
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

Női kerámiafi gura, Chorrera-kultúra 
(Kr. e. 1100–300), Ecuador 
Néprajzi Múzeum, Budapest)

A 
buda-

pesti Néprajzi 
Múzeum gyűjteményének 

egyik figyelemre méltó darabja 
az ecuadori Chorrera-kultúra (ejtsd: 

csorréra – Kr. e. 1800–300) „két-
részes együttest” viselő embe-

ralakos szobra, mely a termé-
kenységet szimbolizálja, és 

áldozati fi gura lehetett.
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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-
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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anyaga az ott készült szőtteseknek, hiszen díszítés-
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anyagokból készült leplekbe, díszes ken-

dőkbe burkolták a halottakat is. Az így 
elkészült ún. fardót (’múmiaköteget’), 
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szerves anyagokból, így növényi rostokból (pl. 
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vagy állati szőrökből (pl. gyapjú) állnak, 
amelyek csak különleges környezetben 
maradnak fönn. Nedvesség hatására ki-
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a  sajátos természeti adottságoknak 
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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-
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?
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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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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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