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ÖSSZEFOGLALÁS
Az őskőkorban a francia és spanyol barlangokban a művészi alkotásokat készítő ősember kezét is meg-

örökítette. A franciaországi Gargas és Tibiran barlangban rendszertelen ujjcsonkolódások látszanak, ezzel 
szemben a Maltravieso barlang kézlenyomatain egyöntetűen a kisujj utolsó két percét amputálták. 
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L. Józsa: Amputated fingers in the paleolithicum 
Gargas and Tibiran, apart from the Grotte de Maltravieso, are not the only cave where they had met 

with hands missing fingers. Gargas and Maltravieso have markedly different characters. In Maltravieso all 
hands show a uniform deficiency of the last two phalanges of the little finger, while in Gargas ten different 
patterns are found, combinations achievable by deducting fingers. This variety of ‚mutilation’, the grouping 
of hands in separate panels, the pairs of identical hands, and the distribution of red hands relative to 
black were not followed up by the author. The hands are painted in black, red or less frequently in ochre, 
particularly visible at close sight, and often grouped in large numbers, the hands provide a spectacular 
sight for the visitor, and a horrible sight, when it becomes clear, on closer inspection, that many of them 
are amputated and severely deformed. 
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BEVEZETÉS
A kőkorszaki szinten élő embert sokat fog-

lalkoztatta saját keze és a barlangi festményei 
között (25.000–30.000 évvel ezelőtt) megörö-
kítette azt. Nem csak Európában, hanem Afri-
kában, Ausztráliában, Dél-Amerikában és Me-
xikóban is találtak sziklákra, vagy barlangok 
falára készített kézlenyomatokat (5, 6, 8, 11). 
Természetesen ezek jóval fiatalabbak az eu-
rópai barlangokban találtaktól, sőt Svédor-
szágban a korai bronzkorból (3000–3500 évvel 
napjaink előtt) származó kézábrázolásokat is 
felfedeztek sziklákon (6). Az őskorral foglalkozó 
tudományok nagy rejtélye a szinte megszám-
lálhatatlan ép és kóros kézábrázolás. Magam a 
koponyalékelésekkel foglalkozó munkáimban 
sokszor leírtam, hogy a legősibb sebészi be-
avatkozás a trepanáció. Úgy vélem eddigi ál-
láspontomat revideálnom kell. Az eddig ismert 
legősibb, megnyitott (és túlélő) koponyájú 
személy az átmeneti kőkorban körülbelül 
8000 évvel napjaink előtt élt. Ezzel szemben 
a franciaországi és spanyolországi barlan-
gokban ránk maradt kézábrázolások korát 
25000–30000 évre teszik (6, 8). Több mint 
ötven őskőkori barlangban mutattak ki kéz-
ábrázolást, azonban tömegesen csak néhány 
üregben fordul elő. A kéz megörökítésének 
többféle módját gyakorolták. Legtöbbször az 
úgynevezett negatív kézábrázolás fordul elő, 
amikor az „alkotó” egyik kezét a sziklára tette, 
a szájába festékoldatot vett, s azzal körbe fújta 
kezét. Jóval ritkábban fordul elő a pozitív kéz-
lenyomat, amikor a tenyéri felszínt festékkel 
kenték be, s így nyomták a sziklához. Ezek kö-
zött olyan jó minőségű „alkotás” is előfordul, 
amelyen az ujjléc-rajzolat is kivehető, vizsgál-
ható (1, 2, 6, 10). Nagy ritkán a falra helyezett 
kezét körbe rajzolta, vagy karcolta az ősember. 

Eddig összesen körülbelül 500 kézlenyomat is-
mert az őskőkori Európából. Ezek nagy része 
nem ép kezet, hanem csonkolt ujjakat mutat. 
Számtalan magyarázat született arra, miért 
csonkolódtak a kőkori ember kezei.

AMPUTÁCIÓ	AZ	ŐSKŐKORBAN?
Három (két francia, egy spanyolországi) 

barlangban tömegesen láthatók a falakon 
csonkolt ujjak. 

Gargas	barlang 
A francia Pireneusokban, a tengerszint fö-

lött 700 méter magasságban található. Mint 
a geológiai vizsgálatok kimutatták, a közelben 
hatalmas gleccser helyezkedett el a jégkor-
szakban. Az első kézlenyomatot 1906-ban fe-
dezték fel. Napjainkban összesen 231 kézáb-
rázolást tartanak nyilván, amelyek közül né-
hány nagyon elmosódott. 136 a bal, 22 a jobb 
kézről készült (a többiről nem állapítható meg 
melyik oldali). Mindössze 10 ép kéz fordul elő. 
Nagy többségük egy, vagy több ujjperc hiányát 
mutatja (1. ábra). Rendkívül változatos cson-
koltság figyelhető meg. Egyetlen következe-
tesen megfigyelhető jelenség, hogy a hüvelyk 
sohasem csonkolt (1, 12). 

A kézlenyomatok többsége fekete (143), 
vörös (80) jóval kevesebb okkersárga (5), sár-
gásbarna (2) és fehér (1) alapon helyezkedik 
el (2–3. ábrák). A lenyomatok méreteiből arra 
következtettek, hogy többségük (156) férfiak, 
32 nők, kettő pedig (10 év körüli) gyermek 
kezét ábrázolja. A gyermek kéz is csonkoló-
dott volt. Wildgoose (12) kísérletekkel igazolta, 
hogy nem behajlított ujjú (ez a lehetőség is fel-
merült), hanem valóban csonkolt kezekről ké-
szültek a negatív lenyomatok.
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1.	ábra   A Gargas barlangban talált kézlenyomatok csonkoltságának sematikus rajza.

2.	ábra   Fekete alapon készült kézlenyomat a Gargas barlangban. A hüvelyk kivételével  
valamennyi ujjról két-két perc hiányzik.

3.	ábra   Kézlenyomatok a Gargas barlangból. Mindkét kézről a kisujj mindhárom perce hiányzik.
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Tibiran	barlang	
Az előbbi üregtől mindössze egy kilométer 

távolságban, ugyancsak az egykori gleccser kö-
zelében fekszik. A kezek 80%-áról egy, vagy 
több ujjperc hiányzik. 

Maltravieso	barlang 
Az előbbiektől mintegy 800 km távol-

ságban, Spanyolországban található. Ebben is 
több mint 100 kézlenyomat maradt fent, ám 
a csonkolódás egészen más, mint a franciaor-
szági barlangokban. A Maltravieso barlangban 
valamennyi kéz V. ujjának két utolsó perce hi-
ányzott. 

További	barlangi	ábrázolások	
Jó néhány francia és spanyol barlangban fe-

deztek fel egy-két kézlenyomatot, amelyek kö-
zött nem csak ép kezek rajza, hanem cson-
koltak is akadnak. Legismertebb a Lascaux bar-
lang, amelyben mindössze két amputált ábrá-
zolást fedeztek fel, ám egy véletlenszerűen lét-
rejött lenyomat, amely a talaj agyagában ke-
letkezett (időközben mészréteggel bevonva) 
is fennmaradt. Ezen is csonkolt ujjú kéz áb-
rázolódik, jól kivehető egyenes hegvonallal. 
Az El Castillo barlangban (Spanyolország) vi-
szont csaknem minden kéz ép, mindössze egy-
egy ujjperc hiánya ismerhető fel némelyiken  
(4. ábra). A Pech Merle barlangban (Francia-
ország) a ló-ábrázolások fölött helyezték el ép 
kézlenyomatukat az alkotók. 

4.	ábra   Ép kezek az El Castillo barlang falán.
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ELMÉLETEK	A	CSONKOLÓDÁSRÓL

Amióta felfedezték az első csonkolt kézle-
nyomatokat attól kezdve folyik régészek, mű-
vészettörténészek, biológusok, orvosok között 
a vita, miként keletkezhettek az amputálódott 
ujjak. 

Elsőként Breuil abbé (a barlangi művészet 
legnagyobb ismerője) vélekedett úgy, hogy val-
lási, misztikus célból történtek a csonkolások. 
Mások néprajzi párhuzamok alapján felve-
tették, hogy a gyász jeleként (a közeli hozzátar-
tozó halálakor), levágták (illetve kiízesítették) 
egy-egy ujjpercüket. Az etnográfusok egy része 
a felnőtté avatási rítus részének gondolta az ujj 
csonkolódását. 

Orvosi részről is megindultak a találgatások 
(2, 7, 9), a teljesség igénye nélkül néhány – va-
lóban számításba jöhetőt – érdemes megemlí-
teni. A betegségek közül a scleroderma (előre-
haladott stádiuma) okozhatja az ujjpercek elha-
lását, ám sem ebben a kórban, sem az ugyan-
csak felvetett Raynaud–szindrómában nem 
egyenes vonalú az amputáció. Az akaratlagos 
(önkezű, vagy más személy által végzett) am-
putáció, illetve kiízesítés szóba jöhet, ám nem 
valószínű, hogy a vadászatból élő jégkori fér-
fiak ujjaik elvesztése miatt alkalmasak lettek 

volna élelemszerzésre (6). Egy-egy ujjperc hi-
ánya még nem akadályozhatta eleinket a min-
dennapi (vadász) tevékenységükben, azonban 
hiába volt sértetlen a hüvelykujjuk, primitív 
eszközeik fogására képtelenek lehettek. Fel-
vetődött a leprás mutilálódás gondolata is. 
Semmi nem szól amellett, hogy abban az 
időben Európában ilyen gyakori lett volna lepra 
betegség, továbbá a Hansen–kóros csonko-
lódás nem egyenes vonalú, hanem a csonk 
„kihegyeződésével” jár. Ilyet a barlangi ábrák 
sehol nem mutatnak. 

Meggondolkodtató az az elképzelés, amely 
szerint fagyás okozta a csonkolódást, bár a jel-
zett területeken nem volt állandóan fagyos 
a talaj, csak a hosszú telek hoztak erős lehű-
lést. Nem véletlenül hangsúlyozták a Pireneu-
sokban egykor képződött jégárakat, akik szerint 
a mutilálódások nagy része fagyási sérülés kö-
vetkezménye. 

Az ismételt vizsgálatok ellenére nincs egy-
séges álláspont arra vonatkozóan, hogy mi 
okozhatta a csonkolódásokat. A fagyás-sérülés 
látszik a legvalószínűbbnek, de ennek ellene 
szól, hogy a mezítlábas lábnyomokon nem hi-
ányzanak az ujjak. Az őskőkor embere (a bar-
langi leletek tanúsága szerint) gyakorta csonko-
lódott, de annak okát nem ismerjük.

Prof.	Dr.	Józsa	László	
Péterfy Kórház Baleseti Központ 
1081 Budapest, Fiumei út 17.
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