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 2. rész
Gáspár Kata

Életüket számos, számunkra meglehe-
tősen bizarr rituálé, esztétikai és vallási 
célokat szolgáló szokás jellemezte, 
melyekre több bizonyítékot is látha-
tunk a mexikói Campeche városának 
egyik erődjében. Ilyen például a 
fogak díszítése jádegyöngyökkel. A 
jáde a maja kultúrában az aranynál is 
értékesebb volt, így a jáde fogékszer 
egyfajta státuszszimbólum volt az 
uralkodó osztály körében. A gyön-
gyöket a fogakba fúrt lyukakba ra-

gasztották bele, ami kétségkívül 
fájdalmas eljárás lehetett a mai 
modern fogászati eszközök és fájda-
lomcsillapítás hiányában. Egy „üvegko-
porsóban” sírhelyet is láthatunk, benne 
egy gyermek torzított koponyájával, 
aminek szintén esztétikai és vallási 
jelentősége volt Földünk akkori, egyik 
legfejlettebb civilizációjában. Vagy 
egy másik szokásos eljárás a gyermek 
feje köré rögzített ékszer volt, melyről 
egy kis golyó lógott le szemmagas-

ságban, ami idővel, a folyamatosan 
középre koncentráló tekintet ered-
ményeképp, a gyermek szándékos 
kancsalságát okozta. A test maradan-
dó deformálása (például fogászati 
módosítások, karcolások, csonkítások, 
tetoválások, testpiercingek és egyéb 
testdíszítési szokások) nem csak a maja 
kultúrában volt jelen, hanem a történe-
lem kezdete óta az emberi kultúra 
részét képezi, mint az emberek megkü-
lönböztetésének egyik módja.

Bizarr rituálék és szokások

Ezen a vidéken nem voltak bővízű folyók, ta-
vak. Az esőisten birodalmában az eső volt az 
egyetlen vízforrás. A kb. 25 ezres lakosságú 
Edzná városa tökéletes mértani pontoság-
gal megtervezett saját vízellátást alakított ki, 
sőt saját víziútja is volt. A guatemalai Petén 
megyében található Tikalban a kutatók egy 
közel 10 méter magas falú és 80 méter hosszú 
víztározó nyomait tárták fel, amelyben közel 
800 ezer liter vizet voltak képesek tárolni. De 
ezen kívül számos más víztározót is építettek. 
A víztározókba a piramisok meredek falain 
lefolyt esővizet a körülöttük lévő vízelvezető-
kön keresztül vezették le. Sőt, még meg is tisz-
tították  Mielőtt a víztározóba ért volna, a !
vizet egy kvarchomokkal feltöltött „szűrőn” ve-
zették keresztül. Hát nem zseniális? 

Honnan nyertek ivóvizet?
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Palenque jelentősége, a maja írásos emlékek hiánya

Palenque városa a maja világ vallási központjaként működött, ma az UNESCO 
Kulturális Világörökség részét képezi és jelentős része máig feltáratlan. A Pakal király 
uralkodása alatt virágzott maja város egykoron 15 km2-nyi területet foglalt 
magába, melynek csupán 3-4%-a látható, ugyanis nagy része még napjainkban is 
a dzsungel mélyének „rabja”. Legjelentősebb épületei a Palota, a Feliratok 
Temploma, a Kereszt Temploma és a Naptemplom. Itt tárták fel a titokzatos maja 
művészet legfigyelemreméltóbb alkotásait, illetve a leghosszabb írásos emléket is. 
A kőbe vésett „képregény-könyvnek” azért van különösen nagy jelentősége, mert 
a spanyol hódítók minden maja kódexet máglyára vetettek, mivel úgy gondolták, 
a maja emberek nem Isten gyermekei és minden, ami velük kapcsolatos, veszélyes 
és el kell pusztítani. A Palenque épületeinek falain található hieroglif feliratokat 
csak az elmúlt években sikerült dekódolni, és továbbra is szorgosan dolgoznak a 
lelkes kutatók, hogy megfejtsék a rejtélyekkel teli maja világot.
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A mexikói Yucatán-félsziget Guatemalával 
határos Calakmul BIorezervátumának hatalmas 
dzsungelének mélyén rejtőzik Calakmul, ahova 
egyetlen épített úton, meglehetősen hosszú 
utazással lehet eljutni. A város nagy része máig 
feltáratlan, folyamatosan zajlanak a régészeti 
kutatások. Ma kb. 7000 kisebb-nagyobb 
épületet szabadítottak ki az erdő fogságából, 
némelyiket csak olyannyira, hogy gyalogosan 
körbe lehessen járni. A piramisokra felvezető 
lépcsők kövei között fák nyertek teret maguk-
nak. Az anyatermészet ereje, ahogy uralja a 
várost, egyszerűen bámulatos. A vidék lakói a 
bőgőmajmok, melyek hangja 1-2 km-es távol-
ságból is hallható, még misztikusabbá varázsol-
va ezt a letűnt, ősi világot.

Calakmul, a Kígyókirályok városa



A mai Guatemala területén található Quiriguá 
egykor Tikal katonai bázisa volt, melyet a fize-
tőeszközként szolgáló jáde- és kakaókeres-
kedelem ellenőrzésére hoztak létre. Az itt 
látható, több méter magas sztélék kőbevésett 
képregények: az uralkodót ábrázolják ünnepi 
öltözetében, quetzal madár farktollaival dí-
szített fejdíszben és jaguárbőrben, valamint 
legfontosabb cselekedeteiről mesélnek és 
kiemelkedő jelentőségű évszámokat jelölő 
naptárakat örökítenek meg.

Quiriguá kőbe vésett képregényei
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THE MYSTERIOUS WORLD

OF THE MAYA
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Life in a Maya community was cha-
racterised by a number of bizarre 
rituals (bizarre for us, that is) and 
aesthetically or religiously motivated 
habits, with one of the fortresses in the 
Mexican city of Campeche providing 
abundant evidence. One such habit 
was the decoration of one's teeth 
with jade beads. In Maya culture jade 
was much more precious than gold, so 
tooth ornaments made from jade 
were considered a status symbol of 
the ruling elite. The beads were stuck 

into small holes drilled into the teeth – 
surely a rather painful procedure 
given the lack of local anaesthesia 
and modern dental equipment. 
Another thing that one of the most 
advanced civilisations of the period 
endowed with aesthetic and religious 
significance is a tomb in a “glass coffin” 
which contains a child's deformed skull. 
The heads of children were also often 
encirc led by a piece of head 
jewellery with a small ball hanging 
from the middle at eye level. Over 

time, the child's incessant concent-
ration on this small ball achieved the 
desired result of squinting. Permanent 
disfiguration of the body (e.g. dental 
modifications, scratches, amputation, 
tattoos, body piercings and other 
forms of body ornamentation) was 
not confined to Maya culture, 
however: ever since the dawn of 
history, human cultures deformed 
their members as a way of distin-
guishing one person from another.

Part 2
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Bizarre rituals and habits



The city of Palenque was the religious centre of 
the Maya world. It is one of the UNESCO World 
Heritage sites, with a large portion still 
unrevealed. The Maya city flourished under 
King Pacal the Great's reign, when it occupied 
an area of 15 km2, three or four percent of which 
is visible today as the rest is still “captured” by 
the jungle. Its most important buildings are the 
Palace, the Temple of Inscriptions, the Temple of 
the Cross and the Temple of the Sun. The most 
remarkable creations of the mysterious Maya 
art, as well as the longest written record, were 
unearthed here. The “comic book” carved in the 
stone is especially significant since the Spanish 
conquistadors, in their efforts to destroy 
everything Maya, burnt all Maya codices. The 
hieroglyphic inscriptions on the walls of 
Palenque's buildings have only recently been 
deciphered; enthusiastic researchers are still 
diligently working on cracking the mysteries of 
the Maya world.

Palenque's significance and
the lack of Maya written records

This region had no ample rivers or lakes; in the 
realm of the Rain God, the only source of water 
was rain. The city of Edzná (population around 
25,000) planned out its water supply routes 
with perfect geometrical accuracy – it even 
constructed its own waterway. Researchers in 
Tikal, in Petén county, Guatemala, discovered 
traces of a 10-metre-high and 80-metre-long 
reservoir, capable of storing 800,000 litres of 
water, and many other, smaller spaces for water 
storage. Reservoirs were filled with rainwater 
streaming down the steep walls of the 
pyramids via water-shafts. What is more, the 
water was also purified! Before reaching the 
reservoir itself, water was driven through a 
“filter” filled with quartz sand. Isn't it amazing?

Where did the Maya
get drinking water from?
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Calakmul is situated in the depths of the 
gigantic jungle within the Calakmul Biosphere 
Reserve on the Mexican-Guatemalan border. 
The city can only be accessed through one 
single built road after a rather lengthy journey. 
Most of the city has yet to be discovered, 
archaeological research is stil l ongoing. 
Approximately 7,000 buildings of all sizes have 
been recovered from the forest so far, some of 
them only to the extent of a narrow walking 
perimeter. Trees have infiltrated the stones of 
the stairs leading up the pyramids. Mother 
Nature's powerful reign over this city is 
magnificent. The country is inhabited by howler 
monkeys, whose voices, audible over a range 
of one or two kilometres, render this ancient 
world even more mystical.

Calakmul, the city of the Snake Kings



Quiriguá, now in Guatemala, was once Tikal's 
military base, established with the aim of controlling 
the trade of jade and cacao which were used as 
currency. The drawings carved into the metres-high 
stelae are essentially comics: they depict the ruler in 
his ceremonial garments ( jaguar skin and 
headdress ornamented with the feathers of the 
quetzal bird), tell stories about his most important 
deeds, and record especially significant years in 
their history.

The stone-carved drawings of Quiriguá
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