
Egyik interjúdban említet ted az általad alkalmazot t  ?hanglét rát?, amely fontos eleme a hang 
és tulajdonosa találkozási lehet?ségének. Érdekes lehet  akár a hangképzésben is, de 
különösen a gyógyításban. Hogy képzeljük el, hogyan m?ködik, illetve milyen hatással bír?

A hanglétra az önmagunkhoz vezet? út bejárása. A létra (mint tengely) és a barlang (mint 
rezonáns üreg) metaforákkal dolgozunk. Dalolókörös csoportjaimban az összes magyar 
magánhangzóval mint tiszta zöngékkel kísérletezünk, a szájüreg különböz? pozícióit 
hozzárendelve érzeteket asszociálunk hozzá, a test rezgését figyelve fedezzük fel a 
közösségi és egyéni élményt. A testünk, mint rezonáns eszköz a hangszerünk, amely 
egyben lelkünk temploma is.  Ez mindannyiunk számára elemi eszközként áll 
rendelkezésre. A hanggyakorlat közben különböz? lazító és egyéb testtudati gyakorlatot is 
végzünk. Ezután következik a saját Mantrám majd a népdalok éneklése, ami a földet az 
éggel összeköt? tengely megtalását, a gyökerek és szárnyak meger?sítését, a kollektív 
tudattalan tartalmak mozgósítását szolgálja. A hanglétrát én bels? hangmasszázsnak is 
nevezem. Az énekléssel mint hangadással, rezgéssel bejárjuk, berezegtetjük, energizáljuk 
az egész testünket, és stimuláljuk különböz? energiapontjait, és ez bizony nagyon 
jótékonyan tud hatni testre-lélekre.
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Érdekl?désed a hang m?ködésével kapcsolatban ezen is túlmutat . Kutatásaid a hang és 
az akuszt ikus tér viszonyára is kiterjed. Mi is az az archaeoakuszika?

Hang-test-lélek összefüggései minden tekintetben érdekelnek. Ezzel a nagy 
erny?-témával foglalható össze a legtöbb kutatási területem. Régóta foglalkoztat az 
emberi hang m?ködése a szakrális-spirituális kommunikációban, a néphagyományban 
és a terápiában. Énekes el?adóként tapasztaltam meg a különösen er?s akusztikus 
archaikus és szakrális terek hatását. Ezért is rögzítettem az Égi hang lemezemet az Szent 
István Bazilika altemplomában. Egy prágai Hang-konferencián adtam el?, ott 
találkoztam személyesen Iegor Reznikoff párizsi professzorral, aki az archaeoakusztkai 
kutatások nemzetközi tekintélye. Írásaitól vezettetve beleástam magam a témába, mert 
nagy revelációként hatott rám, hogy az els? archaeoakusztikai konferencia 2014-ben  
épp annak a máltai Hypogeumnak (kb. Kr.e. 3000) kutatására jött létre, aminek 
leny?göz? akusztikája és térszerkezete engem egy magánutamon már korábban 
magával ragadott, elvarázsolt. A következ? nemzetközi archaeoakusztikai 
konferenciákon már én is el?adtam, Istambulban és a portugáliai Tomarban. 

Az archaeoakusztika egy új multidiszciplináris kutatási terület, még épp formálódó 
paradigma. Az emberiség legrégebbi szakrális-spirituális tereinek hanghasználatát 
kutatja a törökországi Göbeklitepe-t?l a Stonehenge-n át a Maya piramisokig vagy az 
ókori amfieátrumokig. Én egy nemzetközi kutatócsoportot hívtam össze egy felvidéki 
középkori rotunda akusztikai kutatására. Sajátossága a 12 ül?fülke, ami a 
körtemplomnak igen különös hanghatást kölcsönöz. Nagyon izgalmas kérdés, hogy ki, 
miért építette ezt a rotundát, és hogy m?ködhetett ott az emberi hang évszázadokkal 
ezel?tt, és vajon igaz-e a helyi legenda, hogy az ül?fülkék tudatos hangolás eredményei, 
vagy legalább is más-más rezonanciát er?sítenek fel. Az archaeoakusztika és az 
építészettörténet ismeri már az ókori s?t korábbi akusztikai tervezés dokumentumait, 
evidenciáit. Amellett is szólnak komoly érvek, hogy tudatosan voltak képesek már több 
ezer évvel ezel?tt is használni az emberek az épített tereket a hangok speciális 
spirituális-szakrális-gyógyító céljainak segítésére, akár módosult tudatállapot elérése 
érdekében is. Erre utalnak a máltai Hypogeum sajátos spirális szerkezet? és már 
különös üregekkel szerkesztett terének archaeoakusztikai kutatásai is. Ugyanakkor egy 
virtuális akusztikus térkép megalkotásával (ilyen készül a rotundáról is) az illet? 
archaikus akusztikus tér megidézhet? bárhol, megfelel? technikai körülmények között, 
akár az el?adóm?vészet, a hanginstallációk, a különös hangélmények befogadása, vagy 
akár a hangterápia számára. Ez végtelenre nyitja az archaeoakusztikai kutatások 
lehet?ségét.



A magyar népdal éneklése gyógyítani képes a lelket. És szerintem általában 
véve is ez a zene antropológiai lényege, eredeti funkciója: a gyógyítás és a 
szakrális-spirituális kommunikáció. A hagyományban rejl? tudás, amit ránk 
hagyományoztak az ?seink, segít?ül szolgálhat nekünk is. A siratók például 
azzal, hogy megidézték a halott életét, kiénekelték a feszültséget, a 
megnyugvást hozták. Az éneklés hagyományban fellelhet? erejét terápiába 
tudjuk fordítani. A néphagyományban mindennek megadták a módját, 
mindennek rendelt ideje volt, így a méltóképp megélt átmeneti rítusok módot 
és id?t adtak a traumák feldolgozására is például a rítusénekek által. 
Székelyföldön közvetlenül is megtapasztalhattam három éjjel három napig 
tartó temetési szertartást, ahol végig énekeltek a virrasztóban három napot, 
máshol három napos lagzit is.  Ezeknek az énekkel megélt szertartásoknak, 
átmeneti rítusoknak a nagyon intenzív élményét, hatását meg sem közelítik a 
futószalagon gyártott mai városi esküv?k, temetések, vagy meggyorsított 
születések.

Azt javaslom, a népköltészetben, a dalolásban fellelhet? er?ket, a 
hagyományban rejl? ön-és közgyógyító eljárásokat tanuljuk meg, próbáljuk 
meg a gyerekeink és mindenki számára hozzáférhet?vé tenni.  A Károli Gáspár 
Református Egyetem drámapedagógia szakképzése részére kidolgoztam egy 
kurzust azzal a céllal, hogy tudjuk a drámapedagógiában is alkalmazni a 
néphagyományban, a dramatikus népszokásokban rejl? kincseket. Évek óta 
nagy sikerrel m?ködik.

Megtisztel? számomra, hogy már több éve az ELTE-n folyó zeneterapeuta 
képzésben is meg tudom ezt mutatni a Hang és terápia cím? órám keretében. 
Csodálatos lehet?ség ez, ami Kodály országában megadatik a leend? 
zeneterapeutáknak: a képzésben fel tudjuk kínálni azt is, vegyük észre a 
népdaink éneklésében rejl? segít?, gyógyító lehet?ségeket is! A népdalok 
éneklését én az aktív zeneterápia részének, alapvet? módszertani egységének 
tekintem. Páratlanul gazdag népdalkincsük tárháza nyitva áll mindannyiunk 
számára. Használjuk kedves egészségünkre! Látok is erre lehet?séget, 
fogékonyságot, mert rendre nagyon nyitott szív?, érzékeny lelk? hallgatóim 
vannak a zeneterapeuta képzésben, akik nagy elkötelezettséget mutatnak a 
közös ügyünk szolgálata iránt.

Elcsíptem azt  a kifejezést , amit  az egyik interjúdban hallot tam, ami nem más, mint  a 
hagyományterápia. Ezzel a kifejezéssel nem találkoztam eddig, ez eddig hozzád 
kapcsolódik. Mit  foglal magában, mi alakulhat  kés?bb ebb?l?



A hagyományterápia minden életkorban, akár még a Covid idején is m?ködhet?

Legjobban a körtefa-metaforámmal tudnám érzékeltetni, hogy képzelem a 
hagyományterápiát. Ez a kép, mint metafora akkor hasított belém, amikor 
néhány éve édesanyámnak hámoztam a körtét, és visszadobtam a héját a 
fának. Ahogy visszaadom a körte héját a fának, hogy új terméséhez életer?t 
adjon, tehát saját magával revitalizálom, mintegy homeopatikus eljárásként, úgy 
tudjuk visszaadni például a demenciával él? beteg szüleinknek azt a 
hagyományos éltet? tudást, amit t?lük kaptunk. Édesanyám átadta nekem 
gyermekkoromban a számára életer?t jelent? népdalkincsét, akkor még nem 
tudtuk, hogy id?skorában, betegségében ezt ugyanolyan éltet? er?ként fogom 
neki visszaadni.

Édesanyám Alzheimer betegségében a korai szakasztól a legvégs?ig rengeteget 
segített az ének mindkett?nknek. Az is, hogy gyermekkora kedves nagykunsági 
népdalait vele együtt énekeltem fel a N?i Hang lemezre. A betegségében vele 
együtt töltött id? közben született meg bennem a N?i hang egyik fontos 
szövege és dallama, a lemez zárószáma, az Életer? is, ami a n? életadó, 
termékeny, teremt? képességét dicséri.  

Példát mutatott édesanyám arra, hogy egész életen át, de még az Alzheimer 
betegségében is micsoda er? a dalolás. A gyerekkori népdalok éneklése által 
visszakapcsolódhatott a gyökereihez, emlékeihez, er?sítve ezzel identitását. A 
gyökereib?l táplálkozva élete utolsó id?szakában is az énekhang segített a 
gyógyulásában, kés?bb lelki megnyugvásában. 

A Covid ?korlátozások miatt hónapokig nem látogathattam az id?sotthonban. 
De Skype-on hetente többször énekeltünk, ha éppen nem is volt mir?l 
beszélnünk. Ez a kommunikáció fatikus funkciója Jakobson szerint. A dallam 
mindig tökéletesen hozta el? a szöveget a memóriából. Ha mégis megakadt, 
gond nélkül helyettesítette más azonos hangalakú azonos szótagszámú szóval. 
A dallam és a ritmus soha nem akadt meg, soha nem billent meg. A rendszeres 
közös dalolással kapcsolódhattunk egymáshoz. 

És novemberben elkapta a koronavírust, hat hétig klinikai Covid-osztályon 
feküdt. Közben én is elkaptam, én itthon szenvedtem. Nem volt, mert nem 
lehetett más kapocs, nem volt más kommunikáció köztünk, csak a dalolás. 
Telefonálni már rég nem tudtunk.  Beküldtük mp3-ban rögzített dalainkat 
pendrive-on egy kis rádióval. Az ? hangján vagy az enyémen szóló vagy együtt 
énekelt kedves népdalait a kórházi ágyánál lejátszották neki a n?vérek.  



Folyamatosan szólt mellette az ének. Akusztikus köldökzsinór! Így neveztem. Csak ezzel 
tudott kapcsolódni a külvilághoz, a gyökereihez, önmagához és hozzám. Nem is tudjuk 
elképzelni, mit érezhet egy Alzheimeres id?s Covidos beteg az arctalan szkafanderes 
?rlényekkel körülvéve egy zárt Covid-osztályon.  És ? nemcsak hogy hallgatta a dalokat, 
hanem még énekelt is! Amikor mások a leveg?ért küzdöttek. Az éneklés nemcsak 
fizikailag er?sítette a tüdejét, hanem lelkileg is csodát tett, megnyugtatta, vigasztalta, 
meger?sítette a lelkét. Még a vérnyomását is stabilizálta. A lelke úgy meger?södött, 
hogy legy?zte a gyenge test a Covidot.  Csoda!  Zárójelentésébe beleírták: a zeneterápia 
jótékony hatással van rá. Egyik n?vér például ? Isten áldja érte! - énekelt neki, aztán 
vele, mikor félt az injekciótól, és a közös dalolással feszültsége lazult, megnyugodott. 
Hálás vagyok a n?véreknek, orvosoknak a SE Pulmonológiai klinikáján és a Rókus 
kórházban, hogy együttm?köd?ek voltak velünk ebben rengeteg teend?jük ellenére. 

Szilveszterkor két negatív Covid teszt után áthelyezték más osztályra, ahol már meg 
tudtam látogatni. Így el tudtunk köszönni, el tudtam engedni, el tudtam énekelni neki 
kedves zsoltárjait ( A vezess Jézusunkat és az Úr csodásan m?ködik kezdet?t, és az Isten 
él? lelke jöjj-t) a kórházi ágyánál. Micsoda hatalmas lelkier?t adott ez! 
Megtapasztalhattam, hogy a legvégs? helyzetben is segít az ének, s?t csak ez segít. A 
legnehezebb helyzetekben is támasz, a félelemeinket is legy?zi, mert hatalmas er? rejlik 
benne. Ahogy Szent Ágoston mondja: ?Aki énekel, kétszeresen imádkozik?. Sajátélményt 
szerezhettem így az ének erejér?l a legvégs? élet-halál helyzetekben is, amit eddig f?leg 
zeneantropológiai és vallásantropológiai tanulmányaimból és a néphagyományból 
ismertem. Az is nagy áldás, hogy tudom, mi az a magyar népdal, amit altatóként 
énekeltem neki, mikor végs? álomra szenderült. Visszaadhattam valamit abból a sok 
altatóénekb?l, amit t?le kaptam gyermekkoromban.

Te lehetsz az egyik kulcsszemély, aki ezt  a komplex tudást  tovább tudod adni. Mi az 
elképzelésed, illetve mit  üzennél a pedagógusoknak, hogy tudják segíteni az önkifejezést  a 

tanításon belül?

Úgy képzelem a m?vészetet, mint a túlélési stratégiánk eszközét. Ezt a lehet?séget, 
képességet kellene átadni, megmutatni a gyerekeinknek a m?vészeti és a m?vészettel 
való nevelésben. A kulcsszó a kreativitás és a katarzis. A kreativitás fejlesztésére, 
aktivizálására kellene törekednünk, és arra, hogy a zene és általában a m?vészetek 
által varázsolt katartikus, felemel? pillanatokat tudjon átélni, megtapasztalni a 
gyermek.



Ha a gyermek ki tudja fejezni magát a mozgásban, az éneklésben, zenében, a 
képz?m?vészetben, amiben az önsegít? lehet?ségeket is megtalálja, a saját maga 
lényegéhez kerülhet közel. 

A m?vészeti nevelést a m?vészeti kommunikáció és a m?vészetterápia hármas 
egységében látom sikeresnek, eredményesnek, megvalósíthatónak. Mert a 
m?vészeti kommunikáció sajátja az autokommunikáció. Jurij Lotman arra hívja föl a 
figyelmet, hogy a m?vészi szöveg nem úgy m?ködik, mint ahogy az újság hírek vagy 
a közvetlen emberi kommunikáció általában, hogy adatokat, plusz ismereteket, 
plusz információkat adjon hozzá a befogadó meglév? ismereteihez. Hanem 
min?ségileg emeli meg a befogadó egoját, plusz kódot ad hozzá, például úgy, hogy 
önmagára mutat rá, a befogadó személyét a m?vészi szöveg által önmagára 
ébreszti. Ez én vagyok, ez rólam szól, ez az én lelkem húrjait érinti! A m?vészet 
kommunikációs jellege szerint, és ez nemcsak a szövegre, hanem pl. a színházra, 
zenére is jellemz?, hogy feler?síti,  pl, dallammal, színekkel, tónusokkal, 
gesztusokkal mondja el azt, ami bennünk rejlik, tükröt tart, megérint, felráz. És 
máris közel vagyunk ahhoz, amit Arisztotelész katarzisnak nevezett.

Fontos tehát, hogy a zene, a népdal ne egy megtanulandó tananyag és 
stresszfaktor legyen. Azt lenne jó elérni, hogy örömforrás, élmény, az önkifejezés 
segítése legyen a zene, az ének!

Milyen nagy kár, hogy egyáltalán szóba jöhet  a st resszfaktor az ének- és zenetanulással 
összefüggésben. Vannak ezzel kapcsolatban tapasztalataid?

Az éneklésben hatalmas felszabadító er? van. De ha a lélek szabad kiáradását 
gátoljuk, blokkoljuk, hatalmas károkat okozhatunk. Err?l is szól a ?Mindenki? cím? 
Oscar díjas rövidfilmünk. Fontos lenne a lélek kiáradásának megsegítése a 
m?vészetek, zene, ének stb. által.  És máris összekapcsoltuk a m?vészeti nevelést a 
m?vészeti kommunikáció és a m?vészetterápia jótékony hatásaival. 

Ez a tanárok óriási felel?ssége és lehet?sége. Többen megkerestek engem 
feln?ttként amiatt, hogy gyermekkorukban énekórán megszégyenítették, emiatt 
sokáig nem is mertek énekelni. Nem merték megtalálni, és hallatni a saját 
hangjukat. Az ének a lélek kiáradása, nem lehet csak technikai, fizikai, hangképzési, 
intonációs kérdésként kezelni. Nincs az a serleg és f?díj, miért érdemes lenne 
egyetlen gyermek lelkébe gázolva életre szóló görcsöket okozni.



Nem csak a tanárok, de a korcsoport tagjai is tudnak ezen a téren lelket rombolni, vagy 
építeni is. Egy fiatalasszony énekléssel kapcsolatos traumájának feloldásában 
segíthettem, aki tíz évig nem mert énekelni, mert megszégyenítették az osztálytársai 14 
éves korában. Kicikizték, kicsúfolták, mert népdaléneklési versenyt nyert. Ez után tíz évig 
nem jött ki énekhang a torkán. Els? gyermeke hozta el? az érzését, hogy valami hiányzik, 
nem tudott altatót énekelni a kicsinek. Az els? találkozásunkkor el?hívtuk az utolsó 
népdalt, amivel énekversenyt nyert. Majd bejött a Dalolókörös csoportba, és a hanglétra 
gyakorlat után ki kellet mennie. Szabályosan kihányta a görcsöt, a lelki traumától 
szabadult meg, ami szomatikus tüneteket is produkálva tíz évig blokkolta a hangját, 
testét-lelkét egyaránt. Felszabadult. Rendszeresen járt a dalolókörömbe. Azóta már a 
harmadik gyerekének is örömmel dalol, s?t elkezdett a hangjával kreatívan játszani, 
kísérletezni. 

Éppen ezért azt kérném szépen az énektanároktól, segítsék az a gyerekek énekl?jét. Nem 
baj, ha nem tudja a népdal strófaszerkezetét a gyerek, és ha nem szeretjük hallgatni a 
hangját, ne Verdi életéb?l kelljen felelni a hármasért, hanem szabadítsuk fel a gyerekek 
hangját! 

Az lenne jó, hogy a kreativitás és improvizáció lehet?ségeit fedezze fel a gyerek a 
m?vészetoktatásban is. Ne csak másolni kelljen adott zenei elemeket, hanem érjen el oda, 
hogy az önkifejezésben kóstolgassa az alkotás örömét, szabadságát, különböz? jótékony 
módjait, úgy, mint ahogy te is tanítod a gyerekeket a Kokas-módszerrel. 

A m?vészeti nevelést tehát fontos lenne lélektani megalapozottsággal, az öngyógyítás, és 
a kommunikáció oldaláról megközelíteni. Nem az a lényeg, hogy szépen énekel, vagy 
rajzol, a gyermek, hanem az, hogy önmagát tükrözi az alkotásokban. Ez a m?vészetterápia 
megközelítése is.  A saját lelke, saját teste felfedezésének, aktivizálásának az 
önkifejezésben, öngyógyításban rejl? lehet?ségeit kellene gyermekeinknek megmutatni, 
felkínálni. Nagyon megtérülne! Nemzetgazdasági mutatókkal is mérhet? módon.

Mert így lehetne egy egészségesebb néplélek, egy stabilabb Magyarország, és ha a 
fizikumot is megtámogatnánk, a szó valódi, eredeti értelmében vett testneveléssel, ha 
több testileg-lelkileg egészségesebb embert nevelnénk, ha a testi-lelki egészség 
meg?rzéséének  szolgálatába állítanánk a m?vészeti nevelést és a testnevelést is,  akkor  
nemcsak mentálisan, de gazdaságilag is megsegítenénk hazánkat.


	LovÃ¡sz IrÃ©n 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7


