
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.
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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)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

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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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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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.
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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’
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