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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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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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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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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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