
Az Európát Kr. e. 100 000 és 20 000 között be-
népesítő emberfajnak, a Homo neanderthalensis-
nek fennmaradt a nyelvcsontja, elmeszesedett
(elcsontosodott) pajzsporca, s ezekből arra kö-
vetkeztettek, hogy képes volt a tagolt beszédre
(erre agyának mérete is alkalmassá tette) és va-
lószínűleg az éneklésre is. A vallás primitív for-
mái, hiedelmek, rítusok, ünnepségek szintén a
Neander-völgyiek körében alakultak ki, s ezek-
nek része a vokális és/vagy instrumentális
zene. A Neander-völgyieket felváltó ősember
(Homo sapiens archaicus), illetve a mai ember (H.
sapiens sapiens) világa elképzelhetetlen muzsika
nélkül. Az ének önmagában is „megállja a he-
lyét”, ám sokkal zengőbb, élményadóbb, ha
hangszeres kísérettel adják elő.

A hangszerek készítésének története a múlt
ködébe vész. Mind a Neander-völgyiek, mind
a H. sapiens archaicus valószínűleg fából, nádból
készítette első hangadó eszközeit, az ütemet
pedig a kivájt farönkre, kobaktök héjára kife-
szített bőr, a kezdetleges dob vagy falemezek
összeütögetése adta meg. Ezek az idők folya-
mán sajnos elenyésztek, csak a „maradandó”
anyagokból (csontból, kőből, égetett agyagból
stb.) készült eszközök gyér számú maradvá-
nyaira támaszkodva kísérelhetjük meg a hang-
szerek és az instrumentális muzsika fejlődését
körvonalazni.

Hosszú idő telt el, amíg a Neander-völgyi ős-
ember primitív „hangadó” eszközétől, zúgaty-
tyúszerű kőlapjaitól (1. ábra) a jól hangolt hang-
szerekig eljutottak. A krímbeli Mazinban olyan
díszített mamutlapockákra és állkapocscsontra
bukkantak, amelyeken ütésnyomok voltak ki-
mutathatók (Masson 1996). Mellettük megta-
lálták a rénszarvas agancsából készített „dob-
verőt” (2. ábra), az alakja megegyezik a lappok
által még a közelmúltban is használatoséval.
Az első, rénszarvas ujjperccsontjából készült
(egylyukú) csontsípot Svájcban, 1907-ben, He-
ierli lelte meg. Az elmúlt évszázadban több síp,
illetve furulya került napvilágra számos helyen
Európában. Stpanchuk (1993) a krími 90 000-
100 000 éves Prolom II. lelőhelyről, tatárantilop
(Saiga tartarica) ujjperccsontjából készült 41 da-
rab olyan eszközről számolt be, amelyeknek
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A hangszeres muzsika kezdetei

1. ábra. Korukat 45 000–50 000 évre teszik

2. ábra. A Krímben
talált díszített
lapocka és állka-
pocscsontokról fel-
tételezik, hogy
hangadó eszközök
voltak, melyeket a
dobverővel szólal-
tattak meg.
30 000–28 000 Kr. e.

4. ábra. Az istállóskői
furulya három nézete.
Korát 30 000–31 000
évre becsülik

3. ábra. A barlangi medve csontjából készített
„furulyák”



dorsalis felszínén 1–3 kerek, 4–10 mm átmé-
rőjű lyukat fúrtak. Ezeket a leleteket sípnak vé-
leményezte, s bár néhányan kétségüket fejezték
ki, hogy emberkéz csinálta a nyílásokat (az el-
lenzők azt állították, hogy ragadozók fogainak
nyomai), ma már általában a legősibb hang-
szereket látjuk bennük. Sajnos nem foglalkozott
azzal, hogy milyen hangokat adnak ezek az
eszközök. Itáliában egy ásatáson a Neander-
völgyiektől származó olyan sípokat hoztak fel-
színre, amelyek nyílásainak szélén a ráspoly
nyoma mutatható ki (Kuhn–Stiner 1998), bizo-
nyítva ezzel, hogy tudatos emberi alkotás.

A sípoknál bonyolultabb és többféle hang
adására képes készítmények a „furulyák”.
Mind Franciaország, mind Közép-Európa te-
rületén (Ausztria, Szlovénia, Magyarország,
Németország) számos, mamutagyarból, a bar-
langi medvebocs vagy madarak csontjából ké-
szített hangszert találtak (3. ábra), s napjainkig
kb. 50 darab őskőkori furulyát tartunk számon.
Ezek nagy részének megszólaltatása, illetve
hangadó képességeik vizsgálata nem történt
meg. Az 1950-es évek elején, Vértes László is-
tállóskői ásatásai alkalmával bukkantak egy, a
barlangi medvebocs combcsontjából készült fu-
rulyára. A 107 mm hosszú hangszertöredéket
Horusitzky Zoltán vizsgálta (1955), három fúrt
lyukat talált rajta, kettőt az elülső, egyet a hátsó
felszínén (4. ábra). Elkészítette pontos mását (az
ásatásból származó másik medvebocs comb-
csontjából), majd a leletet is kiegészítette plasz-
tilinnel. Sikerült megszólaltatnia a kb. 30 000
éves hangszert, ötféle hangot észlelt. Az alap-
hangja a fisz és gisz között volt. Az első lyuk
megnyitásakor e hangot adott. Első lyuk zárva,
második nyitva b, mindkettő nyitva h hangot
adott. Zárt lyukak mellett erős fúvásra az alap-
hang oktávja helyett a hallatszott. Az így meg-
szólaló öt hangot látszólag semmiféle szabály-
szerűség nem köti össze – jegyzi meg a szerző.
Az istállóskői furulyát egybevetette öt másik,
akkoriban már ismert hangszerrel, amelyeket
azonban nem szólaltattak meg. Az idézett
szerző fia, a Franciaországban élő Horusitzky F.
Z. (2007) részletes tanulmányban hasonlított
össze kilenc leletet (köztük az istállóskői, Divje
Babe-i stb. furulyákat), hármat valódi hang-
szernek tart, további ötről feltételezi, hogy az
ősember tudatosan készített hangszere. Al-
brecht és munkatársai (2001) nihilista állás-
pontra helyezkedtek, tíz lelet közül valameny-

nyire azt mondják, hogy nem hangszerek, ha-
nem ragadozók fogainak nyomát őrzik a cson-
tokon keletkezett lyukak. A szerzők elfeled-
keznek arról, hogy a ragadozók okozta nyílások
esetén a csont másik oldalán az ellenharapás-
nak (a szemben álló fognak) is nyoma keletke-
zik. Nem képesek úgy harapni, hogy a henge-
res csonton csak egy lyuk keletkezzék.

Turk és munkatársai 1995-ben Szlovéniában
(Divje Babe), a radiokarbon-vizsgálatok alapján,
45 000-50 000 éves, barlangi medvebocs comb-
csontjából készített (töredékes) csontfurulyára
találtak. A hangszer jelen formájában 12,5 cm
hosszú, két nyílást fúrtak az elülső felszínen
(5–6. ábra). Ezek egy vonalban helyezkednek
el, átmérőjük 9,7, illetve 9,8 mm. A megkísérelt
rekonstrukció valószínűsíti, hogy eredeti álla-
potában 34 cm hosszú volt, és 5 nyílást tartal-
mazhatott, amelyek közül kettőnek a pereme
látszik a töredékes leleten (Turk 1997, Lau et al.
1997). Bob Fink kanadai kutató megvizsgálta a
szlovéniai leletet, majd elkészítette pontos má-
sát. Megállapította, hogy a diatonikus skálán
négy hangot (do–re–mi–fa) lehet megszólal-
tatni az őskori hangszerrel.

Legutóbb Conrad és munkatársai (2009) a
Hohle Fells barlangjában (Ulm városától 15
km-re) rendkívül jó állapotú csontfurulyát hoz-

tak felszínre, s előkerült a V
alakú fúvókája is. A 35 000
éves lelet keselyű (Gyps
fulvus) szárnycsontjából
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5. ábra. A szlovéniai Divje Babe
lelőhelyen előkerült, fiatal
barlangi medve combcsontjából
készített furulya. Korát C14 vizsgá-
lattal 45 000–50 000 évre teszik

6. ábra. A szlovéniai furulya
vizsgálatának adatai



(radius) készült, 21,8 cm hosszú, 8 mm átmérőjű
(7. ábra). Ezen a furulyán öt nyílást készítettek
és a felszíni karcolásokból arra következtettek,
hogy a nyílások helyét kalibrálták. Antema (bi-
ológusprofesszor és amatőr flótaművész) replikát
készített mind a szlovéniai, mind a Hohle Fel-
ls-i furulyáról. Mindkettőt megszólaltatta kö-
zönség előtt. A német kutatók összeállították a
Sváb Jura barlangjaiból előkerült hasonló korú
nyolc lelet legfontosabb adatait. Ezek fele ma-
dárszárnycsontból, másik része mamutagyarból
készült, a szerzőknek sikerült ez utóbbi hang-
szer készítési technológiáját is rekonstruálni. Az
agyarrészletet hosszában kettéfűrészelték, bel-
sejét kivájták, elkészítették a légnyílásokat,
majd a két szimmetrikus felet összeragasztották
(8. ábra). A mamutagyar-furulya hangját a
www.shakuhachi.com/K-35K Flutes honlapon
lehet meghallgatni. Seeberger a mamutagyarból

készített furulyáról megállapította, nem diato-
nikus, hanem pentaton skálát lehet kijátszani a
hangszeren. Seeberger a Geißenklösterle bar-
langban talált, hattyú szárnycsontjából készített
furulya másolatán hét hangot (4 alaphang és 3
felhang) tudott kijátszani.

Az ősember nem csak ránk hagyta (fúvós)
hangszereit, hanem ábrázolta is használatukat.
A franciaországi La Trois Frères barlangban bö-
lénymaszkos férfi (varázsló?) fújja furulyáját. A
paleoetnográfusok véleménye szerint a hang-
szeres zene (és a tánc) kezdetektől fogva a val-
lási (varázslásos) rítusok része. Ezt látszik bi-
zonyítani a 9. ábrán
látható furcsa alak.

Megdöbbentő felis-
merés, hogy az észak-
és kelet-ázsiai, vala-
mint a magyar népze-
ne pentatóniája az ős-
kőkorra megy vissza,
bár Kelemen (1998)
10 000–12 000 évre be-
csüli kialakulását. Az
újabb leletek arra utal-
nak, hogy legalább
kétszer-háromszor
olyan idős az ötfokú
zene, mint azt koráb-
ban gondolták.

Az újkőkor (Kr. e.
10 000–3000) embere
jött rá, hogy a termé-
szetben is találhatók
olyan tárgyak (kagylók) és geológiai képződ-
mények, amelyek megszólaltathatók, „zenél-
nek”. Ez utóbbiakat zengő köveknek vagy szik-
lahangszereknek nevezik. Svédországban egy
kétméteres sziklatömböt éneklő kőnek (Singe-
ten) hívnak, s már az újkőkorban kultikus hely
volt (Henschen-Nyma 1988). Indiában hasonló
korú (5000–8000 éves) zengő kövekre leltek (Bo-
ivin 2004). Vietnamban BP 10 000 évre becsült,
nyolc (pala)kőlapból álló, ember készítette li-
tophonra bukkantak, amelynek lapjai hangolva
voltak (Anonym 2006, Blades 1974). Kínában a
Jianhu-korszakban (Kr. e. 7000–5600) készített
hat darab csontfurulyát találtak a régészek,
amelyek közül az egyiken csak négy hangot le-
hetett kijátszani, másokon hét hang volt meg-
szólaltatható (10. ábra). A kínai szerzők szerint
ez utóbbiak bonyolultabb dallamok játszására
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9. ábra. Bölény-maszkos furu-
lyázó (?) férfi (varázsló?). La
Trois Frères barlang Franciaor-
szág. Korát 20 000 évre becsülik

8. ábra. Mamut agyarból készített őskőkori (30000–35000 éves)
furulya. (Conrad és mtsai után)

7. ábra. Hohle Fells-
ben talált, keselyű
szárnycsontjából
készített aurigna-
cian kori (35 000
éves) csontfurulya.
(Conrad és mtsai
után)



is alkalmasak
voltak (Zhang
et al. 2004). Bé-

kásmegyeren 1932-ben hozták felszínre azt a
Triton-kagylóból, kb. Kr. e. 3500 évvel készített
kürtöt (11. ábra), amelynek zenei vizsgálatáról
még nem számoltak be, bár tudjuk, hogy meg-
szólaltatható. A legősibb dob az afrikai újkő-
korból maradt ránk, testét égetett agyagból ké-
szítették, valószínűleg állatbőr szolgáltatta a
hangadó felületet. Úgy tűnik, hogy évezredek
kellettek ahhoz, hogy a húros hangszereket is
„felfedezzék”. A történelem előtti időkből
egyetlen ilyen eszköz sem maradt fent, a leg-
korábbi leletek, illetve ábrázolások Egyiptom-
ból valók.

A hangszerek, az instrumentális muzsika tör-
ténete legalább 35 000–50 000 évre tekint vissza.
Valószínűleg sokkal több hangszere volt az ős-
embernek, mint amennyit ismerünk.
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11. ábra. Kr. e.
3500 körül Triton-
kagylóból készült
kürt. Hossza 235
mm, súlya 537 g

10. ábra. Kb. 8000 éves, madár szárnycsontjából készített kí-
nai csontfurulyák
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A TEVA név egyet jelent a minőségi, megfizethető árú készítményekkel, a széles termék-
portfólióval, a munkahelyteremtéssel, világszínvonalú új beruházásokkal a magyar iparban
és a felelős magatartással a magyar kultúra, sport és oktatás területén.

A TEVA a világban…

több mint 60 országban, 40 000 munkatárs összehangolt munkájának köszönhetően mára
a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártójává vált. Termékportfóliónkban több mint
1200 molekula szerepel, és 2010-ben világszerte 2500 receptre adtak ki TEVA-terméket per-
cenként! Vállalatunknak 25 országban van gyártóhelye, és 18 országban kutatás-fejlesztési
központja. Közülük Magyarország kiemelten fontos a globális gyártás és kutatás-fejlesztés
szempontjából…

A TEVA Magyarországon…

18 éve kezdte meg működését. A vállalat globális növekedése fontos pillérének tartotta a
nagy múltú hazai gyógyszeripart és a benne dolgozó kiváló szakembereket. 1995-ben meg-
vásárolta a Biogalt Debrecenben, majd a Humán Gyógyszergyárat Gödöllőn. A gyártást fo-
lyamatosan fejlesztette, bővítette, valamint Sajóbábonyban új alapanyaggyártó üzemet ho-
zott létre munkalehetőséget teremtve az ország munkanélküliségtől leginkább sújtott
régiójában. A TEVA 18 éves működése alatt mintegy 230 milliárd forintot ruházott be Ma-
gyarországon, megteremtve üzemeiben a világszínvonalú gyógyszergyártást, és munkát
adva közel 3000 embernek. A vállalat működése során a Magyarországon megtermelt teljes
profitját itthon ruházta be, fejlesztette a gyártást és a kutatást. 2010 nyarán fejeződött be Deb-
recenben a MegaPlant 100 millió dolláros beruházás, ennek keretében Európa legnagyobb
szilárdgyógyszer-gyártó, valamint csomagolóüzeme jött létre, a közeljövőben pedig Európa
egyik legmodernebb steril üzemét adjuk át Gödöllőn.

Iránymutatás a társadalmi szerepvállalás területén is…

A TEVA hisz a tehetséges magyar művészekben, a sikereket elérő, kiváló magyar sportolók-
ban és az innovatív dolgokra nyitott hazai fiatalságban. Ezért is alakított ki 2008-ban főtá-
mogatói kapcsolatot a budapesti Vígszínházzal, amelynek társulata az egyik legelismertebb
Magyarországon. A sport terén pedig névadó szponzorává vált a DVSC-TEVA futball-, a TEVA-
Gödöllői RC röplabda- és az olimpiai bajnokokat felsorakoztató TEVA-Vasas-UNIQA férfi vízi-
labdacsapatnak. A magasan képzett fiatalok a gazdaság motorjai, ezért is indította el a TEVA
a Debreceni Egyetemmel azt az egyedülálló oktatási együttműködést, amely hozzájárul a ha-
zai gyógyszerészképzéshez és a program keretében végzett diákok elhelyezkedéséhez.


