HONNAN ERED A MŰVÉSZET?
Talán a művészi alkotás „öncélú luxusa” és ennek intenzív igénye leginkább az,
ami megkülönbözteti a H. sapienst az összes többi hominidától. De honnan származik vajon ez az igény? Úgy tűnik, hogy az evolúció feltételezett folyamata semmiféle magyarázatot nem ad erre a kérdésre. Először is fel kell tennünk a kérdést,
hogy az állatvilágban előfordul-e művészi tevékenység. Ez alatt természetesen
nem olyasfajta, genetikusan berögzült tevékenységre gondolok, mint mondjuk a
„művészi” fészket építő madaraké, hanem valódi, csak az egyes egyedekre jellemző, sajátos esztétikai értékeket hordozó alkotófolyamatra. Zárjuk ki mindjárt
az állatkerti állatok – elefántok és majmok – alkotásait, amelyeket sok állatkerti
szakember, de még művészek is szeretnek műalkotásokként aposztrofálni, bár en�nyi erővel akár az idomított cirkuszi lovak „táncát” is számon tarthatnánk ekként.
Természetesen az ember hathatós segítségével kiváltott – sok esetben kikényszerített –, hasonló állati tevékenység merőben különbözik attól a belső indíttatásból
származó, individuális kreativitástól, ami a művészet alapja. Ugyanakkor néhány
– a saját, természetes környezetében élő – állatfaj esetében nem tehetjük meg azt,
hogy viselkedésüket ne művészeti tevékenységként tartsuk számon, hiszen ezek
minden olyan kritériumnak megfelelnek, amit az ember alkotta művészettel
szemben támasztunk. Ebben leginkább az a meglepő, hogy ilyen példákat nem a
főemlősöktől, de még csak nem is az emlősöktől tudunk hozni, hanem a madárvilágból.
Meggyőzőbb példát kínálnak erre az Új-Guineában és Ausztráliában élő lugasépítő madarak (Ptilonorhynchidae), amelyek hímjei valódi képzőművészeti
alkotásokkal – installációkkal – kápráztatják el tojóikat, kreativitásukhoz kétség
sem férhet, s ráadásul minden egyes egyednek sajátos „ízlésvilága” van. Jared
Diamond így írta le egy lugasépítő madár alkotását, amellyel Új-Guineában nyílt
alkalma találkozni: „Az őserdőbe érve hirtelen egy csodálatos szövésű, 2,5 méter
átmérőjű és 1,2 méter magas, kör alakú kunyhóra lettem figyelmes, a bejáratán
egy gyermek is befért volna. A kunyhó előtt törmeléktől megtisztított zöld mohaszőnyeg terült el, sokszínű, láthatólag tudatosan elhelyezett, több száz természetes tárggyal feldíszítve, főleg virágokkal, gyümölccsel, levelekkel, néhol pillangószárnnyal vagy gombával is. A tárgyak színek szerint voltak csoportosítva, a
piros gyümölcsök együtt a piros levelekkel. A legnagyobb dísz egy magasra feltornyozott fekete gombahalom volt az ajtóval szemben, és egy narancssárga másik az
ajtótól néhány lépésnyire. A kék tárgyak mind a kunyhó belsejében voltak, a pirosak kint, s a sárgák, bíborszínűek, feketék és zöldek is mind más-más helyen. (…)
A tojók a lugas minősége, a díszek száma alapján választanak párt, és aszerint,
hogy az építmény mennyire felel meg a fajról fajra és helyről helyre változó szokásoknak. Némely populációban kedveltebb a kék díszítés, másokban a piros, a
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zöld vagy a szürke, megint másokban nem lugast szokás emelni, hanem egy vagy
két tornyot, esetleg kétoldalú folyosót vagy négy oldalfal határolta dobozt. Bizonyos populációk hímjei összemorzsolt levelekkel vagy kipréselt olajjal festik be a
kunyhót. A helyi szabályok változatossága nem a génekből ered; a fiatal madarak
az idősebbektől lesik el a szabályokat a felnőtté válás hosszú évei alatt – a hímek
azért, hogy azok szerint építsék a lugast, a tojók meg azért, hogy legyen mércéjük
a párválasztásban.
Elmozdítottam néhány díszt, hogy próbára tegyem a hím precizitását, de a
madár mindig mindent visszatett az eredeti helyére.”
Tegyük ehhez még hozzá azt is, hogy a hímek, műveik létrehozása közben,
néha hátra-hátralépnek, fejüket oldalra fordítva szemügyre veszik a kompozíciót, szemlátomást latolgatják az eredményt, majd, ha úgy látják jónak, igazítanak
azon. Tökéletesen úgy viselkednek tehát, mint alkotás közben egy képzőművész.
Tudjuk ugyan, hogy bizonyos színek és alkotóelemek használata fajspecifikus,
de ezen belül egyéni változatokat hoz létre minden egyes egyed. De hiszen az
archaikus korok emberi művészete és a népművészet ugyanígy működött; minden egyes térség más és más anyagot, illetve motívumkincset preferált. Nem lehet
tehát szabadulni attól a gondolattól, hogy mindez valamiképpen rokonságban
áll az ember képzőművészeti alkotótevékenységével, különösen, ha az utóbbi fél
évszázadban oly népszerűvé vált installációs művészetre gondolunk. Lehet, hogy
a lugasépítő madarak genetikailag determinált „esztétikai kódja” hasonló az emberéhez?
Egykori mesterem és atyai barátom – a néhai Szőke Péter, aki saját meghatározása szerint ornitomuzikológus volt – az 1950-es évektől kezdve madárhangfelvételeket készített, s afféle „hangnagyítóval” vizsgálta őket, ami azt jelenti, hogy
sokszor hetvenszeres lassítással is vizsgálta azok struktúráját, amelyeket így már
sikerült lekottáznia is. Így több mint 2000 madárfaj hangját elemezte, s ennek
során felfedezte, hogy a madárdallamok hangjai is az emberi zenéből ismert
hangközök szerint építkeznek. Továbbá kimutatta, hogy egyes fajok esetében következetesen a pentaton hangrend fordul elő; hogy a dallamkincs a népdalokéhoz
hasonló; hogy az énekesmadarak képesek egymástól tanulni még akkor is, ha idegen fajról van szó; hogy az egyedek között kimutatható kvalitásbeli különbségek
vannak; s hogy ugyanaz a faj kissé másként énekel más-más földrajzi egységben.
Mindez úgy hangzott a számomra, mintha Szőke Péter a népdalról beszélt volna.
Miután kizárható, hogy az ember tanult volna a madaraktól énekelni-zenélni
– hisz ne felejtsük el, hogy a madárdal struktúráját csak 50-70-szeres lassítással
lehetett megfeleltetni az emberi éneknek, illetve zenének, mint ahogy a madarak
anyagcseréje és egész életritmusa is jóval gyorsabb az emberénél – egy rendkívül
különös kérdés vetődött fel bennem. Nevezetesen az, hogy vajon nem genetikailag hasonlóan kódolt-e az egymástól mégoly távol eső élőlények – mint például a madarak és az emberek – harmóniaérzéke? Vajon nem lehet, hogy igazuk
volt a középkor gondolkodóinak, akik a Szférák Zenéjéről szóltak? Arról az isteni
harmóniáról, amely áthatja az egész Mindenséget, s ezért az általuk ismert hét
bolygót is héthúrú hangszerként ábrázolták, amit nem csak a színekkel, de az élet
minden megnyilvánulásával összefüggésbe hoztak?
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Az ember díszítő-, illetve alkotótevékenységének első nyoma (már amit a tudósvilág is elismer ekként) 75 000 évvel ezelőttről származik, ami jóval megelőzi
a legtöbb történelem előtti műalkotást. Ez egy alig négy centiméter hosszúságú
vörösokker-hasáb, amelyen vitathatatlanul emberi kéz által karcolt geometrikus
minta van. A tárgyat a dél-afrikai Fokvárostól körülbelül 300 kilométerre keletre
fekvő Blombos-barlangban találták, ahol 1991 óta folynak feltárások.
Szalay Károly történész, író az Írott sziklák, festett barlangok című könyvében a
korai, primitív, csupán nyomhagyásoknak tűnő leletekről – a csontokra, illetve
falra karcolt vonalakról – ezt írta: „Az eddigi föltételezések szerint a 70-50 000
esztendős absztrakt firkák, nonfiguratív alakzatok, majd az idolok alkothatják az
emberi ábrázolás-kényszer első megnyilvánulásait. A vulva és pénisz jelek, majd a
Vénusz-szobrok a figurális rajzok és festmények előtt. Vagyis a legősibb értelmezhető emberi gondolat, képbe fogalmazott élmény lenyomata a szexualitás megfogalmazása. Az azt megelőző – úgynevezett absztrakt vagy nonfiguratív – ábrák
lehetnek véletlen megnyilvánulások is.”
Az utóbbi években előkerültek olyan leletek is, amelyek egyes feltételezések szerint a neandervölgyiek alkotóképességét bizonyították, amire korábban nem voltak példák. A Krím egyik barlangjából egy olyan, 40 000 éves hollócsont került
elő, amelyen szabályos, egymástól azonos távolságban lévő bevágások voltak, s
egy gibraltári, 39 000 éves falvésetet is a neandervölgyinek tulajdonítottak. E leletek meglehetősen bizonytalanok (a csontbevágások a rajta lévő hús darabolásából
is eredhetnek, a falvéset pedig nem tudatos erőbehatásnak is tulajdonítható) de
a brit The Guardian tudósítása szerint Alistair Pike archeológus spanyolországi
barlangokban 65-67 000 éves, neandervölgyiek által készített falfestményeket talált, amelyek vörös, növényi alapanyagokból készült festékkel készültek. A Bilbao
melletti La Pasiega-barlangban egy létraforma, egy ülő ember (?) és talán egy
bika feje, a nyugat-spanyolországi Maltravieso-barlangban egy kézlenyomat negatívja került elő, a Málaga közelében lévő Ardales-barlangban pedig csak egyes
mészkőformákat festettek be. Nyilván túlzás lenne a művészet tárgykörébe sorolni ezeket a jeleket vagy nyomhagyásokat, de ha ezeket valóban neandervölgyiek
hagyták maguk után, akkor ez megdöntené azt a premisszát, amely szerint csak a
H. sapiens érzett igényt az öncélú alkotásra.
John Fleagle antropológus, főemlőskutató szerint: „Az archeológiai irodalomban komoly viták folynak a modern viselkedés első megjelenéséről, mint a vallásos
célú csontfaragás, a szerszámok, a díszítés, az ékszerek, a rajz és a nyílhegyek.
Ezek egy csomagban jelentek meg 50 000 évvel ezelőtt. Az első modern emberek,
akik valamikor 40-50 000 évvel ezelőtt hagyták el Afrikát, már rendelkeztek velük. Egyre nyilvánvalóbb, hogy hatalmas időbeli hézag tátong a modern ember
anatómiai kialakulása és a modern viselkedés megjelenése között.”
A neandervölgyiek úgynevezett moustieri kultúrája mellett, illetve azt követően jöttek létre a H. sapiens kultúrái, amelyek a nevüket fellelésük helyéről kapták,
ám e kultúrák pontos időhatárairól és tipológiai fejlődéssoráról többféle elmélet
létezik, ezért csak hozzávetőleges pontossággal tudom felsorolni a fontosabbakat.
Eszerint: a châtelperroni 33-38 000 éves, az aurignaci 29-35 000 (más forrás sze186

rint 36-40 000) éves, a gravette-i 22-29 000 (más forrás szerint 26-28 000) éves, a
solutréi 17-22 000 éves és a magdaléni pedig 11-17 000 éves.
László Gyula régész, történész Az ősember művészete című könyvében így összegezte e kultúrák kronológiáját: „A késő jégkori homo sapiens-fajták Európában
már kialakultan jelennek meg. Itteni életük újabb korszakbeosztása ma így fest:
legrégibb hagyatékukat a délnyugat-európai, úgynevezett korai périgordi szakaszból ismerjük (más névvel châtelperroni), e korban művészet nyomát még nem
találjuk; ezt követi a jellegzetes aurignaci szakasz és a gravette-i műveltség (fiatalabb périgordi szakasz), ennek keleti területeire jellemzők a Vénusz- szobrocskák,
a nyugatira pedig a meginduló barlangi művészet. A művészet megindulásának
kezdetei tehát nagyjából időszámításunk előtt 25 000 évre tehetők. A fenti, régebben egységesen aurignaci műveltségnek nevezett körbe tört be, feltehetően keletről, egy vadásznép, amely eszközeit nem pengékből készítette, hanem tüneményes
tudással mindkét oldaláról s egész felületén megmunkálta (a solutréi és a szeleta
műveltségben). A solutréiek felszívódása után – de nyilván megjelenésük alatt is
– tovább élnek a késő aurignaci műveltségek, különösen erőre kap a gravette-i
műveltség a keleti területeken (Ukrajna), s ennek egyes ágai felhatolnak északra
is. Ugyanekkor a nyugati részeken a magdaléni műveltség összefoglaló nevén nevezik az itt élő vadásznemzetségek hagyatékát. Ez a korszak a barlangi művészet
feledhetetlen remekműveinek kora.”
A felső paleolitikumban élt H. sapiensnek már hangszerei is voltak, mert több
– madár, illetve mamut csontjából készült – furulya is előkerült. A ma ismert
legősibb hangszer egy 43 000 évvel ezelőttre datált, fiatal barlangi medve comb
csontjából készült furulya volt, amit 1995-ben találták a szlovéniai Divje Babe
I.-barlangban. Ez a tárgy azért is különleges, mert a neandervölgyiek által készített moustieri kőeszközök között volt. A lelet természetesen élénk vitát váltott
ki a tudósok közt, mert azt látszott bizonyítani, hogy a zenélés képessége már a
H. sapiens megjelenése előtt kialakulhatott. Egy ehhez nagyon hasonló, ám már
az aurignaci kultúrába sorolt, körülbelül 30 000 éve készült csontfurulyát tárt fel
Vértes László a Bükk hegység Istállós-kői-barlangjában. László Gyula megállapította, hogy „ez nem egyszerű vadcsalogató síp volt, hanem hangszer”. Hiteles
másolatát mai zenészeknek sikerült is megszólaltatniuk.
A felső paleolitikus művészet külön ágát képezték a többnyire telt alakú, kis méretű, 4-25 centiméteres, úgynevezett Vénusz-szobrocskák, amelyek főleg Európából és Ázsiából kerültek elő nagyobb számban. Közülük a legidősebb egy 35 000
éves (?) mamutcsont faragvány volt, ami 2008-ban került elő a dél-németországi
Hohle-Fels-barlangból.
1939-ben közel 200 mamutcsonttöredéket fedeztek fel a dél-németországi
Stadel-barlangban. Ezekből 1969-ben rekonstruáltak egy 30 centiméter magas,
oroszlánfejű emberalakot, amelynek korát 32 000 évesként határozták meg. Sokan nem a fent említett Vénuszt, hanem ezt tartják az első vitathatatlan bizonyítéknak az ősember művészetének meglétére.
A körülbelül 25-40 000 évvel ezelőtti időből kőlapocskákra vésett vagy festett
alakos ábrázolásokat ismerünk, de ebből az időszakból 25 000 (más forrás szerint
18-20 000) évvel ezelőttről származik az 1908-ban Bécs mellett, Willendorfban
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talált, talán leghíresebb őskori szobor, a mindössze 11 centiméteres willendorfi
Vénusz is.
Willendorf egyébként fontos lelőhely, ahol nem kevesebb, mint 11 kultúrréteg
fekszik egymás alatt. Ezek között a kilencedikben volt a Vénusz. Sokan azt hiszik,
hogy ez az egyetlen Vénusz-szobor az ősi ember korából, de ez nem így van, mert
– mint fentebb már utaltunk rá – legalább 150 hasonlót találtak Európa-szerte.
Ennél valamivel fiatalabbnak tartják a dél-franciaországi Dordogne megye
melletti Lausselből származó, 44 centiméteres, lausseli Vénusznak elnevezett, kő
domborművet. Ezt a terebélyes testű, bikaszarvat tartó nőalakot már szemlátomást konkrét funkcióval, illetve jelentéssel ruházta fel alkotója, amit sokan úgy értelmeztek, hogy a kövér nőalak a termékenység szimbóluma, aki bőségszarut tart
a kezében. Ám az ilyen, és ehhez hasonló feltételezésekkel csínján kell bánni, mert
bármilyen kézenfekvőnek is tűnhet mindez, a feltételezés igazságtartalmában a
látszat ellenére sem lehetünk biztosak. Szalay Károly is bölcs szkepszissel jegyezte
meg egy helyen: „Az az örökös aggodalom gyötör, hogy mai ismereteinket belemagyarázzuk a múltba.”
Ami mindebben a legmeglepőbb: az ember művészetének váratlan gyorsaságú
felvirágzása, hisz archeológiai szempontból a páratlanul magas színvonalú művészet szinte egyik napról a másikra jelent meg. Ian Tattersall paleoantropológus
mutatott rá az ember hirtelen jött „intellektuális tombolásának” időbeliségére:
„Ha egy napnak vesszük az első kőeszközök megjelenése óta eltelt időt, a modern
emberi tudatra jellemző, egyedülálló szimbolizmus és kreativitás, valamint a
szüntelen tudásvágy és az újító szellem archeológiai bizonyítékai csak a legutolsó
20 percben jelentek meg – ekkor azonban garmadával.”
Teilhard de Chardin szerint: „A legfejlettebb neandervölgyiekben már megvolt
a valódi értelem lángja, ezzel mindenki egyetért. Viszont ezt az értelmi tevékenységet mindenesetre alaposan felemésztették az életben maradás és a terjeszkedés
gondjai. Semmi egyébről nem tudunk, vagy még nem fedeztük fel. Hogy miként
gondolkodott e távoli unokatestvérünk? Erről fogalmunk sincs. A Rén-korszakban viszont a Homo sapiensszel határozottan felszabadult gondolat azon melegében
csóvát vet a barlangok falára. Sőt, az újonnan érkezők hozták a művészetet – a
még természetet utánzó, de bámulatosan tökéletes művészetet.”
Jared Diamond így vázolta fel ezt a folyamatot: „Akkoriban, 40 ezer éve,
Nyugat-Európát még primitív, művészetet és haladást nemigen ismerő neandervölgyiek lakták. Aztán azzal, hogy felbukkant Európában az anatómiailag modern ember, hirtelen változás történt, s ezzel az emberrel megjelent a művészet,
a hangszerek, a lámpa, a kereskedelem és a fejlődés. A neandervölgyi pedig nem
sok idő múltán kihalt.
Ez az európai nagy kiugrás alighanem a korábbi néhány tízezer év alatt történt hasonló közel-keleti és afrikai kiugrások következménye volt. De még néhány
tucat évezred is elenyésző részt tesz ki (egy százaléknál is kevesebbet) az ember és
az emberszabású majmok szétválása óta eltelt évmilliókhoz képest. Ha volt valaha
olyan elhatárolható időbeli pont, amelyet emberré válásunk időpontjának mondhatunk, akkor ez csak ennek a kiugrásnak a pillanata lehet. Kellett azután még
néhány tucat évezred az állatok háziasításához, a mezőgazdaság és a fémelőállí188

tás kifejlesztéséhez meg az írás feltalálásához.
S innen már csak egy rövid lépésnyire voltak
a civilizációnak azok a vívmányai – köztük a
Mona Lisa, az Eiffel-torony és a Szputnyik,
Dachau kemencéi és Drezda bombázása –,
amelyek egy áthidalhatatlannak tekintett szakadékkal különbséget tesznek ember és állat
között.”
A Diamond által nagy kiugrásként aposztrofált fordulat legmeglepőbb fejleménye a barlangfestészet megjelenése volt, s az ember – ha
jól belegondolunk – értetlenül kell hogy álljon
ez előtt a jelenség előtt. Honnan jött teljes
fegyverzetben ez a művészet? És vajon miért
lett hirtelen szükség arra, hogy elődünk képekben fejezze ki magát?
Az ősi barlangfestmények felfedezésének
története egy szomorúan kínos epizóddal indult. A spanyolországi Santillana del Mar
mellett lévő, a Vizcayai-öbölre néző Altamira-barlangot 1868-ban fedezte fel egy Modesto Cubillas nevű vadász, s 1875 óta Marcelino
de Sautuola is többször felkereste, mert amellett, hogy jogász volt, szenvedélyesen érdekelte
a geológia és a paleontológia. Talált is itt tűzköveket, csontokat, kagyló-, illetve csigaházakat. 1879-ben egy alkalommal ötéves kisleánya is elkísérte, s míg apja a barlang talaján
kutatott az ősember nyomai után, addig a kis
Maria (Lambrecht Kálmán ugyan még Olga
néven említi) beljebb hatolva a barlangba nézelődött, mígnem egyszerre felkiáltott: „Apus,
nézd, milyen szép rajzok!”
Akkor Marcelino de Sautuola is meglátta
Körülbelül 32 000 éves, embertestű,
azt, amit négy évig nem vett észre: a barlang
oroszlánfejű mamutcsont szobrocska
mennyezetén egymás mellett sorakozó, hatalmas méretű, fekete-barna-vörös állatalakokat.
A barlang festett mennyezete a későbbi kikotrás előtt, a talajtól körülbelül 2 méter
magasságban, 18 méter hosszan és 8-9 méter szélességben terült el, s azt körülbelül 50 centiméteres sziklakiugrások és mélyedések tagolták. Sautuolát csak az
gondolkodtatta el – miként máig megválaszolatlan ez a kérdés –, hogy miként
készülhettek a festmények, hiszen a barlang mennyezetén füst- és koromnyomok
nem látszottak, s az ősidőkben még abban az esetben is koromsötét lehetett itt, ha
a bejárat csak a későbbi időkben szűkült be.
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A felfedezés hírére maga XII. Alfonz, spanyol király is a helyszínre utazott, s
úgy döntött, hogy meghívja az Altamira-barlangba a legkiválóbb őstörténészeket,
akiknek legközelebbi kongresszusát éppen Lisszabonban szándékoztak megtartani.
Sautuola lemásolta a barlangfestményeket, és a Rövid jelentés a santanderi tarto
mány néhány őstörténeti felfedezéséről című könyvében publikálta is ezeket. Ám amikor
Juan Vilanova geológus, paleontológus – aki legalább 15 000 évesre becsülte a
műalkotások korát (mint később kiderült: nem is tévedett, bár van olyan forrás,
amelyik 17 500 évet ad meg) – 1880-ban Altamira festményeit bemutatta a lisszaboni Nemzetközi Ősembertani és Őskori Régészeti Kongresszusnak, a tiszteletre méltó tudóstársadalom hamisítványnak minősítette a festményeket, s az egész
történetet megtévesztésnek tartotta. Állítólag Sautuola korábban a kastélyában
vendégül látott egy Paul Ratier nevű néma festőművészt, aki a régi festményeit
restaurálta, s ez okot adott arra, hogy meggyanúsítsák a hamisítványok megrendelésével is. „Miért éppen némát választott?” – kérdezte tőle egy madridi ügyvéd.
Mindez azt jelentette a tudós uraknak, hogy Sautuola nem ártalmatlan fantaszta, hanem tudatos csaló. Émile Cartailhac archeológus ezt világosan ki is
fejtette, mondván: „Láttam a rajzokat, biztos vagyok abban, hogy csalásról van
szó, valóságos torzképek ezek, amelyeket azért készítettek s bocsátottak a világ elé,
hogy azután jót nevessenek a hiszékeny régészek rovására.”
Vilanova ekkor, magára vállalva a költségeket, azt javasolta a kongresszus tagjainak, hogy tekintsék meg a festményeket a helyszínen, de erre – bármily megdöbbentő is a tény – egyetlen tudós sem vette a fáradságot.
Néhány héttel később egy Édouard Harlé nevű híd- és vasútépítő mérnök jelent
meg Altamirában szakértőként (!), és a következő „szakvéleményt” adta: „Úgy vélem, hogy a gyönyörű mennyezetfestmények egészen modernek, valószínű, hogy
Don Sautuolának a barlangban tett első látogatása és a képek felfedezésének éve,
vagyis 1875 és 1879 között keletkeztek.”
Magyarán: burkoltan ugyan, de ő is hamisítással vádolta Sautuolát.
1883-ban Gabriel de Mortillet Altamira festményeit nevetséges fércmunkának, gyalázatnak minősítette, aztán 1886-ban Cartailhac adta meg Sautuolának
a kegyelemdöfést azzal, hogy elismerte: Altamira őskori lelőhely, de a festményeket meg sem említette. Sautuola két év múlva belehalt megaláztatásaiba.
Aztán amikor az 1880-as években Franciaországban, a La Mouthe- és a
Pair-non-Pair-barlangban paleolit kori üledékrétegekkel eltakart falfestményeket
találtak, s a rétegben talált kőszerszámok is hitelesítették a kort, Mortillet is beadta a derekát, Émile de Cartailhac pedig elismerte tévedését, bocsánatot kért a
már halott Sautuolától, és egy 1902-ben kiadott értekezésében végre kimondta:
„Kutatásaink eredménye (ez a felütés különös fényt vet Cartailhac személyiségére
– Sz. Gy.) meglepő gyűjteménye az ősember műalkotásainak. Mert a barlangot
eddig csak futólag vették szemügyre, és nap nap után új képeket fedezünk fel.
A festmények nagyszerűek, ügyesek és sajátságosak. A tömérdek rajz, a grafittók
roppant felületet borítanak be, és még sokáig fogunk erről az alakokkal díszített
csodás barlangról beszélni.”
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Henri Breuil Altamirát a „jégkorszak sixtusi kápolnájának” nevezte, amelynek
korát nemrég még 13 500 évesre becsülték, ám újabb kormeghatározások kiderítették, hogy az Altamira-festmények hosszú időn át, ezelőtt 15 200 és 35 000 év
között készültek.
Aztán később Spanyolország és Franciaország területén igen sok hasonló műegyüttest fedeztek fel, amelyek közül jelenleg legidősebbnek tartják a spanyolországi Nerja-barlangban és az El Castillo-barlangban található barlangfestményeket. Az előbbiek körülbelül 42 000, míg az utóbbiak 40 800 évesek.
1994-ben a dél-franciaországi Ardech megye ugyanilyen nevű folyóvölgyében, Vallon-Pont-d’Arc település közelében barlangászok fedeztek fel egy újabb,
csodálatos festményekkel teli barlangot. A három barlangász neve Eliette Brunel-Deschamps, Christian Hillaire és Jean-Marie Chauvet volt, s utóbbiról nevezték el a barlangot Chauvet-barlangnak. A 18 méter magas barlang alapterülete
mintegy 240 × 100 méter, s ebben négy nagyobb terem van, amelyek közül a
legnagyobb alapterülete 60 × 40 méter. Ahogy a bejárattól befelé halad az ember, a falakon egyre sokasodnak a figurák, s ezek több mint 400 méter hosszan
sorjáznak.
47 gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis), 36 barlangi oroszlán (Panthera
/leo/ spelaea), 34 mamut (Mammuthus primigenius), 26 vadló, 19 őstulok, 12 barlangi
medve, 10 rénszarvas (Rangifer tarandus), 3 óriásszarvas (Megaloceros giganteus), egy
barlangi hiéna (Crocuta /crocuta/ spelaea), egy párduc (Panthera pardus), egy bagoly és
egy skorpió ábrázolatai mellett vadászó emberek, profilból és szemből megjelenített emberi arcok, továbbá kezek sziluettjei láthatók, mely utóbbiak úgy készültek,
hogy alkotóik festékporral fújták körül kezüket, s azok így negatívban rajzolódtak
ki a barlang falán.
John Berger művészettörténész a Chauvet-barlang festményei láttán leszögezte: „Az alkotások kora a percepció kifinomultsága miatt olyan megdöbbentő. Velázquez és Brâncuși munkáit idézi az a letisztultság és fegyelem, amellyel
egy-egy állat nyakának ívét, állkapcsának körvonalát vagy tomporának feszülését
ábrázolták. Szó sincs arról, hogy eleinte ügyetlenek lettek volna. Az első művészek
szeme éppoly éles, keze éppoly biztos volt, mint bárkié, aki utánuk jött. A tehetség
már a kezdet kezdetén megmutatkozott.”
A Chauvet-barlangból egyébként barlangi medvék csontjai mellett geometrikus mintázattal ellátott, kisebb kövek és kőlapocskák is előkerültek, amelyeket
néhányan íráskezdeményeknek véltek, s állítólag fáklyák koromnyomait is megtalálták. Fentieknek az ad különös jelentőséget, hogy a Chauvet-barlang műalkotás-együttese a jelenleg ismertek közül az egyik legrégebbi, ugyanis a geokronológusok az őskori művészek által használt szerves anyagokat tartalmazó festékek
C 14-es vizsgálatával megállapították, hogy az ember részéről két egymástól
független használatba vétele volt a barlangnak. Az első 32-33 000 (más források szerint 30-31, illetve 35-37 000) éve, míg a második 25-27 000 éve történt.
Utoljára – körülbelül tehát 25 000 éve – egy gyermek volt a barlang látogatója,
aki a lábnyomait is otthagyta. Valamikor ezt követően egy sziklaomlás zárta el a
barlangot a külvilágtól, s a kedvező mikroklíma tökéletes épségben őrizte meg a
falfestményeket. Leszögezhetjük tehát, hogy az ősember egyik legmagasabb szín191

Az Altamira-barlang egyik bölényábrázolata

vonalú műegyüttese az egyik legrégebbi is. Úgy tűnik tehát, hogy az ősemberek
egy régóta kialakult hagyományt folytathattak itt tovább.
Fenti kronológiát – mondhatni: természetesen, hisz eddig minden jelentős őskori lelet autentikusságát vitatta, sőt kétségbe vonta a tudósok egy része – ezúttal
is többen megkérdőjelezték, s a fekete rajzokat, amelyek néhol takarják az alattuk
lévő vöröseket, csak a magdaléni kultúra idejére tették, azaz mindössze 10-18 000
évesnek tartották. Ezt viszont önmagában már az a tény is cáfolja, hogy a barlang
leggyakoribb ábrázolata a gyapjas orrszarvú, amely állatfaj jelenlegi tudásunk
szerint már nagyjából 25 000 éve kihalt. Stephen Jay Gould a vitatott kormeg
határozás kapcsán így nyilatkozott: „Az eddig felfedezett legrégibb barlang,
Chauvet, melynek művészete színvonalát és kimunkáltságát tekintve egyaránt
felér bármivel, ami később következett, megingatta a progresszív kronológiába
vetett hitet.”
Néhány kutató szerint ez a megdöbbentő galéria nem is kultikus célokat szolgált, hanem az alkotók – úgymond – l’art pour l’art megnyilvánulása. Bizony, a
Chauvet-barlangban talált alkotások nem kevés fejfájást okoztak már a tudósoknak, s úgy tűnik, hogy még fognak is okozni.
A Chauvet-barlang alkotásainál alig fiatalabb – mintegy 28 000 évesre becsült
– barlangfestmények azok, amelyeket 2000-ben fedezett fel Marc Deluc barlangász a Dordogne-t szegélyező hegyek egyik barlangjában.
A kézábrázolatokról külön kell szólni, mert ezek sok más dél-franciaországi
barlangban is megjelentek. Az 1902-ben felfedezett, Hautes-Pyrénées melletti Gargas-barlangban például 120 ilyen kéznyom van. Dean Snow archeológus
nyolc spanyolországi és franciaországi barlangból származó, több kézlenyomat
192

morfológiáját vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy ezek háromnegyede
nőé lehetett. Ennek alapján vetette fel, hogy a barlangfestmények készítői talán
(többségében?) nők voltak. R. Dale Guthrie evolúcióbiológus szerint viszont ezek
kamasz fiúk kéznyomai.
Ugyanakkor ne higgyük azt, hogy ez a motívum csak ebben a régióban jelenik
meg. Ellenkezőleg! A festett barlangbelsők és sziklafestmények egyik jellemző motívuma ez, ami világszerte fel-felbukkan.
Az argentínai „kezek barlangjában” mintegy 9000 évvel ezelőtti kéznyomok
tömege látható, s nemrég az indonéziai Maros-barlangban is találtak 12 kézlenyomatot, amelyek közül a legidősebbet 39 900 (!) évesnek határoztak meg.
Ennél talán még meglepőbbek azok a borneói Kelet-Kalimantan területén
lévő barlangból származó kéznyomok, amelyeket az uránizotópos vizsgálatok
fentiekkel gyakorlatilag egyidősnek – 40 000 évesnek – találtak. Figyelemre méltó
az is, hogy ezek a – legősibb európai barlangfestményekkel egyidős – lenyomatok
mindegyike karcsú, hosszú ujjú, mai emberre valló „művész-kéz”, s a fentebb hivatkozott Dean Snow-val egyetértve ki kell jelenteni: ezek nagy valószínűséggel
női kezek.
Az általam látott reprodukciók alapján úgy tűnik, hogy aránytalanul több a
bal kézről készült ilyen nyomat, ami azt jelenti, hogy alkotóik többségében jobbkezesek voltak, hisz ezzel a kezükkel használták a festék fújására szolgáló, talán
csontból készült csövecskét.
De rejtélyesebbek azok a kézábrázolatok is, amelyek csonkítottnak tűnnek, bár
az is lehet, hogy annak tulajdonosai csak behajlították egy vagy több ujjukat, s így
fújták körül a kezüket. Vajon, ha az utóbbiról van szó, akkor ezeknek mi lehetett
a jelentése? Némelyik kéz pedig morfológiailag nagymértékben eltér az emberi
kéztől. Például a Gargas-barlangban előfordul több olyan is, amelyek furcsa mancsokra emlékeztetnek.
2002-ben amatőr kutatók fedeztek fel egy barlangot a Líbiai-sivatag egyiptomi
részén, amelyben állat- és emberábrázolások mellett festékkel körülfújt tenyérlenyomatok egész kavalkádja volt látható, ám volt köztük 13 olyan egészen kicsiny,
karcsú, öt hosszú ujjal rendelkező kéz is, amelyek nem lehettek emberi kezek.
A Cambridge-i Egyetem McDonald Régészeti Intézetében Emmanuelle Honoré
vezetésével megvizsgálták ezek mibenlétét, s azt állapították meg, hogy ezek a
pusztai varánusz (Varanus griseus) lábaitól származhattak. Ha ez igaz – márpedig a
kutatók semmi olyan egyéb, ott élő lényt nem ismertek, amelyiknek végtagjairól
e lenyomatok készülhettek volna – vajon miért tarthatták készítőik fontosnak egy
hüllő lábait megörökíteni az emberi kezek között?
Egyébként minden egyes, újabban felfedezett barlang ábrázolataival kapcsolatban a kérdések egyre csak szaporodtak, amelyek közül még a legkézenfekvőbbeket sem könnyű megválaszolni. Az egyik ilyen érdekes momentum, hogy az
egymástól néha jelentős távolságra lévő barlangok festményei-rajzai olyan mértékben egyeznek szemléletben és előadásmódban, hogy néha egy kézre, vagy legalábbis egy „iskolára” kell láttukon gondolnunk.
Előkerültek továbbá olyan tenyérnyi vagy kissé nagyobb, lapos kövek is, amelyeken a nagy barlangi alkotások vázlatai voltak láthatók, néha többszörös javítá193

sokkal, mintha csak a mester korrigálta volna tanítványa rajzait. Úgy tűnik tehát,
hogy ezek az ősi emberek hosszú gyakorlattal képezték magukat művésszé. László
Gyula Az ősember művészete című könyvében mutatott rá arra, hogy milyen különleges manuális képesség kellett ahhoz, hogy alkotóik létrehozzák e műveket: „Amikor a barlangi rajzok és festmények, vagy a csontra karcolt állatok bámulni való
biztonságát figyeljük, ne feledkezzünk
meg arról, hogy ez a kéznek olyanfajta kiművelését kívánja meg, amelynek
iskoláját az eszközök készítése közben
járta ki a késő jégkor vadászembere,
különösen az ügyesebbje, a mesterember őse. A milliméternyi pontosságú s
egyenletes szilánkolás a szem és a kéz
magasiskolája volt.”
A feltételezések szerint 18-27 000
évesek azok az igen érdekes, állatokat
A Pech Merle-barlang híres, pöttyös lóábrázolata,
ábrázoló barlangi festmények, amefölötte emberi kéz sziluettje
lyeket a Marseille közelében található
Morgiou-foknál lévő barlangban találtak. A barlang bejárata ma 37 méterrel a tenger szintje alatt van, mert a jégkorszak utáni felmelegedés megemelte a vízszintet, és elzárta a barlang bejáratát.
A barlang hátsó részén, a magasabban fekvő nagyterem azonban szárazon maradt, s itt 21 állat – köztük a ma már kihalt óriás alka (Alca impennis) ábrázolása
–, továbbá 26 kézlenyomat is látható, de két tűzrakó helyet is találtak, amelyek a
radiokarbon meghatározások szerint 18 500 évesek.
1940-ben négy iskolás fiú fedezte fel Dél-Franciaországban, a Dordogne megyei Les Eyzies melletti Vézère-völgyben lévő, 250 méter hosszú és 30 méter mély
Lascaux-barlangot, amit a fiúk után elsőként Henri Breuil látogatott meg, s ő
adott hírt a nagyvilágnak a páratlan felfedezésről. A jelek szerint ez a barlang
soha nem volt lakott, mert hiányoztak belőle a kőszerszámok és a csontmaradványokat tartalmazó kultúrrétegek is. Szemlátomást az ősember csak alkotni járt
ide. A Lascaux-barlangból kőlámpások is előkerültek, s a talajon talált lyukakról
azt feltételezték, hogy azok egy körülbelül 6 méter magas állványzat nyomai voltak, amelyeken állva készítették a magasabban lévő festményeket.
Egyes szakértők ezt tartják a világ legszebb barlangifestmény-galériájának, s
a festmények korát 15-18 000 évesként határozták meg. A Lascaux-barlang műegyüttese vetette fel először azt a gondolatot, hogy a festmények nem egy alkalomszerű gyűjtemény részei, hanem valamilyen nagy, összefogó gondolat, egy
számunkra ismeretlen mítosz szerves kifejezői, s az állatképek értelme nem önmagukban van, hanem egymást követő csoportjaikban. Az eddig, ilyen szempontból
vizsgált, mintegy 40 barlang arra a meglepő következtetésre vezette a kutatók egy
részét, hogy ezek ábrázolatai ugyanazon struktúra szerint rendeződtek el, más
szóval: nagyjából ugyanazt az elrendezést követték a bejárattól a végződésükig.
A Lascaux-barlang létezését egyébként titokban tartották a német megszállók
előtt, nehogy azok hadiraktárt létesítsenek benne. A háború után aztán megnyi194

tották a nagyközönség előtt, ám az emberek által kibocsátott szén-dioxid és pára
megtámadta a festményeket, s ezt követően lezárták a barlangot.
A dél-franciaországi Ariège megyében fedezték fel 1914-ben a Bégouen gróf
három fiáról elnevezett Les Trois Frères-barlang körülbelül 13-15 000 (más forrás
szerint 18 000) éves, vésett állatábrázolatai között az egyetlen feketével festett képet, amelyet csak azért említek meg itt, mert ez egy egészen egyedülálló teriantrop
(= ember-állat keverék) lényt jelenített meg. Ez a Varázslóként számontartott, 283
centiméteres, négy méter magasságban lévő kép egy táncolni látszó, különös alakot ábrázolt. Ennek a – fején rénszarvas agancsát, állán sztyeppi bölény hegyes
szakállát, hátulján vadló farkát viselő – lénynek a teste szarvaséhoz vagy lóéhoz
hasonlított, keze olyan volt, mint a barlangi medve mancsa, szembe néző, kerek
szeme a baglyokéra emlékeztetett, ám lába emberi volt, ráadásul egyik térdkalácsa
röntgenfelvételszerűen jelent meg. Egyes leírások szerint állítólag egy íjszerű, húros
hangszer is volt a keze közelében, de én bizony ezt az általam látott reprodukciók

A Lascaux-barlang felfedezése után. Jobbról a harmadik Henri Breuil, az előtérben pedig
két fiú a négy felfedező közül

közül egyiken sem tudtam felfedezni, mint ahogy az általános nézettel szemben,
én a farka alatt, kifli alakban hátrafelé lógó részletet sem tudom péniszként értelmezni. Ez utóbbi egyébként Henri Breuil abbé első rajzmásolatán nem is szerepelt.
Zolnay Vilmos író A művészetek eredete című könyvében ennek a figurának az
attribútumait egybevetette a Diószegi Vilmos néprajzkutató által leírt sámán195

kellékekkel, amelyeket a sámán visel(het): az álarccal, az agancsos koronával, az
állatbőrből készült köpennyel, ami ezúttal a rénszarvas testét szimbolizálta, és
a medvemancs kesztyűkkel. A szembetűnő egyezésekből vonta le a szerző azt a
következtetést, hogy az ábrázolt, félig állat, félig ember figura nem más, mint egy
ősi sámán, aki „hangsúlyozta állati eredetét és a maga állattá válását”.
Ugyancsak különös, vadászmágiára utaló leletet fedezett fel 1922-ben Norbert
Casteret barlangkutató a franciaországi Haute-Garonne megyében lévő Montespan község melletti, ugyanilyen nevű barlangban. Casteret egy barlangendszer
alatt vezető jeges patakban (szifonban) úszva, mintegy 1,5 kilométeres út után, egy
száraz teremben, különböző állatokat ábrázoló falfestmények mellett egy 110 centiméter hosszú és mintegy 60 centiméter magas, fej nélküli medveszobrot talált.
A szobor mellső lába előtt egy barlangi medve koponyája hevert, a szobor nyakában pedig egy lyuk volt, míg testét 30 dárdadöfés járta át. Nem lehetett kétséges,
hogy az ősi ember egy fapecekkel rögzítette a medvekoponyát a szoborra, talán az

A Lascaux-barlang vadlóábrázolatai

állat bőrét is ráteríthette, majd jelképesen „levadászta” azt. Nem messze ettől egy
nagymacska megrongálódott agyagszobrát is megtalálták, amelyen ugyancsak
dárdadöfések nyomai voltak.
Kérdések sorát veti fel a barlangfestmények különleges elhelyezése is.
A Vézère völgyében lévő Combarelles-barlangot 1901-ben tárta föl Louis Capitan és Henri Breuil, amivel forradalmasították az őskori művészet kutatását,
mivel ettől kezdve enyhült meg a kétely a barlangfestmények eredetiségével kapcsolatban. Ez a barlang szűk és kanyargós, 234 méter hosszú, mindössze 1-2 méter
széles, jobbára 1,5 méter magas, és ábrái a bejárattól csak 118 méterre kezdődnek.
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Az ugyanebben a völgyben lévő Eyzies-barlang 40 méter hosszú, 5-6 méter
magas és 2-3 méter széles főcsarnokához 66 méter hosszú, szűk alagúton át lehet
eljutni.
A Pireneusok tövében, a Tarascon közelében lévő Niaux-barlang 1400 méter
mélyen nyúlik a hegy gyomrába, a rendkívül szép bölény- és lófestmények pedig
772 méterre (!) vannak a bejárattól.
Ami viszont még rejtélyesebbé teszi e műalkotások keletkezését: a barlangok
hőmérséklete ugyan egész évben 7-8 fok körüli, ami egy emberi lény számára
elviselhető, de a levegő páratartalma rendkívül magas, 97-98%-os, és az oxigént
bármilyen fáklya vagy más világítóeszköz gyorsan elhasználta volna.
Miért ragaszkodtak hát az őskori művészek éppen a legmegközelíthetetlenebb,
hideg, egészségtelen, koromsötét helyekhez, hogy itt fessék meg több négyzetméteres kompozícióikat (az egyik lascaux-i bölény 5,5 méteres), amikor sokszor még
az a lehetőségük sem volt meg, hogy művüket kellő távolságból megnézhessék?
De ha a dolog technikai oldalát vizsgáljuk, a fő kérdés az, hogy mivel világítottak ezek az emberek. Egy nagy méretű falfestmény elkészítése bizony igen
sok időbe kerül, s tüzet nem rakhattak a barlang rossz szellőzése miatt, ahol egy
idő múlva már nem lehetett volna lélegezni, de még csak nem is került elő annyi
koromnyom, amennyi egy nagyobb tűz vagy a fáklyák után maradt volna. Igaz,
kisebb fáklyák maradványait és kőmécseseket is találtak némelyik festett barlang
mélyén, de én nem találom túl meggyőzőnek azt az elméletet, amely szerint ezeknek a pislákoló eszközöknek a fénye alkalmas lehetett volna ilyen monumentális,
hosszú ideig készülő művek megvalósításához.
Hasonló a probléma, mint az egyiptomi Thébától nem messze lévő Királyok
völgyének sírjainál, ahol – mélyen a föld alatt – aprólékosan megmunkált festményeket hagytak maguk után alkotóik. A Kr. előtt 1144 és 1136 között uralkodó
VI. Ramszesz sírja például 104 méter hosszan húzódik a föld alatt, s úgy falainak, mint mennyezetének aprólékos festése mindmáig megőrizte pompás színeit,
amint azt magam is tapasztaltam 1997-ben. A híres mennyezetfestményen – mely
a Nappal Könyvének és az Éjszaka Könyvének jeleneteit ábrázolja – semmi nyoma nincs a koromnak, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek nem fáklyákkal
világítottak. Hanem akkor mivel?
Ezen kívül: nagy falképet, de különösen mennyezetfestményt alkotni nem csak
munkaigényes, de más szempontból is nehéz feladat. Utóbbihoz hozzájárul a szokatlanul kényelmetlen – többnyire fekvő – testhelyzet, a magasba emelt kezek
gyors elfáradása, a festékek esetleges lecsorgása és a műre való rálátás hiánya.
(Mindezt személyes tapasztalatból tudom, s aki próbálkozott már ilyen mű létrehozásával, az csak igazolni tudja állításomat.) Mindehhez pedig több előkészület
is szükséges. Sok esetben valamilyen állványzatot vagy létraszerű építményt is
kell hozzá használni (a Varázsló 4 méteres magasságban van), aminek elemeit
a sokszor szűk, kanyargós bejáraton át a barlang mélyére szállítani igen nehéz
feladat lehetett. Ennek nyomait állítólag itt-ott meg is találták, de ezek nem állnak
arányban az elvégzett munka monumentalitásával. Vissza is szállították volna az
állványzato(ka)t a felszínre?
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A nyomok arra utaltak, hogy a
Chauvet-barlangban festés előtt
gondosan letisztították, sőt: egyesek
szerint lecsiszolták a barlang falait,
egyes körvonalakat pedig a plasztikai hatás kedvéért bemélyítettek.
Mindez azt jelzi, hogy nagy igényességgel fogtak munkához, azaz:
súlyt fektettek arra, hogy műveik
maradandók legyenek. Ugyanakkor eszközeik meglehetősen szegényesek lehettek. A feltételezések
szerint ujjaikon kívül puha végű
botokat, különböző méretű, talán
üreges csontokba szorított, vagy
fapálcákra kötött, állati szőrből
készült ecseteket, festőpárnákat
használhattak, míg „spakliként”
lapos, festékszóróként pedig üreges
A Les Trois Frère-barlang varázslójának
csontok szolgálhattak. Festékeikre
rekonstrukciója
vonatkozóan annyit lehet tudni,
hogy ezek legfontosabb alapanyaga
az okkerpala volt, amint arra Gábris Gyula földrajztudós is utalt a Tasszili sziklafestményeiről szólva: „Az agyagból és hidratált vasoxidból álló, finom, sűrűn
váltakozó rétegek igen különböző színűek lehettek. A Tasszili n’Ajjerben a sötét
csokoládétól a téglavörösön, halványpiroson és sárgán át a zöldes árnyalatig terjedt a paletta.”
Az okkert hevíteni kellett, s a franciaországi Arcy-sur-Cure-barlangban találtak is egy olyan tűzhelyet, amelyen a nyers okkert izzították. De az okkeren kívül
használhattak vasoxidokat, mangánoxidot, magnézium-dioxidot, esetleg más ásványokat, amelyek a zöld és a kék színt adták, továbbá fa-, vagy csontszenet, de lehet, hogy különböző növényekből is nyertek színezőanyagokat. A festékeket kőlapon vagy kővályúban kellett porítani. Az Altamira-barlangban meg is találták az
őskori művészek eszközkészletét: egy kőlapot, amelyen gondosan, tisztán, színek
szerint sorba rakva még ott voltak a színes okkerből, faszénből és állati zsiradékból
gyúrt rudacskák, amelyekhez kötőanyagként állati zsiradékokat, vért és esetleg
növényi ragasztókat használtak. Mellettük pedig ott feküdtek a dörzsölőkövek,
amelyeken a festékeket porrá dörzsölték.
Vajon hogyan jöttek rá meglepően rövid idő alatt a festészet e nem is könnyű
technológiájára?
Szalay Károly a fentebb már idézett könyvében szinte megrendülten írt a barlangfestmények alkotóiról: „Ez a nyomorú sorsú, örökké vacogó és éhező csúf
emberi lény örökös veszedelmek közepette elképesztően gyönyörű képeket festett
és karcolt a rücskös sziklafalakra. Mi hajthatta ezeket a művészeket arra, hogy e
rideg barlangokban megalkossák koruk sixtusi kápolnáját? Aki csak egyszer állt
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a Niaux-barlang koromsötét mélyén, ezer méterre a bejárattól, ahonnét veszedelmes terepakadályokon keresztül juthatott el a célig, csak meghatódottsággal
gondolhat ezekre a rút, szőrös, makogó emberi lényekre, akikben születésük pillanatától kezdve világított a szellem, a szépségvágy és az alkotás szenvedélyének
a fénye. (…)
Künn tíz-, húsz-, harmincfokos hideg van. Benn a barlangban mindössze hatnyolc fok meleg lehet. Vézna, csupa ín, szőrös, rút emberke, elgyötörten a hétköznapi küzdelmektől, a nála százszor erősebb, gyorsabb, ravaszabb vad becserkészése, elejtése után vagy előtt, sötét odú mélyén, kőből faragott pilács gyönge fénye
mellett csodálatos bölényeket és mamutokat fest olyan felületre, amely falakat a
család, a törzs tagjai nem is láthatják. Kinek fest? Mi készteti erre?”
Minden tiszteletem atyai barátomé, Szalay Károlyé, aki többek között Pompejiről és Szent Pálról is írt egy-egy remek könyvet, de én bizony egyáltalán nem így
képzelem el az őskor művészét (vagy művésznőjét), és erről eszembe jut egy másik
atyai barátom, a néhai Illés Árpád festőművész egyik története. Egyszer felkérték arra, hogy a Nemzeti Múzeum őskort idéző kiállítási részlegéhez másoljon a
falra néhány őskori festményt, míg a háta mögött más szakemberek magának az
ősi embernek a rekonstrukcióján dolgoztak. Már napok óta dolgoztak így együtt,
amikor egyszer a létrán álló Illés Árpád, elveszítve a türelmét, így fakadt ki: „Csak
nem gondoljátok komolyan, hogy ez a nyavalyás majom, akit ti készítetek itt, képes volt olyan csodálatos műalkotásokat létrehozni, mint amiken én dolgozom?
Egy festőművész érzi és tudja azt, hogy milyen intelligencia és érzékenység áll
egy-egy alkotás mögött. Ez az ősember pedig igazi nagy művész volt, nem pedig
olyan szánalmas emberparódia, mint a tiétek.”
Én sem szánalmas, nyomorú sorsú, örökké vacogó és éhező, rút, vézna, szőrös,
makogó emberi lénynek képzelem el ezt az embert, hanem erőteljes testű, ép szellemű embernek, aki még birtokában volt talán olyan képességeknek is, amelyeket
a mai ember már elveszített.
Aztán valamikor 10 000 évvel ezelőtt – éppoly gyorsan, mint ahogyan feltűnt – egyszerre csak hanyatlani kezdett a barlangfestészet, s a művészet feljött a
napvilágra.
Megvallom: ezt sem értem teljesen, és számomra nem ad magyarázatot a gyűjtögető-vadászó életmódról a földműves-állattenyésztő életmódra való áttérés sem.
Elődeink azért részint még barlangokban is, de főleg a föld felszínén, számos
olyan monumentumot hagytak ránk, amelyeket legalább annyi rejtély övez, mint
a már említett barlangfestészetet. Az elképesztő méretű menhirek, dolmenek és
más kőépítmények – az úgynevezett megalitikus kultúrák emlékei –, amelyekről
valójában semmit sem tudunk biztosan, s a legkülönfélébb feltételezéseknek adnak
tápot, éppen úgy előfordulnak Földünk több pontján, mint a sziklarajzok és petroglifák (sziklavésetek). Ebben csak az a különös, hogy olyan, egymástól igen távol
élő népektől származnak, akik soha nem tudtak, nem is tudhattak egymásról.
2014-ben, Dél-Afrikában magam is láttam néhány, nem is túl régi (a kormeg
határozások erős ingadozást mutattak a néhány száz, illetve a néhány ezer év
között), busmanok által készített sziklafestményt a Drakensberg-hegység egyik
sziklaeresze alatt. Különösen megfogott két jávorantilop- (Taurotragus oryx) fejet
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viselő emberalak ábrázolata. A Barát–Éber–Felvinczi Takács-féle művészettörténetben egyébként a következő figyelemre méltó megállapítás olvasható a busmanok sziklaművészetéről: „Az emberi szellem egyik nagy és titokzatos rejtélye az a
tünemény, hogy a busmanok, ez az élősdi életet élő, a műveltség legalsó fokán álló
vadásznép, akiket év-tízezredek és mérföldkövek választanak el a diluvium barlanglakó vadászaitól, akik más világrészben, merőben más éghajlat alatt élnek,
mint a jégkor embere, csaknem ugyanazt a művészetet produkálják. Pompásan
megfigyelt, nagy rajzkészséggel odavetett állatokat, különösen bivalyokat, antilopokat, struccokat látunk a busmanok sziklafalain, sokszor meglepő színezéssel; e
képek bátran fölvehetik a versenyt Altamirával és Font-de-Gaume-mal, amelyektől legföljebb annyiban különböznek, hogy olykor erősebb stilizálásra törekvés
nyilvánul meg bennük.”
László Gyula is feltette a kérdést: „Hogy milyen úton-módon termékenyíthette
meg a kelet-spanyolországi művészet a szaharait s a mai napig tartó busman művészetet, nagy kérdés, de úgy látszik, a kapcsolatok valóban megvannak.”
A már sokszor idézett Szalay Károly meggyőzően bizonyította, hogy a festett
barlangok, de főleg a sziklák művészete jóval túlélte a prehisztorikus kort. Afrikából Fokföldet, Lesothót, Namíbiát, Zimbabwét, Tanzániát, Etiópiát, Malit,
Marokkót sorolja, mint ezen alkotások lelőhelyét, nem is beszélve a közép-szaharai Tasszili-hegységről, ahol 1956–57 folyamán Henri Lhote mintegy 15 000
sziklarajzot, illetve festményt tárt föl. Ezekből 800 sziklafestményt másolt le
munkatársaival, amelyek együttesen 1500 négyzetméternyi felületet adnának ki.
Ugyancsak ő tárt fel a Djerat-vádi szűk kanyonjában 4000 olyan alakot, amelyek
25 kilométer hosszan sorjáztak.
De természetesen nemcsak Afrikában találhatók megdöbbentően archaikus,
és sok esetben monumentális művek, hanem a Sínai-félszigeten, Jemenben, Szaúd-Arábiában, Jordániában, Izraelben, Szíriában, Törökországban, Olaszországban, Spanyolországban, Skandináviában, Szibériában, Mongóliában, Kínában,
Mikronéziában, Melanéziában és Új-Guineában is, ahol a McCluer-öböl déli
partján 30 kilométer hosszúságban húzódnak sziklafestmények. A sor folytatható
Ausztráliával, Polinéziával, Hawaiival, Alaszkával, Brit Columbiával, Kaliforniával, Utah állammal, Coloradóval, Mexikóval, Brazíliával, Argentínával, Chilével és Peruval. Itt, a Toro Muerto (= halott bika) sivatagos vidékének vulkanikus
szikláin körülbelül 5000 fantasztikus sziklavéset sorjázik, s a Nazca-fennsíkon
520 km2-en több mint 100 gigantikus mértani alakzat és állatfigura rajzolata látható.
Fenti alkotások sorára csak értetlenséggel vegyes csodálattal tekinthetünk, s
újra fel kell tennünk a kérdést: miként született meg a H. sapiensben az ábrázolás
kényszere, s ez miért nem munkált a neandervölgyiben? (Vagy mégis?) Vajon mi
motiválhatta arra az ősi embert, hogy létrehozza e rengeteg munkát és technikai
tudást igénylő, sokszor monumentális, ugyanakkor hihetetlen kreativitást, s – bátran kimondom: – vizuális intelligenciát felmutató műveket? Miként születhetett
meg az első emberi nyomhagyások, a firkák és absztrakt díszítőmotívumok után
néhány tízezer évvel a Chauvet-barlang páratlan festménygalériája? A nagy ki200

ugrásnak nevezett időszak nem olyasmi, mint amit megvilágosodásnak szoktunk
nevezni?
E kérdéseimre igen megfontolandó választ kaptam egy váratlan helyről: Vercors (polgári nevén Jean Marcel Bruller) Tropi-komédia című elbeszéléséből, amit
egykor Magyarországon még színre is vittek. A történet arról szólt, hogy olyan,
tropiknak elnevezett lényeket fedeznek fel valahol, amelyek/akik szemlátomást
félúton álltak az emberszabású majmok és az emberek között. Ezek közül egyet kísérleti célból megöltek, s ettől kezdve az a kérdés, hogy vajon a tettes tudományos
díjra érdemes zoológiai kutatónak, vagy közönséges gyilkosnak tekintendő-e?
Az ügy bíróság elé került, ahol ennélfogva különböző tudósok és jogászok kényszerülnek megvonni a határt az állat és az ember között. A számunkra érdekes és
ideillő rész az, amikor a tanácsvezető bíró felesége tétován megszólalt: „– Igazán
nem gúnyolódom – mondta az asszony. – Azt hiszem, mindenkinek megvan a korához illő amulettje. Bizonyára a népeknek is. A legfiatalabbaké a legegyszerűbb,
a többieknek már bonyolultabb amulettek kellenek. De valamilyen mindegyiküknek van, azt hiszem. No, és lám, a tropiknak nincs.
Draperbe belefagyott a szó. Döbbenten nézett a feleségére. Az asszony folytatta, miközben az asztalkendőjét hajtogatta.
– Mihelyt hisz valamiben az ember, amulettek kellenek neki, nem igaz? Ha
semmiben sem hisz… Hogy is mondjam, természetesen megteheti valaki, hogy
nem hisz abban, amiben mások, attól még… Még a szabadgondolkodók is, szóval
akik azt állítják, hogy semmiben sem hisznek, lám, azok is keresnek valamit, hát
nem? Tanulmányozzák a fizikát… vagy a csillagászatot, vagy pedig könyveket
írnak, szóval ezek az amulettjeik. Ezzel… védekeznek… a maguk módján mindaz ellen, ami olyan mélységes riadalommal tölt el bennünket, ha rágondolunk…
Maga nincs ezen a véleményen?
A tanácselnök szótlanul bólintott. Lady Draper szórakozott mozdulattal belecsavarta az asztalkendőt az aranyozott szalvétagyűrűbe.
– Ha azonban valaki csakugyan nem hisz semmiben – folytatta –, …ha semmiféle amulettje sincsen… akkor még sohasem keresett feleletet, nem igaz? Soha.
Mihelyt feleletet keres az ember… azt hiszem… már fél. És mihelyt fél… Látja,
Arthur, még azok a szegény, egészen vad négerek is, akiket Ceylonban láttunk,
bármilyen elmaradottak, bár semmit sem tudnak, még ötig sem tudnak számolni,
beszélni is csak alig… de amulettjeik nekik is vannak. Tehát hisznek valamiben.
Ha pedig hisznek… akkor már elgondolkoztak azon… azon, hogy mi van az
égben vagy másutt, az őserdőben, mit tudom én… szóval azokon a dolgokon,
amelyekben valószínűleg hittek is… Látja? Még ezek a szegény vadak is elgondolkoztak ezen… Ha tehát egy élőlény semmire sem keres feleletet… az égvilágon
semmire… akkor én azt hiszem, hogy az már igazán nem lehet más, mint állat.
Ha valaki nem egészen állat, akkor szerintem nem élhet és nem cselekedhet úgy
itt a földön, hogy semmi se ejtse gondolkodóba. Maga nem így gondolja? Még a
falu bolondja is töri a fejét néha…”
Draper tanácselnök végül az esküdtek előtt így foglalta össze azt a gondolatmenetet, amelyen felesége elindította: „– Rampole professzor – folytatta Draper
– megjelölte ezt a minőségi változást: a neandervölgyi ember értelmi foka és az
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emberszabású majom értelmi foka között nem nagy mennyiségi különbség lehetett. De nyilvánvalóan óriási volt ez a különbség mindkettőjüknek a természethez
való viszonyában: az állat továbbra is passzív maradt a természettel szemben. Az
ember egyszerre csak kérdésekkel feszegette a titkait.
– Nahát… – kiáltott fel egyszerre a korelnök meg a kézelős gentleman, de
Draper nem hagyta, hogy félbeszakítsák.
– Márpedig ahhoz, hogy kérdezzünk, kettőnek kell lenni: egynek, aki kérdez,
egynek, akit kérdeznek. Az állat, amely eggyé olvad a természettel, nem tud kérdezni. Itt van szerintem az a pont, amelyet keresünk. Az állat egy a természettel.
Az ember és a természet kettő. Ahhoz, hogy passzív tudatlanságból a kérdő tudatosságig jusson, szükség volt erre a szakadásra, erre a különválásra, erre az elrugaszkodásra. Nem éppen itt húzódik-e a határ? Amíg nem szakít a természettel,
addig állat, mihelyt szakított, ember. Ezek szerint mik vagyunk? Olyan állatok,
akik szakítottak a természettel.
Néhány másodpercnyi szünet után Strang ezredes dünnyögve megszólalt:
– Nem is olyan ostobaság. Ez megmagyarázza a homoszexualitást.
– Ez megmagyarázza – mondta Draper –, miért nincs szüksége az állatnak
sem mesékre, sem amulettekre: nincs tudatában a saját tudatlanságának. Az emberi ész viszont, amely elszakadt, elszigetelődött a természettől, hogyne merülne
tüstént sötétségbe és rémületbe? Látja, hogy egyedül van, magára hagyva, halandó, nem tud semmit, ő a földön az egyetlen állat, »amelyik csak azt tudja,
hogy semmit se tud« – még azt sem, hogy micsoda. Hogyne találna ki tüstént
mítoszokat: isteneket vagy szellemeket válaszul a tudatlanságára, fétiseket és amuletteket válaszul a tehetetlenségére? Ha az állatnál hiányoznak ezek a tévelygő
kitalálások, nem éppen azt bizonyítja-e ez, hogy nem ismeri ezeket a rémülettel
telt kérdéseket?”
Ez a másság – „a tudás tudásának” megszerzése – lenne az, amiről a Biblia
mint a Tudás Fájának gyümölcséről, a bűnbeesésről szólt? És ennek az önreflexió
nak a kivetülései lennének hát a mítoszok, a mesék, a fétisek, az amulettek – egyszóval: a kreatív alkotótevékenység, a művészet – ami csak az emberre jellemző?
(Csak azok a fránya lugasépítő madarak ne ébresztenének kételyt bennem…!)
A már többször idézett Yuval Noah Harari a Homo deus című könyvében azonban egy másik kérdést is feltesz. Nevezetesen azt, hogy nem lehetséges-e, hogy a
H. sapiens legsajátabb tulajdonságának tartott művészi alkotóképesség privilégiumát kiveszi a kezünkből az a mesterséges intelligencia, amit éppen mi hoztunk
létre? Mint írta: „Gyakran elhangzik, hogy a művészet az utolsó (és jellegzetesen
emberi) menedékünk. Egy olyan világban, ahol számítógépek vették át az orvosok, sofőrök, tanárok, de még a főbérlők helyét is, majd mindenki művész lesz?
Csakhogy nem igazán érthető, miért lenne biztonságban az algoritmusoktól épp
a művészi alkotás. Miért vagyunk annyira biztosak abban, hogy a számítógépek
sosem pipálhatnak le bennünket, mondjuk, zeneszerzés terén? Az élettudományok szerint a művészet nem valamiféle emelkedett szellem vagy metafizikai értelemben vett lélek terméke, hanem matematikai mintázatokat felismerő szerves
algoritmusoké. Ha pedig így van, nincs okunk azt hinni, hogy a szervetlen algoritmusok ne tudnák elsajátítani.
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David Cope, a zenetudomány professzora a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz-i
campusán tanít, de egyben a klasszikus zene egyik legellentmondásosabb alakja,
aki számítógépes programokat írt, amelyek hangversenyeket, korálokat, szimfóniákat és operákat szereztek. Első alkotása az EMI volt (Experiments in Musical Intelligence, azaz »kísérletek a zenei intelligencia terén«), amely Johann Sebastian Bach
stílusának utánzására specializálódott. Hét évig tartott megalkotnia a programot,
de miután elkészült, az EMI egyetlen nap alatt 5000 korált komponált Bach modorában. Cope megszervezte, hogy néhány művet előadjanak egy Santa Cruz-i zenei
fesztiválon. A lelkes közönség az egekig magasztalta a felkavaró élményt, felhevülten ecsetelte, milyen mélyen megérintette a zene. Nem tudták, hogy a zenét nem
Bach, hanem az EMI szerezte, és amikor felfedték előttük az igazságot, egyesek
komor hallgatással, mások valóságos dührohammal reagáltak rá.”
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