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A Z I N D I Á N S Z Ő T T E S E K 
Irta: Hamvas Béla 

1. 

AMIKOR Bartolome Ruiz, Pizarro hadnagya 1526-ban Mexikó-
ból a part mellett a Csendes Oceánon dél felé hajózott, 
messze kint a tengeren sajátságos nagy tutajokat látott, ame-

lyeknek árbocain tarka vitorla feszült. Később kiderült, hogy a tuta-
josok perui indiánok voltak ; Guayaquilben, ahol a spanyolok 
partra szállottak, több tarkavitorlás tutajt láttak. A hódítók azok-
nak a szőtteseknek, kelméknek, amiket Peruban találtak és az indiá-
noktól elraboltak, nem sok hasznát vették. Mindössze talán a 
zsákmányolt aranyat csomagolták bele. Csak az európai spanyol 
udvar, különösen a nők csodálták meg a szőttesek nagyszerű-
ségét. A királyné révén a katonaságnak parancsot is adtak, hogy 
szedjenek össze annyit, amennyit tudnak és küldjék Madridba. 
A közönségesebbjét szőnyegnek, takarónak használták. Volt 
azonban finom, egészen rendkívüli módon finom szőttes, amely-
nek puhasága más volt, mint a hindu, vagy a kínai selyemé. 
Csodálatosan lágy gyapjúból szőhették. A térítésre küldött 
szerzetesek, akik feljegyzeték a mondákat, szokásokat, állami 
törvényeket s mindazt, amit Peruról megtudhattak, azt írták, 
hogy az ilyen finom szőttest rendkívüli módon készítik. A köz-
napi ruhát láma-gyapjúból csinálták és gyapotot kevertek bele. 
A gyapjút fenn a hegyek közt élő állatokról nyírták, a gyapot lent 
a tengerparton termett. Az inkák uralkodóinak figyelme még arra 
is kiterjedt, hogy a kétféle anyagot milyen mértékben szabad 
keverni. Ahogy meg volt szabva a hús, a hal, a kukorica étel-
fejadag, meg volt állapítva, kinek milyen hosszúra volt szabad 
növesztenie haját, milyen fülbevalót viselhetett, arról is szólt 
törvény, hogy kinek milyen keverésű ruhát kellett viselnie. Az 
előkelőbbeknek gyapjúban gazdagabb, az alárendeltebbeknek 
gyapjúban szegényebb szövetű ruhát volt szabad csak hordania. 
Amikor finomabb szövetet akartak készíteni, egészen fiatal állatot 
nyírtak meg : volt eset, amikor újszülött láma szőrét vágták le 
De még ennél finomabbat is tudtak szőni. A láma-anyát megölték, 
kivették belőle a még alig pelyhes kis állatot, kitépték a szőrét 
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és ebből szőtték a szalagot, palástot, kendőt, takarót. Ezek voltuk 
azok a szőttesek, amik a spanyol hölgyek szívét lágyságukka! 
megremegtették. Persze, amikor megtudták, az ilyesmi hogyan 
készült, csak annál jobban kívánták, hogy minél több ilyen szö-
vetük legyen. A perui szőttes divat lett. Aztán valami más divat-
cikk került elő valamilyen gyöngy, vagy ékkő, vagy prém. Nem 
is volt az, ami hosszabb divatot kibírt volna. A szőttesek színte, 
rajza, egész atmoszferája nem volt az a szelíd exotikum. mint 
egy ártatlan kashmir brokát, talán kínai krepp, vagy keleti 
csipke. Európának, különösen a spanyol udvarnak az a világ, 
amit az indián szövet magával hozott nagyon is erős volt. Nem 
virágot, levelet, szép emberi formát ábrázolt dekoratív cirádák-
kal : különös rémek, állatfejek, szörnyetegek, vagy esetleg, nehéz, 
szigorú geometriai formák díszítették. Nem elmosódó, kellemes 
pasztell, de nem is rikító népi színek tarkították . utánozhatatlanul 
vad vörös négy meg öt árnyalatban, misztikus ibolyaszín, bíbor, 
feneketlen mélységű kék, égő zöld és démonikusan vad sárga. 
Az ember fél hozzányúlni : olyan, mint egy idegen, ősi, mérges 
állat. 

A perui szőttest a spanyol udvar és Európa elfelejtette. Csak 
körülbelül ötven éve, amikor Max Uhle német archeológus első 
ásatásait végezte a Huaca de la Luna, a Holdpiramis tövében, 
került ismét az érdeklődés körebe. Először csak mint régészeli 
lelet Később, mint valami, amiből következtetéseket lehetett 
levonni a kultúrára, vallásra, szokásokra, civilizációra. 

2. 

Amit a perui szőttesről, mint tárgyi valóságról tudunk, 
rendkívül kevés. Megtalálták azokat az eszközöket, amivel 
készítették, sírokban szövőszékeket, orsókat, tudják, hogy a 
fonalat nagyobbára növényi festőanyaggal festették, de azt már 
nem, hogy ezt az anyagot hogyan és miből készítették. Az inkák 
uralma alatt a szőtteseket gyárszerű műhelyekben csinálták, 
természetesen nők. De az inkák a spanyol hódítás előtt csak 
négy-ötszáz évvel foglalták el Perut, vagy. ahogy ők hívták : 
Tavantasuyu-t, a Négy világtáj birodalmát, mert Peru, vagyis 
Biru partvidéket jelent és az egész birodalomnak csak egészen 
kicsiny északi tartománya volt. Az inka hódítás előtt a szőttesek 
otthon készültek, ami azt jelenti : egészen kicsiny területeken, 
lokális, sajátos, egymáshoz csaknem semmiben sem hasonlító 
kultúrákban és egészen ezeknek a kicsiny közösségeknek a leve-
gőjében és szellemében. A legrégibb ezek között valószínüleg a 
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Tiahuanaco-kultúra volt, vagyis az itt készült szőttes a legősibb. 
Megkülönböztetnek Ica, Nazca, Moche, Pachacamac és egyéb 
stílusú szőtteseket. A különbség a stílusok között, bár a helyek 
néha alig pár mérföldnyire feküdtek egymástól, oly nagyok és 
alapvetőek, mint például a kínai és hindu, vagy krétai és görög, 
egyiptomi és asszír stílus között van. Mindegyik kultúra azon a 
helyei ahol élt, önmagának, egyszer, keveredés nélkül, mint 
kultúra-egyén tenyészett. Amerikaj klasszikus földje ezeknek a 
kicsin lokális kultúráknak. Mexikóban, Yucatan-félszigeten, 
Guatemalában tíz négyzetkilométeren belül háromféle település-
nek három merőben más életstílusa volt : más államszervezete, 
más mithológiája, más társadalmi rendje, más építészete. Sehol 
a földön másutt a törzs-kultúráknak oly végtelen gazdagságát 
nem látni, mint Amerikában, főképpen a magas kultúrövekben : 
Mexikóban és Peruban. Minden ilyen kis kultúrában van valami 
soha nem ismétlődő, egyéni, helyi, körülményekhez kötött. Ha 
példát kell felhozni arra, hogy a kultúra olyan, mint a növény, 
amelynek növényszerű élete van, erre Amerikában van példa 
száz. Valamilyen kis törzs, sajátos szokásaival letelepszik : 
eleinte talán csak család, falut épít, városka lesz belőle, majd 
város és állam, de ritkán több, mint két, legfeljebb háromezer 
ember : megfutja ugyanazt az utat a primitív állapottól a leg-
magasabb civilizációig, amit megfutott Egyiptom, vagy Róma, 
vagy Európa, ahol törvény, társadalom, jog, vallás, művészet, 
ipar, kereskedelem teljesen kibontakozik, aztán elhervad és 
eltűnik. Csak a sírokban talált emlékek és az eltemetett kőfalak 
jelzik, hogy élt. Esetleg beleolvad egy nagyobb államba, felszívó-
dik, de akkor is ugyanúgy megsemmisül, mert elveszti egyénisé-
gét. Van ezekben a kicsiny, helyi kultúrákban valami virágszerű — 
az, hogy tájhoz, talajhoz vannak kötve, csak ott élnek, átültet-
hetetlenek, rövidéletűek, nagyszerűen pompáznak, nem hason-
lítanak semmi egyébhez, önmagukból növesztik színüket, at-
moszferájukat, formáikat, hirtelen letűnnek és nyomtalanul 
elmúlnak —, alighogy kinyíltak, már el is pusztulnak. 

A szőttes erről a kis helyi, virágszerű életről beszél. Nemcsak 
képleges értelemben. «Hieroglifszerű értelem nyugszik benne, 
amelyet a mi szavainkkal és a mi gondokozásunkkal megfejteni 
nem lehet» — ahogy egy szerző mondja. A képek, ábrák, rajzok, 
színek értelemhordozók : beszélnek mitológiáról, magánéletről, 
szokásokról, érzelmekről a maguk nyelvén, azon az egyszerű, soha 
nem ismétlődő, semmi máshoz nem hasonlítható helyi kultúra-
virág-nyelven. Az indiánok írása is szövés-írás volt. A kipuk, a 
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csomóíras, az a sajátságos valami, ami fonalak, színes szálak 
csomók felül vagy alul, összebogozott fonatok az indiánok számára 
folyékonyan olvasható volt. A fonalak beszélnek ma is, csak a 
nyelvet már senki sem érti. A szőttesek alakjai, a beleszőtt formák 
történeteket, érzéseket mondanak el. A szövés egy faja a nyelv 
nek ; a képnyelvnek. «A jelentőségek, szimbolumok csaknem mér-
hetetlen bősége nyilatkozik itt meg, amint egy tudós írja, — állal, 
növény, ember, démon, forma, kép, dísz sohasem mint önmaga 
jelentkezik, hanem mint jelentőség és értelem». Van, aki azt 
mondja, hogy mindezeknek «magyarázatát az etnológia, kultúra-
kutatás sohasem fogja tudni megoldani, a nyelvet csak a mítosz 
derítené fel. A mítosz azonban elveszett». De a helyzet bonyolul-
tabb. Nemcsak mítosz az, amit a szőttes mond. Dickens egyik 
regényében ír egy asszonyról, aki mindent belesző kézimunkájába 
és itt azon van a súly, hogy : mindent. Gondolatot, érzést, vágyat, 
emléket, vallást, félelmet, rokonok arcát. A kép nemcsak a míto-
szokról beszél, hanem arról is, hogy az, aki a munkát szőtte, mit 
evett, kit öleit, hol járt és mit hallott. A modern civilizáció szenti-
mentális embere persze azt mondja, hogy : igen, hiszen egy eszköz, 
egy asztal, egy cipő is magábaszívja annak életét, aki készítette. 
Nem ez a helyzet. A szőttes nemcsak magábaszívja, hanem fel is 
tárja. Ez éppen az, ami benne a művészet. Ez az ábrák értelme, 
hogy : megmutatja azt az életet, amelyet elrejt s aki készítette 
azért készítette, hogy megmutassa benne azt, amit életében 
magába rejtett. Az eszköz eszköz, — az asztal asztal, felszívja az 
életet, de nem mond semmit, sohasem írás. A szőttes írás : kép-
írás, mítosz és napló, költemény és történet, ténylegesen az : egy 
neme a csomó-írásnak, a kipunak, de ennél sokkalta kifejezőbb, 
mert nem értelmi, hanem képszerű és művészi. 

Ami külsőleg a szőttesekről ma köztudomású, az nem annyira 
a spanyol hódítás után keletkezett szerzetesi emlékiratok érdeme, 
vagy olyan könyveké, amilyen De Rivero-nak Antiguedades 
peruanas című tanulmánya a mult század közepéről. A modern 
archeológusok nyomán keletkezett irodalom, amilyen főképpen 
Seler, a legszélesebb tudású amerikanista, Tello, perui tudós. 
Kroeber a kaliforniai egyetem archeológusa, Schmidt, Doering. 
Lehmann német kutatók összefoglaló művei és feltevései réven 
derült ki. Ez pedig mindössze az, hogy : a szövés az indiánok 
között a legrégibb, a cserépkészítéssel majdnem egyidős művészet, 
a nők foglalkozása volt és a festés, rajzolás titkait csak nők ismer-
ték teljesen. Eleinte azt hitték, hogy díszesebb ruhával csak a 
halottakat ajándékozták meg s így a szövés egy neme volt a vállá-
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sos foglalkozásnak, mert a túlvilággal állott kapcsolatban. Ez a 
feltevés megdőlt. A színesebb, tarkább szőttes készítése azonban 
előkelő és magasrendű művészet volt, de egészen más értelemben, 
mint a tisztán sír-művészet. Technikája ismert: a fonalat orsóval 
sodorták és vertikális állványon szőtték. Ismerték a hímzést és 
kivarrást is, a csomózást és a csipkeverést. A lényeg azonban min-
denütt a kép volt, a forma, a szín, az írásjelleg. Crawford, Holmes, 
Montell írtak ezekről a kérdésekről. A külső körülmények, a tech-
nika, színezés, alakok azonban végső értelmüket nem önmaguktól 
nyerik, hanem mind egyetlen középponti kérdést érintenek 

3 . 

Az indián művészet emlékei között van egy szembetűnő nagy 
különbség, az, ami egyik oldalon az óriási Huacak, piramisok, 
hidak, paloták, a másikon a cserépedények és a szőttesek között 
van. Rögtön látni, hogy az előbbi férfi-művészet, az utóbbi női. 
Ez nem a művészet anyagából következik : a kő, amely férfi, a 
fonál és agyag, amely női lényhez közelebb áll. Egyáltalán nem 
erről van szó. Az anyag is már egy mélyebb és alapvetőbb maga-
tartásból következő választás eredménye. Thomas Mann azt 
mor dja, hogy a művészet jellemvonása : az Unsterblichkeits-
charakter, a halhatatlanság-jelleg. Ez az, amit érezni a roppant 
kőfalakban, piramisokban, templomokban, ez a feltörő prome-
theusi, a héroikus és szenvedélyes, ami megvan az egyiptomi, 
görög gótikus művészetben, a modern beethoveni zenében, a nagy 
költeményekben : Shakespeareben, Hölderlinben, a nagy filo-
zófiákban : Platonban, Nietzscheben. Ez az Unsterblichkeits-
charakter az, ami a női művészetből hiányzik : olyan egyszeri, 
virágszerű, elragadóan és fájdalmasan mulandó, mint az a kis helyi 
indián kultúra, amely a szőttest megalkotta. A női művészetnek 
éppen mulandóság jellege van. Sohasem a szellem, a halhatatlan-
ság-vágy ihleti, hanem a közeli, intim, meleg, életszerű, a testies 
földi valóság. A női művészet mindig a kézimunka egy neme, nem 
azért, mert kézzel készül, hanem mert a kézimunkában emelkedik 
ki ez a jelleg abszolút módon. Ha nem veszett volna el az egész 
indián mitológia, az egyik istennőben biztosan felismerték volna 
Pallas Athéne rokonát : a kézügyesség, a hasznos és házias műves-
ség, az egyszerű, gyakorlati tárgyak istennőjét. 

Ma, amikor a nők teret foglalnak a művészetekben mint írok, 
költők, festők, zenészek — egész tevékenységükben jól látni 
ugyanazt a szorgalmas, elmélyedő, aprólékos, kicsinyre irányított 
kézimunkastílust, ami egy hímzésre vagy csipkére jellemző 
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Ugyanaz a virágszerű, illatos, kedves és elbájoló vegetatív élet-
vonás ez, ami egy modern zongora vagy hegedűművésznő vagy 
énekesnő előadására jellegzetes, egy modern költőnő műveire, egy 
XVI11. századbeli francia hölgy levelére, egy remekbehímzett zseb 
kendőre vagy kivarrásra. 

De csalódik az, aki azt hiszi, hogy a női művészetnek, mert 
ilyen aprólékos, mert ennyire a kicsinyre és a közelire van be-
állítva, nincsen transzcendens távlata. Minden művészet kozmikus 
magatartást tár fel. A mű azt mutatja meg, hogy az alkotó az egész 
emberiség nevében milyen helyzetet foglal el a világegyetemben és 
azzal szemben. Ez a mű lényeg-pontja. Annyira az, hogy amint 
Valéry mondja : a kritika sohasem vonatkozik a stílusra, formára, 
hanem mindig erre a pontra : ezt veszi célba, ezt fogadja el, vagy 
utasítja vissza, mert a kozmikus állásfoglalás az egyedül fontos 
benne A nő művészete éppen úgy ezt teszi, mint a férfié. Az, hogy 
a kettőnek egészen más az ihlete, azt jelenti, hogy egészen más 
kozmikus magatartása. A férfi prometheusi módon áll : mindig 
arra felé fordul, amerre az örök van, az állhatatos, maradandó fele, 
ez : a nagy kő, a festmény, a szobor, a hőstettek éneklése. A férfi 
művészetének alapérdeklődése a monumentális forma. Az istenné-
válás magatartásából fakad : ez jellemzi a férfi tudományát, vallá-
sát, államszervezetét, filozófiáját is. A nő bele van szőve a vege-
tativ valóságba, a földiességbe, az anyagba. A kozmikus magatar-
tás a férfinél : a szellem, a nőnél : a vegetáció. A transzcendens 
távlat, amibe a férfi áll : az isteni ; amibe a nő áll : a nyüzsgő, ter-
mékeny, áradó, egyre feltörő forrásvízszerű élet. Egy férfi mindig 
nevetséges, amikor sző, varr, fon, nevetséges, mert abszolút 
irreális. \ fonal a nő kezébe való, mert ez közeli, egyszerű, gya-
korlati, intim, házias és hasznos. 

Ez azonban éppen olyan transzcendens, mint a férfi heroikus 
halhatatlanság-magatartása. A fonal, a szövés, az orsó forgatása, 
az egész élet szimboluma. A görögök Moiráknak nevezték el azt a 
három asszonyt, akik közül az egyik sodorta, a másik felcsavarta, a 
harmadik elvágta az élet fonalát. És a Moirák fölötte álltak az iste-
neknek ; még az olymposiak sorsát is ők szőtték és vágták el. A görög-
ség ezzel a képpel magyarázta meg azt, hogy a férfiasság a halha-
tatlanság ügyeiben való jártasságot jelenti, a férfi: pap, tudós, állam-
férfi, hős, filozófus. Igazi lényét csak az érinti, ami az örök szférá-
jába tartozik. A nőiesség az élet ügyeiben való jártasság: ezért hívja 
Otto Pallas Athénét «Göttin der Nähe»-nek, a közelség istennőjének; 
mindent tud ő, ami az életben és élethez szükséges, ami gyakor-
lati, hasznos, házias, ami az időhöz, naphoz, pillanathoz tapad 
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Természetes, hogy az elmúlás-karakter nem a nőiesség tulaj-
donsága. Talán inkább fordítva van : az elmúlás-karakter egyik 
tulajdonsága a nő. Az egész életben, az egész világban, minden 
létezőben megnyilatkozik : a világegyetem egyik arca ez. A mulan-
dóságot ugyanúgy látni a növényben, az állatban is ; ez az, ami az 
ifjúságban oly megragadó. Ez a világ virág-karaktere. Az arc 
mindenütt feltűnik, ahol van élet és minél rövidebb, finomabb, 
ragyogóbb, lehelletszerűbb, állanóbb az élet, a világnak ez a virág-
arca annál kizárólagosabb. A mulandóság-karakter kozmikus jel-
leg. Ahol valami fellobog, csúcsra ér, teljes tüzében lángol, ott a 
legfeltűnőbb : egy kristályos levegőjű, átlátszó nyári hajnalban, 
ahol minden pillanat a másik elmúlásából él, a színek elsuhannak 
az égen, a madarak éneke elszáll, a langyos szél eltűnik — az egész 
világ ragyog, folytonos elmúlásában tündöklik — mint egy har-
matcsepp, amely az első napsugár érintésére elpárolog. Ilyen 
mulandóság nyilatkozik meg a pompázó tavaszi réteken, az érett 
gyümölcsökkel telt fákon, a növények illatában, a teljes kibomlás 
és a megsemmisülés határán áll a hajnal, a virág, a fiatal leány — 
az embert megremegteti a gazdagság, amit az élet ad és ugyan-
akkor a megsemmisülés határtalan melankóliája. Az elmúlásban 
csak élet van, semmi más. Ez a szellem nélkül való, az örök érintése 
nélkül levő tiszta élet, csak maga, szabadon, a maga gyengeségé-
ben, hálalravált és halálnak szánt tehetetlen és gyönyörű élet. 
Az egész világban levő mulandóság az, ami a nőiességben is meg-
nyilatkozik. Az elmúlás nem a nőt jelenti : a nő az, aki az elmúlást 
jelenti. A nő egész virágszerűsége, kiszolgáltatott, szellemtől nem 
érintett valósága, tiszta életszerűsége, tehetetlen és halálnak szánt, 
elsuhanó, álomszerű, illanó lénye, pillanathoz, helyhez, egyszeri 
alakhoz kötöttsége, amiben semmi heroikus kitörés, a lét határain 
való áttörés nincsen, semmi istennéválás-ösztön, semmi halhatat-
lanság-vágy. Ezért a nő dísz-vágya, ezért tartja fontosnak a ruhát, 
ékszert, cifraságot, szórakozást, mulatságot, tarkaságot — ezért 
helyez súlyt mindarra, ami elmúlik., önmagát, legmélyebb lényét 
látja ebben az elmúlásban. Ezért jelent számára oly sokat a divat, 
mert a divatban nem az a fontos, hogy a nőnek mindig más és más 
tulajdonságát emeli ki, alakját mindig más és más oldalról mutatja 
meg, nem: a divatban a lényeg az, hogy alig tűnt fel, máris letűnik, 
a nőt egészen virágszerűvé, rövidéletűvé, elmúlóvá teszi. 

Az az érzés, amivel az ember nőiességének teljességében levő 
leányt, asszonyt, érzéki díszében, egész csillogásában csodál, több 
mint egyszerű elragadottság Mindig ott van valami fojtogató 
részvét, lélegzetállító sajnálat, ugyanaz a rajongással kevert meg-
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rettenés ez, amivel az ember a virágot, vagyis amivel az ember az 
egész világ virágszerűségét nézi. Rettenetes fájdalom ez, ami a 
háttérben lappang — a tudat, hogy mindez csak egyetlen pillanat 
— egyetlen villanás és visszatarthatatlanul vége — egyszer és soha 

többet. Valami szörnyű hiábavalóságérzés ez — értelmetlen tün-
döklés, amely csábít, elragad, önkívületbe ejt, de nemcsak azért, 
mert teljes, hanem azért is, mert már felszakadt benne az a mély-
ség, ami elnyeli, amiben felolvad és megsemmisül. Az egész testi 
virágzás borzasztóan semmis, rövid felvillanás, amely mögött 
értelmetlen sötétség tárul fel, amelybe a lény lezuhan. Ez a női 
lénynek, de a női dísznek, öltözetnek, csipkének, kézimunkának, 
dalnak, költeménynek fájdalmas mulandóság jellege : ez az, ami 
az elmúlás-karakter mindenben, amihez női kéz ér — a feldíszített 
lakásban, a díszes tál ételben, süteményekben, minden azért van, 
hogy a következő pillanatban már ne legyen — ez a női művészet 
danaida-jellege — mindenütt, ahol nő valamit tesz, a maga lényé-
nek megfelelőjét teszi : az életet ontja a világba azért, hogy az 
néhány pillanat mulva újra kialudjék — varr, vagy fűz, vagy díszít, 
vagy táncol, mindenütt ott van a mulandóság-jelleg. 

4. 

A férfi és nő nemével egészen másféle, két egymástól teljesen 
különböző végtelenség-érzést él át — két egészen más melankólia 
ez — egészen más életöröm és egészen más halálvágy. A férfi vég-
telenségérzése: a szellem, az örök szféra, az istenné-válás, a halha-
tatlanság a magasabb fokon, mint a vegetatív élet, öröm a férfinak 
mindaz, aki ehhez az örök szférához tartozik : amikor ide ér, ide 
küzdi fel magát. Ez a halálvágya : az életen túllenni és öröknek 
lenni, mint egy templom, egy éposz, vagy egy szimfónia. — A nő 
végtelenség-érzése földi. A végtelenség-érzése : a fonal. Az el nem 
szakadó élet, az anyából kinövő, folytatódó életszál: ez a nő élet-
öröme, életben maradni és továbbtenyészni. A nő halálvágya bele-
szövődni az életfonálba és fennmaradni az utódban. 

Mereskovszkij kétféle transzcendens magatartást különböz-
tet meg : a feltámadást és a halhatatlanságot. A feltámadás a 
szellemi magatartás, amely számol azzal, hogy az ember meghal, 
megsemmisül, teljesen elvész, ez a férfi transzcendenciája, aki 
eltávozik az életből, de szellemében újra feltámad, mindig újra 
testet ölt. A szellem oly végtelen erő, amely, mint Nietzsche 
tanítja : az életbe örökké visszatér, mindig újra megvalósul. 
A másik magatartás a halhatatlanság, amely nem ismeri a meg-
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halást, a megsemmisülést. Van és örökké él, átbújik ezer és ezer 
formán és lényen, de mindig ugyanaz marad, ez a nő magatartása 
a női elet fonalszerűsége — ez a nőiség örök élete, az anyagban, itt 
a földön, mindig helyi valóság között örök 

A mulandóság-jelleg és a halhatatlanság fonal-vágya : ez a 
női szövés, horgolás, kötés, varrás végső értelme. Ezért kell, hogy 
a Moirák asszonyok legyenek : ők fonják az életet — ez a nő 
tudása : életet szőni. Ezért Dickens öregasszonya, aki munkájába 
mindazt, amit él, belesző s végül mindaz, amit beleszőtt: teljesül. 
Strindberg egyik drámájában az asszony nem is jelenik meg más-
képpen, mint úgy, hogy folyton köt (Damaszkusz felé); egy másik 
darabjában a mű úgy kezdődik, úgy végződik is, hogy a nő kézi-
munkázik (Haláltánc); fonja férjének, gyermekeinek, környezeté-
nek sorsát. Föléje görnyed : az életet zöldre, sárgára, pirosra 
színezi, ahogy éppen gondolja, beléje szövi fantáziáját: ez az ő 
halászövése — életfonása. Mindenkit és mindent belesző : istene-
ket, napot, levegőt, ételeket, szerelmet, gyűlöletes irigységet. 
A kézimunka ugyanaz a tevékenység, amit a boszorkány űz, 
amikor kotyvaszt : sajátságos gyökereket, ásványokat, állatokat 
főz össze üstjében — varázsitalt készít. A szőttes ilyen varázs-kép, 
ilyen élet-halálbűvölet, amibe az egész föld bele van szőve. Ez a 
nő elementáris teremtő tevékenysége : szőni, fonni, ez az ő gyil-
kossága : elvágni a fonalat. Ül és sző, ábráit belevarrja, kifesti, 
fonalait összecsomózza, megköti, varázsol, változtat, átkölt, a 
szálat áthúzza szenvedésen, megitatja álmokkal, megfesti remény-
nyel — s szál maga a szenvedés, álom, remény. 

Sehol olyan biztosan, irásszerűen nem látni a női művészet-
nek ezt a természetét, mint a perui szőtteseken. Ez az ősi, egyszerű, 
közvetlen, a legmélyebb titkok nyelvén beszélő nyelv, az őstények 
nyelve. Nincs mondanivalója. Csak beszél. Elmondja azt, amit az 
élet gyönyörűségéről, megragadó pillanatnyiságáról, tündöklésé-
nek teljességében való kialvásáról tud, elmondja az élet egész 
tarkaságát, a hatalmakat, amelyek a sorsot irányítják, a szen-
vedélyeket, amelyek elragadnak és hirtelen elhagynak, a hétköz-
napok csodálatos őrlését, az apró felvillanásokban a megrázó mély-
ségeket, a felmorzsolódást — egy-egy öltéssel, egy színben, egy 
ábrában zuhanásvágyat, lebegést, a megdicsőülő boldogságot és a 
remegtető félelmet — ezen az ős képnyelven kifejezhetetlen meta-
fizikai sors-beszéddel, amit az istenek beszélnek egymás között s 
ami az emberekben megborzongást kelt, mert csupa olyan dolgot 
mond, aminek látását maga elől el akarja takarni és éppen el is 
takarja ezzel a virágos, színes, kivarrt, tarka szőttessel 
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Ehhez az ismerethez mindaz, amit valaha is az indián szőttes-
ről mondtak, csak kiegészítés lehet. Lopez de Gomarra már a XVI. 
században könyvet írt a perui gyapjúmunkák készítéséről. Ami 
ebből a műből kitűnik, hogy egészen szorosan összetartozott a 
cserepedények készítésével. A szál, amiből szőttek, eleinte növeny-
szál volt s a szőttes talán ősi formájában a Kosár, majd a gyékény 
volt. Csak későbben használták fel a gyapjút. De már kezdetben is 
mindig arról az időfonálról volt szó, amit a Moirák sodortak, amit 
Strindberg nőalakja kötött, amiből Penelopé szőtte ruháját, vagyis 
halotti leplet. A kézimunka és a cserépedény motívumai csaknem 
ugyanazok : ugyanaz a fantázia alkotta meg őket. Nem művészi 
stílus ez, hanem mitológia. A szőtteseket később nagy asszonyi 
kollégiumok készítették — la direction de matronas uncianas, 
ahogy de Rivero mondja —, a matrona volt az, aki a munkára 
felügyelt és a mintát diktálta, ő volt a madre universal meg-
személyesítője. A motivumok tudása titkos, ezoterikus tudás volt: 
az asszonyok tudása. A megelevenítés, az élet irányításának, be-
fejezesének tudása, ahogy Goethe Erdgeistje mondja : «Geburt 
und Grab — Ein wechselnd Weben Ein glühend Leben — So 
schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit — Und wirke der Gott-
heit lebendiges Kleid». 

A szőttesek között még annyira sincsenek úgynevezett ki-
emelkedő remekművek, mint az indián cserépedények között, — 
ahogy nincsenek kiemelkedő remekek a virágok vagy fák között. 
Nem a kiemelkedés a fontos bennük, nem az a lényeg, hogy itt 
valami olyat csinált valaki, amit még senki és amit senki sem fog 
tudni elérni. Ez a művészetnek egészen férfi oldalról való meg-
ítélése. A női művészet lényege éppen az, hogy olyat alkosson, 
mint egy étvágygerjesztő tál étel — ami elfogy. Legyen olyan, 
mint egy csipkefüggöny, ami elhasználódik, mint egy szalmakalap, 
ami tönkremegy, szóval olyasvalami, amit az időnek csináltak és 
az időből csináltak nem pedig az örökből az öröknek. Az élet-
fonálból szőtték — szétporlad, megöregszik, elmúlik. Nincsen hal-
hatatlan inka szőttes. Arra készült, hogy valaki egy ünnepen büsz-
kélkedjék benne vagy hogy valakit benne eltemessenek. Olyan 
szempontok vezették, hogy : legyen jó tartós, alkalmas a munkás 
számára, de mégis legyen rajta egy kis díszestollú madár, egy 
színes ábra, valami ami virágszerű és jelzi azt, hogy az életnek 
készült s ezért halálnak szánt. 

5. 


