
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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(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-
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 
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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 
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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

Konstruált chinchorro gyermekmúmia

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.

1

2

3

4

5
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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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A Rakovszky által Chilében szerzett leletek a Nemzeti Múzeum  
Néprajzi Osztályának 1906-ban, a városligeti Iparcsarnokban 

megnyílt kiállításán
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