbbi maja kultúra 
kerámiáin és a maják festményein 
már a csokoládékészítés e módját 
lehet felfedezni. Sőt, az úgynevezett 
Madridi maja kódexben is olvasni le-
het a csokoládékészítés és -fogyasz-
tás szokásáról!

A Mayo Chinchipe-Marañón-kultúra
emberi arcokkal díszített edénye

Az úgynevezett Madridi 
kódex a ránk maradt négy 

maja kódex egyike. Egy 7,6 
méter hosszú (összesen 112 

lapból álló) mindkét oldalán szö-
veggel és képekkel ellátott 14–15. 

századi dokumentum, mely történeti 
események mellett vallással, gazda-

sággal, orvostudománnyal 
stb. is foglalko-

zik.
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val kakaóbabot, bár fennmaradt a ha-
jója szállítmányi listája, és ezen nem 
szerepelt. Írott dokumentumban csak 
pár évvel később, egy Fülöp herceg-
hez érkező maja delegáció ajándéklis-
táján tűnik fel először a növény. Más 
források szerint egy, a hódításokban 
résztvevő cisztercita szerzetes küldött 
haza először kakaóbabot elkészítési 
módjának leírásával, és e szerzetes-
rend tagjai kezdték megismertetni 
az italt a spanyol kolostorokban. Az 
első hivatalos kakaóbab-szállítmány 
csak 1585-ben érkezett Sevillába. Ek-
koriban az italt mint gyógyító főzetet 
használták. Népszerűsége akkor kez-
dett igazán nőni, amikor a spanyolok 
rájöttek, hogy cukorral és vaníliával, 
illetve fahéjjal vagy ánizzsal ízesítve 
igen finom innivaló készíthető be-
lőle. A 17. században a csokoládéital 
fogyasztása a felsőbb társadalmi osz-
tályok és királyi udvarok kivételes szo-
kásává vált előbb Spanyolországban, 
majd Itáliában, Franciaországban s vé-
gül Európa többi országában is. Ezzel 
világhódító útra indult, s manapság 
a legnépszerűbb édességek egyike, 
nem csak ital, de táblás, bonbon, s 
millió más formában.

C C C

melyhez a kakaóbabokon kívül kuko-
ricaszemeket is őröltek. Ehhez adták 
azután a vizet, és az elegyet habosra 
keverték, amit a társadalom maga-
sabb osztályainak tagjai fogyaszthat-
tak el. A maják valószínűleg hidegen 
készítették, és csak az aztékok tértek 
át arra, hogy forrón szolgálják fel az 
italt. Az aztékok csokoládéivási szoká-
sairól, illetve az ital készítési módjáról 
az 1519-ben Mexikóba érkező konk-
visztádor, Hernán Cortés is beszámolt 
I. (V.) Károlynak 1520-ban. Levelében 
arról írt, hogy az azték uralkodó, II. 
Moctezuma napi ötven csészével is 
elfogyasztott az italból, mely Cortés 
szerint túl keserű volt, azonban ellen-
állóvá tette az indiánokat, és enyhí-
tette fáradtságukat is. Az Új-Spanyol-
ország meghódításának történetét 
leíró Bernal Díaz del Castillo króniká-
ja szerint naponta több mint kétezer 
adag csokoládéitalt készítettek az 
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azték katonák számára. A spanyolok 
később – feltehetően azték befolyás-
nak köszönhetően – orvosi hatásokat 
is tulajdonítottak a növény különböző 
részeinek (hasmenés elleni, illetve 
gyomorbajokra hasznos szerként ír-
ták le), és elterjedt az a nézet is, mi-
szerint afrodiziákumként is hatásos.

Ellentmondóak ugyanakkor a 
forrásaink azzal kapcsolatban, hogy 
pontosan mikor is jutott el a kakaó 
Spanyolországba. Lehet, hogy Cortés 
már 1528-as hazatérésekor vitt magá-

Csokoládé fogyasztása a Madridi kódex egyik lapján

II. Moctezuma 17. századi ábrázolása
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a maja időkben már fi zetőeszközzé 
vált a kereskedelemben. Használatát 
az aztékok is átvették, sőt, az azté-
kok által meghódított népek akár az 
adójukat is fi zethették kakaóbabban, 
de a rabszolgakereskedelem során 
is használták. A spanyol hódítók át-
váltási táblákat is készítettek, hogy 
kiszámolhassák, mekkora értéke volt 
a pénzként használt kakaóbabnak. A 
kakaó a mezoamerikai mitológiában 
is megjelent. A maják szerint legfőbb 
istenük, Kukulkán, azaz a szél istene, 
míg az aztékok esetében szintén az 
egyik legfőbb isten, Quetzalcóatl, 
azaz a Tollaskígyó ajándékozta az 
embereknek a kakaót, amit az istenek 
eledeleként tartottak számon.

Az aztékok valószínűleg a maják-
tól tanulták el a náluk xocolatlnak ne-
vezett szent ital készítésének módját, 

A maja társadalom magasabb 
osztályainak körében kiemelt szere-
pet játszott a kakaóbab és a belőle 
készült ital. A vért szimbolizáló szent 
folyadék nemcsak a vallási szertartá-
sok és a férfi vá válás beavatási rítusai-
nak kelléke volt, de használták a maja 
kalendáriumot lezáró ünnepeken, il-
letve a házassági szertartások során 
is. A természeti elemekhez, az esőhöz, 
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a belőle készült főzetet elfogyasz-
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is. Kulturális antropológiai kutatások 
szerint a mai Mexikó legdélebbi álla-
mában, Chiapasban még az 1980-as 
években is mutattak be áldozatokat 
különböző természeti istenségeknek 
csokoládéitallal.

A maják édesítőszert nemigen 
használtak – esetleg vadmézet –, 
így alapvetően egy igen keserű ital-
ként fogyasztották a chocolhaat, 
azaz a csokoládét, amelyet viszont 

Mivel azonban a teobromin megta-
lálható mind a kakaóbabban, mind a 
szemeket körülvevő édes gyümölcs-
húsban, nem egyértelmű, hogy a 
gyümölcshús erjesztésével, avagy a 
pörkölt kakaóbabból készítették-e 
ekkoriban az italt. A különböző kor-
szakokból származó cserépedények 
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Így a Hondurasban található, 
Puerto Escondido leletanyagában 
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kerámiáin és a maják festményein 
már a csokoládékészítés e módját 
lehet felfedezni. Sőt, az úgynevezett 
Madridi maja kódexben is olvasni le-
het a csokoládékészítés és -fogyasz-
tás szokásáról!

A Mayo Chinchipe-Marañón-kultúra
emberi arcokkal díszített edénye

Az úgynevezett Madridi 
kódex a ránk maradt négy 

maja kódex egyike. Egy 7,6 
méter hosszú (összesen 112 

lapból álló) mindkét oldalán szö-
veggel és képekkel ellátott 14–15. 

századi dokumentum, mely történeti 
események mellett vallással, gazda-

sággal, orvostudománnyal 
stb. is foglalko-

zik.

Chocolhaa – az ősi Mexikó szent itala

Széles szájú, kiöntőcsöves edény Hondurasból
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val kakaóbabot, bár fennmaradt a ha-
jója szállítmányi listája, és ezen nem 
szerepelt. Írott dokumentumban csak 
pár évvel később, egy Fülöp herceg-
hez érkező maja delegáció ajándéklis-
táján tűnik fel először a növény. Más 
források szerint egy, a hódításokban 
résztvevő cisztercita szerzetes küldött 
haza először kakaóbabot elkészítési 
módjának leírásával, és e szerzetes-
rend tagjai kezdték megismertetni 
az italt a spanyol kolostorokban. Az 
első hivatalos kakaóbab-szállítmány 
csak 1585-ben érkezett Sevillába. Ek-
koriban az italt mint gyógyító főzetet 
használták. Népszerűsége akkor kez-
dett igazán nőni, amikor a spanyolok 
rájöttek, hogy cukorral és vaníliával, 
illetve fahéjjal vagy ánizzsal ízesítve 
igen finom innivaló készíthető be-
lőle. A 17. században a csokoládéital 
fogyasztása a felsőbb társadalmi osz-
tályok és királyi udvarok kivételes szo-
kásává vált előbb Spanyolországban, 
majd Itáliában, Franciaországban s vé-
gül Európa többi országában is. Ezzel 
világhódító útra indult, s manapság 
a legnépszerűbb édességek egyike, 
nem csak ital, de táblás, bonbon, s 
millió más formában.

C C C

melyhez a kakaóbabokon kívül kuko-
ricaszemeket is őröltek. Ehhez adták 
azután a vizet, és az elegyet habosra 
keverték, amit a társadalom maga-
sabb osztályainak tagjai fogyaszthat-
tak el. A maják valószínűleg hidegen 
készítették, és csak az aztékok tértek 
át arra, hogy forrón szolgálják fel az 
italt. Az aztékok csokoládéivási szoká-
sairól, illetve az ital készítési módjáról 
az 1519-ben Mexikóba érkező konk-
visztádor, Hernán Cortés is beszámolt 
I. (V.) Károlynak 1520-ban. Levelében 
arról írt, hogy az azték uralkodó, II. 
Moctezuma napi ötven csészével is 
elfogyasztott az italból, mely Cortés 
szerint túl keserű volt, azonban ellen-
állóvá tette az indiánokat, és enyhí-
tette fáradtságukat is. Az Új-Spanyol-
ország meghódításának történetét 
leíró Bernal Díaz del Castillo króniká-
ja szerint naponta több mint kétezer 
adag csokoládéitalt készítettek az 

Chocolhaa – az ősi Mexikó szent itala

azték katonák számára. A spanyolok 
később – feltehetően azték befolyás-
nak köszönhetően – orvosi hatásokat 
is tulajdonítottak a növény különböző 
részeinek (hasmenés elleni, illetve 
gyomorbajokra hasznos szerként ír-
ták le), és elterjedt az a nézet is, mi-
szerint afrodiziákumként is hatásos.

Ellentmondóak ugyanakkor a 
forrásaink azzal kapcsolatban, hogy 
pontosan mikor is jutott el a kakaó 
Spanyolországba. Lehet, hogy Cortés 
már 1528-as hazatérésekor vitt magá-

Csokoládé fogyasztása a Madridi kódex egyik lapján

II. Moctezuma 17. századi ábrázolása
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két-három óra gyaloglással tudtak csak eljutni a legköze-
lebbi kisvárosba a piacra, a vasárnapi misére vagy a járási 
elöljárókhoz. A katolikus egyház befolyása is mérsékelt 
maradt a vidéken, a járásközpontban élő plébános csak 
évente két-három alkalommal, többnyire a nagyobb ün-
nepekre tudott személyesen ellátogatni a faluba.

Főként ennek köszönhető, hogy a helyiek kultúrája 
és életmódja számos olyan vonást megőrzött, amely-
nek a gyökereit a spanyol hódítás előtti időszakban kell 
keresnünk. Megőrizték például korábbi, az aztékok által 
is beszélt nahuatl nyelvüket. Ugyanazzal a fáradságos 

Éppen 500 éve annak, hogy a Hernán Cor-
tés vezetésével érkezett spanyol hódítók 
elfoglalták Mezoamerika utolsó nagy ci-

vilizációjának központját, az aztékok fővárosát, 
Tenochtitlant. A hódítók által behozott 
betegségektől szenvedő, lélekszámukban 
erősen megfogyatkozott indián közösségek 
előbb a spanyol gyarmati rendszer, majd a 19. 
századtól a mexikói állam részeivé váltak. So-
kan közülük az idők során fokozatosan elve-
szítették a hódítás előtti kultúrájukat, mások 
viszont – ha megváltozott formában is – máig 
őrzik hagyományaikat.

Kontextus

Katolikus szentek 
és esőistenek 

Vallás egy mexikói 

indián faluban 500 évvel 

a spanyol hódítás után

Szeljak György

Az elmúlt fél évezred nem telt el nyomtalanul annak 
az 1200 fős mexikói nahua indián falunak, Pachiquitlának 
az életében sem, ahol az ezredforduló környékén, 1996 és 
2002 között többéves kulturális antropológiai terepmun-
kát végeztem. A Huasteca régióban, a Sierra Madre Ori-
ental nehezen járható hegyei között megbújó település 
részleges elszigeteltsége egészen a 20. század utolsó év-
tizedéig megmaradt. A városközpontoktól távol kevésbé 
hatottak rájuk a mexikói állam modernizáló törekvései, és 
a migráció mértéke is alacsony volt. Még az ezredfordulón 
is csupán a hegyeken átívelő szűk ösvényeken keresztül, 

Hernán Cortés emberei élén
bevonul Tenochtitlanba
(Augusto Ferrer Dalmau festménye)
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pedig egy olyan világkép 
húzódik meg, amelyben jól 
megférnek egymás mellett 
a prehispán eredetű termé-
szetfeletti lények és a kato-
likus vallás alakjai.

Egy olyan önellátó föld-
műves közösségről van szó, 
ahol a mindennapi megél-
hetés a  megtermelt éle-
lemnövényektől függ. Egy 
Mexikói-öböl felől augusz-
tusban érkező hurrikán fél 
óra alatt elpusztíthatja 
az esős évszak egész kuko-
ricatermését. Ha az év fo-
lyamán nem esik elég eső, 
a  családokra ugyancsak 
ínséges, betegségekkel teli 

időszakok várnak, különösen, ha az ivóvizet adó források is 
elapadnak. Ezért a legtöbb rítus az éves földművelési kör 
fontos eseményeihez kötődik, amikor ugyanúgy segítsé-
gül kell hívni Istent (Totiotzi), Jézus Krisztust, a Guadalupei 
Szűzanyát (a keresztény térítés hatására az azték termé-
kenységi istennő, Tonantzin [’Mi Anyácskánk’] alakja és 
kultusza összekapcsolódott a Guadalupei Szűzanyáéval), 
a katolikus szenteket, csakúgy, mint a Földanyát és Föld-
apát, az esőisteneket, a tűz, a hegyek, a források, a folyók 
és az egyéb természeti helyek, így például a prehispán 
régészeti romok őrzőlelkeit is. A helyiek elképzelése sze-

módszerrel, azaz irtásos-égetéses földműveléssel, ásó-
bot segítségével termesztették legfontosabb élelemnö-
vényeiket, a kukoricát, a babot és a csiliparikát a meredek 
hegyoldalakon, csakúgy, mint a prehispán időszakban. 
Végül az ezredfordulóig számos olyan vallási elképzelésük 
fennmaradt, amely a kereszténységgel keveredve megha-
tározta az ott élők világképét.

Bernardino de Sahagún ferences rendi szerzetes 16. 
századi monumentális néprajzi leírását (Historia general 
de las cosas de Nueva España) olvasva gyakran bukkan-
tam rá olyan általa feljegyzett képzetekre, rítusokra, 
szimbólumokra, amelyeknek egy-egy változatát – ha 
esetleg már megváltozott környezetben és jelentéssel 
is – de személyesen is megfigyelhettem 500 évvel ké-
sőbb az említett faluban.

A kutatók a Huastaca régió területén élő nahua indi-
ánok vallási rendszerét gyakran írják le olyan értelmező 
fogalmakkal, mint a szinkretista vallás, keresztényiesített 
nahua vallás vagy épp nahua kereszténység. Ha azonban 
valaki Pachiquitlában kérdezi meg az ott élőktől, hogy ők 
miben hisznek, általában a következő választ kapja: „kato-
likusok vagyunk, de a mi vallásunk a szokás”. Bár tisztában 
vannak azzal, hogy ez eltér a meszticek [a spanyol mestizos 
szóból származó kifejezés az európai fehér és indián szü-
lők közös leszármazottait takarja – a szerk.] és a katolikus 
egyház képviselőinek az elképzeléseitől, ők maguk ezt 
a katolicizmus egy sajátos, számukra leginkább megfele-
lő és hatékony formájának gondolják. Ennek hátterében 

Katolikus szentek és esőistenek

A Sierra Madre Oriental 

Hétköznapi tevékenységek ábrázolása az ún. Mendoza-kódexben
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tűnően nyugtalanul 
viselkednek, esetleg inten-
zív, furcsa álmaik vannak, vagy 
vonzódnak a rituális tárgyakhoz). 
De a legfontosabb jel, hogy akár 
már kamasz- vagy felnőttkorban 
súlyosan megbetegednek. Az ek-
kor átélt látomások során tudatosul 
többnyire bennük, hogy elhivatot-
takká váltak. Minden sámánnak sa-
ját elhivatástörténete van, amely 
elmondja, hogyan kapott Istentől 
engedélyt és tudást a  munkájá-
hoz. E nélkül gyógyítani veszélyes, 
mint ahogy az is betegségekhez 
(pl. epilepszia, mentális zavarok) 
vezethet, ha valaki nem akarja el-
fogadni a neki kijelölt sorsát.

A sámánok leginkább termé-
kenységi és gyógyító rítusokat 
végeznek a faluban. A papok és 
a sámánok közötti „munkameg-
osztás” az alapja a sámánok és 
az orvosok kapcsolatának is.

A helyiek szerint az orvosok 
csak a test betegségeit képesek 
meggyógyítani, a lélek betegsé-
geit, melyek hátterében gyakran 
a  természeti helyek őrzőinek 
vagy a  halottak lelkeinek ártó 
tevékenysége áll, csak a sámán 
képes meggyógyítani.

rint a  katolikus papoknak ezek 
közül „nem mindenkihez van sza-
vuk”, és nem képesek mindenkit 
megfelelő módon megszólítani és 
segítségül hívni. Ezért van szükség 
a falu hagyományos vallási specia-
listáira, a sámánokra, akik elvégzik 
azokat az étel- és italáldozatokat, 
amikkel az őrzőlelkek és az esőis-
tenek támogatása is megszerez-
hető. „Mindenkinek együtt kell 
dolgozni” – mondják a helybéliek. 
A katolikus papnak és falubeli 
képviselőinek, a  katekétáknak 
a szerepe elsősorban a nyilvános 
közösségi ünnepekhez kötődik 
(pl. a húsvét, a falu védőszentjé-
nek ünnepe, a Guadalupei Szűza-
nya ünnepe, a  karácsony), míg 
a sámánok tevékenysége néhány 
kivételtől eltekintve (pl. a halottak napja, a karne-
vál, a falu vezetőinek megválasztása) visszaszorult 
az egyes családok, illetve egyének által rendezett 
rítusok körébe.

Pachiquitlában 1999-ben nyolc sámán dolgo-
zott, mindannyian 50 éven felüli férfi ak voltak, Na-
huatlul tlamatijketl („az a személy, aki tud, aki ismere-
tekkel rendelkezik”), illetve tepajtijketl („az a személy, 
aki gyógyít”) kifejezéssel utaltak rájuk. Már szüle-
tésükkor vagy gyermekkorukban feltűnhetnek 
olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy Isten erre 

a feladatra szánta őket (pl. vasárnap születnek, 
a családjuk által végzett rítusok alatt fel-

Katolikus szentek és esőistenek

Egy oldal Bernardino de Sahagún munkájából

Egy körmenet során a forráshoz érve Szent Péter 
faszobrát vizes virágszirommal dörzsölik át, hogy 

felfrissüljön és legyen ereje dolgozni a faluért 
(a szerző felvétele, 1999)

Sámánok rituálisan megtisztítják az új 
tisztségviselőket (a szerző felvétele, 1999)
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meggyújtásával, a szentképek kihelyezé-
sével, az áldozati ajándékkal és az imá-
ival. Az „istenek asztalán” gyakran szí-
nes papírokból kivágott emberszerű 

alakok is feltűnnek. Ezek az oltárhoz 
érkező természetfeletti lények 

képmásai, és abban segítik őket, 
hogy megtalálják a számukra ki-
helyezett felajánlást. Színük arra 

is utal, hogy a nahua univerzum 
melyik részéből érkeztek: a földről, 
az égből, a vízből, avagy a föld alatti 
világból. Az oltárokat felállíthatják 
a házban, a termőföldön, a forrás-
nál vagy éppen a hegyek tetején, 
ahova az esőistenek érkeznek.

Az utóbbi két évtizedben 
ugyanakkor jelentős változások 

történtek a  falu életében. Sok he-
lyi fi atal a mexikói nagyvárosokban 
talált időszakos munkát magának, 
majd új tapasztalatokkal, elképzelé-
sekkel tért vissza. Egyre többen váltak 

az intenzíven térítő pünkösdi gyülekeze-
tek híveivé is. Ők erős kritikával illették és 
bálványimádásnak tekintették a fenti val-
lási elképzeléseket, ami új feszültségeket 
és vallási vitákat hozott ennek a korábban 
összetartóbb indián falunak az életébe.

 C C C

A Pachiquitlában élők a  természet-
feletti lényekhez való viszonyukat a tlal-
tepanitalistli, vagyis a ’tisztelet’ fogalma 
által magyarázzák. Ez a nahua világkép 
központi fogalma, amely az élőkkel és 
a természetfeletti lényekkel kialakított 
harmonikus kapcsolat legfontosabb sza-
bályait sűríti magába. A természetfeletti 
lényeket antropomorfnak képzelik el, akik 
az élőkhöz hasonló vágyakkal rendelkez-
nek, szeretnek jót enni, inni, zenére vigad-
ni, cigarettázni. A spanyol hódítás előtti 
indián népek hagyományaihoz hasonló-
an ezek a lények nem eredendően jók 
vagy rosszak, inkább öntörvényűek, 
szeszélyesek, akiknek a jóindulatát 
az  időről időre felajánlott rituá-
lis étel- és italáldozatokkal lehet 
elnyerni. Ezért például azoknak 
a vad és veszélyes lelkeknek is 
meg kell adni a tiszteletet – vagy-
is maszkban táncolni kell velük, 
ételt vagy épp alkoholt kell felaján-
lani nekik –, akik a nahua alvilág-
ból bukkannak fel évente egyszer, 
a karnevál idején.

A természetfeletti lényekkel 
való találkozás azonban sosem 
veszélytelen, és csak a tlamatijketl 
jelenléte adhat biztonságot. Ő ké-
pes arra, hogy szakrális teret hozzon 
létre az áldozati oltár kialakításával, 
a  gyertya és a  kopálgyanta füstölő 

Katolikus szentek és esőistenek

San Pedro de Pachiquitla látképe (a szerző felvétele, 2002)

Tonantzin kőből faragott szobra 
(Museo Nacional de las Intervenciones, 

Mexikóváros)

Nők imádkoznak a falu kápolnájában, a 
Guadalupei Szűzanya ünnepén (a szerző 
felvétele, 1999)
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A z 
írás az 
emberiség tör-
ténetének az egyik leg-
fontosabb és legnagyobb ha-
tású vívmánya. Mérföldkő, amelynek 
segítségével lehetővé vált az információ 
tartós, időtálló rögzítése, az ismeretek és tapasz-
talatok átadása. A múlt eseményeinek megörökítése, 
a mítoszok, gondolatok, szabályok közvetítése a jelen és 
a jövő számára lehetővé teszi, hogy a kultúra, a tudomány és 
az ipar gazdagodjék és fejlődjék. A modern ember felfogása sze-
rint egy népcsoport fejlettségének fokmérője az, hogy rendelkezett-e 
avagy sem írásnak tekinthető, grafi kus jelekből álló jelrendszerrel.

Lelő-hely

Lantos Adriána

A bab-harcosok 
támadását ábrázoló 
edény, moche kultúra (Th e Art 
Institute of Chicago)

Futókat ábrázoló 
edény, moche kultúra
(Th e Metropolitan 
Museum of Art, New York)

Futót ábrázoló füldísz, 
moche kultúra
(Th e Metropolitan Museum 
of Art, New York)

Portréedény, 
moche kultúra
(Ethnologisches 
Museum Berlin)

"
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a birodalom legkülönfélébb pont-
jaira.

Az inkák a quipu segítségé-
vel képesek voltak tízes szám-
rendszerben számadatokat, és 
egyes feltételezések szerint akár 

szöveges információt is rögzíteni. 
Bár a kommunikációt és az adatközlést szolgálta, a 

nyelvészeti felfogás szerint a zsinegek és csomók bonyo-
lult együttese mégsem tekinthető valódi írásrendszernek, 
mert a quipu „jelei” nem feleltethetők meg a quechua (ke-
csua) nyelv hangjainak.

A 20. század során a perui régészet leletanyagának 
bővülése és szisztematikus rendszerezése, tanulmá-

nyozása kapcsán felmerült, hogy létezhetett akár 
a gondolatok maradandó rögzítésére szolgáló 

másik jelrendszer is a spanyol hódítást meg-
előző időkben. Az egyik elméletet Victoria 
de la Jara perui régész vetette fel 1970-ben. 

Szerinte az inka uralkodói osztály számára 
készített szőttesek geometrikus min-

tázatai piktografikus írásjelekként 
(azaz képekből és szimbólumokból 
álló írásként) a viselőjükre vonatko-
zó információt hordozhattak. Az 
elméletét látszott igazolni az is, 
hogy a régi kecsua nyelvben lé-

tezett egy szó (quellcascappacha), 
amely szó szerinti fordításban „írással ellá-

tott öltözetet” jelentett. Ezek a geometrikus 
mintázatok, az úgynevezett tocapuk más tár-
gyakon, így pl. edényeken is előfordulnak. A 
tocapukkal díszített szőttesek már az inkákat 

Ha feltesszük a kérdést: rendelkeztek-e az ősi andoki 
kultúrák írásbeliséggel, akkor a válasz valószínűleg a nem 
lesz. Mégis, amikor a spanyol hódítók 1532-ben megér-
keztek a mai Peru területére, egy magasan szervezett 
állammal találták magukat szemben.

Az Inka Birodalom 2.500.000 km²-en, észak–déli irány-
ban 4.240 km hosszan húzódott, a legváltozatosabb dom-
borzati tényezők, a sivatagos part menti sáv, az Andok 
több ezer méter magas hegyei és az Amazonas őserdővel 
borított területei között. Vajon hogyan volt képes az inka 
uralkodói elit mindössze száz év alatt, 1438 és 1532 között 
ilyen mértékben kiterjeszteni és fenntartani ezt a közpon-
tosított birodalmat anélkül, hogy az adminisztráció és a 
belső kommunikáció elősegítése érdekében írásban 
tudták volna rögzíteni az adatokat? A birodalmat 
mintegy 23.000 km-es útvonalhálózat szőtte át, 
és bár az inkák nem ismerték a kereket, és csupán 
teherhordásra alkalmas állataik (vikunya, al-
pakka és láma) révén tudtak közlekedni 
és szállítani, az információátadás és az 
üzenetközvetítés mégis gördülékenyen 
és gyorsan történt. Az uralkodó szol-
gálatában álltak az úgynevezett chasquik 
(császkik), vagyis olyan jó fi zikumú, fi atal 
futók, akik nagy sebességgel juttatták el az 
általában tömör, néhány szavas üzeneteket 
az egyik postaállomástól a következőig. A 
chasquik az összetettebb, adminisztratív célú 
üzeneteket úgynevezett quipukon (kipu – 
másnéven csomóírás vagy zsinegírás) vitték el 

„Írás” és vizuális kommunikáció az ősi Peruban

Moche harcost ábrázoló 
edény, moche kultúra
(Th e British Museum)

A z 
ő s i 

Peru történetét a 
régészek öt korszakra osz-

tották. A leletek alapján az agyag-
művesség korai időszaka és a spanyol hódítás 

között eltelt időt (Kr. e. 900 – Kr. u. 1532) három, 
régészeti értelemben vett „horizontra”, valamint 

két közbülső, átmeneti időszakra lehet osz-
tani. A horizontok egy nagyobb földrajzi 

terület, ez esetben a Középső-Andok 
viszonylagos politikai és gazdasági 

egységesülését jelzik, az átmeneti 
korszakok viszont kisebb, helyi kul-

túrákra történő szétesést.

Portréedény, moche kultúra (Proyec-
to Huaca de la Luna – Museo Huacas 

del Valle de Moche)

A quipu (a szó kecsua nyelven 
’csomót’ jelent) egy gyapjú vagy 

pamutszálakból sodort, különfé-
le vastagságú és színű zsinegekből, 

csomókkal ellátott információtárolási, 
úgynevezett mnemotechnikai rendszer, 

amelyet egyes kutatók véleménye szerint 
nyilvántartási és adóösszeírási célokra használ-

tak. A quipukat magas rangú specialisták, az ún. 
quipucamayocok (kipukamajok) készítették, 

és sajnos a mai napig nem sikerült 
megfejteni a kódolás 

rendszerét.
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írás az 
emberiség tör-
ténetének az egyik leg-
fontosabb és legnagyobb ha-
tású vívmánya. Mérföldkő, amelynek 
segítségével lehetővé vált az információ 
tartós, időtálló rögzítése, az ismeretek és tapasz-
talatok átadása. A múlt eseményeinek megörökítése, 
a mítoszok, gondolatok, szabályok közvetítése a jelen és 
a jövő számára lehetővé teszi, hogy a kultúra, a tudomány és 
az ipar gazdagodjék és fejlődjék. A modern ember felfogása sze-
rint egy népcsoport fejlettségének fokmérője az, hogy rendelkezett-e 
avagy sem írásnak tekinthető, grafi kus jelekből álló jelrendszerrel.

Lelő-hely

Lantos Adriána

A bab-harcosok 
támadását ábrázoló 
edény, moche kultúra (Th e Art 
Institute of Chicago)

Futókat ábrázoló 
edény, moche kultúra
(Th e Metropolitan 
Museum of Art, New York)

Futót ábrázoló füldísz, 
moche kultúra
(Th e Metropolitan Museum 
of Art, New York)

Portréedény, 
moche kultúra
(Ethnologisches 
Museum Berlin)

"
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a birodalom legkülönfélébb pont-
jaira.

Az inkák a quipu segítségé-
vel képesek voltak tízes szám-
rendszerben számadatokat, és 
egyes feltételezések szerint akár 

szöveges információt is rögzíteni. 
Bár a kommunikációt és az adatközlést szolgálta, a 

nyelvészeti felfogás szerint a zsinegek és csomók bonyo-
lult együttese mégsem tekinthető valódi írásrendszernek, 
mert a quipu „jelei” nem feleltethetők meg a quechua (ke-
csua) nyelv hangjainak.

A 20. század során a perui régészet leletanyagának 
bővülése és szisztematikus rendszerezése, tanulmá-

nyozása kapcsán felmerült, hogy létezhetett akár 
a gondolatok maradandó rögzítésére szolgáló 

másik jelrendszer is a spanyol hódítást meg-
előző időkben. Az egyik elméletet Victoria 
de la Jara perui régész vetette fel 1970-ben. 

Szerinte az inka uralkodói osztály számára 
készített szőttesek geometrikus min-

tázatai piktografikus írásjelekként 
(azaz képekből és szimbólumokból 
álló írásként) a viselőjükre vonatko-
zó információt hordozhattak. Az 
elméletét látszott igazolni az is, 
hogy a régi kecsua nyelvben lé-

tezett egy szó (quellcascappacha), 
amely szó szerinti fordításban „írással ellá-

tott öltözetet” jelentett. Ezek a geometrikus 
mintázatok, az úgynevezett tocapuk más tár-
gyakon, így pl. edényeken is előfordulnak. A 
tocapukkal díszített szőttesek már az inkákat 

Ha feltesszük a kérdést: rendelkeztek-e az ősi andoki 
kultúrák írásbeliséggel, akkor a válasz valószínűleg a nem 
lesz. Mégis, amikor a spanyol hódítók 1532-ben megér-
keztek a mai Peru területére, egy magasan szervezett 
állammal találták magukat szemben.

Az Inka Birodalom 2.500.000 km²-en, észak–déli irány-
ban 4.240 km hosszan húzódott, a legváltozatosabb dom-
borzati tényezők, a sivatagos part menti sáv, az Andok 
több ezer méter magas hegyei és az Amazonas őserdővel 
borított területei között. Vajon hogyan volt képes az inka 
uralkodói elit mindössze száz év alatt, 1438 és 1532 között 
ilyen mértékben kiterjeszteni és fenntartani ezt a közpon-
tosított birodalmat anélkül, hogy az adminisztráció és a 
belső kommunikáció elősegítése érdekében írásban 
tudták volna rögzíteni az adatokat? A birodalmat 
mintegy 23.000 km-es útvonalhálózat szőtte át, 
és bár az inkák nem ismerték a kereket, és csupán 
teherhordásra alkalmas állataik (vikunya, al-
pakka és láma) révén tudtak közlekedni 
és szállítani, az információátadás és az 
üzenetközvetítés mégis gördülékenyen 
és gyorsan történt. Az uralkodó szol-
gálatában álltak az úgynevezett chasquik 
(császkik), vagyis olyan jó fi zikumú, fi atal 
futók, akik nagy sebességgel juttatták el az 
általában tömör, néhány szavas üzeneteket 
az egyik postaállomástól a következőig. A 
chasquik az összetettebb, adminisztratív célú 
üzeneteket úgynevezett quipukon (kipu – 
másnéven csomóírás vagy zsinegírás) vitték el 

„Írás” és vizuális kommunikáció az ősi Peruban

Moche harcost ábrázoló 
edény, moche kultúra
(Th e British Museum)

A z 
ő s i 

Peru történetét a 
régészek öt korszakra osz-

tották. A leletek alapján az agyag-
művesség korai időszaka és a spanyol hódítás 

között eltelt időt (Kr. e. 900 – Kr. u. 1532) három, 
régészeti értelemben vett „horizontra”, valamint 

két közbülső, átmeneti időszakra lehet osz-
tani. A horizontok egy nagyobb földrajzi 

terület, ez esetben a Középső-Andok 
viszonylagos politikai és gazdasági 

egységesülését jelzik, az átmeneti 
korszakok viszont kisebb, helyi kul-

túrákra történő szétesést.

Portréedény, moche kultúra (Proyec-
to Huaca de la Luna – Museo Huacas 

del Valle de Moche)

A quipu (a szó kecsua nyelven 
’csomót’ jelent) egy gyapjú vagy 

pamutszálakból sodort, különfé-
le vastagságú és színű zsinegekből, 

csomókkal ellátott információtárolási, 
úgynevezett mnemotechnikai rendszer, 

amelyet egyes kutatók véleménye szerint 
nyilvántartási és adóösszeírási célokra használ-

tak. A quipukat magas rangú specialisták, az ún. 
quipucamayocok (kipukamajok) készítették, 

és sajnos a mai napig nem sikerült 
megfejteni a kódolás 

rendszerét.
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tal a kerámiakészítésben mutatkozott meg: az általában 
rituális célokat szolgáló edények és korsók változatosan 
és élénk vizuális kifejezőerővel tanúskodnak a mochicák 
hétköznapi életéről, vallási képzeteiről és világnézetéről. 
Egyedinek mondhatók a megdöbbentő realizmussal el-
készített szoborszerű portréedényeik is, amelyek nem-
csak egyéni vonásokat, de arckifejezéseket is megörökí-

tettek, és lényegében az 
uralkodó elit tagjait meg-

jelenítő, élethű képmások 
benyomását keltik.

Jelentős tárgyegyüttest 
alkotnak a krém alapon vörö-

sesbarna színnel, fi nom vonalú 

megelőző korokban is léteztek: így a korai horizontban, 
tehát Kr. e. 700 és Kr. u. 200 között Peru délnyugati partvi-
dékén kialakult Paracas-kultúra kifi nomult textíliái is már 
hasonló motívumkinccsel bírtak. Az inkák minden bizony-
nyal ennek az ősi tradíciónak a folytatói voltak.

Rafael Larco Hoyle perui régész-történész viszont 
az inkákat több mint egy évezreddel megelőző moche 
kultúra tárgyi emlékeinek, ezek között is elsősorban a 
sírmellékletekként előkerült kerámiaedényeknek a ta-
nulmányozása során vázolt fel egy fi gyelemreméltó, ám 
a mai napig erősen vitatott elméletet, miszerint a mochi-
cák rendelkeztek egy sajátságos, 
ideografi kus írással.

A moche kultúra a korai 
átmeneti periódusban, Kr. 
u. 100 és 750 között virág-
zott a mai Peru északi, si-
vatagos partvidékének 
folyóvölgyeiben, egy 
mintegy 500 km-es 
észak–déli kiterjedésű te-
rületen. A kultúra a nevét az 
egyik központi fekvésű folyóvölgye 
után kapta. A terület lakóit ugyanakkor 
mochicának nevezték el, a területen a 16. 
században beszélt muchik (mucsik) nyelv 
után.

A mochica harcos nép volt, amely egy 
vallási-katonai elit irányítása alatt állt. Noha 
a megélhetésük a mezőgazdaságon alapult, 
mégis a fonástól az aranyművességig számos 
kézműveságban is igen magas szintig jutottak el. 
A legkiemelkedőbb teljesítményük mindazonál-

Futó alakok száz-
lábúval és sasszár-
nyakkal (Donna 
McClelland rajza 
a Th e Cleveland 
Museum of Art 
egyik moche 
kerámiájának áb-
rázolása alapján)

Futó alak erszénnyel a kezében 
(Donna McClelland rajza a Th e 

Cleveland Museum of Art 
egyik moche kerámiájá-
nak ábrázolása alapján)

A babjövendőmondás szertartása (Donna McClelland rajza az Art 
Institute of Chicago egyik moche kerámiájának ábrázolása alapján)

A mára kihalt muchik 
vagy másnéven yunga 

( junga) nyelv a mochi-
ca-puruhá nyelvcsalád tagja, 

amely nincsen rokonságban a 
Peruban ma is beszélt, a spanyol 

mellett hivatalosan elismert két leg-
jelentősebb őshonos nyelvvel, 

a kecsuával és az aj-
marával. Peru 

e g y i k 
legjelentősebb ré-

gészeti lelete volt a moche 
kultúrához tartozó „Sipán urának” 

1987-ben feltárt, kivételesen gazdag sírja. A 
35–45 év körüli férfi  feltehetőleg uralkodó 

lehetett, akit négy férfi , három nő, egy 
gyermek kíséretében, mintegy 600 sír-

melléklettel, köztük számos arany-
tárggyal és ékszerrel helyeztek 

egykoron végső nyugalomra.

„Írás” és vizuális                                  kommunikáció az ősi                              Peruban

E babszemeket a morfológiájuk alapján a kutatók a 
pallarral (ejtsd: palyar, latinul Phaseolus lunatus, magyarul 
limabab vagy holdbab) azonosították, amely évezredek 
óta a perui partvidék élelmezésének az egyik legfonto-
sabb terménye. A pallar különlegessége az, hogy a külső 
héja teljesen sima,  és sok esetben fekete-fehér foltos 
mintázatot ölt. A babszemek a mochica edények gyakori 
díszítőelemei, s nemcsak a futás közben ábrázolt fi gurák 
körül tűnnek fel, de vallási és háborús kontextusban is 
megjelennek (akár harcosnak öltözött, antropomorf bab-
szemek formájában is). Az ábrázolásokon a babszemeket 
természetesen és véletlenszerűen kialakult fekete-fehér 
foltok és mesterségesen bemetszett, illetve festett for-

mák díszítik. Larco Hoyle összeállított egy regisztert a 
rendelkezésére álló moche edények ábrázolása-

iról, és arra a megállapításra jutott, hogy a 
mochicák számára a babszemek egyfajta 

mnemotechnikai szereppel bírtak: 
fogalmakat, gondolatokat tud-
tak rögzíteni velük, tehát ideog-

rafi kus írásrendszert alkottak. A 
babszemeken tárolt információk 

megfejtése és értelmezése viszont 
csak a privilegizált/beavatott sze-

mélyek számára volt lehetséges.

kontúrral megrajzolt fi gurákkal díszített edények, ame-
lyek bepillantást engednek a moche ikonográfi a összetett 
rendszerébe. Az ábrázolásokon megjelenített alakok a 
társadalom legkülönfélébb szereplői, akik az interakci-
óikkal a közösség életéről, szokásrendszeréről vallanak.  
Többek között láthatunk szertartásokat, áldozati rítusokat, 
temetkezéseket, vadászatot, harcosokat csata közben, és 
nagyon sokszor feltűnnek futó férfi ak is az edényeken.  
Rafael Larco Hoyle kutatásai alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy ezek az alakok valójában a chasquikhoz 
hasonló hírnökök lehetnek, akik egymást követve, nagy 
sebességgel haladnak a legkülönfélébb domborzatú 
terepeken. A mochica művészek a fi gurákhoz esetenként 
szimbolikus állati jellegeket is társítottak: madárszárnya-
kat kaptak, hogy szinte repüljenek, vagy a hátukból 
százlábúak törtek elő, ezzel is jelezvén, hogy 
számtalan lábnak kell ahhoz összehan-
goltan mozognia, hogy az üzenet 
célba érjen. Az alakok a kezük-
ben kis méretű bőrerszényt 
tartanak (az ásatásokon elő is ke-
rültek ezekhez hasonló, cserzett 
lámabőrből készített tarsolyok), 
amelyben Larco Hoyle feltételezése 
szerint az üzenet rögzítésére szolgáló 
tárgyakat, feltehetően babszemeket 
tároltak.

Futó alakok (Donna McClelland rajza a Th e Cleveland Museum of Art egyik moche kerámiájának ábrázolása alapján)

„Írás” és vizuális kommunikáció az ősi Peruban

Babszem-harcosok (Donna 
McClelland rajza a Birmingham 
Museum and Art Gallery egyik 
moche kerámiájának ábrázolása 
alapján)

A 
p i k -

t o g r a f i k u s , 
avagy képírás olyan gra-

fémákat (egy nyelv írásrendszeré-
nek legkisebb és szétválaszthatatlan eleme) 

használ, amelyek a környező világ vizuális (képi) 
megjelenítései, és nagymértékben hasonlí-

tanak az általuk megjelenítettekhez. Az 
ideografi kus, más néven fogalomírás je-

lei ezzel szemben az egyes tárgyakat 
vagy élőlényeket nem közvetlenül, 

hanem elvont összefüggések és 
fogalmak alapján ábrázolja.
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tal a kerámiakészítésben mutatkozott meg: az általában 
rituális célokat szolgáló edények és korsók változatosan 
és élénk vizuális kifejezőerővel tanúskodnak a mochicák 
hétköznapi életéről, vallási képzeteiről és világnézetéről. 
Egyedinek mondhatók a megdöbbentő realizmussal el-
készített szoborszerű portréedényeik is, amelyek nem-
csak egyéni vonásokat, de arckifejezéseket is megörökí-

tettek, és lényegében az 
uralkodó elit tagjait meg-

jelenítő, élethű képmások 
benyomását keltik.

Jelentős tárgyegyüttest 
alkotnak a krém alapon vörö-

sesbarna színnel, fi nom vonalú 

megelőző korokban is léteztek: így a korai horizontban, 
tehát Kr. e. 700 és Kr. u. 200 között Peru délnyugati partvi-
dékén kialakult Paracas-kultúra kifi nomult textíliái is már 
hasonló motívumkinccsel bírtak. Az inkák minden bizony-
nyal ennek az ősi tradíciónak a folytatói voltak.

Rafael Larco Hoyle perui régész-történész viszont 
az inkákat több mint egy évezreddel megelőző moche 
kultúra tárgyi emlékeinek, ezek között is elsősorban a 
sírmellékletekként előkerült kerámiaedényeknek a ta-
nulmányozása során vázolt fel egy fi gyelemreméltó, ám 
a mai napig erősen vitatott elméletet, miszerint a mochi-
cák rendelkeztek egy sajátságos, 
ideografi kus írással.

A moche kultúra a korai 
átmeneti periódusban, Kr. 
u. 100 és 750 között virág-
zott a mai Peru északi, si-
vatagos partvidékének 
folyóvölgyeiben, egy 
mintegy 500 km-es 
észak–déli kiterjedésű te-
rületen. A kultúra a nevét az 
egyik központi fekvésű folyóvölgye 
után kapta. A terület lakóit ugyanakkor 
mochicának nevezték el, a területen a 16. 
században beszélt muchik (mucsik) nyelv 
után.

A mochica harcos nép volt, amely egy 
vallási-katonai elit irányítása alatt állt. Noha 
a megélhetésük a mezőgazdaságon alapult, 
mégis a fonástól az aranyművességig számos 
kézműveságban is igen magas szintig jutottak el. 
A legkiemelkedőbb teljesítményük mindazonál-

Futó alakok száz-
lábúval és sasszár-
nyakkal (Donna 
McClelland rajza 
a Th e Cleveland 
Museum of Art 
egyik moche 
kerámiájának áb-
rázolása alapján)

Futó alak erszénnyel a kezében 
(Donna McClelland rajza a Th e 

Cleveland Museum of Art 
egyik moche kerámiájá-
nak ábrázolása alapján)

A babjövendőmondás szertartása (Donna McClelland rajza az Art 
Institute of Chicago egyik moche kerámiájának ábrázolása alapján)

A mára kihalt muchik 
vagy másnéven yunga 

( junga) nyelv a mochi-
ca-puruhá nyelvcsalád tagja, 

amely nincsen rokonságban a 
Peruban ma is beszélt, a spanyol 

mellett hivatalosan elismert két leg-
jelentősebb őshonos nyelvvel, 

a kecsuával és az aj-
marával. Peru 

e g y i k 
legjelentősebb ré-

gészeti lelete volt a moche 
kultúrához tartozó „Sipán urának” 

1987-ben feltárt, kivételesen gazdag sírja. A 
35–45 év körüli férfi  feltehetőleg uralkodó 

lehetett, akit négy férfi , három nő, egy 
gyermek kíséretében, mintegy 600 sír-

melléklettel, köztük számos arany-
tárggyal és ékszerrel helyeztek 

egykoron végső nyugalomra.

„Írás” és vizuális                                  kommunikáció az ősi                              Peruban

E babszemeket a morfológiájuk alapján a kutatók a 
pallarral (ejtsd: palyar, latinul Phaseolus lunatus, magyarul 
limabab vagy holdbab) azonosították, amely évezredek 
óta a perui partvidék élelmezésének az egyik legfonto-
sabb terménye. A pallar különlegessége az, hogy a külső 
héja teljesen sima,  és sok esetben fekete-fehér foltos 
mintázatot ölt. A babszemek a mochica edények gyakori 
díszítőelemei, s nemcsak a futás közben ábrázolt fi gurák 
körül tűnnek fel, de vallási és háborús kontextusban is 
megjelennek (akár harcosnak öltözött, antropomorf bab-
szemek formájában is). Az ábrázolásokon a babszemeket 
természetesen és véletlenszerűen kialakult fekete-fehér 
foltok és mesterségesen bemetszett, illetve festett for-

mák díszítik. Larco Hoyle összeállított egy regisztert a 
rendelkezésére álló moche edények ábrázolása-

iról, és arra a megállapításra jutott, hogy a 
mochicák számára a babszemek egyfajta 

mnemotechnikai szereppel bírtak: 
fogalmakat, gondolatokat tud-
tak rögzíteni velük, tehát ideog-

rafi kus írásrendszert alkottak. A 
babszemeken tárolt információk 

megfejtése és értelmezése viszont 
csak a privilegizált/beavatott sze-

mélyek számára volt lehetséges.

kontúrral megrajzolt fi gurákkal díszített edények, ame-
lyek bepillantást engednek a moche ikonográfi a összetett 
rendszerébe. Az ábrázolásokon megjelenített alakok a 
társadalom legkülönfélébb szereplői, akik az interakci-
óikkal a közösség életéről, szokásrendszeréről vallanak.  
Többek között láthatunk szertartásokat, áldozati rítusokat, 
temetkezéseket, vadászatot, harcosokat csata közben, és 
nagyon sokszor feltűnnek futó férfi ak is az edényeken.  
Rafael Larco Hoyle kutatásai alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy ezek az alakok valójában a chasquikhoz 
hasonló hírnökök lehetnek, akik egymást követve, nagy 
sebességgel haladnak a legkülönfélébb domborzatú 
terepeken. A mochica művészek a fi gurákhoz esetenként 
szimbolikus állati jellegeket is társítottak: madárszárnya-
kat kaptak, hogy szinte repüljenek, vagy a hátukból 
százlábúak törtek elő, ezzel is jelezvén, hogy 
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Futó alakok (Donna McClelland rajza a Th e Cleveland Museum of Art egyik moche kerámiájának ábrázolása alapján)

„Írás” és vizuális kommunikáció az ősi Peruban

Babszem-harcosok (Donna 
McClelland rajza a Birmingham 
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moche kerámiájának ábrázolása 
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A 
p i k -

t o g r a f i k u s , 
avagy képírás olyan gra-

fémákat (egy nyelv írásrendszeré-
nek legkisebb és szétválaszthatatlan eleme) 

használ, amelyek a környező világ vizuális (képi) 
megjelenítései, és nagymértékben hasonlí-

tanak az általuk megjelenítettekhez. Az 
ideografi kus, más néven fogalomírás je-

lei ezzel szemben az egyes tárgyakat 
vagy élőlényeket nem közvetlenül, 

hanem elvont összefüggések és 
fogalmak alapján ábrázolja.
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babszemekhez fordultak, amikor a politikai cselekedeteik 
szentesítéséhez az istenek hozzájárulását kérték, és akkor 
is, ha csak arra voltak kíváncsiak, milyen időjárás várható. 
(Az ún. El Niño éghajlati jelenség ugyanis bizonyos időkö-
zönként szélsőséges klimatikus viszonyokat idézett elő: 
túlzott szárazságot, erdőtüzeket vagy heves esőzéseket 
és árvizeket, szélviharokat okozott.)

Mindezekből látható, hogy a mochica mesterek 
összetett és narratív igénnyel megfestett ábrázolásai 
nem pusztán rituális, illetve esztétikai és dekorációs cél-
lal készültek, valójában egy bonyolult kommunikációs 
rendszert alkottak, amely a vizuális eszközök segítségével 
sűrítette és közvetítette mindazt, amit a készítőjük el sze-
retett volna mondani az őt körbevevő világról. Szigorúan 
vett nyelvészeti értelemben a mochicák tehát nem ren-
delkeztek írással, de szimbólumok által mindent rögzíteni 
tudtak, ami számukra fontos volt.

C C C

Bár Larco Hoyle elmélete kreatív és gondolatébresztő 
volt sokak számára, a moche kultúrával foglalkozó kutatók 
jelentős része nem fogadta azt el. Egyesek úgy vélekedtek, 
hogy a futóknak tartott, egymást követő alakok valójában 
táncosok, akik egy szertartás során rituális táncot lejtenek, 
mások úgy tartották, hogy egy, a termékenységgel össze-
függő rituális versenyfutás résztvevői (hasonló azokhoz, 
amelyeket a krónikások szerint az inkák még a gyarmati 
időkben is rendeztek). Ugyanakkor egyes elméletek sze-
rint a mochicák a mintás babszemeket jóslásra, és áldozati 
ajándékként is használhat-
ták a termékenységi rítusok 
során. A vallási specialisták 
a babszemek segítségével 
meg tudták mondani, hogy 
mikorra várható, és mennyi-
re lesz gazdag a termés. Ha a 
jóslat nem ígért bőséges ter-
mést, a babszemekkel rituális 
játékot játszottak, amelynek 
a célja az volt, hogy előse-
gítse a termények érését. 
A vallási vezetők akkor is a 

Limababok
(Phaseolus lunatus)

Tocapukkal díszített inka tunika
(Dumbarton Oaks Library, Washington)

„Sipán urának” sírja,
moche kultúra

(fotó: ANDINA/Difusión)

„Írás” és vizuális kommunikáció az ősi Peruban
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Lelő-hely

De kik voltak a chinchorro emberek? A chinchorro spa-
nyol szó, mely ’halászhálót’, ’csónakot’ jelent. Max Uhle, 

a régész, aki először ásott ki múmiákat a Chinchor-
rónak nevezett partszakaszon, azért nevez-

te őket így, mert a sírok közelében há-
lómaradványokat, horgokat is talált, 
és helyesen feltételezte, hogy ezek az 

emberek a tengerből éltek.

A chinchorrók ősei mintegy 10.000 
évvel ezelőtt érkeztek erre a vidékre, 

és kis, tengerparti közösségekben éltek, 
halászva, kagylókat gyűjtve, madarakra, 

tengeri emlősökre, köztük oroszlánfókára 
vadászva. Településeik az Andokban eredő folyók zöldellő 
völgyeinek óceánparti részein voltak. Eszközeiket vulkáni 
kőzetekből, fából, csontból, nádból, sásból, tengeri hínár-
ból készítették – a fémeket nem ismerték. A halottaikat a 
tengerparttól kicsit távolabb, a domboldalakon temették el, 
nem túl mély sírokba, hátukra fektetve, nyújtott helyzetben 

Tíz évvel ezelőtt egyik chilei tartózkodá-
som alkalmával egy szerencsés vélet-
lennek köszönhetően részt vehettem 

egy ásatáson a világ egyik legkülönlegesebb helyszí-
nén, az Atacama-sivatagban. A véletlen abban állt, hogy 
megismerkedtem egy chileiekből és amerikaiakból álló 
társasággal, a szerencse pedig abban, hogy a társaság 
tagjai régészek voltak, és meghívtak egy közös „kalandra”.

Valóban inkább kalandnak kell nevezzem mindazt, 
ami történt, mert ez nem egy szokványos, rutinszerű 
feltárás volt, hanem valami egészen más. Elő-
ször is a helyszín volt roppant különleges. 
Magyarországról nézve Chile megle-
hetősen a világ végén van, azon belül 
pedig az Atacama-sivatag talán még 
eldugottabb hely. Ez a Föld egyik leg-
szárazabb, legkietlenebb vidéke, a köz-
pontja, Arica tengerparti városa pedig 
– ahol a kaland elkezdődött – ősi temetők 
sorára épült, ha itt valamit építenek, még 
ma is szinte biztosan csontvázakba, múmi-
ákba botlanak. Itt először is megnéztem a város régésze-
ti múzeumának régészeti kiállítását, s benne a közelben 
felárt múmiákat, hogy lássam, mi is vár rám. Itt tudtam 
meg, hogy a lelőhelyen, ahova megyünk, a chinchorro 
(ejtsd: csincsorro) kultúra halottait találták meg.

MÚMIÁK 
A TENGERPARTON

Az 
Ataca-

ma egy 100–160 
km széles és 1000 km hosz-

szú sivatag. Dacára, hogy a Csen-
des-óceán mentén húzódik, extrém 

szárazság jellemzi. A talaj sótar-
talma nagyon magas. Vannak 

részei, ahol több száz éve 
nem hullott csapadék.

Múmia a tengerparton

Chile és az Atacama-sivatag térképe

 Kasza Csaba
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babszemekhez fordultak, amikor a politikai cselekedeteik 
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összetett és narratív igénnyel megfestett ábrázolásai 
nem pusztán rituális, illetve esztétikai és dekorációs cél-
lal készültek, valójában egy bonyolult kommunikációs 
rendszert alkottak, amely a vizuális eszközök segítségével 
sűrítette és közvetítette mindazt, amit a készítőjük el sze-
retett volna mondani az őt körbevevő világról. Szigorúan 
vett nyelvészeti értelemben a mochicák tehát nem ren-
delkeztek írással, de szimbólumok által mindent rögzíteni 
tudtak, ami számukra fontos volt.
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Bár Larco Hoyle elmélete kreatív és gondolatébresztő 
volt sokak számára, a moche kultúrával foglalkozó kutatók 
jelentős része nem fogadta azt el. Egyesek úgy vélekedtek, 
hogy a futóknak tartott, egymást követő alakok valójában 
táncosok, akik egy szertartás során rituális táncot lejtenek, 
mások úgy tartották, hogy egy, a termékenységgel össze-
függő rituális versenyfutás résztvevői (hasonló azokhoz, 
amelyeket a krónikások szerint az inkák még a gyarmati 
időkben is rendeztek). Ugyanakkor egyes elméletek sze-
rint a mochicák a mintás babszemeket jóslásra, és áldozati 
ajándékként is használhat-
ták a termékenységi rítusok 
során. A vallási specialisták 
a babszemek segítségével 
meg tudták mondani, hogy 
mikorra várható, és mennyi-
re lesz gazdag a termés. Ha a 
jóslat nem ígért bőséges ter-
mést, a babszemekkel rituális 
játékot játszottak, amelynek 
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sorára épült, ha itt valamit építenek, még 
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ti múzeumának régészeti kiállítását, s benne a közelben 
felárt múmiákat, hogy lássam, mi is vár rám. Itt tudtam 
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(a feltárt maradványok közül a legkorábbiak korát 10.000 
évesre becsülik). Az eltemetett testek eleinte a sivatagi 
környezet miatt zömmel természetes módon mumifi ká-
lódtak. De Kr. e. 5000 táján a chinchorro közösségekben 
történt valami titokzatos dolog, aminek a mai napig nincs 
biztos magyarázata. Elkezdték ugyanis mesterségesen is 
mumifi kálni az elhunytakat, méghozzá nagyon különös 
módon. Úgynevezett rekonstruált múmiákat hoztak létre. 
Ez azt jelenti, hogy nem csupán egyszerűen tartósították 
az elhunytak testét, de az elképzeléseiknek megfelelően 
újra is alkották őket.

Amikor egy chinchorro meghalt, a fejét leválasztot-
ták a testről, és mindkettőről lenyúzták a bőrt. Ezek után 
eltávolították a belső szerveket és a húst. A koponyából 
kiszedték az agyat és a szemeket. A kezeket és a lába-
kat, mivel ezeket igen nehéz megnyúzni, levágták, majd 
egészben kiszárították a megmaradt vázzal együtt. Ezek 
után nekiláttak a halottat „újjáépíteni”. Ehhez ujjnyi vas-
tag, megfelelő hosszúságú botokat használtak. Általában 
egyetlen, a gerincnél hosszabb botra húzták rá a kopo-
nyát, majd ehhez rögzítették a gerincoszlopot is. Ezután 
két hosszú botot rögzítettek a bokákhoz, amelyek vé-
gigfutottak a lábak mentén, át a medencén, fel a bordák 
között a nyak végéig. A karokat nádköteggel erősítették 

Múmiák a tengerparton

Konstruált chinchorro gyermekmúmia

Chinchorro múmia restaurálása
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megfi gyelhető rajtuk, azt sugallva, hogy talán eredetileg 
el sem temették őket. Talán időnként – ha szükséges volt 
– újrafestették a múmiákat, így tartva „életben” az elhuny-
takat, megőrizve őket az élők közösségének.

Az ily módon elkészült első múmiák jelenlegi ismere-
teink szerint a legidősebbek a Földön. Régebbiek, mint 
az egyiptomi múmiák. Az első ismert chinchorro múmiák 
zöme gyermek. Ez azért érdekes, mert az Óvilágban csak 
a magas társadalmi státuszú személyeket mumifi kálták. 
A chinchorro közösség viszont feltehetően mindenkit 
egyenlőnek tekintett, ezért lényegében minden elhunytat 
mumifi káltak, beleértve még a magzatokat is.

Utunk első szakasza a tengerparton található egyik 
lelőhelyre vezetett. Húsz perc autózás után elég bizarr 
látvány tárult a szemünk elé. Az egyik domb oldalában 
a talajerózió miatt közvetlenül a felszínre került múmiák 
maradványait pillantottuk meg. Ezek a múmiák viszont 
későbbi korból származtak, természetes módon mumifi -
kálódtak, és jellemzően zsugorított helyzetben lettek 
eltemetve. A lelőhely a tengerszinttől úgy ötven méter 
magasságban lévő kis fennsíkon volt. Az itt lévő múmiákat 
alapvetően a szél fújta ki a földből.

A chinchorro múmiák roppant törékenyek, kibontásuk, 
felszedésük nagy odafi gyelést és türelmet igényel. 

Ezért mi is a legnagyobb körültekintéssel jártunk 
el a sírok bontása közben. Az eljárás során a 

szokásos bontószerszámok mellett egy 
szokatlan eszköz is bevetésre került. Ez 
nem más volt, mint egy elemes morzsa-

porszívó. Csak ez itt nem szívta a homo-
kot, hanem fújta. Négy tapasztalt ásatási 

munkatársunk közül három kecsua (ezek 
egyike csak az anyanyelvén beszélt), egy pe-

dig aymara indián volt.

meg, majd a helyükre kötözték őket, és így elkészült a 
test „kerete”. A rögzítésekhez nádszalagokat használtak. 
Az üres koponyát megtöltötték fűvel, hamuval vagy 
állati szőrzettel. A koponyát az alsó állkapoccsal 
szorosan összekötözték, majd fehér kenő-
csöt alkalmazva az arccsonton kiegé-
szítették az arcot, és visszahelyezték az 
arcbőrt, a hajas fejbőrrel együtt. Ezután 
az arcot vastagon bekenték fekete fes-
tékkel, és így kedvükre rajzolhattak rá új 
arcot. A test „keretét” is feltöltötték és be-
vonták fehér hamukenőccsel, így kialakítva 
az új törzset és végtagokat. Ezt követően a 
testet „visszaöltöztették” a saját lenyúzott bőrébe, és azt 
is feketére festették. Ahol hiányzott a bőr, 
ott kiegészítették oroszlánfóka bőrével.

A múmiára kent festék mangán-
tartalmú homokból készült, és fekete, 
fénytelen színt eredményezett, amit 
kaviccsal políroztak fényesre. Az így 
frissen elkészült múmia szilárd, tömör 
„tárgy” volt, amit akár álló helyzetben 
is el lehetett elhelyezni, például egy kis 
dombnak támasztva. Egyes múmiák va-
lóban nem vízszintes helyzetben kerül-
tek/kerülnek elő, és több réteg festék is 

Múmiák a tengerparton

A 
kecsua 

az Andokban élő 
indián nép, az egykori Inka 

Birodalom egykori uralkodó 
népe. Az aymarák talán még 

a kecsuáknál is ősibb nép-
csoport, az utóbbiak 

hódították meg őket.

Konstruált chinchorro gyermekmúmia
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(a feltárt maradványok közül a legkorábbiak korát 10.000 
évesre becsülik). Az eltemetett testek eleinte a sivatagi 
környezet miatt zömmel természetes módon mumifi ká-
lódtak. De Kr. e. 5000 táján a chinchorro közösségekben 
történt valami titokzatos dolog, aminek a mai napig nincs 
biztos magyarázata. Elkezdték ugyanis mesterségesen is 
mumifi kálni az elhunytakat, méghozzá nagyon különös 
módon. Úgynevezett rekonstruált múmiákat hoztak létre. 
Ez azt jelenti, hogy nem csupán egyszerűen tartósították 
az elhunytak testét, de az elképzeléseiknek megfelelően 
újra is alkották őket.

Amikor egy chinchorro meghalt, a fejét leválasztot-
ták a testről, és mindkettőről lenyúzták a bőrt. Ezek után 
eltávolították a belső szerveket és a húst. A koponyából 
kiszedték az agyat és a szemeket. A kezeket és a lába-
kat, mivel ezeket igen nehéz megnyúzni, levágták, majd 
egészben kiszárították a megmaradt vázzal együtt. Ezek 
után nekiláttak a halottat „újjáépíteni”. Ehhez ujjnyi vas-
tag, megfelelő hosszúságú botokat használtak. Általában 
egyetlen, a gerincnél hosszabb botra húzták rá a kopo-
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megfi gyelhető rajtuk, azt sugallva, hogy talán eredetileg 
el sem temették őket. Talán időnként – ha szükséges volt 
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felszedésük nagy odafi gyelést és türelmet igényel. 

Ezért mi is a legnagyobb körültekintéssel jártunk 
el a sírok bontása közben. Az eljárás során a 

szokásos bontószerszámok mellett egy 
szokatlan eszköz is bevetésre került. Ez 
nem más volt, mint egy elemes morzsa-

porszívó. Csak ez itt nem szívta a homo-
kot, hanem fújta. Négy tapasztalt ásatási 

munkatársunk közül három kecsua (ezek 
egyike csak az anyanyelvén beszélt), egy pe-

dig aymara indián volt.

meg, majd a helyükre kötözték őket, és így elkészült a 
test „kerete”. A rögzítésekhez nádszalagokat használtak. 
Az üres koponyát megtöltötték fűvel, hamuval vagy 
állati szőrzettel. A koponyát az alsó állkapoccsal 
szorosan összekötözték, majd fehér kenő-
csöt alkalmazva az arccsonton kiegé-
szítették az arcot, és visszahelyezték az 
arcbőrt, a hajas fejbőrrel együtt. Ezután 
az arcot vastagon bekenték fekete fes-
tékkel, és így kedvükre rajzolhattak rá új 
arcot. A test „keretét” is feltöltötték és be-
vonták fehér hamukenőccsel, így kialakítva 
az új törzset és végtagokat. Ezt követően a 
testet „visszaöltöztették” a saját lenyúzott bőrébe, és azt 
is feketére festették. Ahol hiányzott a bőr, 
ott kiegészítették oroszlánfóka bőrével.
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A kibontott múmiákat a rajzolás, fotózás 
után igen nagy gonddal szedtük fel, és egy spe-
ciális tárolóedényben helyeztük el. Ezekben a 
tárolóedényekben szállították végül el őket a lehető 
leggyorsabban a múzeumba. A megváltozott klíma 
miatt ugyanis nem lehet sokáig a szabadban hagy-
ni a maradványokat, mert baktériumok támadják 
meg, és teszik tönkre azokat.

Végül csak néhány, igazán jó állapotú múmiát 
szedtünk fel és szállítottunk el a tudományos vizs-
gálatok céljára. A többi, szél fútta sírt gondosan 
visszatemettük, igyekezve elrejteni őket a sírrablók 
elől. Ez megszokott dolog itt, ugyanis megteltek a térség 
múzeumai, nincs hely újabb múmiáknak.

Az utolsó napon még egy kirándulást tettünk a 2400 
méter magasan lévő San Pedró-i múzeumban és a város 
környékén. Itt további prekolumbián múmiák láthatók. 
Számomra a legérdekesebb egy óriási agyag tárolóe-
dényben elhelyezett múmia volt. A hegyvidéki sivatag 
is lenyűgözött, és titkon reménykedtem, hogy láthatom 
a természetes élőhelyén az Andok „urát”, a „félelmetes” 
csincsillát. Sajnos ez nem jött össze, de akárhányszor ta-
lálkozom a lakásunk urával, Haspókkal, a mi csincsillánk-
kal, mindig bevillan ez a különleges régészeti kaland az 
Atacama-sivatagban.

C C C
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Haspók 
tv-t néz

Múmiák a tengerparton

Egy ősi kultúra
A Chinchorro-kultúra egy Kr. e. 7020 és 1500 között az Atacama-sivatag 
partvidéki területén élő halásznép volt. A kultúra egyik fontosabb 
jellegzetessége a mumifi kálás gyakorlata volt.

A csapadékos időszak elmélet
5-8000 évvel ezelőtt csapadékosabbá vált az éghajlat az Andok, illetve az 
Altiplano (azaz a Bolíviai-magasföld) vidékén.

•  Az esőknek köszönhetően 
nagyobb mennyiségű víz állt 
rendelkezésre.

A testet darabokra vágták, hogy 
később újra össze tudják majd 
illeszteni.

A szöveteket hamuval, 
totoranáddal (ez a vidék 
jellegzetes nádféléje, melyből 
a halászcsónakokat is készítik) 
és szárított növényekkel 
helyettesítették.

A maradványokat ezután 
emberi vagy oroszlánfóka 
bőrrel borították be.

Az „illesztéseket” emberi hajjal varrták össze, 
kaktusztövis tűk segítségével.

A testet végül befestették és mangánsóval 
konzerválták.

•  A tengerszint emelkedésének 
köszönhetően bőségessé vált 
a tengeri élőlények állománya.

    A két jelenség felvirágoztatta 
a Chinchorro-kultúrát.
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Lelő-hely

A  19–20. század fordulója körüli néhány évtized az ún. 
etnológiai múzeumok aranykora volt. Ezek a mú-

zeumok jellemzően az 1870-es évektől kezdve születtek 
meg – a Nemzeti Múzeum Ethnographiai Osztályát példá-
ul 1872-ben hozták létre – alapvetően azzal a céllal, hogy 
az addig elhanyagolt Európán kívüli „primitív népek”, írás 
nélküli társadalmak jelenkori és régi tárgyait, valamint 
fi zikai antropológiai maradványait gyűjtsék az emberi 
faj kultúrájának minél teljesebb megismerése érdeké-
ben. Ez az időszak egybeesett az egymással versengő 
nemzetállamok megszilárdulásával, amelyek kulturális 
intézményeik felvirágoztatásával is nemzeti nagyságukat 
kívánták demonstrálni, gazdasági fejlődésük érdekében 
pedig az egész világra kiterjedő gyarmatbirodalmakat 
hoztak létre. A területi gyarmatosítás együtt járt a kultu-
rális gyarmatostással, aminek olyan államok is a részesei 
voltak, mint az Osztrák–Magyar Monarchia, amelyek nem 
folytattak gyarmatpolitikát. Ennek ellenére a Monarchia 
hajói 1776 és 1913 között több mint száz kisebb-nagyobb 
„missziós” és kutatóutat bonyolítottak le a tengerentúlon. 
Ezek egyike volt az S. M. S. Donau korvett 1900–1901-
ben megtett útja, amelynek során körülhajóz-
ta Dél-Amerikát. Ennek nyomán érkezett 
1902-ben a bécsi Naturhistorisches 
Museumba egy 450 darabos 

régészeti gyűjtemény, amelynek közel negyedét a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak küldték tovább. Az adományról még 
abban az évben beszámolt Bátky Zsigmond, a Néprajzi 
Múzeum későbbi igazgatója a Néprajzi Értesítő hasábjain. 
Eszerint a gyűjtemény a kolumbiai Cartago városa körüli 
ásatások során került napvilágra, és adományozója, Karl 
Wahle (1864–1939), a Monarchia San José-i konzulja azzal 
a felétellel juttatta el a K. u. K. Külügyminisztériumnak, 
hogy a tárgyak negyedrésze Budapestre kerüljön.

Azt itt elmondottak roppant mód jellemzik ezt a kor-
szakot. A „nagy boom” korszakában a múzeumokba – be-
leértve a budapestit is – ezrével ömlöttek be olyan tár-
gyak, amelyeket nem szakemberek gyűjtöttek a terepen, 
és több közvetítőn keresztül, szinte minden információ 
nélkül vagy éppen hamis információkkal kerültek múze-
umba. Erre az esetre is igaz tehát a „jereváni rádió híre”: 
azaz a gyűjtemény minden volt, csak nem kolumbiai, és 
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Gyarmati János

Az S. M. S. Donau korvett (Mosonmagyaróvár, Hanság Múzeum)

A Rakovszky által Chilében szerzett leletek a Nemzeti Múzeum  
Néprajzi Osztályának 1906-ban, a városligeti Iparcsarnokban 

megnyílt kiállításán
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konzuli képviseletét is átvette nagybátyjától. Limai rossz 
tapasztalataival ellentétben San José és a város színháza, 
valamint múzeuma nagyon jó benyomást tett rá. Az utób-
binak hosszabb leírást is szentelt naplójában: „A museum 
kicsiny azonban nagyon szépen van tartva. Legérdekesebb 
az archeológiai osztály, melyben olyan indián régiségek mint 
kőfegyverek és eszközök, szobrok, edények, vannak. Néhány 
fegyver jadeitből és egyéb kőből van készítve. Nagyon érde-
kes egy-egy nagy kőből kifaragott trón alakú szék és aztán 
több szintén egyetlen egy kőből faragott alacsony asztal 
avagy oltár melynek felső része vagy táblája homoru széle 
pedig majd chinai stylusban van decorálva. Azonkivül van ott 
egy nagy kölap mely állitólag az ember áldozatok felvételére 
szolgált. Nagyon érdekes továbbá az aranyból készitett régi 
indián ötvös munkák gyüjteménye, melynek legszebb darab-
ja egy több tagból összeállított nagyon � noman kidolgozott 
gri�  madár, és egy rézből való aranyozott gri� .”

Találkozásukról mindketten megemlékeztek, Rakovsz-
ky a Wahle családjánál elfogyasztott ebédről, a konzul 
pedig arról, hogy amikor a küldöttség felkereste őket, 
különösen Rakovszky báró tanúsított nagy érdeklődést 
az ottani régiségek iránt, és világossá vált számára, hogy 
mind Bécsben, mind Budapesten szívesen fogadnának 
ilyen gyűjteményt, noha csak ajándékképpen, mivel, 
ahogy mondták, a minisztériumnak ilyen beszerzésekre 
nincsenek anyagi forrásai. Egy 1901-ben küldött kisebb, 
32 darabos gyűjtemény nyomán a bécsi néprajzi osztály 

gyűjtőjének esze ágában sem volt Budapestre küldeni 
belőle akár egy darabot is. A sokkal érdekesebb valóságra 
hazai és osztrák levéltári kutatások és Costa Rica-i családi 
emlékek derítettek fényt.

A történet hátterében a Monarchia egyik diplomatája, 
báró Rakovszky Béla (1860–1916) állt. A Buenos Airesben 
tartózkodó Rakovszkyt azzal bízták meg, hogy szervezze 
újjá a Monarchia dél-amerikai konzuli hálózatát. Ezért csat-
lakozott a Donau korvett expedíciójához is. Útjáról naplót 
vezetett, ami az 1950-es években a mosonmagyaróvári 
levéltárba, az út során készült fényképfelvételei pedig 
a Hansági Múzeumba kerültek.

Beszámolója szerint a Magellán-szoroson való átkelést 
követően több helyen is kikötöttek, majd Santiagóban, 
az elnökkel folytatott tárgyalások mellett találkozott az 
ott élő osztrákokkal és magyarokkal, köztük egy bánáti 
származású családdal, akik régészeti leleteket és ásványo-
kat küldtek vele a Nemzeti Múzeum számára. Rakovszky 
Chilében elvált a Donautól, hogy a Bolíviába és Peruba 
elszármazott monarchiabeli közösségeket is fel tudja ke-
resni. Ennek érdekében Antofagastából kiindulva hosszú 
szárazföldi utat tett az Andokon át, melynek során meglá-
togatta az útjába eső műemlékeket is, legyenek azok spa-
nyol hódítás előtti úgynevezett temetkezési tornyok vagy 
koloniális barokk templomok. Beszámolójából kitetszik 
a múzeumi gyűjtemények, régiségek iránti érdeklődése. 
Ahol számára érdekes dolgokat látott, ott vásárolt is. La 
Pazban például „néhány darab régi ezüst poharat, serleget”, 
egy német kereskedőtől pedig „egy elég szép régi spanyol 
ládát [amit] épen ki akart dobni…”

Rakovszky végül Limában lépett ismét a Donau fe-
délzetére, ahonnan Ecuador érintésével Costa Ricába 
hajóztak. Itt ismerkedett meg a Monarchiát képviselő, 
német kávékereskedő nagybátyját Costa Ricába követő 
Karl Wahléval, aki a kávékereskedés mellett a Monarchia 

Egy Costa Rica-i gyűjtemény kalandos története

Karl Wahle, a Monarchia San José-i konzulja 
(a Wahle család gyűjteménye, San José, Costa Rica)

Rakovszky Béla (Mosonmagyaróvár, Hanság Múzeum)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

a korszakra jellemző módon régészeti lelőhelyek foszto-
gatásával és az azokból előkerült leletek múzeumi eladá-
sával foglalkozott. Ennek fényében különösen érdekes 
a Wahle-katalógus címoldala, amelyen a gyűjtemény el-
adójaként az a Juan Fernández Ferraz szerepel, aki 1898 
és 1903 között a Costa Rica-i Nemzeti Múzeum igazgató-
ja volt. Eszerint a Nemzeti Múzeum igazgatója az általa 
megvásárolt tárgyakat, legalábbis részben, tovább is adta.

Ez, a ma már hihetetlennek tűnő történet a szóban 
forgó időben távolról sem volt egyedi. Akkoriban ugyanis 
a régészeti lelőhelyeket természeti erőforrásoknak tekin-
tették, az azokból előkerült leleteket pedig a kiaknázható 
ásványkincsekkel helyezték egy sorba. E felfogás szerint 
olyan adható-vehető árucikkek voltak, mint bármilyen 
mezőgazdasági vagy bányatermék. Egyes bevándorló ül-
tetvényesek régészeti leletek forgalmazásából fi nanszíroz-
ták a költséges tengerentúli utazást. Magának Wahlénak 
a nagybátyja is részese volt ennek. Az általa feltárt sírokból 
előkerült csaknem 1200 tárgyat ugyancsak a bécsi múze-
umnak adta el.

Mindennek a hátterében két alapvető tényező állt. 
A spanyol uralom alól függetlenné vált Costa Rica po-
litikai és gazdasági viszonyai, s persze éghajlata is, ked-
veztek a kávé- és banánültetvények létesítésének, amit 
nagyban táplált az ilyen termékek iránti robbanásszerű 
keresletnövekedés Észak-Amerikában és Európában. 

vezetője jelezte, hogy szívesen venne egy nagyobb gyűj-
teményt is. Ez 1902-ben érkezett Bécsbe, és Wahle egy 
kéziratos katalógust is mellékelt hozzá, ami a  tárgyak 
néhány szavas meghatározása mellett tartalmazta azok 
rajzát, származási helyét és gyűjtőjét. Ez utóbbiak közül 
ma egy azonosítható csupán, egy francia diplomata, aki 

Egy Costa Rica-i gyűjtemény kalandos története

Egy oldal Wahle rajzos katalógusából (Bécs, Weltmuseum)

Rakovszky naplójának első oldala (MNL GyMSMGyL ML. XIII. 
23./5. A Rakovszky család iratai)
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konzuli képviseletét is átvette nagybátyjától. Limai rossz 
tapasztalataival ellentétben San José és a város színháza, 
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az archeológiai osztály, melyben olyan indián régiségek mint 
kőfegyverek és eszközök, szobrok, edények, vannak. Néhány 
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Ilyen körülmények között ke-
rült sor a Donau látogatására, és 

vette rá a műemlékek és a gyűjtés 
iránt érdeklődő Rakovszky a  Mo-
narchia konzulját, hogy régészeti 
gyűjteményt vásároljon a bécsi mú-
zeum számára. Az adományozás 
természetesen nem történt érdek 
nélkül, a rákövetkező évben a csá-

szár Ferenc József-érdemrenddel tüntette 
ki Wahlét, ami nyilvánvalóan jelentősen 

emelte presztízsét a távoli kis országban. Egy kitüntetés 
adományozása pedig a bécsi múzeum legolcsóbb mód-
szere volt a gyűjteménye gyarapítására.

De miképp került a gyűjtemény egy része Budapestre? 
Egy külügyminisztériumi előter-
jesztés szerint az adományozó 
szándéka az volt, hogy a bécsi 

múzeum számára nélkü-
lözhető vagy másodpél-
dányokat a Magyar Nem-

zeti Múzeum kapja meg, ám 
a gyűjtő egyik Bécsbe küldött levele szerint ő 
nem tett ilyen nyilatkozatot, és Rakovszkyt sej-
tette az akció mögött. Ebben alighanem igaza 

lehetett, ugyanis a külügyminiszter kérésére 
ő már korábbi diplomáciai missziója során is 
gyűjtött Perzsiában, az osztrák intézmények 
pedig nem szívesen osztották meg gyűjte-

ményeiket a budapesti múzeummal. 
Ezen próbált meg változtatni 
a Nemzeti Múzeum igazga-
tója, amikor 1897-ben egy 
bécsi látogatása során kiesz-
közölte, hogy a magyar mú-
zeum is gyűjtési megbízást 
adhasson a Monarchia Föld 

körüli útra induló hajóinak. Ezt 
követően több hajó tisztjeitől és 

orvosától is vásárolt egzotikus tárgya-
kat a Nemzeti Múzeum Ethnographiai 
Osztálya, továbbfejlesztve a Néprajzi 

Múzeum mára már több mint hatvanezer darabosra növe-
kedett Európán kívüli néprajzi és régészeti gyűjteményét.

C C C

A termények szállításához pedig 
vasútvonalakat kellett építeni. 
E tevékenységek számtalan 
prehispán temetőt és települést 
bolygattak meg, amelyekből 
mérhetetlen mennyiségben ke-
rültek felszínre régészeti leletek, 
közöttük magas arányban piacké-
pes darabok, annak a Costa Ricában 
általános temetkezési szokásnak köszönhető-
en, mely szerint a halottak mellé nagyszámú 
mellékletet (kerámiatárgyakat, jáde és arany ékszereket, 
a bőségesen rendelkezésre álló, jól faragható vulkáni kőzet-
ből készített szobrokat, díszes őrlőköveket, ún. metatékat) 
temettek. Mindezek következtében a 19. század második 
felére sok ezer darabból álló magángyűjtemények jöttek 
létre a nagybirtokosok és vasútépítő vállalkozók 
kezén. Ezek a gyűjtemények jól il-
leszkedtek a művészeti és egzoti-
kus tárgyak a 19. század második 
felére kialakult nemzetközi piacába: 
kialakult a munkamegosztás a leletek 
utáni kutatással, felhalmozásukkal, szál-
lításukkal és adásvételükkel foglalkozó 
személyek és intézmények között.

Az egzotikus tárgyak, régészeti leletek 
iránti nyugati érdeklődés hullámát kihasznál-
va a közép-amerikai kormányzatok saját kul-
turális örökségüket felhasználva törekedtek 
országuk nemzetközi elismertségének 
növelésére, olyannyira, hogy el-
nöki és miniszteri rendeletek-
kel engedélyezték a régészeti 
leletek exportját. A spanyol 
hódítás előtti múlt bemuta-
tása a nemzetté válás részévé 
vált. Hasonló célokat szolgál-
tak a térség ezekben az években 
megalapított nemzeti múzeumai, és 
az országok bemutatkozása a különböző 
nemzetközi kiállításokon, az 1889-es pá-
rizsi világkiállításon, az 1892. évi madridi 
Exposición Histórico-Americanán, majd az 1893-as chicagói 
Wor ld’s Columbian Expositionön. Az Amerika felfedezé-
sének 400. évfordulója alkalmából rendezett madridi ki-
állításon Costa Rica negyven vitrinben hétezer régészeti 
kerámiát, kőfaragványt stb. mutatott be.

Egy Costa Rica-i gyűjtemény kalandos története

Háromlábú edény a Wah-
le-gyűjteményből (Néprajzi 

Múzeum, ltsz.: 35408)

Díszes őrlőkő, ún. metaté Cos-
ta Ricából (Néprajzi Múzeum, 

ltsz.: 73.162.64)

Rakovszky által begyűjött chilei edény 
(Néprajzi Múzeum, ltsz.: 34588)
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A Kossuth könyvkiadó előszeretettel jelen-
tetett meg már korábban is az egyetemes 
történelem kérdéseivel/rejtélyeivel fog-

lalkozó nívós köteteket. Ezt a nemes hagyományt 
folytatták, amikor Nagy civilizációk címen egy 
reprezentatív megjelenésű spanyol sorozat közre-
adásába kezdtek. Tizenkét kötet mutatja be négy 
kontinens legnevezetesebb ókori és középkori kul-
túráit. A sorozatban a görögök és a rómaiak mellett 
helyet kaptak Mezopotámia, Kína, India, Egyiptom 
ősi civilizációi, de a kelták vagy a vikingek is. A köte-
tek elsősorban az ismeretterjesztést szolgálják, így 
közérthető stílusban, de a legújabb kutatási ered-
ményeket összefoglalva, rövid, tematikusan tagolt 
részekkel, a kötetek végén időrendi áttekintéssel 
és szómagyarázatokkal íródtak. Számos térkép, re-
konstrukciós rajz és fotó illusztrálja őket.

KISZ-
SZÍNES

Archeokaland

Straub Péter

A MAJÁK
 Egy prekolumbián 

magaskultúra:

A palenquei lépcsős 
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a bőségesen rendelkezésre álló, jól faragható vulkáni kőzet-
ből készített szobrokat, díszes őrlőköveket, ún. metatékat) 
temettek. Mindezek következtében a 19. század második 
felére sok ezer darabból álló magángyűjtemények jöttek 
létre a nagybirtokosok és vasútépítő vállalkozók 
kezén. Ezek a gyűjtemények jól il-
leszkedtek a művészeti és egzoti-
kus tárgyak a 19. század második 
felére kialakult nemzetközi piacába: 
kialakult a munkamegosztás a leletek 
utáni kutatással, felhalmozásukkal, szál-
lításukkal és adásvételükkel foglalkozó 
személyek és intézmények között.

Az egzotikus tárgyak, régészeti leletek 
iránti nyugati érdeklődés hullámát kihasznál-
va a közép-amerikai kormányzatok saját kul-
turális örökségüket felhasználva törekedtek 
országuk nemzetközi elismertségének 
növelésére, olyannyira, hogy el-
nöki és miniszteri rendeletek-
kel engedélyezték a régészeti 
leletek exportját. A spanyol 
hódítás előtti múlt bemuta-
tása a nemzetté válás részévé 
vált. Hasonló célokat szolgál-
tak a térség ezekben az években 
megalapított nemzeti múzeumai, és 
az országok bemutatkozása a különböző 
nemzetközi kiállításokon, az 1889-es pá-
rizsi világkiállításon, az 1892. évi madridi 
Exposición Histórico-Americanán, majd az 1893-as chicagói 
Wor ld’s Columbian Expositionön. Az Amerika felfedezé-
sének 400. évfordulója alkalmából rendezett madridi ki-
állításon Costa Rica negyven vitrinben hétezer régészeti 
kerámiát, kőfaragványt stb. mutatott be.

Egy Costa Rica-i gyűjtemény kalandos története

Háromlábú edény a Wah-
le-gyűjteményből (Néprajzi 

Múzeum, ltsz.: 35408)

Díszes őrlőkő, ún. metaté Cos-
ta Ricából (Néprajzi Múzeum, 

ltsz.: 73.162.64)

Rakovszky által begyűjött chilei edény 
(Néprajzi Múzeum, ltsz.: 34588)
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A Kossuth könyvkiadó előszeretettel jelen-
tetett meg már korábban is az egyetemes 
történelem kérdéseivel/rejtélyeivel fog-

lalkozó nívós köteteket. Ezt a nemes hagyományt 
folytatták, amikor Nagy civilizációk címen egy 
reprezentatív megjelenésű spanyol sorozat közre-
adásába kezdtek. Tizenkét kötet mutatja be négy 
kontinens legnevezetesebb ókori és középkori kul-
túráit. A sorozatban a görögök és a rómaiak mellett 
helyet kaptak Mezopotámia, Kína, India, Egyiptom 
ősi civilizációi, de a kelták vagy a vikingek is. A köte-
tek elsősorban az ismeretterjesztést szolgálják, így 
közérthető stílusban, de a legújabb kutatási ered-
ményeket összefoglalva, rövid, tematikusan tagolt 
részekkel, a kötetek végén időrendi áttekintéssel 
és szómagyarázatokkal íródtak. Számos térkép, re-
konstrukciós rajz és fotó illusztrálja őket.

KISZ-
SZÍNES

Archeokaland

Straub Péter

A MAJÁK
 Egy prekolumbián 

magaskultúra:

A palenquei lépcsős 
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vált sokszínűvé, s a tudományok is fejlődésnek indultak. 
Ennek a dinamikus fejlődésnek belső ellentétek, dinasz-
tikus viták, és társadalmi feszültségek, valamint ökológiai 
változások vetettek véget a Kr. u. 10. század végén. A bukás 
következtében a maják egyedülálló emlékei az esőerdők 
rengetegébe vesztek, s a városállamoknak csak egy része 
élte túl az összeomlást. Ekkoriban inkább már elszórt falvak 
uralták a tájat. Ebben a posztklasszikus korban az északról 
érkező toltékok határozták meg a térség politikai képét. 
A maja partoknál megjelenő első európai hajók pedig 
a maja civilizáció maradványainak sorsát is megpecsétel-
ték. A maroknyi spanyol hódítótól a Yucatán indiánjai sem 
számíthattak jobbra, mint a nagyhírű aztékok vagy az inkák.

A történeti áttekintést követően a kötet a maja társada-
lommal foglalkozik. Más prehispán társadalmakhoz hason-
lóan, a majáké is egymással jól meghatározott viszonyban 
álló, egymásnak alárendelt rétegekből épült fel, m ely a prek-
lasszikus kor végétől egészen a maja kultúra összeomlásáig 
konzerválódott. A maja társadalom rétegeinek jogait, moz-
gásterét ezért szigorú írott és íratlan szabályok határozták 
meg, melyek megsértése a vétkek mértéke szerint súlyos 
büntetést vont maga után. Vezető szerepet a katonai elit és 
a nemesség, valamint a papság játszott, de a legfőbb hata-
lom az uralkodók kezében koncentrálódott. A társadalomra 
oly jellemző hierarchia a hadsereg szerveződésében is tükrö-
ződött, melynek vezetője szintén az uralkodó volt.

A sorozat első darabjaként a  majákról szóló, közel 
százoldalas kötet jelent meg Magyarországon is. Ugyan 
a maják sohasem hoztak létre hatalmas kiterjedésű köz-
pontosított birodalmat, mégis hosszú évszázadokon át 
ők voltak Közép-Amerika urai, és a mezoamerikai kultú-
rák körében talán ők jutottak a legmesszebb a művészi, 
a tudományos, a technikai és kulturális fejlődés területén, 
sok tekintetben meghaladva a korabeli Európa kultúráit.

A mű rövid történeti áttekintéssel indul. A maja ci-
vilizáció fejlődéstörténete a régészeti leletek és a kevés 
fennmaradt korabeli írott forrás alapján négy nagyobb 
szakaszra bontható. A történelem előtti időszaknak a múlt 
homályába vesző évszázadaiban a maják a Mexikói-öböl 
vidékén lakó csoportjai valamikor a Krisztus előtti első év-
ezred első negyedében, feltehetőleg túlnépesedés követ-
keztében vándoroltak délre, a mai Dél-Mexikó, Honduras, 
Guatemala és Salvador területére. Itt, egy mintegy három 
Magyarországot kitevő területen teremtették meg a máso-
dik, ún. preklasszikus időszakban későbbi kultúrájuk alap-
jait. Nagyrészt ebben a korszakban tettek szert azokra az 
ismeretekre és tudásra, melyeket idővel továbbfejlesztve 
egyedülálló magaskultúrát hoztak létre. A klasszikus kor 
a maja fejlődés csúcspontját jelentette. Ekkor jöttek létre 
az őserdők mélyén lenyűgöző szépségű, több tízezer la-
kost számláló, egységes elvek szerint épült városállamaik. 
A maja művészet az intenzív kapcsolatok révén ekkoriban 

Egy prekolumbián magaskultúra: A maják

Palenque szertartási központja a Palotával 
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A ruházat és az ékszerek mellett nagy szerepe volt 
a tetoválásnak, testfestésnek is, ami szintén a társadalmi 
hovatartozás, a családi állapot és a hivatás mutatója, az 
uralkodóknál pedig a hatalom és a bölcsesség jelképe volt. 
A maja nők és férfi ak csaknem a teljes testüket, a mell-
kast, a karokat és a lábakat harsány színekkel festették. 
E színek és egyszerű szimbólumok rengeteg információt 
nyújtottak. Ám voltak még extrémebb kifejezési módjai 
az előkelőségnek: mint a prekolumbián népeknél általá-
ban, elterjedt a koponyatorzítás szokása is, melynek fon-
tos szerepe volt a maja társadalomban. Ez is az etnikai és 
társadalmi hovatartozás egyik jelzője volt. A különböző 
népcsoportok, országrészek és rivalizáló városok más-más 
megnyúlt fejformát alakítottak ki.

A maja vallás külön fejezetet kap a kötetben: a hitélet 
központi helyen állt ugyanis a maják életében. Minden 
tevékenységüket sűrűn átszőtte a mély vallásosság. En-
nek egyik remek példáját mutatják a nép szórakoztatásá-
ul rendezett különböző labdajátékok, melyek a Napisten 
alvilágba való leereszkedését, az ott aratott győzelmét és 
Kukoricaistenként való visszatérését szimbolizálták. A játé-
kok szoros kapcsolatban álltak az áldozati szertartásokkal 
is. Előfordult ugyanis, hogy a vesztes csapat kapitányát 
vagy akár az egész csapatot feláldozták.

A maják vallása a többistenhiten alapult. Minden ter-
mészeti jelenségnek, az égitesteknek, sőt a számoknak 
és a napoknak is külön istene volt. Idővel a szomszédos 
népektől számos más istenséget is átvettek, a változások 
ellenére azonban tucatnyi istenség alakja és tekintélye 
semmit sem módosult az évezredek folyamán. Ezen is-
tenek közül néhányat részletesebben is bemutat a kötet.

A következőkben a mindennapi élet számos rekonstru-
álható elemével foglalkozik a könyv: a lakóházakkal, a táp-
lálkozással, a nők helyzetével, a viselettel. A köznép tagjai 
viszonylag kis méretű, egyterű, vályogfalú, nádfedeles há-
zakban éltek, rendkívül szerény körülmények között. Ezzel 
szemben az elit tagjai sokszorosan nagyobb, jobbára kőből 
épült házakban laktak, és természetesen ezek az épületek 
már nem csupán egyetlen lakótérből álltak, többosztatúak 
voltak, különböző funkciójú szobákkal, sőt néhol egyfajta für-
dőszobát (gőzfürdőt) is kialakítottak. Érdekes módon két do-
logban azonban megegyezett a szegény és a gazdag maják 
otthona, mégpedig a bútorok és az ablakok hiányában. Az 
egyes társadalmi rétegek lakóépületei a városok meghatá-
rozott negyedeiben álltak. A városok szerkezete nagyjából 
egységes volt: a központban a templomkörzetek álltak, mel-
lettük az uralkodó és az előkelők házai emelkedtek. Távolabb 
a kereskedők és a kézművesek otthonai voltak, derékszögű 
utcákkal, piacterekkel, csatornákkal. A peremkerületeken 
a köznép egyre elszórtabban álló kunyhói kaptak helyet.

A társadalmi különbségek a viseletben is megmutat-
koztak. A maja kódexek, falfestmények, domborművek és 
terrakottafi gurák ábrázolásai szerencsére élethűen őrizték 
meg a maják egykori viseletét. Az előkelők a pamut textilek 
mellett különböző nagymacskák bőréből készült ruhákat 
hordtak, melyeket gyakran hímzéssel, madártollakkal is dí-
szítettek. A státuszt, a rangot a rendkívül díszes és változa-
tos fejfedőkkel is jelezték. Az ékszerek: a fogdíszek, a fül- és 
orrkorongok, a test különböző helyein viselt tűk, nyakékek 
legdrágább darabjai jádekőből vagy tengeri kagylókból 
készültek, később a könnyebben megmunkálható arany át-
vette ezek helyét. A nemesek fémékszereit a szegényebbek 
csontból vagy fából készült darabokkal utánozták.

Egy prekolumbián magaskultúra: A maják

Chichén Itza, a szertartásoknak helyet adó Harcosok temploma

Egy maja ház rekonstrukciója
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vált sokszínűvé, s a tudományok is fejlődésnek indultak. 
Ennek a dinamikus fejlődésnek belső ellentétek, dinasz-
tikus viták, és társadalmi feszültségek, valamint ökológiai 
változások vetettek véget a Kr. u. 10. század végén. A bukás 
következtében a maják egyedülálló emlékei az esőerdők 
rengetegébe vesztek, s a városállamoknak csak egy része 
élte túl az összeomlást. Ekkoriban inkább már elszórt falvak 
uralták a tájat. Ebben a posztklasszikus korban az északról 
érkező toltékok határozták meg a térség politikai képét. 
A maja partoknál megjelenő első európai hajók pedig 
a maja civilizáció maradványainak sorsát is megpecsétel-
ték. A maroknyi spanyol hódítótól a Yucatán indiánjai sem 
számíthattak jobbra, mint a nagyhírű aztékok vagy az inkák.

A történeti áttekintést követően a kötet a maja társada-
lommal foglalkozik. Más prehispán társadalmakhoz hason-
lóan, a majáké is egymással jól meghatározott viszonyban 
álló, egymásnak alárendelt rétegekből épült fel, m ely a prek-
lasszikus kor végétől egészen a maja kultúra összeomlásáig 
konzerválódott. A maja társadalom rétegeinek jogait, moz-
gásterét ezért szigorú írott és íratlan szabályok határozták 
meg, melyek megsértése a vétkek mértéke szerint súlyos 
büntetést vont maga után. Vezető szerepet a katonai elit és 
a nemesség, valamint a papság játszott, de a legfőbb hata-
lom az uralkodók kezében koncentrálódott. A társadalomra 
oly jellemző hierarchia a hadsereg szerveződésében is tükrö-
ződött, melynek vezetője szintén az uralkodó volt.

A sorozat első darabjaként a  majákról szóló, közel 
százoldalas kötet jelent meg Magyarországon is. Ugyan 
a maják sohasem hoztak létre hatalmas kiterjedésű köz-
pontosított birodalmat, mégis hosszú évszázadokon át 
ők voltak Közép-Amerika urai, és a mezoamerikai kultú-
rák körében talán ők jutottak a legmesszebb a művészi, 
a tudományos, a technikai és kulturális fejlődés területén, 
sok tekintetben meghaladva a korabeli Európa kultúráit.

A mű rövid történeti áttekintéssel indul. A maja ci-
vilizáció fejlődéstörténete a régészeti leletek és a kevés 
fennmaradt korabeli írott forrás alapján négy nagyobb 
szakaszra bontható. A történelem előtti időszaknak a múlt 
homályába vesző évszázadaiban a maják a Mexikói-öböl 
vidékén lakó csoportjai valamikor a Krisztus előtti első év-
ezred első negyedében, feltehetőleg túlnépesedés követ-
keztében vándoroltak délre, a mai Dél-Mexikó, Honduras, 
Guatemala és Salvador területére. Itt, egy mintegy három 
Magyarországot kitevő területen teremtették meg a máso-
dik, ún. preklasszikus időszakban későbbi kultúrájuk alap-
jait. Nagyrészt ebben a korszakban tettek szert azokra az 
ismeretekre és tudásra, melyeket idővel továbbfejlesztve 
egyedülálló magaskultúrát hoztak létre. A klasszikus kor 
a maja fejlődés csúcspontját jelentette. Ekkor jöttek létre 
az őserdők mélyén lenyűgöző szépségű, több tízezer la-
kost számláló, egységes elvek szerint épült városállamaik. 
A maja művészet az intenzív kapcsolatok révén ekkoriban 
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A ruházat és az ékszerek mellett nagy szerepe volt 
a tetoválásnak, testfestésnek is, ami szintén a társadalmi 
hovatartozás, a családi állapot és a hivatás mutatója, az 
uralkodóknál pedig a hatalom és a bölcsesség jelképe volt. 
A maja nők és férfi ak csaknem a teljes testüket, a mell-
kast, a karokat és a lábakat harsány színekkel festették. 
E színek és egyszerű szimbólumok rengeteg információt 
nyújtottak. Ám voltak még extrémebb kifejezési módjai 
az előkelőségnek: mint a prekolumbián népeknél általá-
ban, elterjedt a koponyatorzítás szokása is, melynek fon-
tos szerepe volt a maja társadalomban. Ez is az etnikai és 
társadalmi hovatartozás egyik jelzője volt. A különböző 
népcsoportok, országrészek és rivalizáló városok más-más 
megnyúlt fejformát alakítottak ki.

A maja vallás külön fejezetet kap a kötetben: a hitélet 
központi helyen állt ugyanis a maják életében. Minden 
tevékenységüket sűrűn átszőtte a mély vallásosság. En-
nek egyik remek példáját mutatják a nép szórakoztatásá-
ul rendezett különböző labdajátékok, melyek a Napisten 
alvilágba való leereszkedését, az ott aratott győzelmét és 
Kukoricaistenként való visszatérését szimbolizálták. A játé-
kok szoros kapcsolatban álltak az áldozati szertartásokkal 
is. Előfordult ugyanis, hogy a vesztes csapat kapitányát 
vagy akár az egész csapatot feláldozták.

A maják vallása a többistenhiten alapult. Minden ter-
mészeti jelenségnek, az égitesteknek, sőt a számoknak 
és a napoknak is külön istene volt. Idővel a szomszédos 
népektől számos más istenséget is átvettek, a változások 
ellenére azonban tucatnyi istenség alakja és tekintélye 
semmit sem módosult az évezredek folyamán. Ezen is-
tenek közül néhányat részletesebben is bemutat a kötet.

A következőkben a mindennapi élet számos rekonstru-
álható elemével foglalkozik a könyv: a lakóházakkal, a táp-
lálkozással, a nők helyzetével, a viselettel. A köznép tagjai 
viszonylag kis méretű, egyterű, vályogfalú, nádfedeles há-
zakban éltek, rendkívül szerény körülmények között. Ezzel 
szemben az elit tagjai sokszorosan nagyobb, jobbára kőből 
épült házakban laktak, és természetesen ezek az épületek 
már nem csupán egyetlen lakótérből álltak, többosztatúak 
voltak, különböző funkciójú szobákkal, sőt néhol egyfajta für-
dőszobát (gőzfürdőt) is kialakítottak. Érdekes módon két do-
logban azonban megegyezett a szegény és a gazdag maják 
otthona, mégpedig a bútorok és az ablakok hiányában. Az 
egyes társadalmi rétegek lakóépületei a városok meghatá-
rozott negyedeiben álltak. A városok szerkezete nagyjából 
egységes volt: a központban a templomkörzetek álltak, mel-
lettük az uralkodó és az előkelők házai emelkedtek. Távolabb 
a kereskedők és a kézművesek otthonai voltak, derékszögű 
utcákkal, piacterekkel, csatornákkal. A peremkerületeken 
a köznép egyre elszórtabban álló kunyhói kaptak helyet.

A társadalmi különbségek a viseletben is megmutat-
koztak. A maja kódexek, falfestmények, domborművek és 
terrakottafi gurák ábrázolásai szerencsére élethűen őrizték 
meg a maják egykori viseletét. Az előkelők a pamut textilek 
mellett különböző nagymacskák bőréből készült ruhákat 
hordtak, melyeket gyakran hímzéssel, madártollakkal is dí-
szítettek. A státuszt, a rangot a rendkívül díszes és változa-
tos fejfedőkkel is jelezték. Az ékszerek: a fogdíszek, a fül- és 
orrkorongok, a test különböző helyein viselt tűk, nyakékek 
legdrágább darabjai jádekőből vagy tengeri kagylókból 
készültek, később a könnyebben megmunkálható arany át-
vette ezek helyét. A nemesek fémékszereit a szegényebbek 
csontból vagy fából készült darabokkal utánozták.

Egy prekolumbián magaskultúra: A maják

Chichén Itza, a szertartásoknak helyet adó Harcosok temploma

Egy maja ház rekonstrukciója
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művészet, a gasztronómia, valamint a jellegzetes 
fúvó- és ütős hangszereken alapuló indián 

zenekultúra számos elemét megőrizték 
a modern korban is.

A kötet a maják emlékanyagát őrző 
egyes lelőhelyek tömör bemutatásá-
val zárul: a nagy múzeumok, kiterjedt 
romvárosok, lélegzetállító maradvá-

nyok felsorolásával: Tikal, Palenque, 
Copan, Uxmal mellett a  különleges 
Jaina szigetének szakrális központ-
jával, temetkezéseivel és terrakotta 
sírszobraival, valamint Bonampak 
falfestményeivel.

Maják. Összeállította: Gimeno, D. 
Ford.: Kiss D. S. Nagy civilizációk soro-
zat. Kossuth Kiadó, Budapest, 2010. 
(A kiadás alapja: Grandes Civilizationes 
de la Historia. Mayas. Editorial Sol 90, 
Barcelona 2008.)

C C C

Valamennyi prehispán civilizáció közt 
a maják gyűjtötték össze a legtöbb is-
meretet a csillagászat területén. Szá-
mukra a nap éves járásának megfi -
gyelése volt a legfontosabb. Ehhez 
igazították a naptárukat, melynek 
pontossága megközelítette az Euró-
pában a középkortól kezdve használt 
Gergely-naptár pontosságát.

A vallási szertartások kapcsán 
a kötet természetesen részletesen 
foglalkozik azok legfőbb helyszíne-
ivel, a hatalmas faragott mészkőtöm-
bökből lélegzetelállítóan meredeken, 
akár ötven méter magasságra épített 
lépcsős-teraszos piramistemplomok-
kal is. Azok ugyanis nem csupán a jól 
ismert véres áldozati felajánlásoknak 
voltak a helyszínei, melyek közül a maják 
az emberáldozatot tartották a legérté-
kesebbnek, hanem egyben komoly csil-
lagvizsgálóként is működtek. Továbbá 
közülük számos titkos nyughelyéül is 
szolgált az uralkodóknak. Ezek a hatal-
mas, pontosan megtervezett, az égtájak-
hoz igazított építmények több ezer építőmun-
kás akár több évtizednyi munkájával készültek. 
S ehhez csupán viszonylag kezdetleges 
kőeszközöket használhattak.

A maják jellegzetes képírása sokáig 
nehezen volt értelmezhető. A kiterjedt 
írásbeliség emlékeit ezerszámra vetették 
máglyára a spanyol hódítás után a kato-
likus egyház elöljárói, így a maja kó de-
xek ből mára alig egy tucat maradt fenn. 
Ezek csillagászati megfi gyelések, vallási 
szövegek, szertartások és a mitológia le-
jegyzésére szolgáltak. Az épületek falain, 
a sztéléken az uralkodók tetteit, valamint 
hit- és hiedelemviláguknak a mai kor em-
berének már kegyetlenül véresnek tűnő 
elemeit örökítették meg.

Napjainkban csaknem 8 millió maja 
leszármazott él széttagoltan, 29 külön-
böző, de rokon nyelvet beszélve. A ko-
rábbi virágzó civilizáció nyelve mellett 
az ősi viselet, a  kézművesség, a  nép-

Maja uralkodó vagy 
helytartó szobra

Bonampaki freskórészlet, amelyen az 
uralkodó éppen a hadifoglyok sorsáról dönt

Egy prekolumbián magaskultúra: A maják
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Archeokaland

A régészetben viszonylag 
ritka, hogy a föld-
ből előkerült 

leleteket nagy bizton-
sággal konkrét szemé-
lyekhez lehessen kötni. 
Ez a kora újkorban sem 

változik meg, pedig ekkor 
már sokkal több írott for-
rás áll a rendelkezésünkre 
(elszámolások, birtokösszeírások, leltárkönyvek), amelyek a 
korszak mindennapi életének feltérképezésében segítenek. 
A kályhakutatásban is csupán szórványosan fordulnak elő 
olyan esetek, amikor egy-egy kályha ásatásokon előkerült 
darabjait egy név szerint ismert mesterhez tudjuk kötni. 
Éppen ezért Miskolci Mihály – a szó szoros értelmében – 
beleírta magát a történelembe, amikor az általa készített 
kályhacsempéken nevét is feltüntette.

 Rakonczay Rita

EGY 16. SZÁZADI
KÁLYHÁSMESTER
NYOMÁBAN…

A 
k á l y -

hákkal való fű-
tés egy tipikusan közép- 

és kelet-európai sajátosság, amely 
viszonylag korán, már a 10–11. században fel-

tűnt. Első képviselőik a mai Svájc és Dél-Né-
metország területeiről származhatnak. A 

kiégetett agyag nagyobb hőtartó ké-
pessége praktikusabbá tette őket, 

mint a főleg Nyugat-Európában 
kedvelt kandallókat.

Miskolci Mihali feliratos 
kályhacsempe Eger várából
(rajz: Rakonczay Rita)

A Miskolci Mihály-kör kályhájának rekonstrukciója Diósgyőrben
(forrás: Boldizsár–Kocsis–Sabján 2010)

Téglalap alakú
kályhacsempe Egerből
(fotó: Rakonczay Rita)
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Elsőként az egri vár ásatásai során fi gyeltek fel a Mis-
kolci Mihali felirattal ellátott csempékre még a 20. század 
közepén. A feliratos darabok mellett megjelentek olyan 
csempék, amelyeken ugyan nem szerepelt a név, de stí-
lusukban, formavilágukban hasonlítottak rájuk. Ezekre 
a kályhacsempékre jellemzőek a szimmetrikus növényi, 
valamint geometrikus díszítések, amelyeket zöld ólom-
mázakkal fedtek, és fehér agyagból készültek. A levéltári 
kutatások jól kiegészítették az ásatások eredményeit, mi-
vel a csempéken megjelent nevet az írott forrásokkal is 
össze lehetett egyeztetni. Miskolcon a 16. században több 
Fazekas Mihályt is említettek (a fazekas ekkor foglalkozás-
jelölő név volt), akik közül az 1570-es években működő 
Mihály nevű fazekast azonosították a kályhásmesterrel. 
Ezt elősegítette, hogy előkerültek 1574-es évszámmal 
ellátott kályhacsempék is, ami a forrásokból ismert Mi-
hály működési idejére esik. Kezdetben tehát úgy tűnt, 
egyszerű a képlet: az előkerült kályhákat egy műhely, sőt 
egy mester, Miskolci Mihály készítette.

Később azonban egyre több lelőhelyen láttak nap-
világot hasonló darabok. A középkori Magyar Királyság 
olyan jelentős erősségeiben bukkantak fel, mint az egri, 
a diósgyőri, az ónodi, a szendrői, a nógrádi várak, vagy a 
felvidéki Füleken és Divény várában is. De vegyesmázas 
(zöld és sárga ólommázzal, fehér ónmázzal ellátott) vál-
tozatuk Budán is megjelent. Ez a nagy regionális elterje-
dés kétségbe vonja azt a nézetet, hogy e kályhákat mind 
Miskolci Mihály fazekas tevékenységének köszönhetjük, 
hiszen egyetlen (miskolci?) műhely nem lett volna képes 
egy ekkora területet lefedni, s az igényeket ellátni, főleg 
úgy, hogy a 16. században már szinte minden nagyobb 
város vagy mezőváros rendelkezett fazekascéhekkel, vagy 
legalábbis a városfalakon belül működő fazekasokkal. Ily 
módon sokkal inkább egy kiterjedt műhelykörre lehetne 
következtetni, akik hasonló motívumokkal dolgoznak. 
Így azonban több 
kérdés is felmerül: 
Hol alkothatott 
Miskolci Mihály, 
s mely kályhák 
köthetők bizto-
san a szemé-
lyéhez? Mik 
az időbeli 
ke r e te i  a 
hasonló kályhák 
készítésének (hiszen 

Egy 16. századi kályhásmester nyomában…

A hasonló módon, hasonló 
motívumokkal dolgozó műhe-

lyeket gyakran nevezzük össze-
foglalóan műhelykörnek. Ez magába 

foglalja azt a tényt, hogy több, párhu-
zamosan működő, hasonló formakincs-

csel dolgozó műhelyről van szó, amelyek 
ténykedése térben, de olykor időben is gyak-

ran eltér egymástól, s – bár az alapmotívumok 
megegyeznek – más-más negatívok-

kal és más technikai mód-
szerekkel dolgoz-

nak.

Delfi nes koronázópárkány Egerből
(fotó: Rakonczay Rita)

Négyzetes csempe Csábrágból, I. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)

Téglalap alakú csempe Csábrágból, I. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)
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belevéste nevét. S egy téglalap alakú, szirmaival boltívet 
formáló ornamentikus (növényi) díszítéssel. A második 

csoport már sokkal népesebb. Itt is megjelennek 
a négyzetes csempék rombusszal díszítve és 

a boltíves motívumot mutató téglalap 
alakú kályhacsempék. Ebben a cso-
portban előkerült egy halakkal (avagy 

delfi nekkel) díszített koronázópárkány 
töredéke is, amely az északkelet-magyar-

országi lelőhelyeken szinte kötelező „kel-
léke” ezen kályháknak.

A két csoport két különböző kályhára en-
ged következtetni, amelyek azonban – az elő-

került darabokat tekintetbe véve 
– igencsak töredékesek. Az első 

csoportban párkánycsempe 
sem ismert, így az egykori 

tüzelőberendezést nemigen 
lehet rekonstruálni. A má-
sodik csoporttal már sze-

rencsésebbek vagyunk, 
de ezek a típusok is 
nagyon töredékesek. 

Az előkerült darabok 
alapján csupán egy 

sematikus rekonstrukci-
ós rajz készíthető, hogy hoz-

závetőlegesen elképzelhessük, 
milyen kályha is állhatott egykor a 16. 

századi csábrági várban.

a kályhásmester működése csak az 1570-es 
évekből adatolható)? Hova lokalizálhatók 
a műhelyek, amelyek hasonló stílus-
ban alkottak?

A kérdések megvála-
szolásához egy felvidéki 
hegyi vár kályhacsem-
peanyaga szolgáltatott 
további információkat. 
Csábrág (Čabraď, Szlovákia) 
várában a második kaputo-
rony előtti szárazárokból kerül-
tek elő olyan darabok, amelyek 
stílusukban, formakincsükben 
hasonlítottak a Miskolci Mihály ne-
vével ellátott csempékhez, azonban jelentős 
különbségeket is hordoztak. Ezek a csem-
pék is „nógrádi-gömöri” fehér agyagból, 
zöld mázakkal készültek. A kályhacsem-
péket két nagyobb csoportba lehetett 
osztani. Az első csoportban olyan tí-
pusok vannak, amelyek nagyfokú ha-
sonlóságot mutatnak a Miskolci Mi-
hály-körrel, a második csoport már 
jobban eltér az eredeti típusoktól.

Az első csoport összesen két típust 
foglal magába: egy négyzetes, a közepén 
rombusszal, a négy sarka felé induló növényekkel 
díszített kályhacsempe, amely talán a leginkább em-
lékeztet azokra a darabokra, amelyekbe Miskolci Mihály is 

Egy 16. századi kályhásmester nyomában…

A 
f e h é r 

agyag haszná-
lata viszonylag ritka. Leg-

inkább a Budától északkeletre talál-
ható régióban van jelen, ez az úgynevezett 

„nógrádi-gömöri” fehér agyag, mivel e térségek 
agyaglelőhelyein bányászták. Budán már vi-

szonylag korán, a 13. században megjelent, s 
a 16. századtól kezdve az északkeleti ország-

részben szinte mindenhol jelen volt. A 
legalapvetőbb asztali kerámiától kezd-

ve a díszesebb kerámiákon keresztül 
kályhákat is készítettek belőle.

Miskolci Mihály műhelyében felte-
hetően egy hasáb alakú alépítmény-

nyel s egy toronyszerű poligonális, azaz 
sokszögletű felépítménnyel rendelkező 

kályhák készülhettek. Az alsó részt négyze-
tes, a felső részt téglalap alakú kályhacsempék 

alkották. Utóbbiakon gyakran növényi boltívszerű 
motívum kereteli a csempét. A kályha tetejét halas 

(vagy más értelmezések szerint delfi nekkel ellátott) ko-
ronázópárkányok díszítették. A kályha tetejére, mint vala-
mi várpártázat, virágokkal díszített pártacsempék kerültek. 

A kályhában a csempék kötésben vannak, tehát 
a darabok egymáshoz képest fél csem-

pével el vannak tolva, ez adta 
meg a kályha sta-

bilitását.

Csábrág vára (fotó: Magyar Várarchívum Alapítvány)
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lusukban, formavilágukban hasonlítottak rájuk. Ezekre 
a kályhacsempékre jellemzőek a szimmetrikus növényi, 
valamint geometrikus díszítések, amelyeket zöld ólom-
mázakkal fedtek, és fehér agyagból készültek. A levéltári 
kutatások jól kiegészítették az ásatások eredményeit, mi-
vel a csempéken megjelent nevet az írott forrásokkal is 
össze lehetett egyeztetni. Miskolcon a 16. században több 
Fazekas Mihályt is említettek (a fazekas ekkor foglalkozás-
jelölő név volt), akik közül az 1570-es években működő 
Mihály nevű fazekast azonosították a kályhásmesterrel. 
Ezt elősegítette, hogy előkerültek 1574-es évszámmal 
ellátott kályhacsempék is, ami a forrásokból ismert Mi-
hály működési idejére esik. Kezdetben tehát úgy tűnt, 
egyszerű a képlet: az előkerült kályhákat egy műhely, sőt 
egy mester, Miskolci Mihály készítette.

Később azonban egyre több lelőhelyen láttak nap-
világot hasonló darabok. A középkori Magyar Királyság 
olyan jelentős erősségeiben bukkantak fel, mint az egri, 
a diósgyőri, az ónodi, a szendrői, a nógrádi várak, vagy a 
felvidéki Füleken és Divény várában is. De vegyesmázas 
(zöld és sárga ólommázzal, fehér ónmázzal ellátott) vál-
tozatuk Budán is megjelent. Ez a nagy regionális elterje-
dés kétségbe vonja azt a nézetet, hogy e kályhákat mind 
Miskolci Mihály fazekas tevékenységének köszönhetjük, 
hiszen egyetlen (miskolci?) műhely nem lett volna képes 
egy ekkora területet lefedni, s az igényeket ellátni, főleg 
úgy, hogy a 16. században már szinte minden nagyobb 
város vagy mezőváros rendelkezett fazekascéhekkel, vagy 
legalábbis a városfalakon belül működő fazekasokkal. Ily 
módon sokkal inkább egy kiterjedt műhelykörre lehetne 
következtetni, akik hasonló motívumokkal dolgoznak. 
Így azonban több 
kérdés is felmerül: 
Hol alkothatott 
Miskolci Mihály, 
s mely kályhák 
köthetők bizto-
san a szemé-
lyéhez? Mik 
az időbeli 
ke r e te i  a 
hasonló kályhák 
készítésének (hiszen 
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A hasonló módon, hasonló 
motívumokkal dolgozó műhe-

lyeket gyakran nevezzük össze-
foglalóan műhelykörnek. Ez magába 

foglalja azt a tényt, hogy több, párhu-
zamosan működő, hasonló formakincs-

csel dolgozó műhelyről van szó, amelyek 
ténykedése térben, de olykor időben is gyak-

ran eltér egymástól, s – bár az alapmotívumok 
megegyeznek – más-más negatívok-

kal és más technikai mód-
szerekkel dolgoz-

nak.

Delfi nes koronázópárkány Egerből
(fotó: Rakonczay Rita)

Négyzetes csempe Csábrágból, I. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)

Téglalap alakú csempe Csábrágból, I. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)
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belevéste nevét. S egy téglalap alakú, szirmaival boltívet 
formáló ornamentikus (növényi) díszítéssel. A második 

csoport már sokkal népesebb. Itt is megjelennek 
a négyzetes csempék rombusszal díszítve és 

a boltíves motívumot mutató téglalap 
alakú kályhacsempék. Ebben a cso-
portban előkerült egy halakkal (avagy 

delfi nekkel) díszített koronázópárkány 
töredéke is, amely az északkelet-magyar-

országi lelőhelyeken szinte kötelező „kel-
léke” ezen kályháknak.

A két csoport két különböző kályhára en-
ged következtetni, amelyek azonban – az elő-

került darabokat tekintetbe véve 
– igencsak töredékesek. Az első 

csoportban párkánycsempe 
sem ismert, így az egykori 

tüzelőberendezést nemigen 
lehet rekonstruálni. A má-
sodik csoporttal már sze-

rencsésebbek vagyunk, 
de ezek a típusok is 
nagyon töredékesek. 

Az előkerült darabok 
alapján csupán egy 

sematikus rekonstrukci-
ós rajz készíthető, hogy hoz-

závetőlegesen elképzelhessük, 
milyen kályha is állhatott egykor a 16. 

századi csábrági várban.

a kályhásmester működése csak az 1570-es 
évekből adatolható)? Hova lokalizálhatók 
a műhelyek, amelyek hasonló stílus-
ban alkottak?

A kérdések megvála-
szolásához egy felvidéki 
hegyi vár kályhacsem-
peanyaga szolgáltatott 
további információkat. 
Csábrág (Čabraď, Szlovákia) 
várában a második kaputo-
rony előtti szárazárokból kerül-
tek elő olyan darabok, amelyek 
stílusukban, formakincsükben 
hasonlítottak a Miskolci Mihály ne-
vével ellátott csempékhez, azonban jelentős 
különbségeket is hordoztak. Ezek a csem-
pék is „nógrádi-gömöri” fehér agyagból, 
zöld mázakkal készültek. A kályhacsem-
péket két nagyobb csoportba lehetett 
osztani. Az első csoportban olyan tí-
pusok vannak, amelyek nagyfokú ha-
sonlóságot mutatnak a Miskolci Mi-
hály-körrel, a második csoport már 
jobban eltér az eredeti típusoktól.

Az első csoport összesen két típust 
foglal magába: egy négyzetes, a közepén 
rombusszal, a négy sarka felé induló növényekkel 
díszített kályhacsempe, amely talán a leginkább em-
lékeztet azokra a darabokra, amelyekbe Miskolci Mihály is 
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A 
f e h é r 

agyag haszná-
lata viszonylag ritka. Leg-

inkább a Budától északkeletre talál-
ható régióban van jelen, ez az úgynevezett 

„nógrádi-gömöri” fehér agyag, mivel e térségek 
agyaglelőhelyein bányászták. Budán már vi-

szonylag korán, a 13. században megjelent, s 
a 16. századtól kezdve az északkeleti ország-

részben szinte mindenhol jelen volt. A 
legalapvetőbb asztali kerámiától kezd-

ve a díszesebb kerámiákon keresztül 
kályhákat is készítettek belőle.

Miskolci Mihály műhelyében felte-
hetően egy hasáb alakú alépítmény-

nyel s egy toronyszerű poligonális, azaz 
sokszögletű felépítménnyel rendelkező 

kályhák készülhettek. Az alsó részt négyze-
tes, a felső részt téglalap alakú kályhacsempék 

alkották. Utóbbiakon gyakran növényi boltívszerű 
motívum kereteli a csempét. A kályha tetejét halas 

(vagy más értelmezések szerint delfi nekkel ellátott) ko-
ronázópárkányok díszítették. A kályha tetejére, mint vala-
mi várpártázat, virágokkal díszített pártacsempék kerültek. 

A kályhában a csempék kötésben vannak, tehát 
a darabok egymáshoz képest fél csem-

pével el vannak tolva, ez adta 
meg a kályha sta-

bilitását.

Csábrág vára (fotó: Magyar Várarchívum Alapítvány)
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A kályha pontos keltezése ugyanakkor kérdéses. A da-
tálás annál is inkább érdekes, mivel a Miskolci Mihály-kör 
kályháit – szigorúan Mihály fazekas működésével össze-
egyeztetve – az 1550–1570-es évekre helyezik. Csábrágon 
azonban ez egy kissé korai keltezés, mivel a kályhacsem-
pék a második kaputorony előtti árok 18. századi feltölté-
séből kerültek elő. Ugyanakkor ezek a darabok rendkívül 
töredékesen és kis számban jelentek meg a szeméttel fel-
töltött árok anyagában, amely inkább utal arra, hogy ekkor 
már csak az utolsó kályhacsempéket dobták ki, nem pedig 
egész kályhákat bontottak le frissen az 1700-as években. 
Még így is kissé korainak tűnik azonban, ha elfogadjuk, 
hogy Csábrágon is legkésőbb az 1570-es években már 
ilyen kályhák álltak a várban. Inkább az képzelhető el, 
hogy a 16. század végén, 17. század elején készültek ezek 
a cserépkályhák, amelyeknek utolsó csempéit a 18. szá-
zadban végleg kidobták (így még akkor is majd másfél 
századig használták ezeket a darabokat).

Csábrág a Mihály fazekasról elnevezett régészeti kör 
eddig ismert legészakibb pontja, ami arra utal, hogy egy-
fajta határterületen fekszik. Az előkerült leletanyag is alá-
támasztja ezt a megállapítást, hiszen még jelen vannak a 
műhelykör által használt motívumok és formakincs, de 
már inkább tekinthetőek távoli rokonoknak, mintsem ere-
deti daraboknak. Az egészen biztosan kijelenthető tehát, 
hogy a csábrági csempéket már nem Miskolci Mihály ké-
szítette. De hol alkothatott az a mester, akinek munkái a 
várat fűtötték? Sajnos ebben az esetben nem vagyunk 
olyan szerencsések, hogy név szerint tudjuk azonosítani 

Csábrág vára Korponától északkeletre 
fekszik. A vár a 13. századtól egészen 

1812-es pusztulásáig állt fenn. Valószínű-
leg a Hontpázmány nemzetség alapította, 

de alapításának körülménye nem ismert. Több 
neves birtokosa közül Csák Mátét, Zsigmond ki-

rályt, Bakócz Tamás esztergomi érseket, az Erdődy 
és Pálff y családokat (itt született a törökverő Pálff y 

Miklós is), valamint a Koháry családot érdemes kiemelni. 
A várban 2013 óta a Szlovák Tudományos Akadémia és 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem folytat kutatásokat. 
Az ásatások során több tízezer lelet, köztük több 

mint 3000 csempetöredék látott nap-
világot, amik a vár 15–18. szá-

zadi fűtéséről adnak 
képet.

Négyzetes csempe Csábrágból, II. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)

Négyzetes csempe Csábrágból, II. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)

Párkánycsempe Csábrágból, II. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)

Delfi nes koronázópárkány Csábrágból, II. csoport
(fotó, rajz: Rakonczay Rita)
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a mestert, de műhelyét talán lokalizálni lehet a csábrági 
csempék párhuzamai alapján. Az itt tárgyalt típusok leg-
közelebbi párhuzamai ugyanis Füleken és Szécsényben 
lelhetők fel. A régészeti adatok alapján ezen a környéken 
jelentős fazekasközpont lehetett, így feltehetően a csáb-
rági csempék is itt készülhettek.

De hol alkothatott akkor Miskolci Mihály? A nevével 
ellátott darabok csupán Egerben és Diósgyőrben kerültek 
elő. A két erősségben nem csupán a hasonló kályhák a 
közös jellemzők, hanem az is, hogy a 16. század második 
felében (még) nem kerültek török fennhatóság alá. Eger 
várát 1596-ban foglalták el az oszmán csapatok, ezáltal 
pedig Diósgyőr végvárként kezdett működni. Nem a 
névvel ellátott darabok jelennek meg azonban Nógrád 
várában, Füleken, Szécsényben és Vácott sem, amik a 16. 
század második felében török kézen voltak. Ugyanakkor 
ezek az erősségek az 1590-es években pár évtizedre fel-
szabadultak az oszmán uralom alól. Szécsényt és Füleket 
1593-ban, Nógrádot 1594-ben, Vácot pedig 1595-ben sza-
badították fel a keresztény seregek. Így akár az is könnyen 
elképzelhető, hogy az 1570-es években Miskolci Mihály 
által elkészített egri és diósgyőri kályhák divatja a század 
végére az addig török kézen lévő erősségekbe is eljutott. 
Az a személyes ambíció pedig, amely a nevének feltün-
tetéséből is leszűrhető, odáig vezetett, hogy a kora újkor 
egyik legismertebb és ezidáig legjobban kutatott kályha-
csempekörét azóta is róla nevezi el a régészet.

C C C

A kályhacsempe-kutatás 
egyik legalapvetőbb szeg-

mense a különböző kályha-
csempe-negatívok kérdése. 

Hasonló motívumokkal, hasonló 
mázakkal vagy agyagokkal akár több 

műhely is dolgozhatott, de az azonos 
dúc, azaz negatív meghatározza, hogy 

mely csempék készülhettek 
biztosan ugyan-

ott.

Sematikus rekonstrukció a csábrági leletek alapján
(rajz: Rakonczay Rita)

Négyzetes csempe Szécsényből, a csábrági típus párhuzama
(fotó: Rakonczay Rita)
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A kályha pontos keltezése ugyanakkor kérdéses. A da-
tálás annál is inkább érdekes, mivel a Miskolci Mihály-kör 
kályháit – szigorúan Mihály fazekas működésével össze-
egyeztetve – az 1550–1570-es évekre helyezik. Csábrágon 
azonban ez egy kissé korai keltezés, mivel a kályhacsem-
pék a második kaputorony előtti árok 18. századi feltölté-
séből kerültek elő. Ugyanakkor ezek a darabok rendkívül 
töredékesen és kis számban jelentek meg a szeméttel fel-
töltött árok anyagában, amely inkább utal arra, hogy ekkor 
már csak az utolsó kályhacsempéket dobták ki, nem pedig 
egész kályhákat bontottak le frissen az 1700-as években. 
Még így is kissé korainak tűnik azonban, ha elfogadjuk, 
hogy Csábrágon is legkésőbb az 1570-es években már 
ilyen kályhák álltak a várban. Inkább az képzelhető el, 
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a cserépkályhák, amelyeknek utolsó csempéit a 18. szá-
zadban végleg kidobták (így még akkor is majd másfél 
századig használták ezeket a darabokat).

Csábrág a Mihály fazekasról elnevezett régészeti kör 
eddig ismert legészakibb pontja, ami arra utal, hogy egy-
fajta határterületen fekszik. Az előkerült leletanyag is alá-
támasztja ezt a megállapítást, hiszen még jelen vannak a 
műhelykör által használt motívumok és formakincs, de 
már inkább tekinthetőek távoli rokonoknak, mintsem ere-
deti daraboknak. Az egészen biztosan kijelenthető tehát, 
hogy a csábrági csempéket már nem Miskolci Mihály ké-
szítette. De hol alkothatott az a mester, akinek munkái a 
várat fűtötték? Sajnos ebben az esetben nem vagyunk 
olyan szerencsések, hogy név szerint tudjuk azonosítani 
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fekszik. A vár a 13. századtól egészen 

1812-es pusztulásáig állt fenn. Valószínű-
leg a Hontpázmány nemzetség alapította, 

de alapításának körülménye nem ismert. Több 
neves birtokosa közül Csák Mátét, Zsigmond ki-

rályt, Bakócz Tamás esztergomi érseket, az Erdődy 
és Pálff y családokat (itt született a törökverő Pálff y 

Miklós is), valamint a Koháry családot érdemes kiemelni. 
A várban 2013 óta a Szlovák Tudományos Akadémia és 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem folytat kutatásokat. 
Az ásatások során több tízezer lelet, köztük több 

mint 3000 csempetöredék látott nap-
világot, amik a vár 15–18. szá-

zadi fűtéséről adnak 
képet.
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a mestert, de műhelyét talán lokalizálni lehet a csábrági 
csempék párhuzamai alapján. Az itt tárgyalt típusok leg-
közelebbi párhuzamai ugyanis Füleken és Szécsényben 
lelhetők fel. A régészeti adatok alapján ezen a környéken 
jelentős fazekasközpont lehetett, így feltehetően a csáb-
rági csempék is itt készülhettek.
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várát 1596-ban foglalták el az oszmán csapatok, ezáltal 
pedig Diósgyőr végvárként kezdett működni. Nem a 
névvel ellátott darabok jelennek meg azonban Nógrád 
várában, Füleken, Szécsényben és Vácott sem, amik a 16. 
század második felében török kézen voltak. Ugyanakkor 
ezek az erősségek az 1590-es években pár évtizedre fel-
szabadultak az oszmán uralom alól. Szécsényt és Füleket 
1593-ban, Nógrádot 1594-ben, Vácot pedig 1595-ben sza-
badították fel a keresztény seregek. Így akár az is könnyen 
elképzelhető, hogy az 1570-es években Miskolci Mihály 
által elkészített egri és diósgyőri kályhák divatja a század 
végére az addig török kézen lévő erősségekbe is eljutott. 
Az a személyes ambíció pedig, amely a nevének feltün-
tetéséből is leszűrhető, odáig vezetett, hogy a kora újkor 
egyik legismertebb és ezidáig legjobban kutatott kályha-
csempekörét azóta is róla nevezi el a régészet.
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A magyaros viselet a nemzeti büszkeségünk része, magyarok 
és külföldiek számára is egyértelmű, miről van szó, amikor pár-
tás-szoknyás női viseletet vagy a férfi ak számára jó kiállást bizto-
sító atillát látunk. De vajon honnan eredhet ez a kivételesen szép, 
a külföldiek számára is jellegzetes férfi  és női viselet? Elsősorban 
a 19. századi „nemzeti ébredés” eredményeként alakult ki, de 
gyökereiben késő reneszánsz elemek is jócskán akadnak. Maga a 
forma a 15–16. században alakult ki, érdemes körüljárnunk tehát, 
mit örököltünk a késő középkor embereitől. Amikor felkértek a 
téma bemutatására, ezen a pár oldalon, el kellett gondolkod-
nom, hogyan is tudom a kedves olvasónak bemutatni, mivel is 
foglalkozik egy török ko ros viseletkutató, ezért úgy döntöttem, 
hogy a viseletek mellett megkísérlem összefoglalni, hogyan is 
jutunk el a „tárgyaktól az emberig”.

A viseletkutatás nem csak maguknak a ruhadaraboknak, a 
formáknak, szabásvonalaknak az eredetét, formai változását, 
jelentését követi nyomon. A ruházattal és textilekkel foglalko-
zó régészek, történészek és művészettörténészek a ruházatot 
mint társadalmi, gazdasági, kulturális tényezőt vizsgálják. Így 
elmondhatjuk, hogy szinte minden érdekel minket, ami a ru-
hához kapcsolódik: a felhasznált alapanyagok előállításától, 
felhasználásától a készítőkön, bedolgozó iparágakon keresztül 
addig, hogy ki, mikor és miért hordott egy adott ruhadarabot 
vagy egy komplett viseletet. Ebből adódik, hogy egy kutatónak, 
nagyon sokféle forrást kell használnia, ha a megfelelő választ 
keresi a feltett kérdésére. 

Archeokaland

Zay Orsolya

 „jóféle gyöngyből csinált virágokkal sűrűn megrakva”

Kora újkori magyar nemesi férfi viselet

 Kora újkori magyar női viselet

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Mit mutat meg a ruha?

A 21. századi ember számára a reggel egyik legmeghatározóbb 
mozzanata az aznapi öltözék kiválasztása. Azonban azt is látnunk 
kell, hogy azokhoz képest, akik a 20. század előtt születtek, min-
ket sokkal kevésbé kötnek meg a társadalom szigorú elvárásai, 
vagy akár törvények, rendeletek. Ennek ellenére a magunkon 
viselt öltözet így is sok mindent elárul rólunk. A néprajz tudo-
mánya megfi gyelte azt a jelenséget a 19–20. században, amit 
a kora újkori ember is láthatott saját korában: ránézve a másik-
ra azonnal tudott „olvasni” a másikról, a viselete alapján. Meg 
tudta állapítani, hogy az előtte álló hány éves, milyen a családi 
állapota, milyen felekezet és milyen náció tagja vagy honnan, 
melyik régióból érkezett. De ennek a jelenségnek az eltűnését, 
formálódását is jól dokumentálták a néprajzos kollégák: a 20. 
század nagy változásai között tartják számon az úgynevezett „ki-
vetkőzést”, mely az addig hagyományosan viselt, tájjellegű, több 
száz év alatt kialakult viseletek elhagyását, az ipari termelésből, 
áruházakban megvásárolható ruházatra való áttérést jelenti a 
paraszti rétegnél. Innentől kezdve a viseletek „konzerválódtak”. 
Olyanná váltak, mint egy pillanatkép: megőrzik őket akkori ál-
lapotukban, amikor felhagyott a modern ember a tradicionális 
viseletek készítésével, hordásával. 

A kora újkori magyar viseletek

A KORA ÚJKORI MAGYAR VISELETEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Borkereskedő viselete

Katonai viselet fegyverekkel
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A magyaros viselet a nemzeti büszkeségünk része, magyarok 
és külföldiek számára is egyértelmű, miről van szó, amikor pár-
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a külföldiek számára is jellegzetes férfi  és női viselet? Elsősorban 
a 19. századi „nemzeti ébredés” eredményeként alakult ki, de 
gyökereiben késő reneszánsz elemek is jócskán akadnak. Maga a 
forma a 15–16. században alakult ki, érdemes körüljárnunk tehát, 
mit örököltünk a késő középkor embereitől. Amikor felkértek a 
téma bemutatására, ezen a pár oldalon, el kellett gondolkod-
nom, hogyan is tudom a kedves olvasónak bemutatni, mivel is 
foglalkozik egy török ko ros viseletkutató, ezért úgy döntöttem, 
hogy a viseletek mellett megkísérlem összefoglalni, hogyan is 
jutunk el a „tárgyaktól az emberig”.

A viseletkutatás nem csak maguknak a ruhadaraboknak, a 
formáknak, szabásvonalaknak az eredetét, formai változását, 
jelentését követi nyomon. A ruházattal és textilekkel foglalko-
zó régészek, történészek és művészettörténészek a ruházatot 
mint társadalmi, gazdasági, kulturális tényezőt vizsgálják. Így 
elmondhatjuk, hogy szinte minden érdekel minket, ami a ru-
hához kapcsolódik: a felhasznált alapanyagok előállításától, 
felhasználásától a készítőkön, bedolgozó iparágakon keresztül 
addig, hogy ki, mikor és miért hordott egy adott ruhadarabot 
vagy egy komplett viseletet. Ebből adódik, hogy egy kutatónak, 
nagyon sokféle forrást kell használnia, ha a megfelelő választ 
keresi a feltett kérdésére. 
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mozzanata az aznapi öltözék kiválasztása. Azonban azt is látnunk 
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ket sokkal kevésbé kötnek meg a társadalom szigorú elvárásai, 
vagy akár törvények, rendeletek. Ennek ellenére a magunkon 
viselt öltözet így is sok mindent elárul rólunk. A néprajz tudo-
mánya megfi gyelte azt a jelenséget a 19–20. században, amit 
a kora újkori ember is láthatott saját korában: ránézve a másik-
ra azonnal tudott „olvasni” a másikról, a viselete alapján. Meg 
tudta állapítani, hogy az előtte álló hány éves, milyen a családi 
állapota, milyen felekezet és milyen náció tagja vagy honnan, 
melyik régióból érkezett. De ennek a jelenségnek az eltűnését, 
formálódását is jól dokumentálták a néprajzos kollégák: a 20. 
század nagy változásai között tartják számon az úgynevezett „ki-
vetkőzést”, mely az addig hagyományosan viselt, tájjellegű, több 
száz év alatt kialakult viseletek elhagyását, az ipari termelésből, 
áruházakban megvásárolható ruházatra való áttérést jelenti a 
paraszti rétegnél. Innentől kezdve a viseletek „konzerválódtak”. 
Olyanná váltak, mint egy pillanatkép: megőrzik őket akkori ál-
lapotukban, amikor felhagyott a modern ember a tradicionális 
viseletek készítésével, hordásával. 
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találunk ruhákat: ilyen az Esterházy-kincstárban megőr-
zött női és férfi ruhák egy része, melyek természetesen a 
reprezentatívabb darabok közé tartoznak, hiszen az egyik 
leggazdagabb főúri család tagjai viselték azokat. Érdemes 
volt tehát a ruhát több generáción keresztül örökíteni ne-
mesek, de még a parasztok között is. Ebből is láthatjuk a 
ruházat a társadalmi jogállást tükrözte. Emellett érdekes 
lehet számunkra, hogy bizony nem a mi fogyasztói 
társadalmunk gondolkodását követi az örökítés szokása: 
a ruha érték volt.

A kora újkori Magyar Királyság a török miatt nagyon 
nehéz politikai, gazdasági és társadalmi helyzetben volt, 
mégis a ruhákon keresztül bepillanthatunk a korszak 
gazdagságába. A hölgyek 3-4 métert magában foglaló 
gyöngyökkel, fémszálas csipkékkel díszített bársony és 
selyemszoknyákat, elöl kapcsos vagy kézzel szőtt zsi nór-
ral összehúzott ruhaderekat, fi nom patyolat ingeket és 
kötényeket viseltek. A lányok haján a népi hagyományban 
megmaradt pártát láthatjuk, apró ötvösremek boglárok-
kal, a szegényebbek pedig ezeket utánozva fémdrótból, 
gyöngyökkel készítettek egyszerűbb változatokat. A férjes 

asszonyok hajukat különböző divatos kontyokba ren-
dezhették, melyre fi nom textilből készített vagy 

csipkéből kidolgozott főkötőt helyeztek. A 
férfi ak ekkor kezdték el először viselni a 

huszáregyenruhákban megmaradt 
dolmányt és mentét. Ekkor még 

sokkal hosszabb változatokat hord-
tak, kevesebb zsinórral, de annál több 

arany- és ezüstszállal szőtt szalaggal, 
vagy akár a posztó és bársony felületére 

varrt apró ékszerekkel.

Milyen forrásaink vannak?

Ha viselettörténetről szeretnénk adatokat gyűjteni, akkor 
többféle tudományterület sokféle forrását használhatjuk. 
Ez egyben jó és rossz is a kutatók számára: ezernyi meg-
közelítésből vizsgálódhatunk, de emiatt rengeteg forrást 
kell átnézni, amelyek között lesznek tételes felsorolások 
és olyanok is, amelyekben 100 oldal átolvasása után aka-
dunk egy vagy két érdemi információra. Lássuk, milyen 
forrásokkal dolgozik egy kora újkoros viseletkutató!

Amennyiben a tárgyak felől közelítünk, úgy a régészet, 
az egyik legfontosabb forrásunk. Szerencsére a 16–17. szá-
zadból származnak a Kárpát-medencében az első nagyobb 
darabban vagy egészben megmaradt ruhaleleteink, ráadá-
sul nem egy-két darabról, hanem több tucatról beszélhe-
tünk. Tehát a régészeti textilek mind a földből, illetve krip-
tákból, halotti ruhadarabokként kerülnek újra napvilágra.

Már az 1800-as évekből ismerünk ilyen feltárásokat, 
de akár napjainkban is előkerülhetnek templomból több 
száz éves bolygatatlan kripták, ahogy történt ez 2010-ben 
Sopronban a ferences templomban, 2019-ben Bánff yhu-
nyadon vagy 2020-ban Jákon. A ruhadarabokat resta-
urátorokkal együtt emelik ki a kutatók, és együtt 
dolgoznak azon, hogy a „romokból újra ruhák” 
legyenek. A régészeti megfi gyelések fon-
tosak a ruhadarabok szabásán kívül 
is: innen tudhatjuk, hogyan visel-
ték a ruhát pontosan, melyik ruha-
darab milyen korú, nemű halottra 
kerülhetett, vagy milyen szokások 
miatt helyezték el úgy a halottat, 
azokkal a tárgyakkal, amelyeket meg-
találtak az adott lelőhelyen. Emellett 
szerencsés esetben gyűjteményben is 

„lá-
t o m 

minden esztendő-
ben új-új mód, avagy amint 

az német mondja, náj módi vagyon, 
úgyhogy mentől inkább szegénye-

dünk, annál nagyobb titulusra és 
cifrább paszamántos köntösök-

re vágyunk…” Apor Péter: Me-
tamoprhosis Transylvaniae, 

azaz Erdélynek változása.

Kora újkori nemesi pár viselete
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A korszak a kézzel írt és a nyomtatott szövegekben 
is bővelkedik. Ráadásul nemcsak a középkorban „világ-
nyelvként” használt latin, illetve a politikai helyzet miatt 
a német szövegekre kell támaszkodnunk, hanem magyar 
nyelvű források is bőven a rendelkezésünkre állnak. A tör-
téneti források között megkülönböztetünk írott és képi 
forrásokat: itt magánnaplókkal, a korszakban már divatos 
olvasás miatt, népszerűsítő röplapokkal vagy akár igazi 
szabásmintakönyvekkel is számolhatunk. De akár a met-
szetkészítők által szórakoztatónak szánt kártyapaklik és 
a térképek margóján látható viseletképek is hasznosak 
lehetnek. Érdekes a magán jellegű források köre, amelyek 
között hozományjegyzékek, halotti leltárak, hagyatéki 
iratok, végrendeletek, naplók, útleírások is szép számmal 
akadnak. Ebben az esetben láthatjuk igazán, mit gondolt 
a korabeli ember a saját viseletéről, hogyan illik kinézni, ha 
kimegyünk az utcára, vagy mi a különbség egy hajadon 
és egy férjes asszony ruhája között.

A régészet és a történelem társtudományai is segítsé-
günkre lehetnek, hogy jobban meg-

értsük, hogyan működött a török 
kori ember társadalma. Van-

nak olyan társadalmi jelenségek, melyek nem a korhoz, 
hanem az alapvető emberi viselkedéshez kötöttek, emiatt 
a néprajz és a szociológia által megfi gyelt jelenségek is vá-
laszokat adhatnak a régészek számára. Egyik jó példa erre, 
a szépségideál kérdése: mit látunk szépnek? Ezt vajon a 
természet határozza meg vagy a társadalom által belénk 
nevelt jelenség? A biológiai szabályszerűségek mellett 
a társadalmi közegtől tanuljuk, hogyan látunk szépnek 
valakit, ezért változik koronként a női és férfi  testkép, és 
ezáltal a ruházat is. Néha ez nagyon szélsőséges formá-
ban is meg tud nyilvánulni. Például a hun korban szépnek 
látták az ún. torzított koponyát, Kínában pedig sok száz 
évig elkötötték a kislányok lábát, hogy pici maradjon a 
lábfej. A kora újkorban pedig hódító útjára indult a fűző, 
mely egészen a 20. század elejéig általános viseleti elem 
maradt a nők körében, nagyon sok társadalmi rétegnél.

Úgy gondolom a fentiek rámutatnak arra, hogy a 
gyönyörű anyagok, mesterien elkésztett ékszerek sokkal 
több információval szolgálnak számunkra: közelebb 
kerülhetünk Balassi Bálint, Dobó István vagy Lorántff y 
Zsuzsanna gondolkodásához. Megérthetjük, milyen ha-
gyományok között nőhettek fel, és milyen társadalmi 

háttér befolyásolhatta őket döntéseikben. 
Amellett, hogy a régi tárgyat nagyra be-
csüljük, megőrizzük, hiszen nekünk, 

régészeknek, történészeknek ez a 
munkánk, az értelmezésük, a „megszó-
laltatásuk” is ugyanolyan feladatunk, 

mert így érthetjük meg igazán egy 
korszak történetét. 

                     C C C

„Az 
dolmá-

nyon nem voltak 
olyan sűrű gombok, azok is 

egy dolmányon nem voltak többek 
tizenkét gombnál: az ezüstgombot, 

mind aranyozva, mind fejéren, ab-
ban az időben igen viselték…” 

Apor Péter: Metamoprhosis 
Transylvaniae, azaz Erdély-

nek változása.

„Nem volt akkor ráncban 
szedett, egész mellyű ingek az 

asszonyoknak, hanem az ingek 
elöl meg volt hasítva, annak kötője 

volt, s úgy kötötték meg az nyakok-
nál, mert akkor éppen az nyakokig volt 

fel az ingek, nem bocsátották úgy zsibvá-
sárra az csecseket szemtelenül, mint az mos-

tani asszonyok és leányok…” Apor Péter: 
Metamoprhosis Transylvaniae, 

azaz Erdélynek válto-
zása.

Polgári pár viselete 

újkori magyar viseletekA kora

A fotókat Mónos Gábor készítette.
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találunk ruhákat: ilyen az Esterházy-kincstárban megőr-
zött női és férfi ruhák egy része, melyek természetesen a 
reprezentatívabb darabok közé tartoznak, hiszen az egyik 
leggazdagabb főúri család tagjai viselték azokat. Érdemes 
volt tehát a ruhát több generáción keresztül örökíteni ne-
mesek, de még a parasztok között is. Ebből is láthatjuk a 
ruházat a társadalmi jogállást tükrözte. Emellett érdekes 
lehet számunkra, hogy bizony nem a mi fogyasztói 
társadalmunk gondolkodását követi az örökítés szokása: 
a ruha érték volt.

A kora újkori Magyar Királyság a török miatt nagyon 
nehéz politikai, gazdasági és társadalmi helyzetben volt, 
mégis a ruhákon keresztül bepillanthatunk a korszak 
gazdagságába. A hölgyek 3-4 métert magában foglaló 
gyöngyökkel, fémszálas csipkékkel díszített bársony és 
selyemszoknyákat, elöl kapcsos vagy kézzel szőtt zsi nór-
ral összehúzott ruhaderekat, fi nom patyolat ingeket és 
kötényeket viseltek. A lányok haján a népi hagyományban 
megmaradt pártát láthatjuk, apró ötvösremek boglárok-
kal, a szegényebbek pedig ezeket utánozva fémdrótból, 
gyöngyökkel készítettek egyszerűbb változatokat. A férjes 

asszonyok hajukat különböző divatos kontyokba ren-
dezhették, melyre fi nom textilből készített vagy 

csipkéből kidolgozott főkötőt helyeztek. A 
férfi ak ekkor kezdték el először viselni a 

huszáregyenruhákban megmaradt 
dolmányt és mentét. Ekkor még 

sokkal hosszabb változatokat hord-
tak, kevesebb zsinórral, de annál több 

arany- és ezüstszállal szőtt szalaggal, 
vagy akár a posztó és bársony felületére 

varrt apró ékszerekkel.

Milyen forrásaink vannak?

Ha viselettörténetről szeretnénk adatokat gyűjteni, akkor 
többféle tudományterület sokféle forrását használhatjuk. 
Ez egyben jó és rossz is a kutatók számára: ezernyi meg-
közelítésből vizsgálódhatunk, de emiatt rengeteg forrást 
kell átnézni, amelyek között lesznek tételes felsorolások 
és olyanok is, amelyekben 100 oldal átolvasása után aka-
dunk egy vagy két érdemi információra. Lássuk, milyen 
forrásokkal dolgozik egy kora újkoros viseletkutató!

Amennyiben a tárgyak felől közelítünk, úgy a régészet, 
az egyik legfontosabb forrásunk. Szerencsére a 16–17. szá-
zadból származnak a Kárpát-medencében az első nagyobb 
darabban vagy egészben megmaradt ruhaleleteink, ráadá-
sul nem egy-két darabról, hanem több tucatról beszélhe-
tünk. Tehát a régészeti textilek mind a földből, illetve krip-
tákból, halotti ruhadarabokként kerülnek újra napvilágra.

Már az 1800-as évekből ismerünk ilyen feltárásokat, 
de akár napjainkban is előkerülhetnek templomból több 
száz éves bolygatatlan kripták, ahogy történt ez 2010-ben 
Sopronban a ferences templomban, 2019-ben Bánff yhu-
nyadon vagy 2020-ban Jákon. A ruhadarabokat resta-
urátorokkal együtt emelik ki a kutatók, és együtt 
dolgoznak azon, hogy a „romokból újra ruhák” 
legyenek. A régészeti megfi gyelések fon-
tosak a ruhadarabok szabásán kívül 
is: innen tudhatjuk, hogyan visel-
ték a ruhát pontosan, melyik ruha-
darab milyen korú, nemű halottra 
kerülhetett, vagy milyen szokások 
miatt helyezték el úgy a halottat, 
azokkal a tárgyakkal, amelyeket meg-
találtak az adott lelőhelyen. Emellett 
szerencsés esetben gyűjteményben is 

„lá-
t o m 

minden esztendő-
ben új-új mód, avagy amint 

az német mondja, náj módi vagyon, 
úgyhogy mentől inkább szegénye-

dünk, annál nagyobb titulusra és 
cifrább paszamántos köntösök-

re vágyunk…” Apor Péter: Me-
tamoprhosis Transylvaniae, 

azaz Erdélynek változása.

Kora újkori nemesi pár viselete

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A korszak a kézzel írt és a nyomtatott szövegekben 
is bővelkedik. Ráadásul nemcsak a középkorban „világ-
nyelvként” használt latin, illetve a politikai helyzet miatt 
a német szövegekre kell támaszkodnunk, hanem magyar 
nyelvű források is bőven a rendelkezésünkre állnak. A tör-
téneti források között megkülönböztetünk írott és képi 
forrásokat: itt magánnaplókkal, a korszakban már divatos 
olvasás miatt, népszerűsítő röplapokkal vagy akár igazi 
szabásmintakönyvekkel is számolhatunk. De akár a met-
szetkészítők által szórakoztatónak szánt kártyapaklik és 
a térképek margóján látható viseletképek is hasznosak 
lehetnek. Érdekes a magán jellegű források köre, amelyek 
között hozományjegyzékek, halotti leltárak, hagyatéki 
iratok, végrendeletek, naplók, útleírások is szép számmal 
akadnak. Ebben az esetben láthatjuk igazán, mit gondolt 
a korabeli ember a saját viseletéről, hogyan illik kinézni, ha 
kimegyünk az utcára, vagy mi a különbség egy hajadon 
és egy férjes asszony ruhája között.

A régészet és a történelem társtudományai is segítsé-
günkre lehetnek, hogy jobban meg-

értsük, hogyan működött a török 
kori ember társadalma. Van-

nak olyan társadalmi jelenségek, melyek nem a korhoz, 
hanem az alapvető emberi viselkedéshez kötöttek, emiatt 
a néprajz és a szociológia által megfi gyelt jelenségek is vá-
laszokat adhatnak a régészek számára. Egyik jó példa erre, 
a szépségideál kérdése: mit látunk szépnek? Ezt vajon a 
természet határozza meg vagy a társadalom által belénk 
nevelt jelenség? A biológiai szabályszerűségek mellett 
a társadalmi közegtől tanuljuk, hogyan látunk szépnek 
valakit, ezért változik koronként a női és férfi  testkép, és 
ezáltal a ruházat is. Néha ez nagyon szélsőséges formá-
ban is meg tud nyilvánulni. Például a hun korban szépnek 
látták az ún. torzított koponyát, Kínában pedig sok száz 
évig elkötötték a kislányok lábát, hogy pici maradjon a 
lábfej. A kora újkorban pedig hódító útjára indult a fűző, 
mely egészen a 20. század elejéig általános viseleti elem 
maradt a nők körében, nagyon sok társadalmi rétegnél.

Úgy gondolom a fentiek rámutatnak arra, hogy a 
gyönyörű anyagok, mesterien elkésztett ékszerek sokkal 
több információval szolgálnak számunkra: közelebb 
kerülhetünk Balassi Bálint, Dobó István vagy Lorántff y 
Zsuzsanna gondolkodásához. Megérthetjük, milyen ha-
gyományok között nőhettek fel, és milyen társadalmi 

háttér befolyásolhatta őket döntéseikben. 
Amellett, hogy a régi tárgyat nagyra be-
csüljük, megőrizzük, hiszen nekünk, 

régészeknek, történészeknek ez a 
munkánk, az értelmezésük, a „megszó-
laltatásuk” is ugyanolyan feladatunk, 

mert így érthetjük meg igazán egy 
korszak történetét. 

                     C C C

„Az 
dolmá-

nyon nem voltak 
olyan sűrű gombok, azok is 

egy dolmányon nem voltak többek 
tizenkét gombnál: az ezüstgombot, 

mind aranyozva, mind fejéren, ab-
ban az időben igen viselték…” 

Apor Péter: Metamoprhosis 
Transylvaniae, azaz Erdély-

nek változása.

„Nem volt akkor ráncban 
szedett, egész mellyű ingek az 

asszonyoknak, hanem az ingek 
elöl meg volt hasítva, annak kötője 

volt, s úgy kötötték meg az nyakok-
nál, mert akkor éppen az nyakokig volt 

fel az ingek, nem bocsátották úgy zsibvá-
sárra az csecseket szemtelenül, mint az mos-

tani asszonyok és leányok…” Apor Péter: 
Metamoprhosis Transylvaniae, 

azaz Erdélynek válto-
zása.

Polgári pár viselete 

újkori magyar viseletekA kora

A fotókat Mónos Gábor készítette.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

80 81



Helló, tudomány!

Ritkán esik róluk szó, de a 16–18. századi Habsburg–ma-
gyar–oszmán kapcsolatok történetében a nyelvi és kul-
turális különbségek miatt fontos szerepet játszottak a 
tolmácsok, hiszen a hétköznapi élet (a mindennapi kom-
munikáció a meghódított területek alattvalóival), a helyi 
szintű és államközi diplomácia nélkülük elképzelhetetlen 
lett volna. A tolmácsok között persze különbséget kell 
tennünk. Tartoztak közéjük olyan személyek, akik vagy 
fogságban, vagy önként áttértek az iszlám hitre, és az 
Oszmán Birodalom szolgálatába szegődtek, őket nevezi 
a szakirodalom renegátoknak, és ők általában nemcsak 
tolmácsként tevékenykedtek, hanem (német és/vagy ma-
gyar) nyelvtudásuknak köszönhetően többirányú kém-
tevékenységet is folytattak, megfelelő ellentételezésért 
cserébe. Egy másik típusba soroljuk azon személyeket, 
akik a Habsburg Monarchia szolgálatában álltak, és vagy 
magánúton, vagy hivatalos keretek között – például a 
mindenkori konstantinápolyi állandó követ (rezidens) 
mellett – sajátították el az oszmán nyelvet, majd pedig 
vagy a bécsi udvarban, vagy végvárakban teljesítettek 
szolgálatot. Meg kell említenünk egy harmadik csoportot 
is, az Oszmán Birodalom keresztény (többnyire görög szár-

Kiből lett 
a jó tolmács 
a török korban?

SZABADOS JÁNOS – TÓTH HAJNALKA

Johann Rudolf Schmid (1590–1667)

A tanulmány az ELKH-SZTE Oszmán-kori 
Kutatócsoport munkájának keretében készült. 

Szabados János munkáját az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és a Nemzeti

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
ÚNKP-20-4-II kódszámú pályázata támogatta
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összecsapásokról, követjárásokról, diplomáciai esemé-
nyekről, továbbá a budai pasák határvidéki és az Erdélyi 
Fejedelemséget érintő politikájáról. Kémtevékenysége 
még akkor is vitathatatlanul fontosnak tekinthető, ha 
olykor – mint például I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
(ur. 1630–1648) 1644–1645. évi Habsburg-ellenes és fi a, II. 
Rákóczi György (1648–1660) 1653. évi Moldva elleni had-
járata alkalmával – vélhetően az aktuális budai vezír hoz-
zájárulásával adott ki információkat a bécsi kormányzat 
tisztviselőinek. Az általa lemásolt magyar nyelvű levelek 
nem maradtak volna ránk, ha nem küldi tovább őket, te-
hát kuriózumoknak számítanak. Hans Caspar a legaktí-
vabbnak Kara Murád budai pasa (ur. 1650–1653) regnálása 
idején mutatkozott, az összes, eddig előkerült levelének 
és jelentésének hozzávetőleg a fele származik ebből az 
időszakból. Ekkor nyerte el a budai főtolmácsi tisztséget is. 
Murád utódja, Szári Kenán pasa (1653–1655) azonban nem 
igazán kedvelte, több alkalommal is megalázta a renegá-
tot, aki így kénytelen volt visszafogni kémtevékenységét. 
Hans Caspar a II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi 
hadjárata után kialakult katonai és diplomáciai helyzet 
miatt Gürdzsü Kenán budai pasával (1656 és 1658 között 
három alkalommal is budai pasa) Temesvár környékére 
vonult, ahonnan – úgy tűnik – nem is tért vissza korábbi 
otthonába, nevével pedig 1660-ban találkozunk utoljára 
a forrásokban.

Hans Caspar a dokumentumok alapján magyarul is 
megtanult, ezzel pedig előnyre tett szert a többi, magyar 
származású és szintén kémtevékenységet is folytató re–

mazású) alattvalóiból kikerülő tolmácsokat, akik gyakran 
tettek szolgálatot a keresztény hatalmak képviselőinek is, 
és idővel ők – az ún. phanarióták – szerezték meg a kons-
tantinápolyi főtolmácsi tisztséget. Emellett akad példa 
török származású tolmácsra is a Habsburg–oszmán ha-
tárvidéken. Az említett típusok között olykor előfordultak 

átfedések is. Az alábbiakban egy tolmácsként tevékeny-
kedő budai renegát és egy Habsburg császári tolmács 
életútját villantjuk fel.

Hans Caspar alias Hüszejin csausz

A két birodalom egyenlőségét deklaráló 1606. évi zsitva-
toroki békét követően egy hosszabb békeidőszak (1606–
1663) következett a végvidéken, ami kedvezett a renegát 
tolmácsok hírszerző tevékenységének. A Hans Caspar 
(?–1660/1661 k.) álnéven jelentő renegát kém Alexander 
Fischerként látta meg a napvilágot Bécsben valamikor a 
16–17. század fordulóján. Feltehetően fogolyként került  
a törökök kezére, és idővel Budán kötött ki, ahova – az 
eddig rendelkezésre álló adatok alapján – Mürtezá budai 
pasa (1626–1630) vihette magával már iszlám hitre áttért 
Hüszejin csauszként. Hans Caspar/Hüszejin csausz már az 
1630-as évektől mutatott hírszerzői aktivitást, de kémtevé-
kenységének virágkora a források alapján egyértelműen 
az 1650-es évek első felére tehető, amikor rendszeresen 
beszámolt a Habsburgok keleti politikáját irányító Udva-
ri Haditanács tisztviselőinek (elsősorban Johann Rudolf 
Schmidnek és Johann Christoph Puchheimnek) az aktuális 
történésekről, a folyamatos magyar–oszmán végvidéki 

Johann Christoph Puchheim (1605–1657)

Kiből lett a jó tolmács a török korban?

François Mesgnien de Meninski (1623–1698)
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Helló, tudomány!

Ritkán esik róluk szó, de a 16–18. századi Habsburg–ma-
gyar–oszmán kapcsolatok történetében a nyelvi és kul-
turális különbségek miatt fontos szerepet játszottak a 
tolmácsok, hiszen a hétköznapi élet (a mindennapi kom-
munikáció a meghódított területek alattvalóival), a helyi 
szintű és államközi diplomácia nélkülük elképzelhetetlen 
lett volna. A tolmácsok között persze különbséget kell 
tennünk. Tartoztak közéjük olyan személyek, akik vagy 
fogságban, vagy önként áttértek az iszlám hitre, és az 
Oszmán Birodalom szolgálatába szegődtek, őket nevezi 
a szakirodalom renegátoknak, és ők általában nemcsak 
tolmácsként tevékenykedtek, hanem (német és/vagy ma-
gyar) nyelvtudásuknak köszönhetően többirányú kém-
tevékenységet is folytattak, megfelelő ellentételezésért 
cserébe. Egy másik típusba soroljuk azon személyeket, 
akik a Habsburg Monarchia szolgálatában álltak, és vagy 
magánúton, vagy hivatalos keretek között – például a 
mindenkori konstantinápolyi állandó követ (rezidens) 
mellett – sajátították el az oszmán nyelvet, majd pedig 
vagy a bécsi udvarban, vagy végvárakban teljesítettek 
szolgálatot. Meg kell említenünk egy harmadik csoportot 
is, az Oszmán Birodalom keresztény (többnyire görög szár-
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Johann Rudolf Schmid (1590–1667)

A tanulmány az ELKH-SZTE Oszmán-kori 
Kutatócsoport munkájának keretében készült. 

Szabados János munkáját az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és a Nemzeti

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
ÚNKP-20-4-II kódszámú pályázata támogatta

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

összecsapásokról, követjárásokról, diplomáciai esemé-
nyekről, továbbá a budai pasák határvidéki és az Erdélyi 
Fejedelemséget érintő politikájáról. Kémtevékenysége 
még akkor is vitathatatlanul fontosnak tekinthető, ha 
olykor – mint például I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
(ur. 1630–1648) 1644–1645. évi Habsburg-ellenes és fi a, II. 
Rákóczi György (1648–1660) 1653. évi Moldva elleni had-
járata alkalmával – vélhetően az aktuális budai vezír hoz-
zájárulásával adott ki információkat a bécsi kormányzat 
tisztviselőinek. Az általa lemásolt magyar nyelvű levelek 
nem maradtak volna ránk, ha nem küldi tovább őket, te-
hát kuriózumoknak számítanak. Hans Caspar a legaktí-
vabbnak Kara Murád budai pasa (ur. 1650–1653) regnálása 
idején mutatkozott, az összes, eddig előkerült levelének 
és jelentésének hozzávetőleg a fele származik ebből az 
időszakból. Ekkor nyerte el a budai főtolmácsi tisztséget is. 
Murád utódja, Szári Kenán pasa (1653–1655) azonban nem 
igazán kedvelte, több alkalommal is megalázta a renegá-
tot, aki így kénytelen volt visszafogni kémtevékenységét. 
Hans Caspar a II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi 
hadjárata után kialakult katonai és diplomáciai helyzet 
miatt Gürdzsü Kenán budai pasával (1656 és 1658 között 
három alkalommal is budai pasa) Temesvár környékére 
vonult, ahonnan – úgy tűnik – nem is tért vissza korábbi 
otthonába, nevével pedig 1660-ban találkozunk utoljára 
a forrásokban.

Hans Caspar a dokumentumok alapján magyarul is 
megtanult, ezzel pedig előnyre tett szert a többi, magyar 
származású és szintén kémtevékenységet is folytató re–

mazású) alattvalóiból kikerülő tolmácsokat, akik gyakran 
tettek szolgálatot a keresztény hatalmak képviselőinek is, 
és idővel ők – az ún. phanarióták – szerezték meg a kons-
tantinápolyi főtolmácsi tisztséget. Emellett akad példa 
török származású tolmácsra is a Habsburg–oszmán ha-
tárvidéken. Az említett típusok között olykor előfordultak 

átfedések is. Az alábbiakban egy tolmácsként tevékeny-
kedő budai renegát és egy Habsburg császári tolmács 
életútját villantjuk fel.

Hans Caspar alias Hüszejin csausz

A két birodalom egyenlőségét deklaráló 1606. évi zsitva-
toroki békét követően egy hosszabb békeidőszak (1606–
1663) következett a végvidéken, ami kedvezett a renegát 
tolmácsok hírszerző tevékenységének. A Hans Caspar 
(?–1660/1661 k.) álnéven jelentő renegát kém Alexander 
Fischerként látta meg a napvilágot Bécsben valamikor a 
16–17. század fordulóján. Feltehetően fogolyként került  
a törökök kezére, és idővel Budán kötött ki, ahova – az 
eddig rendelkezésre álló adatok alapján – Mürtezá budai 
pasa (1626–1630) vihette magával már iszlám hitre áttért 
Hüszejin csauszként. Hans Caspar/Hüszejin csausz már az 
1630-as évektől mutatott hírszerzői aktivitást, de kémtevé-
kenységének virágkora a források alapján egyértelműen 
az 1650-es évek első felére tehető, amikor rendszeresen 
beszámolt a Habsburgok keleti politikáját irányító Udva-
ri Haditanács tisztviselőinek (elsősorban Johann Rudolf 
Schmidnek és Johann Christoph Puchheimnek) az aktuális 
történésekről, a folyamatos magyar–oszmán végvidéki 

Johann Christoph Puchheim (1605–1657)

Kiből lett a jó tolmács a török korban?
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szerint pedig legalább egyszer I. Rákóczi György előtt is 
megjelent.

Hans Caspar jelentéseiben nemcsak politikatörté-
neti, hanem fontos társadalomtörténeti információkat 
is találunk. Betekinthetünk egy ún. „kriptokeresztény” 
ember fejébe, aki gyakorló muszlimként folyamatosan a 
keresztények számára igyekezett bizonyítani, hogy nem 
hagyta el régi katolikus hitét, és úgy tűnik, a német etnikai 
identitását is meg tudta őrizni. Erre erős bizonyítékul szol-
gál, hogy ismerjük az eredeti nevét is, amely információ 
a magyar származású renegátok esetében nem áll ren-
delkezésünkre. Jelentéseiből pedig a mindenkori budai 
pasák környezetéről és mindennapjairól is megtudhatunk 
értékes információkat, például, hogy hol folytattak épít-
kezéseket, mennyire voltak hirtelen haragúak vagy éppen 
humoros/humort kedvelő személyiségek.

Johann Adam Lachowitz

A 17–18. század fordulóján tevékenykedő Johann Adam 
Lachowitz (?–1709) tolmács pályaválasztása tudatos 
döntés eredménye volt, amiben nagy valószínűséggel 
szerepet játszottak a bécsi udvari és hivatali körökben 
forgó szülők: az apja, Gotthart Carl Lachowitz udvari 
kancelláriai írnok volt, míg a források alapján befolyáso-
sabbnak tűnő anyja, Johanna Maximiliana Lachowitzin 
udvarhölgy lehetett. A fi ú már 1674-ben bekerült a Bécs-
ben akkor alapított Keleti Nyelvek Kollégiumának első 
tanulói közé, akiket azzal a szándékkal tanítottak, hogy 

negát tolmáccsal (pl. Habib aga és Ali csausz) szemben, 
mivel számára nyitva állt az út a német, a magyar és a 
török nyelven beszélő Habsburg-diplomaták felé is. Ed-
dig két magyar nyelvű jelentése is előkerült. Úgy tűnik, 
hogy a renegát diplomáciai küldetései következtében 
személyesen ismerte a keleti politikát irányító Habsburg 
udvari tisztviselők többségét, és Esterházy Miklós nádorral 
(1625–1645) is találkozott több alkalommal, saját állítása 

A budai vár 1686. évi ostroma (Frans Geff els festménye)

Kiből lett a jó tolmács a török korban?
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Konstantinápolyból már ismerhette. Békekötésre ekkor 
még nem került sor, de Lachowitz járandóságát érdemei 
elismeréseképpen megemelték. Jelentősebb szerep ju-
tott neki a háborút lezáró karlócai béke (1699. január 26.) 
tárgyalásain, ahol a Habsburg-küldöttség első tolmácsa 
volt. Igaz, ekkor már akadt riválisa, a később jelentősebb 
karriert befutott tolmács, Michael Talman személyében, 
és szükség volt Lachowitz édesanyjának közbejárására.

Ezt követően Lachowitz a keleti nyelvek titkáraként 
(„der secretario der orientalischen sparchen”) tagja volt 
a Konstantinpolyba küldött császári követségnek, és 
ambicionálta az ottani, újra betöltendő állandó követi 
tisztséget, amit végül Talman kapott meg, ő pedig végre 
elnyerte az udvari főtolmácsi tisztséget. A 18. század első 
évtizedében ebben a minőségében teljesített diplomáciai 
szolgálatot az új Habsburg–oszmán határvidéken. Ezek 
közül a legkiemelkedőbb a több mint ötven muszlim és 
görög kereskedő halálát eredményező, 1707. április 3-i 
kecskeméti rác rajtaütést követő, Szalánkeménen zajló 
tárgyalássorozat.

Az 1709 májusáig elhúzódó diplomáciai huzavona so-
rán Lachowitz életútja (talán nem is először) keresztezte a 
fent említett Temesvári Oszmán aga életútját is. Az egykori 
rab már a temesvári, majd belgrádi pasa díváni tolmácsa-
ként vett részt a tárgyalásokon. A belgrádi pasa pedig nem 
éppen kedves, „régi ismerőse” volt Lachowitznak. Az ügy 
rendezése volt a főtolmács utolsó teljesített megbízatása, 
1709 júliusában a határvidék egy másik szakaszán, Pozse-
ga környékén, egy másik konfl iktus rendezése során érte 
a halál. Itt ért véget a harminc évet felölelő áldozatos és 
korántsem veszélytelen tolmácsi szolgálata. Az öt gyerme-
ket hátrahagyó főtolmácsot a családjától távol, a pozsegai 
jezsuitáknál helyezték végső nyugalomra.

C C C

aztán Konstantinápolyban a Habsburg állandó követek 
mellett tolmácstanoncokként (Sprachknabe) tökélete-
sítsék nyelvtudásukat, ezzel kívánták biztosítani a keleti 
nyelvek tolmácsainak és a diplomatáknak az utánpótlását. 
Lachowitz 1678-ban egy császári internuncius (rendkívüli 
követ) kíséretében mehetett először Konstantinápolyba, 
és ott is maradt segédként, majd tanoncként, 1681 őszén 
pedig kérelmezte, hogy vegyék fel az udvari tolmácsok 
közé, ami egyben a Bécsbe való visszatérést is jelentette. 
A jóváhagyást az akkori udvari főtolmács, a híres szótáríró 
és nyelvész, François (Franz) Mesgnien de Meninski véle-
ménye alapján megkapta, visszatérni azonban már csak 
az 1683-ban Magyarország, majd onnan Bécs ellen vonuló 
oszmán hadsereggel együtt volt lehetősége, ahogy az 
összes, akkor Konstantinápolyban tartózkodó állandó és 
rendkívüli császári követnek és kíséretüknek.

Az oszmán hadsereg Bécs alatti vereségét (1683. szep-
tember 12.) követően Magyarország tizenöt évig ismét 
hadszíntérré vált (ún. visszafoglaló háború, 1683–1699). 
Lachowitz udvari tolmács pedig a katonákhoz hasonlóan 
sorozatos életveszélynek volt kitéve, mivel évről évre a 
Habsburg császári sereg mellett teljesített szolgálatot, az 
ellenséggel, továbbá az el- vagy visszafoglalt várakban 
maradt, illetve a keresztények fogságába esett oszmá-
nokkal való érintkezésben szükség volt a nyelvtudására. 
Buda 1686. évi keresztény ostromakor, amikor a várfalhoz 
küldték, hogy tolmácsoljon egy Habsburg-tiszt és Abdur-
rahman budai pasa (1684–1686) között, a lovat is kilőtték 
alóla. A megrázkódtatás után ki is vonták a háborús terü-
letről, ő vezette Győrbe, majd Bécsbe a fogságba esett 
törököket. Érdemes itt megemlíteni, hogy Lippa 1688. évi 
visszafoglalásakor esett császári fogságba a Temesvári 
Oszmán aga néven ismert későbbi tolmács, aki a rabsága 
idején (1688–1699) megtanult németül, és szabadulása 
után a határvidéki pasák mellett teljesített szolgálatot, ő 
az egyetlen máig ismert török származású tolmács. Életét 
saját önéletrajza alapján ismerjük (Oszmán aga: A gyaurok 
fogságában. Pasák és generálisok között. Budapest, 1996.).

Lachowitz a megterhelő szolgálat mellett, és hogy ér-
demeit elismertesse, már 1685 végén jelezte, hogy ambici-
onálja az udvari főtolmácsi tisztséget, amire még jó ideig 
várnia kellett. Ugyanakkor lehetőséget kapott arra, hogy 
az 1688 és 1690 között Bécsben zajó Habsburg–oszmán 
béketárgyalásokon a portai küldöttség mellett tevékeny-
kedjen, sőt, saját bevallása szerint hasznos információkat 
is tudott szerezni. Ami talán annak is köszönhető, hogy a 
küldött portai főtolmácsot, Alexandros Maurokordatost 

Egy németalföldi mester 1699-ből származó metszete a 
karlócai béketárgyalásról

Kiből lett a jó tolmács a török korban?

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

84 85



szerint pedig legalább egyszer I. Rákóczi György előtt is 
megjelent.

Hans Caspar jelentéseiben nemcsak politikatörté-
neti, hanem fontos társadalomtörténeti információkat 
is találunk. Betekinthetünk egy ún. „kriptokeresztény” 
ember fejébe, aki gyakorló muszlimként folyamatosan a 
keresztények számára igyekezett bizonyítani, hogy nem 
hagyta el régi katolikus hitét, és úgy tűnik, a német etnikai 
identitását is meg tudta őrizni. Erre erős bizonyítékul szol-
gál, hogy ismerjük az eredeti nevét is, amely információ 
a magyar származású renegátok esetében nem áll ren-
delkezésünkre. Jelentéseiből pedig a mindenkori budai 
pasák környezetéről és mindennapjairól is megtudhatunk 
értékes információkat, például, hogy hol folytattak épít-
kezéseket, mennyire voltak hirtelen haragúak vagy éppen 
humoros/humort kedvelő személyiségek.

Johann Adam Lachowitz

A 17–18. század fordulóján tevékenykedő Johann Adam 
Lachowitz (?–1709) tolmács pályaválasztása tudatos 
döntés eredménye volt, amiben nagy valószínűséggel 
szerepet játszottak a bécsi udvari és hivatali körökben 
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ben akkor alapított Keleti Nyelvek Kollégiumának első 
tanulói közé, akiket azzal a szándékkal tanítottak, hogy 

negát tolmáccsal (pl. Habib aga és Ali csausz) szemben, 
mivel számára nyitva állt az út a német, a magyar és a 
török nyelven beszélő Habsburg-diplomaták felé is. Ed-
dig két magyar nyelvű jelentése is előkerült. Úgy tűnik, 
hogy a renegát diplomáciai küldetései következtében 
személyesen ismerte a keleti politikát irányító Habsburg 
udvari tisztviselők többségét, és Esterházy Miklós nádorral 
(1625–1645) is találkozott több alkalommal, saját állítása 

A budai vár 1686. évi ostroma (Frans Geff els festménye)
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Konstantinápolyból már ismerhette. Békekötésre ekkor 
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béketárgyalásokon a portai küldöttség mellett tevékeny-
kedjen, sőt, saját bevallása szerint hasznos információkat 
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Helló, tudomány!

Az oszmán hódítással egyidejűleg jelent meg a 
csardak kifejezés a kora újkori magyar nyelvben, 
ahogy aztán német nyelvterületen is (Tscharda-
ke). A szó elsődlegesen katonai őrtorony jelen-
tésben terjedt el. Lehetett egy önmagában álló 
kerek vagy szögletes alapú építmény (általában 
fából), de egy erődítmény falába épített torony-
bástya, erkély vagy tornác is. Mivel a szó egyi-
dejűleg az oszmán-törökben és a szerb-horvát 
nyelvben is használatban volt, átvételének köz-
vetlen forrása bizonytalan. A kérdéssel foglalkozó 
Kakuk Zsuzsa a magyar nyelvet tekintve kétszeri 
átvételt említ: katonai őrtorony jelentésben az 
oszmán-törökből történt, míg útszéli vendéglő 
jelentésben már a szerb-horvát nyelvből. Maga 
az oszmán-török çardak szóalak pedig egy perzsa 
’négy boltív’ jelentésű szóra vezethető vissza, ami 
egy, négy oszlopon álló, elöl nyitott építményt 
vagy négyoszlopos sátort jelentett.

Tóth Hajnalka

 CSARDAKOK
A 18. SZÁZAD ELEJI
HABSBURG–OSZMÁN

HATÁRVIDÉKEN

Johann Christoph Weigel térképe az új határvonalról a karlócai 
békekötést követően

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

nyira északra jelölték ki azt a maximális földterületet, ahol 
a délszláv etnikai csoportok határőrökként éltek.

A megkötött béke két cikkelye érintette a határ menti 
katonai építmények kérdését. A 2. cikkely a török fél szá-
mára megtiltotta, hogy a birtokukban maradt temesvá-
ri körzetben a császáriak által visszaadott határ menti, 
határhoz közeli helységeket újjáépítsék. Elrendelték az 
ott lévő erődítmények lerombolását, és a határkijelölési 
munkálatok lezárását többek között ezek végrehajtásától 
tették függővé. Továbbá, a Maros és a Tisza folyó partján 
nem emelhettek olyan helyeket, amiket erődítményként is 
fel lehetett használni. A béke 7. cikkelye a Habsburg és az 
oszmán fél számára engedélyezte, hogy a határszélen élő 
lakosok számára úgynevezett nyílt falvakat építsenek ki, 
de kikötötték, hogy „csupán új erődítményeket ne emeljenek 
ennek az ürügyén”. Az említett falvak biztosították (volna) a 
körülöttük lévő őrházak őrségének ellátását. Tehát a csá-
szári oldal sem építhetett katonai erősségeket.

Luigi Ferdinando Marsigli gróf (1658–1730), a határki-
jelölés Habsburg biztosa a délvidéki határszakasz katonai 
védelmének kialakítása kapcsán azt javasolta, hogy úgy-
nevezett katonai falvakat hozzanak létre, amelyekben a 
házak elhelyezésével, illetve azoknak palánkkal történő 
bekerítése révén a védelmet egy erősebb ellenséges be-
töréssel szemben is biztosítani tudták volna. Ezen falvak 
megépítése pedig nem ütközött volna a béke szövegébe.

Mindezek következtében természetes, hogy a béke 
megkötését követően mindkét fél fi gyelemmel kísérte 
a határ túloldalán zajló munkálatokat, esetleges katonai 
létesítmények építését, és persze saját védelmük bizto-
sítására is törekedtek.

A karlócai békekötést (1699. január 26.), illetve az új 
Habsburg–oszmán határvonal kijelölését (1699–1701) 
követően a csardakok/őrtornyok a határvidék jellegzetes 
építményei voltak, amik összekötő árkokkal és fatorlaszok-
kal kiegészítve védték a végeket. Habsburg oldalon az 
új Határőrvidék védelmi rendszerében viszonylag sűrűn 
felállított őrházakban délszláv (többnyire szerb) határőrök 
őrizték a nagyobb katonai központok közötti határszaka-
szokat. A Maros, Tisza, Duna, Száva, Una folyóktól egyórá-

 Csardakok a 18. század eleji Habsburg–oszmán határvidéken

Luigi Ferdinando Marsigli (1658–1730)

Metszet Temesvárról (1683–1692 között)
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a délszláv etnikai csoportok határőrökként éltek.

A megkötött béke két cikkelye érintette a határ menti 
katonai építmények kérdését. A 2. cikkely a török fél szá-
mára megtiltotta, hogy a birtokukban maradt temesvá-
ri körzetben a császáriak által visszaadott határ menti, 
határhoz közeli helységeket újjáépítsék. Elrendelték az 
ott lévő erődítmények lerombolását, és a határkijelölési 
munkálatok lezárását többek között ezek végrehajtásától 
tették függővé. Továbbá, a Maros és a Tisza folyó partján 
nem emelhettek olyan helyeket, amiket erődítményként is 
fel lehetett használni. A béke 7. cikkelye a Habsburg és az 
oszmán fél számára engedélyezte, hogy a határszélen élő 
lakosok számára úgynevezett nyílt falvakat építsenek ki, 
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 Csardakok a 18. század eleji Habsburg–oszmán határvidéken

Luigi Ferdinando Marsigli (1658–1730)

Metszet Temesvárról (1683–1692 között)
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 Csardakok a 18. század eleji Habsburg–oszmán határvidéken
ástak árkokat (handak), tehát nem sánccal megerősített 
építményekről volt szó.

Mivel a határvidéken felmerülő problémák kezelésére 
is a béke szövege volt az irányadó, azaz a 11. cikkely értel-
mében minden konfl iktust először helyben, bizottságok 
kijelölése és az ügyek kivizsgálása révén kellett megol-
dani, Rabutin a hozzá küldött Temesvári Oszmán aga 
tolmács mellé embereket adott, és engedélyezte, hogy 
együtt megvizsgálják a szóban forgó csardakokat.

Az agának köszönhetően – ha rajzzal nem is, de – ren-
delkezünk egy leírással arról, hogy végül is hogyan nézett 
ki egy vitatott határ menti építmény 1702-ben. Az általa 
megvizsgált építmény körül valóban nem volt árok, erős 
oszlopokon állt, deszkafala pedig négyszög alapra épült, 
az oszlopok feletti (felső) rész hat arsin (1 arsin kb. 65–78 
cm) magasságba nyúlt fel. Ennek a felső résznek az alap-
ja egy–másfél arsin szélességben kinyúlt, és a fenti épít-
ményt mind a négy oldalán embermagasságig kerítés/
korlát/palánk vette körül. Az aga az egész felső részt egy 
meglehetősen alacsony „fabódéként” értelmezte, amit 
fakerítés vagy palánk vett körül, és aminek minden ol-

1702 októberében a török határvidéki katonaság 
azt jelentette Elcsi Ibrahim temesvári pasának, hogy az 
erdélyi–temesközi határ közelében, Habsburg oldalon 
harmincnál is több sáncot és táborhelyet/őrházat emel-
tek, amiről a pasa panaszt tett az akkori erdélyi császári 
parancsnoknak, Jean Louis Rabutin de Bussy grófnak írt 
levelében. A pasa levelében használt „sanç” kifejezés 
egyértelműen a német, illetve bajor-osztrák Schanz, ’töl-
tés, gát, erődítés’ jelentésű szó átvétele, ami a 16. század-
ban hadászati műszóként terjedt el a magyar nyelvben is. 
Olyan földtöltést, fedezéket jelentett, ami önmagában is 
védelmet nyújthatott, de gyakran árokkal együtt várak, 
katonai építmények külső megerősítésére szolgált (lásd 
sáncárok). A szintén a levélben szereplő „kol” török szó 
értelmezése bonyolultabb, jelentései között megtaláljuk 
a védelmi vonal, akadály, gát, töltés jelentéseket, de jóval 
általánosabbnak számított, hogy a hadsereg valamely 
szárnyát jelölték vele, illetve őr, őrjárat, őrség jelentésben 
is használták. Továbbképzett kolluk alakja pedig őrház 
(Wachhaus) jelentéssel is bírt. Mindenesetre az oszmán 
fél az említett építményeket várfélékként értelmezte, 
amelyek építését a békeszerződés tiltotta.

A császári generális tagadta, hogy bármit is vétet-
tek volna a békeszerződés ellen, a határszélen semmi-
lyen várfélét nem emeltek. Ugyanakkor elismerte, hogy 
a temesvári vilajet és Erdély határán őrházféléket, azaz 
csardakokat építettek. Rabutin levelének oszmán-török 
fordításában konkrétan a „karavul hane” (’őrház’) és a „çar-
dak” kifejezések szerepelnek. Ezeket az őrházakat pedig a 
parancsnok szerint azért építették, hogy megakadályoz-
zák a gonosztevők betörését egymás területeire. A csar-
dakokba 4-5 szerb katonát helyeztek el, és ezek köré nem 

Újjáépített csardak (Burgau)

Csardak 1771-ből (Szerbia)
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dalára 3-4 lőrést készítettek. Az őrház bejárata a földhöz 
közel volt, és belülről záródott. Az aga szerint nem 4-5, 
hanem 5–10 fegyveres elhelyezésére volt alkalmas, akik 
már komolyabb tűzerővel bírtak. Ha pedig így volt, akkor 
nem is voltak olyan jelentéktelenek ezek az őrházak. A 
csardakok felépítésének okát tekintve az aga vélekedése 
szerint azok katonasága valójában azon őrködött, hogy 
az erdélyi magyar alattvalók a családjaikkal együtt el ne 
menekülhessenek az iszlám földjére a német katonaság 
velük szembeni erőszakoskodása, zaklatása és túlzott 
adóztatása miatt.

Oszmán aga helyszíni szemléje eredményét Rabutinnel 
is ismertette, kitérve az építmények problematikus voltára. 
A parancsnok azonban továbbra sem tartotta békeszegés-
nek a csardakok építését, sőt, kissé cinikusan azt válaszolta 
a pasa megbízottjának, hogy amennyiben a törökök úgy 
gondolják, egy-egy csardakkal szemben ők is felépíthetnek 
akár ötöt-ötöt is, és a vitát ezzel lezártnak tekintette.

Joggal feltételezhetjük, hogy az említett konfl iktus 
nem volt egyedi az újonnan létrejött határvidéken, azért 
sem, mert az ellenérdekelt felek különféleképpen ítélték 
meg az építményeket. Azt pedig, hogy ténylegesen hol, 
mikor, hány és esetleg milyen csardakot vagy más katonai 
létesítményt építettek, illetve építettek újjá, a forrásadott-
ságok miatt rendkívül nehéz meghatározni.

C C C
Jean Louis Rabutin de Bussy (1642–1717)

Újjáépített/rekonstruált sánc és csardak (Gersbach)

 Csardakok a 18. század eleji Habsburg–oszmán határvidéken
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Helló, tudomány!

Az  Oszmán Birodalom évszázados ha-
talmának és térhódításának emlékeit 

jól ismerhetjük a Balkánról és hazánk vidé-
keiről egyaránt. Azonban a török terjeszke-
dés nyomai a birodalom keleti vidékén is 
mind a mai napig emléket állítanak annak a 
viharos és békétlen történelemnek, melyet 
a kora újkori Magyarország történetéből jól 
ismerünk. Az Oszmán Birodalom ugyanis 
keleti határán, a széttagolt és lázongó kurd 
emirátusok vidékén egyik legnagyobb ellen-
felével, a Szafavida Perzsiával nézett évszá-
zadokon keresztül farkasszemet.

Veszedelmes idők emléke 

az Oszmán Birodalom 

keleti peremén

 N ém eth  Fruz sina  Ale xandra

Iraki Kurdisztán autonóm régió keleti hatá-
rán, a Zagrosz hegység lábainál, hegyláncokkal 
körülölelve fekszik Grd-i Tle településdombja, 
mely egyértelműen uralja a körülötte elterülő 
Rania-síkságot. A síkságon a 20. század köze-
péig átfutó Alsó-Záb folyótól körülbelül 15 km-
re fekvő település hétezer éves múltra tekint 
vissza, melynek egyik prominens időszaka a 
közép- és kora újkort is magába foglaló iszlám 
kor. Ennek emlékei a kutatások jelenlegi állása 
szerint elsősorban az oszmán korra, annak is ké-
sői szakaszára, a 17–19. századra keltezhetők. A 
település mindmáig tartó feltárása 2016-ban in-
dult meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
régészeti missziójának keretében, mely arra vál-
lalkozott, hogy felderíti a lelőhely és környező 
vidékének több ezer éves történetét.

A dombtetőn nyitott szelvények az erőd 
kutatására (fotó: ELTE régészeti misszió Iraki 
Kurdisztánban, készítette: Mordovin Maxim)
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Veszedelmes idők emléke az Oszmán Birodalom keleti peremén
A Rania-síkság területe, és ezzel együtt Grd-i Tle 

dombja, I. Szulejmán szultán (ur. 1520–1566) idején került 
az oszmánok kezére. A vidéket az 
1550-es évekre sikerült teljesen 
konszolidálni. A hatalom megerő-
sítése után a régiót közvetlenül az 
úgynevezett Sahrizor ejáletbe szervezték, mely kiemel-
kedő szerepet játszott az oszmán–perzsa konfl iktusban.

Az ezután következő békétlen évszázadok azonban nem 
csupán a folyamatos perzsa fenyegetésnek voltak köszönhe-
tők, hanem a kurd népesség belső konfl iktusainak és állandó 
függetlenedési törekvéseinek is.

Az Oszmán Birodalom hó-
dító tevékenységének idejére 
tehető ugyanis az önálló kurd 
emirátusok felemelkedése, 
melyek közül Grd-i Tle le-
lőhelye és a Rania-síkság 
az úgynevezett Szorá-
ni Emirátushoz tarto-

A kurdok lakta vidék törökök 
általi meghódítása 1514 után 

kezdődött meg, I. Szelim szultán 
(1470–1520) vezetésével, és egé-

szen a század középéig tartott. A ko-
rábban nagyrészt perzsa fennhatóság 

alá tartozó területek kurd népességének 
és az uralkodó kurd elit támogatásának nagy 

szerepe volt abban, hogy az oszmánok 
hatalmát sikeresen meg lehe-

tett erősíteni a tér-
ségben.

Az 
e j á l e t 

vagy más kifeje-
zéssel a vilajet az Oszmán 

Birodalom nagyobb területet felölelő 
közigazgatási egysége, tartománya, 

melynek élén általában beglerbég 
vagy pasa állt. Ezeket kisebb 

egységekre is tagolhatták: a 
bégek által irányított szan-

dzsákokra.

A Kurdisztáni Autonóm Régió és 
legfontosabb városai (készítette: 
Németh Fruzsina Alexandra)

Az Oszmán Birodalom 1849-
es térképe, rajta Erbillel, 

Szulejmánnijával és Sahrizorral 
(eredeti: Samuel Augustus Mitchell)
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Az 
e j á l e t 

vagy más kifeje-
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Birodalom nagyobb területet felölelő 
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dzsákokra.

A Kurdisztáni Autonóm Régió és 
legfontosabb városai (készítette: 
Németh Fruzsina Alexandra)

Az Oszmán Birodalom 1849-
es térképe, rajta Erbillel, 

Szulejmánnijával és Sahrizorral 
(eredeti: Samuel Augustus Mitchell)
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Grd-i Tle 
településdombjának északi 

oldala a szelvényekkel 
(fotó: ELTE régészeti misszió 

Iraki Kurdisztánban, készítette: 
Szabó Nóra és Fülöp Kristóf)

Veszedelmes idők emléke az Oszmán Birodalom keleti peremén
zott. A lázadások és függetlenségi 
harcok mellett a régióban uralkodó 
feszültséget tovább fokozták 
az emirátusok közötti állandó 
konfl iktusok, valamint az ezektől 
független nomád törzsi csopor-
tok ellentétei is. Az állandó há-
borús viszonyok és a katonai 
jelenlét alapvetően megha-
tározza a terület régészeti 
horizontját, melynek jelen-
tős részét a korszakban a várak 
és erődök teszik ki.

A Rania-síkság északkeleti oldalának vé-
delmét szolgálta a Grd-i Tle dombját uraló kurd 
erőd is. A környező termékeny síkság, a közeli édes-
vízi források és az észak felé – a Szoráni Emirátus 
központjának irányába – vezető hegyi út-
vonal védelmére felépített erősséget 
a 17. században hozhatták létre a 
korábban temetőnek hasz-
nált mesterséges domb 
felső platóján, mint-
egy 30 méteres ma-

gasságban. Az épület ovális alaprajzú, 
melynek külső falához egy helyen 
biztosan, de feltehetően bizonyos 

távolságban végig köríves tornyo-
kat illesztettek. A falon belül pe-
dig különféle, a körítőfalhoz iga-
zodó épületek nyomai voltak 

megfi gyelhetők. A 2016-ban 
megkezdett, majd 2019-ben 
folytatott régészeti kutatá-
sok során a településdomb 

felső 2 métere volt biztosan 
késő iszlám korinak meghatározható, 

mely időszakon belül az építészeti jellem-
zők alapján négy korszakot tudtunk elkülöníte-

ni. A régészeti jelenségek közvetlenül a felszín alatt 
jelentkeztek, s néhány nagyobb kő már az ásatás 

előtt is látható volt a felső szint eróziójának 
köszönhetően.

Az erőd külső körítőfala 
két periódusú, melyekhez 

több szintben tartoz-
nak különféle épü-
letek. A fiatalabb 

A kurd népesség által lakott terü-
letek ma négy különböző ország-

ban, szétszakítva helyezkednek el: 
Törökországban, Irakban, Iránban és 

Szíriában. A 20. században kiteljesedő füg-
getlenedési és identitásmegőrző mozgalma-

ik során többször kezdeményezték a kurd terü-
letek önállósodását és összecsatolását, azonban 

a környező országok ellentétes politikai érdekei mi-
att ez mind a mai napig nem járt sikerrel. Csupán 

az iraki kurdok rendelkeznek részleges 
függetlenséggel a Kurdisztá-

ni Autonóm Régió 
területén.

A 
k u r d 

emirátusok rész-
leges függetlenséggel ren-

delkező államok voltak, melyeknek 
felemelkedése a 16. század első felére tehető, és 

élükön az emírek, a kurd elit tagjai álltak. Az iraki kurdisztá-
ni régió két legfontosabb emirátusa a Szoráni és a Baban Emirátusok 

voltak. Uralkodó családjaik fontos szerepet játszottak a török–perzsa 
konfl iktusban, valamint a tartományúri szerepet is kisajátíthatták. A 

Szoráni Emirátus az oszmán hódítás előtt, a 16. század legelején 
szerveződött meg Iraki Kurdisztán szívében, de a névadó dinasz-
tia gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. A terület egyik fontos 

városa volt Erbil, ami az autonóm régió jelenlegi fővárosa. 
A törzsi alapon létrejövő állam a török fennhatóság ideje 

alatt szakaszosan állt fenn, néha meglehetősen nagy 
autonómiával, néha pedig a központi adminisztrá-

ció szolgálatában. Fővárosa kezdetben Szorán, 
később a ma is lakott Rawandúz volt.
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Veszedelmes idők emléke az Oszmán Birodalom keleti peremén
erődfal kisebb kövekből épült, melyeket habarcsba 
raktak. A falba építve egy kör alaprajzú torony is elő-
került, mely az erőd védelmét segítette elő. A megle-
hetősen rossz állapotú, kifelé dőlő tornyot és a hozzá 
tartozó falat belső és külső oldalán köpenyezéssel, a 
falsík megerősítő burkolásával látták el. Mindkét jelen-
ség közvetlenül a korábbi periódus körítőfalára épült 
rá, és kis eltéréssel annak vonalát követi. Ebből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a korábbi falazat még látható 
volt a helyszínen, amikor az újat felépítették. Az ása-
tási eredmények alapján az tűnik valószínűnek, hogy a 
megrongálódott és statikailag már nem stabil falazatot 
újították fel. A korábbi erődfal a lelőhelyen talált eddigi 
legkorábbi habarcsba rakott, törtköves falazat, mely 
jelzi, hogy építtetői törekedtek egy masszív struktúra 
létrehozására. A feltárt falszakasz legkeletibb részén 
egy falsarok került elő, ahol – feltételezéseink szerint – 
az ehhez a periódushoz tartozó, talán szintén köríves 
torony indul, azonban ez nem került feltárásra. A fal 
mellett itt is köpenyezés futott végig, melynek létreho-
zására a falsík erős kifelé dőlése miatt lehetett szükség.

Ehhez a két erődfalhoz igazodtak a négy rétegbe 
sorolható épületmaradványok. A korábbi erődfalhoz 
az első periódusban két, arra merőleges épület tarto-
zott. A második periódusban ezeknek a helyén, jobb 
megtartású falakkal alakítottak ki két újabb struktúrát. 
A fiatalabb erődfal felépítése után az épületek elren-
dezésében jelentős változás állt be, ugyanis ezekben 
a rétegekben a körítőfallal párhuzamos falazatokat fi-
gyelhetünk meg, melyek lehetséges, hogy nem külön 
épületekhez, hanem egy második védelmi vonalhoz, 
avagy egy belső udvarhoz tartozhattak. Az egyik falon 
még egy egyértelműen azonosítható bejárat is meg-
figyelhető volt. Ezen épületek könnyűszerkezetesek 
lehettek, melyeknek csupán szárazon, illetve agyagba 
rakott kő alapozásait találtuk meg. Mivel ezek stabili-
tása nem volt igazán nagy, nem meglepő, hogy ezeket 
többször megújították és átalakították, ami megma-
gyarázza, hogy az építési rétegek miért követik ilyen 
szorosan egymást. Emellett az is megfigyelhető volt, 
hogy a későbbi épületekhez a korábbi épületek köveit 
is felhasználták, több helyen visszabontották azokat, 
vagy később gödröket ástak rá a korábbi falakra, hogy 
építőanyagot szerezzenek. Fontos megemlíteni, hogy 
a nagyszámú feltárt kemence alapján valószínűleg az 
erősség lakó- és főzőegységét is sikerült megtalálnunk.

Grd-i Tle látképe délről (fotó: ELTE régészeti misszió Iraki 
Kurdisztánban, készítette: Kalla Gábor)

A domb tetejéről nyíló kilátás (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, készítette: Szabó Nóra és Fülöp Kristóf)

Az erődfal a feltárás kezdetén (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, készítette: Kalla Gábor)

A kör alaprajzú torony nyugatról (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, készítette: Mordovin Maxim)
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Az erőd pontos eredetéről eddig nem sokat tudunk. 
Az ásatások az utolsó évadban az épületek alatt közvetle-
nül egy új építési szintet hoztak napvilágra, mely feltétele-
zéseink szerint egy korábbi korszakhoz kapcsolódhatott. 
Itt egy jóval vastagabb és nagyobb kövekből épült fala-
zatot lehetett megfogni, mely jelentősen beljebb húzó-
dott, mint az iszlám erőd falai, ám ennek pontos korát és 
funkcióját eddig nem ismerjük. Ennek ellenére az tűnik 
valószínűnek, hogy az iszlám épületegyüttesek egy ko-
rábbi – feltehetően – szintén erőd vagy erődített város 
helyére épülhettek meg a 17. század második felében.

A helyi jellegű leletanyag, valamint az építészeti 
jellemzők alapján az erősség feltehetően a kurd né-
pesség kezében volt. Emellett meg kell jegyeznünk, 

hogy az eddig feltárt részletek 
alapján ez sokkal kevésbé hadá-
szati jellegű, mint a környező 
szoráni kurd vagy oszmán várak 
és erődítések, mind a fekvé-

se, mind pedig az építészeti 
jellemzői alapján. Régészeti 
terepb ejárások során a 

Rania-síkságot övező he-
gyekben több iszlám kori, 

és ezen belül is oszmán kori 
lelőhelyet lehetett azonosítani, 

melyeknek elsősorban katonai szere-
pük volt. Ez alapján feltételezhető, hogy 

Grd-i Tle erődje csupán másodlagos védelmi 
funkciót láthatott el, és alapvető feladata a környe-

ző földek megfigyelése lehetett.

A lelőhelyen, a domb aljában az erőd felszámolása 
után vagy annak használatával egy időben egy falusi-
as település is állt, melynek kis részét sikerült csupán 
eddig feltárni. A helyiek elmondása szerint a település 
a 20. század elejéig fennállt, azonban az erősséggel 
való kapcsolatára egyelőre nem lehetett következtetni.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Grd-i Tle domb-
ján folyó oszmán korra vonatkozó régészeti kutatások 
egy olyan különleges régészeti lelőhelyet hoztak nap-
világra, mely általában elkerüli a kutatók fi gyelmét. Az 
ásatások folytatásával pedig egyre több információt 
kaphatunk erről a régióban egyedülálló lelőhelyről, 
s annak történetéről.

C C C

A későbbi erődfal déli irányból (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, készítette: Németh Fruzsina Alexandra)

A korai erődfal a keleten megfi gyelt 
falsarokkal (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, 
készítette: Németh Fruzsina Alexandra)

Több periódushoz tartozó falazatok az erőd területén (fotó: 
ELTE régészeti misszió Iraki Kurdisztánban, készítette: 
Németh Fruzsina Alexandra)

Az erőd területén feltárt kemencék (fotó: ELTE régészeti 
misszió Iraki Kurdisztánban, készítette: Mordovin Maxim)

A területnek nagy történeti 
és hadászati jelentőséget ad, 

hogy a tartomány déli és keleti 
határa egybeesett a Szafavida Per-

zsia és az Oszmán Birodalom között 
húzódó határvonallal: míg keleten a Zag-

rosz több ezer méteres vonulatai természe-
tes elválasztóvonalat képeztek a birodalmak 
között, addig délen egy oszmán erődítés-

rendszer biztosította a terület ál-
landó védelmét a perzsa 

betörések el-
len.

Veszedelmes idők emléke az Oszmán Birodalom keleti peremén

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Rövid hírek
Bácsmegi Gábor

a világból
Mizújs?

Szenzációs Szenzációs 
leletek a leletek a 
kollégium alattkollégium alatt

5000 éves sörfőzde5000 éves sörfőzde

A camb-
ridge-i diákság 

új szálláshellyel gazdagodik, 
ugyanis az 1930-as években épült egyik 
kollégiumot elbontották, hogy egy nagyobb, 
modernebb épüljön helyette. A bontást követő 
ásatások során egy ritka, Kr. u. 400 és 560 közé keltez-
hető temető 60 sírját tárták fel a régészek. A sírokból 
kardok, ékszerek, üvegek és edények kerültek elő. 
Maga a temető Cambridge római előzménye 
közelében fekszik, ami azt igazolhatja, hogy a 

rómaiak kivonulásakor nem néptelene-
dett el teljesen a telepü-

lés.

Az

e g y i p t o m i 
Abüdosz területén egy, a Kr. 

e. 3000 környékén – talán Narmer 
fáraó uralkodása alatt – épült sörfőz-

dére bukkantak a régészek. Magát a főz-
dét a kutatók már az 1900-as évek óta a 

környéken sejtették. A sört kis üstök-
ben erjeszthették és valószínűleg 

vallási ceremóniák kellékeként 
használhatták.

Ősi sírszobrok a reptér Ősi sírszobrok a reptér 
közelébenközelében

 
Athén-

ban, a nemzetközi 
reptér közelében lévő építkezé-

sekhez kapcsolódó feltárások során 
két, a Kr. e. 4. századra keltezhető női szo-
bor töredékére bukkantak a görög régészek. 
A márványból faragott szobrok eredetileg egy 
síremlékhez készülhettek, és az ülő alak ábrázol-
hatta az elhunytat, míg a másik egy szolga le-
hetett. Az ásatások tovább folytatódnak, és 

a régészek bíznak benne, hogy továb-
bi töredékek is előkerül-

nek.
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 Rövid hírek a világból

Orosz erőd nyomai Orosz erőd nyomai 
AlaszkábanAlaszkában

A legnagyobb A legnagyobb 
angolszász temető angolszász temető 
Northemptonshire-benNorthemptonshire-ben

Alaszkában, 
a Baranof-szigeten 

1799-ben az oroszok egy telepü-
lést alapítottak. 1802-ben a helyi őslakosok ezt 
a települést elpusztították és elűzték az oroszokat, 
akik 1804-ben tértek ismét vissza. Ekkor a helyiek egy 
faerődöt emeltek, melyet az őslakosok saját nyelvükön 
Shishkinoow-nak neveztek. Mintegy 800 helyi férfi  és nő véd-
te az erődöt a körülbelül 1500 fős orosz kontingens ellen, amiben 
sok puska, sőt ágyú is volt az angol és amerikai kereskedőknek 
köszönhetően. A védők puskaporának felrobbanása után 
azonban a helyeik végül felhagyták az erődöt, mely a 19. 
század közepéig még megfi gyelhető volt. Most geofi -
zikai módszerek segítségével sikerült azonosítani 

az egykori erődöt, ami kb. 73 méter 
hosszú és 50 méter szé-

les volt.

Erőszakos halál nyomai Erőszakos halál nyomai 
egy fáraó múmiájánegy fáraó múmiáján

O ver-
stone mellett 

(Anglia) kb. 15 hektáros 
területen végeztek ásatást a régé-
szek, melynek során 154 angolszász 
sírt tártak fel, amikben többek közt gyön-
gyök, karperecek, gyűrűk, lándzsahegyek és 
pajzsdudorok kerültek elő. Az angolszász 
település egy részletét is sikerült meg-
találni, illetve a bronzkorra is keltez-

hető további 46 temetkezés 
és 4 ház is.

S z e k e n e n r é 
Ta-aa fáraó (ur. Kr. e. 

1558–1553) múmiáját még 1886-
ban vizsgálták meg először. Már ekkor világos-

sá vált, hogy halálát erőszakos cselekmény okoz-
ta. Nemrégiben újabb vizsgálatokat végeztek a rossz 

állapotú múmián, és ekkor újabb sérüléseket találtak a 
koponyán. A kapott eredmények alapján a kutatók szerint 

több ember, többféle fegyverrel szúrt vagy sújtott le a 
fáraóra. Mivel a karokon nem találni védekezési sérü-

léseket, még az is elképzelhető, hogy az uralkodót 
elfogták egy csatában, majd brutálisan kivégez-

ték. A fáraó valószínűleg egy, a hükszoszok 
ellen vívott csatában veszít-

hette életét.
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Játék

A fejtörő megfejtését beküldők között 
három nyereményt sorsolunk ki.
A megfejtést 2021. augusztus 13-ig a 
hatartalanreg@gmail.com e-mail-címre 
vagy postai úton a Móra Ferenc Múzeum 
címére (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)
kérjük elküldeni. 

Oldd meg a fejtörőt!
Ha jól oldod meg, Francisco Pizarro 
titkárának és perui expedí ciója
hivatalos í rnokának nevét kapod 
megfejtésül.

1: "Múmiaköteg"
2: Szárított lámahús
3: A maják csilivel vaníliával és ízesített 

igen keserű itala
4: Nemesfém, amit az inkák is használtak
5: Az Inka Birodalom "általános nyelve", 

ma is sokan anyanyelvként beszélik
6: Az istenek lépcsőzetesen épített "ottho-

nai", tetejükön kis méretű szentélyekkel
7: Színes, szokatlan figurális ábrázolá-

sokban gazdag szőttesek jellemzik ezt a 
kultúrát

8: Chichén Itzá Kukulkán templomát 
ezen a félszigeten találod

9: 1492-ben fedezi fel az amerikai 
kontinenst

10: Ilyen szőrből készültek
az Andok ősi szőttesei

11: Az Azték Birodalom ennek a mai
államnak a területén volt

12: Leghosszabb maja történelmi szöveg, 
krónika neve

13: Ez a tárgy segít a tájékozódásban
14: A Kr. u. 600-1000 időszakban élt

népcsoport, a csomóírás használója
15: Az azték fővárost elfoglaló spanyol

hódítók vezetője ... Cortés
16: Zsugorított fejek
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Recept

A csokoládét és kakaót sokrétűen használják a mexikói konyhában. Reggelente a Kolumbusz előtti idő-
ket idéző, kukoricaliszttel sűrített, meleg csokoládéitalt, champurradot vásárolnak a helyiek az utcai 
mozgóárusoktól, melyet ánizzsal, vaníliával vagy fahéjjal ízesítenek és fogyasztanak. A csokoládé sós 
ételekben is megjelenik, a legismertebb a Pueblából vagy Oaxacából származó mole szósz, mely cso-

koládé, különböző csilik, fahéj, kömény, koriander, ánizs, tökmag, paradicsom, fokhagyma és vöröshagyma, illetve 
mazsola felhasználásával készül, grillcsirkével és rizzsel tálalják és szezámmaggal szórják meg.

Az alábbi recept viszont egy mexikói csokoládés keksz, melyet, ha 
elég bátrak és kísérletezők vagyunk, a fahéjon vagy ánizson kívül 
akár egy kevés csilivel is ízesíthetünk.

Hozzávalók:
120 g puha margarin
300 g cukor (ebből 100 g lehet nádcukor vagy kókuszvirágcukor)
300 g liszt
100 g sötét kakaópor
4 egész tojás
2 teáskanál vaníliakivonat
100 g csokicsepp/apróra vágott csokoládédarabka
1 teáskanál őrölt fahéj vagy ánizs
ízlés szerint negyed teáskanál csilipehely
egy csipet só
1 csomag sütőpor
50 g aprított mandula (opcionális, amennyiben használjuk, 
úgy a liszt mennyiségét 30 grammal csökkentjük)

Mexikói csokis keksz

Elkészítés:

A sütőt előmelegítjük 160–170 fokra (al-
só-felső sütésen). A cukrot habosra kever-
jük a tojásokkal, a margarinnal és a vaníli-
akivonattal. Külön tálban összekeverjük a 
száraz hozzávalókat, amit a kikevert masz-
szához adunk, majd végül hozzákeverjük 
a csokoládédarabkákat/csokicseppeket is. 
Ízlés szerint a kekszet aprított mandulával 
gazdagíthatjuk, illetve szórhatunk bele egy 
kevés csilipelyhet, amitől a keksz nem lesz 
csípős, de jobban kiemeli a csokoládé ízét. 
A tésztát hűtőbe tesszük legalább egy órára, 
de lehet akár egy egész éjszakára is. A hűtő-
ből kivéve diónyi golyókat formázunk, majd 
ezeket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, 
kétujjnyi távolságra egymástól. A felmelege-
dett sütőben körülbelül 10–12 percig, illetve 
addig sütjük, míg a kekszek teteje már meg-
szilárdult, de még érezzük, hogy a belsejük 
lágy, így kihűlés után sem fognak kiszáradni. 
A sütőből kivéve 10 percet pihenni hagyjuk, 
csak ezután szedjük ki kínálótálra.

 Jancsó Katalin

Jó étvágyat!

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

ELFOGYOTT

ELFOGYOTT

Elő�zetve a magazin 990 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!
Az éves elő�zetés négy lapszámra vonatkozik, a be�zetés banki átutalással lehetséges.

Megrendeléskor, kérjük, tüntesse fel a nevét és a címét a közlemény rovatban vagy
küldje el a lenti e-mail-címre! (Cím hiányában nem áll módunkban elküldeni az újságot.)

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum
Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004
A közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét.

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.
E-mail: hatartalanreg@gmail.com
Telefonszám: +36-62-549-040

Régészek a víz alatt

A régészet a 20. században számtalan forradalmat élt át. Nem csupán új 
elméletek, módszerek vagy technológiai eszközök sora alakította át tudomá-
nyágunkat gyökeresen, de olyan, korábban elképzelhetetlen területekre is 
eljutottak az archeológusok, amelyről a 19. század régészei még csak nem is 
álmodhattak. A repülőgép segítségével például régészek sora térképezte fel 
a levegőből a legfontosabb régészeti lelőhelyeket, s fedezte fel új, korábban 
ismeretlen régészeti lelőhelyek egész sorát, de a könnyűbúvár technológia 
forradalmi fejődésével elhárultak azok az akadályok is, amely korábban lehe-
tetlenné tették azt, hogy a régészeti kutatásokat kiterjeszthessük akár a víz 

alá is. Az óceánok, tengerek, tavak és folyók mélyén számtalan régészeti kutatásra érdemes lelőhely 
és lelet fekszik: elsüllyedt városok, zátonyra futott hajók, áldozatként a vízbe eresztett vagy éppen 
véletlenül belepottyant tárgyak tízezrei. Manapság a víz alatti régészet a nemzetközi archeológia 
egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Alig telik el olyan nap, hogy a médiában ne jelenjen meg 
egy-egy elsüllyedt spanyol gályáról vagy épp egy víz alá került Földközi-tengeri település feltárásáról 
szóló beszámoló. Decemberi számunk a víz alatti régészet aktuális állásáról nyújt átfogó képet, külö-
nös tekintettel a hazai víz alatti régészeti kutatásokra is, melyek izgalmas adatokkal járulnak hozzá a 
Kárpát-medence régmúltjának megismeréséhez is.

F I Z E S S E N  E L Ő  A  K Ö V E T K E Z Ő  L A P S Z Á M O K R A !

Érdeklődjön a hatartalanreg@gmail.com e-mail-címen.

www.hatartalanregeszet.hu

V. évfolyam 3. szám - 2021

ára: 990 Ft
elő�zetve 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24 Római 
üvegek

Gepida 
kiállítás

Mit csinál a 
levéltáros

A  ARCHEOALAND  A  BLOGOLÓ  A  INDIANA JONES ÉS BARÁTAI  A  KÉPREGÉNY  A

A A DUNA TITKAI

A TÖRÖK KORI HÍD SZOLNOKON

A BÖLCSKE RÓMAI KORI EMLÉKEI

A SPANYOL GÁLYÁK NYOMÁBAN

kiado@martinopitz.hu                    www.martinopitz.hu        

Információ:

+36 30 321 1288

Muvészettörténeti és régészeti újdonságok˝

SISI-KIÁLLÍTÁS SZEGEDEN

MAGYAR 
NEMZETI MÚZEUM

Bővebb információ: www.moramuzeum.hu 

A nemzetközi jelentőségű tárlat többek között 
bemutatja a Sisi elleni merényletet, a királyné 
titokzatos arcát, sportszokásait, kedvteléseit, 
személyiségét.

A látogatók megismerhetik az Erzsébethez 
közel álló személyeket, családját, barátait, így a 
legendás Andrássy Gyulát is.

A Magyar Nemzeti Múzeumból érkező tárlat 
várhatóan 2021. június 26-tól látogatható a 
szegedi Móra Ferenc Múzeumban.

Ismerje meg Erzsébet királyné rendkívüli életét 
eredeti, Sisihez köthető műtárgyakon keresztül!
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A A MAJA CIVILIZÁCIÓ

A AZ INKA BIRODALOM

A CHOLULA NAGY PIRAMISA

A ŐSI CIVILIZÁCIÓK EGY MAGÁNYOS KONTINENSEN

www.hatartalanregeszet.hu

V. évfolyam 2. szám - 2021

 990 HUF
5,8 EUR

510 DIN
19,86 RON

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24 Csardakok
Egy kály-

hásmester 
nyomában

Magyar
viseletek

A  KONTEXTUS  A  ARCHEOKALAND  A  RECEPT  A  KINCSÁSÁS HALOTTAL  A

ára:

MORAMUZEUM.HU

MORAMUZEUM

A magazin támogatója
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