
A MAGYAR NÉPZENE 
LEHETŐSÉGEI A ZENETERÁPIÁS 
GYAKORLATBAN 

„Állandóan énekelek magamnak. Vagy énekelek, 
vagy gondolkozom, de hangosan. De csak az óta, 
mióta egyedül vagyok, hogy nincs, kivel beszél-
jek. Magamnak adom meg a választ… meg a kér-
dést is.” Így fogalmazott Pál Pista bácsi, tereskei 
pásztorember, aki többek között kiváló énekes is 
volt. Számára — és általánosságban a paraszti tár-
sadalom minden szegmense számára — a nép-
dalok egyfajta zenei anyanyelvként szolgáltak. 
A falusi ember már kisgyermekkorában belene-
velődött, a közösség hagyományain keresztül pe-
dig megtanulta ösztönösen használni. A pa raszti 
kultúrában nevelkedő ember reflexszerűen nyúlt 
az olyan zenei elemekhez, melyeken keresztül meg-
 könnyítette a saját élményfeldolgozását, a más em-
berekkel való kapcsolódását, a kollektív meg-
élések kifejezését. 

Sokan érezhettük magukat egyedül, magá-
nyosan, társ nélkül az elmúlt időszakban. Alap-
vető szociális szükségletünk megosztani mások-
 kal a minket érő élményeket, a bennünk születő 
érzéseket. A dal, az éneklés egyfajta önkifejezé-
si eszköz, érzelemink oldószere, kapcsolódási le-
hetőség szűkebb és tágabb közösségeink tagjai-
val. Persze ha ilyen egyszerű lenne, mindenki az 
énekléshez, a legkedvesebb dalaihoz nyúlna se-
gítségképp. A következőkben — természetesen a 
teljesség igénye nélkül — szeretném felhívni az 
olvasó figyelmét arra, hogy a népdalok nem csu-
pán a régi korok embereinek szóltak, aktualitá-
suk, örökérvényű és kollektív tartalmuk miatt 
kapcsolódhatnak hozzánk ma is. Egy társadal-
milag és kulturálisan egyaránt változó világban 
mindannyiunk számára érthető és érzékelhető 
üzeneteket hordoznak. 

Az anyanyelv kapcsán hajlamosak vagyunk 
csupán a verbalitásra asszociálni, pedig fontos, az 
egész személyiség fejlődése szempontjából meg-
határozó szerepet tölthet be egy gyermek életében 
a zenei anyanyelv jelenléte. Anyanyelvnek azt a 
nyelvet hívjuk, melyen megfogalmazzuk a gon-
dolatainkat. Zenei szempontból is alkalmazható 
ez az analógia. Hadd idézzem Sárosi Bálintot, aki 
saját gondolatait Kodály Zoltán soraival kiegé-
szítve tökéletesen körülírja a zenei anyanyelv fo-
galmát: „Azt mondjuk: gyerekdal, és szabályszerű 
dalolásra gondolunk, holott éppen a gyerme kek-
nél kezdetben nem annyira a dal, mint inkább 
a szavakkal és hangokkal való játék a jellemző.” 
A Magyar Népzene Tára mintegy 1200 gyermek-

játékdalt tartalmazó első kötetének Kodály által 
írt előszavában egyebek között ezt olvashatjuk: 
„Amint a gyermek fejlődésében megismétli az em-
beriség fejlődését, úgy zenei formái is mintegy ele-
ven zenetörténet. Sőt bepillantunk általuk a ze-
netörténet előtti korba. A legkisebb, pár hangnyi 
motívum ismételgetésén kezdve előttünk áll a 
zene minden fejlődési fokozata az európai nép-
dal átlagos terjedelméig.” 

Az alapvetően nonverbális — szavak nélküli 
— zenei eszközök sokszor inkább a nem tudati, 
vagyis tudattalan működés felé irányulnak, ab-
ból fakadnak. Tehát maga a „gondolat”, alkotás 
ugyan megkérdőjelezhető jelenség, hiszen a zene 
az „átlagos fogyasztó” szempontjából leginkább 
az érzelmek, mintsem a gondolatok mozgósítá-
sának lehetősége. Sokkal inkább élményeinket, 
emlékeinket elevenítjük fel egy bizonyos zene hal-
latán, aktuális lelki megéléseinket, konfliktusa-
inkat formáljuk hangokká egy improvizáció so-
rán tudatosan, de még inkább tudattalanul. 

És ez így is van rendjén. Nem kell zeneértőnek 
lennünk ahhoz, hogy a zenét hallgassuk, hasz-
náljuk, műveljük, hogy hasson ránk, hogy meg-
érintsen minket, hogy hatására gondolatok, ér-
zések törjenek elő bensőnkből. De ahhoz, hogy 
ezekre a lelki tartalmakra ránézzünk, összegez-
zük őket, majd bizonyos keretek között feldol-
gozzuk, már nem „csupán” a zenét szükséges 
anyanyelvi szinten „beszélni”, hanem egyfajta 
pszichodinamikus szemlélettel és tudással kell 
rendelkezni. Innentől kezdjük a folyamatot, me-
lyet szakképzett szakember tart mederben, ze-
neterápiának nevezni. A meder egy légüres tér, 
egy üres papír, a csend maga, melyet megtölt a 
hang, kontúrozva a hangadó valóját. A terápiás 
térben a hang eszköz, nem esztétikai céllal jön lét-
re. Azért fontos ezt leszögeznünk, mert eddigi ta-
pasztalataim alapján sokaknak okoz-okozott már 
nehézséget saját hangjuk használata, akár élő-
beszédben, akár éneklés során. Sokszor a saját 
hangunkat illetően is hatalmas elvárásokkal vi-
seltetünk magunk iránt, és ezt az idő, a kihasz-
nálatlanság és a rosszul időzített vagy kifejezet-
ten ártó, mérgező megjegyzések („neked nincs 
hangod!” vagy „neked botfüled van!”) még in-
kább felerősítik, hatványozzák. 

A magzati korban lévő gyermek először a ter-
hesség 16. hete körül kezd hangot észlelni, a 22. 
héttől már differenciáltan érzékeli a hangokat, sőt 
bizonyos hormontevékenységek vizsgálatával 
kimutathatóan elkezd érzeteket, korai érzelmeket 
hozzájuk kapcsolni. A koraszülött gyermekek 
kortizolszintje megnő, ha az édesanyjuk énekét 
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hallják. Mit csinál ösztönösen az anya? Énekel, be-
szél, duruzsol, használja a hangját! Kapcsolódik. 
Ez elemi, stílustól, habitustól, évszázadtól, világ-
nézettől független, ösztönös cselekvés. 

„A mama hangja zene a baba számára. A papáé 
szintén, még akkor is, ha ő azt hiszi magáról, hogy 
nem tud énekelni, mert nincs jó hangja. Nem ő, ha-
nem a gyermek dönti el spontán és tudattalanul, 
hogy apának a hangja szép, és megnyugtatja őt. Ez 
esetben nem a tisztán énekelt dallam, hanem a sze-
rető hang a fontos” — mondja Tardy József és Har-
mat László A gyógyító zene című könyvében. 

A közös zenei élmények felelevenítése vagy új 
impulzusok beengedése mélyebb, szorosabb kö-
tődést eredményezhet. Pszichés fejlődésünk leg-
meghatározóbb időszaka 0–3 éves kor között zaj-
lik, melynek zsinórmértéke a kora gyermekkori 
anya–gyermek kapcsolat. Ennek fontossága nem 
csupán az egyéni személyiségfejlődés szem-
pontjából, hanem társadalmi-szociális szinten is 
meghatározó. Ennek a periódusnak a legkézen-
fekvőbb zenei és mozgásos anyagát a magyar népi 
gyermekjátékok ölbéli játékok műfajába tartozó 
darabjai alkotják. Nevükből is láthatóan az ölbéli 
gyermekek korosztályát célozzák, szoros testi kon-
taktushoz kötve az édesanyával. Ezek azok az 
alapvető zenei elemek, amelyeket Kodály és Sá-
rosi zenei anyanyelvként fémjeleznek; ezekből nö-
vekednek, cizellálódnak a későbbi korosztályok 
dalai, bővül az egyén zenei eszköztára. 

A paraszti kultúra rendkívül gazdag egyéni és 
közösségi zenés-énekes lehetőségek terén. A kö-
zösségi — és természetesen egyéni — szokások-
hoz, rítusokhoz, ünnepekhez, emberélet-fordu-
lókhoz mind-mind kapcsolódtak alkalomhoz 
kötött vagy attól független lírai dalok, melyek te-
matikusan, vagy hangulatilag, esetleg funkció-
jukat tekintve kapcsolódtak a fentebb említett éne-
kes alkalmakhoz. A népdalok tehát elegendő 
repertoárt biztosítottak a falu embere számára bár-
mely élethelyzetének zenében való megjeleníté-
séhez, feldolgozásához, kicsatornázásához. 

Gyakoriak voltak a közösségi éneklés gya-
korlatai is — gondoljunk itt az egész falusi tár-
sadalomra vagy bizonyos szegmenseire érvényes 
közösségi alkalmakra. Azon túl, hogy a tanulás, 
repertoárbővítés egyik lehetséges platformja-
ként működtek, remek gyakorlási, vagy éppen 
megnyilvánulási teret biztosítottak az éneklők 
számára. Az együtt éneklő emberek nem csupán 
közösségi élmény részesei lesznek, hanem akar -
va- aka ratlanul figyelni kezdenek társaikra, al-
kalmazkodnak egymáshoz. Az éneklők összeol-
vadnak, eggyé válnak a zenében. Úgy is lehetne 
mondani, hogy a közös éneklés az összetartozás 
élményét erősíti, valódi minőségében engedi lét-
rejönni azt. 

A dal, a zene sajátos tudatállapotot képes gene-
rálni a hallgatóban, vagy játszóban, így könnyeb-
ben felszínre tudnak kerülni tudatalatti tartalmak, 
érzések, érzetek, érzelmek. De ne felejtsük, ezek a 
tudatba érkező tartalmak mélységükben csak te-
rapeuta segítségével válnak feldolgozhatóvá. Éne-
kelni tehát annyi, mint átadni, megosztani, hatni. 
Nyitni, megismerni, kapcsolódni, tisztelni a mási-
kat, kortól, nemtől, hovatartozástól függetlenül. És 
persze mindenezek mellett megtisz telni önma-
gunkat azzal, hogy alaposan megismer kedünk, 
kapcsolatba lépünk a saját működésünkkel. A ze -
nén keresztül. És most, a sok elméleti és történeti 
kitekintés után nézzük, hogyan is működik ez a 
valós zeneterápiás gyakorlatban. 

Egy kliensem azzal a céllal fordult hozzám, 
hogy szeretne kicsit önérvényesítőbb jelleggel, asz-
szertívabban jelen lenni a társas helyzeteiben, 
megnyilvánulásaiban. Saját elmondása szerint ne-
hezen áll ki magáért, még nehezebben áll ki sa-
ját véleménye mellett, sokszor érzi magát el-
nyomottnak, alulértékeltnek a munkahelyén. 
Kliensem kifejezetten énekelni szeretett volna, és 
mivel már rendelkezett az énektanulás terén 
pozitív tapasztalattal, jó lehetőségként kínálko-
zott számára az énekhang fókuszú önismereti 
munka megkezdése. Már az első alkalom során 
sok olyan hangképzésbeli jelenség adódott, mely-
nek kapcsán el tudtuk kezdeni az énekhang 
használatán alapuló terápiás folyamatot. Melyek 
voltak ezek? A legszembetűnőbb talán a nehéz-
kes, mégis erőtlen, bátortalan, és ezáltal bizony-
talan hangindítás, amelynek során gyakran re-
kedtség is jelentkezett. Az énekhang indítása már 
önmagában plasztikus jelenség. Különféle típu-
sokat lehet megfigyelni, van, aki például „ajtós-
tul ront a házba”, vagyis túl erősen, elárasztóan, 
elnyomó jelleggel kezdi az éneklést. Olyan is akad, 
aki elő-dünnyögi magának a kezdőhangot, annak 
reményében, hogy pontosabban tudja megcé-
lozni a kívánt hangmagasságot, ezáltal próbálja 
megerősíteni annak bizonyosságát. Van, aki alul-
ról közelítve éri el, van, aki felülről csúszik rá a kez-
dőhangra, és sorolhatnám tovább a kezdő-min-
tázatok végtelen tárházát. Tehát láthatjuk, hogy 
ugyanazt a jelenséget egészen széles spektrumon 
keresztül tudjuk vizsgálni, a dinamikák, az idő-
tartam, a hangmagasság és egyéb zenei tényezők 
mentén. Ám a felsoroltak mögött — egy terápi-
ás folyamatban ezt soha nem szabad elfelejtenünk 
— mindig egy ember, egy entitás lakozik, egyé-
ni viselkedésmintázatokkal, megoldási struktú-
rákkal reagálva a gyakorlatra és ösztönösen le-
képezve a bevésődött mintázatokat. Persze ha az 
énekhangot közelebbről vizsgáljuk, nem tekint-
hetünk el az aktuális fizikai és lelki állapotról, mint 
erősen befolyásoló tényezőről. Mert nem élette-
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len rezonáns testről beszélünk, mint bármely 
hangszer esetén, amit elég újrahúrozni, vagy be-
hangolni a kívánt hangminőség elérése érdeké-
ben, hanem élő, reagáló, a világra és önmagára 
egyaránt rezonáló alapanyaggal van dolgunk. 

Visszatérve kliensemre és az ő egyéni hang-
indítási mintázatára, ez volt az első, és egyben leg-
meghatározóbb lépése önmagáért — természe-
tesen csak a terápiás folyamatunkat vizsgálva. 
A hangindítás újraprogramozásának segítségével 
eljutottunk addig, hogy egyenesen, magabiztosan, 
stabilan, megtartottan indítsa el a hangját, mely 
vízesésszerűen sodorta elő belőle a dalt:  

 
Ha folyóvíz volnék, 
Bánatot nem tudnék, 
Hegyek-völgyek között, 
Zengedezve járnék. 
 
Hegyek-völgyek között, 
Zengedezve járnék, 
Kövicses víz martján, 
Violát nevelnék. 
 
Ezt a dalt egyébként egy másik terápiás fo-

lyamatomban is alkalmaztam, amikor egy szo-
rongás következtében krónikus fejfájással élő 
gyermek énerősítő fókuszú ívében voltunk. Tel-
jesen más jelleget ölve, itt a szorongás-kioldás jel-
legű helyzetekben volt segítségünkre a dallam tö-
rékenysége, finom díszítései, leomló puhaságából, 
imitációs jellegéből fakadóan. Az előző esetben is 
fontos a dallam és a szöveg együttesének énerő-
sítő, ön-újrakeretező jellege. 

Láthatjuk tehát, hogy az éneklés elindíthat 
bennünk olyan folyamatokat, amelyek — még akár 
az online térben is — erősen visszahatnak az ének-
lő emberre, emberekre. Tulajdonképpen énekelni 
nem más, mint egy belső struktúrát teremteni, ez-
által elrendezni, fókuszálni, kioldani, megtartani. 

„Az ének a lélek szerelme. Abba van a boldog -
ság, az énekbe. Kifújja a lelkit, megkönnyebbül. Elé-
nekeltem ezt az éneket, mehetek… kaszálok. Ka-
szálok egy darabig, leülek, pihenek. Eszembe jut, 
énekelek egy másikat, egy vígabbat. Megköny-
nyebbülek, tovább mejek. (…) Hiába mind! Ter-
vezek, a jó Isten dönt! (…) Az énekszó a testnek a 
könnyebsége!” 

A fenti sorokban Csete Árpád magyarszováti 
furulyás közli gondolatait, saját élményét az 
éneklésről. A vele készített archív felvételeken 
sokszor leteszi a hangszert, és bizonyos vers-
szakokat énekelve hallhatunk tőle. Ösztönösen 
bugyog belőle a dal, természetes eszközeként 
ke zeli a zenét, tartalommal, élményekkel, érzé-
sekkel tölti meg. Azt mondhatnánk, beleteszi 
búját-baját, örömét. 

Sokszor gondolkozom rajta, vajon a mai kor 
emberének hová lett ez a fajta igénye, képessége. 
Egy olyan világban, ahol nem adódott lehetőség 
ennyi, széles spektrumú önismereti formához 
(melyekhez mi könnyedén hozzájuthatunk), sok-
kal inkább kellett az embernek a saját erőforrá-
saiból, egyéni eszköztárát kreatívan használva 
megélni, feldolgozni, lereagálni a hétköznapok 
eseményeit. Sok-sok népdal ennek a belső mun-
kának a lenyomata, lehetséges mementója. És fon-
tos szempont itt a jeladás, a tartalom megosztá-
sának, megoszthatóságának lehetősége. 

Egy népdalokat is alkalmazó terápiás folyamat 
során alapvető emberi problémák, konfliktusok, 
akár traumák kerülhetnek megvilágításba, mint 
például a fájdalom, a magány, a gyász, a szo-
rongás, a hiány. Ezek az egyetemes motívumok 
jelen vannak napjainkban, s megoldásképp szá-
mos terápiás forma, megoldási struktúra kínál-
kozik, mégis az önsegítő mechanizmusok hasz-
nálata — főként önálló eszközök hiányában — 
kevésbé dominál lehetőségeink között. Ugyanezek 
az élethelyzetek jelen voltak paraszti kultúránk-
ban is, azzal a különbséggel, hogy az emberek ön-
kifejezési eszköztárában olyan egyetemes, kol-
lektív tartalommal bíró tételek szerepeltek, mint 
a dal, a mozgás, a tárgyi alkotás különféle mó-
dusai. Mondhatjuk azt is, hogy a parasztember 
azon kívül, hogy a különféle kulturális elemeket 
tökéletesen, funkciójuk szerint használta, ösztö-
nösen, elemi, anyanyelvi szinten reagált saját bel-
ső folyamataira, az őt érő impulzusokra, egyéni 
és társadalmi jelenségekre, a fentebb említett te-
vékenységek segítségével. 

De nézzünk egy konkrétabb, megfoghatóbb 
esetet, amikor nem egy általánosan, széleskörű-
en ismert probléma áll a középpontban, hanem 
egy speciális élethelyzet vagy eseménysorozat. 

Egy másik kliensem eléggé összetett családi pa-
tológiával érkezett hozzám, és már több terápi-
án érintett, részben feltárt vagy lezárt események 
kerültek terítékre. Lássuk, hogy a gyermekkorá-
ban többszörösen, többféleképpen abuzált fiatal 
nő hogyan tud újrakeretezni megrendítően nehéz 
élethelyzeteket egy moldvai csángó balladán 
keresztül. 

A magyar népballadák egytől egyig a közös-
ség számára tanulságos — a néhány vígballada 
típustól eltekintve — főként tragikusan végződő 
történeteket fogalmaznak meg lírai formában. Ez-
úttal választásunk az Anyám édesanyám, csobán-
legény voltam… kezdetű ballada 1963-ban Ger-
lénben, Demeter Antalné Jánó Anna által énekelt 
változatára esett. Ezeket az adatokat csupán az ér-
dekesség kedvéért osztom most meg, de valójá-
ban megdöbbentő, hogy egy hatvan évvel ezelőtt 
elénekelt dal milyen erős hatásfokkal tud mű-

467



ködni egy mai „modern” helyzetben. A ballada 
főhőse egy csobánlegény (esetünkben leány); a szó 
a juhász helyi tájnyelvi megnevezése. Alapvető-
en különleges személy, a természethez szorosan 
kapcsolódó, annak törvényeit, szabályait jól is-
merő, mély tudású, ám valamelyest — pozíció-
jából fakadóan — az akkori társadalom periféri-
áján elhelyezkedő ember. Főhősünk megsérült, sőt 
jelenleg is hatalmában tartja a „sárig hasú kígyó”; 
menekülni, megszabadulni tőle csak külső se-
gítséggel bír, így hát felkeresi legközelebbi hoz-
zátartozóit, akik egytől-egyig megtagadják a se-
gítségnyújtást. A történet vége többféleképpen 
zárulhat, lehet pozitív kimenetelű, miszerint a dal-
béli mátka feláldozza magát, de akad olyan vál-
tozat is, ahol nem nyer feloldozást a főhős. Kli-
ensemnek is többféle lehetőséget kínáltam fel, 
illetve arra kértem, fűzze össze a ballada szöve-
geit úgy, hogy azzal azonosulni tudjon. A gyer-
mekként többszörösen — főként szülői részéről 
— abuzált és cserbenhagyott kliensem a követ-
kező szövegvariáció mellett döntött: 

 
Anyám, édesanyám, csobán leány voltam,  
Lefeküdtem vala, a patak martjára.  
 
Sárig hasú kigyó bébútt a kebelembe,  
s aki azt kiveszi, félkarját megeszi  
Talán édesanyám, talán kend kiveszi.  
 
Mintsább ellegyek én, a félkarom nélkül,  
Inkább elleszek én, s a leányom nélkül.  
 
Menj elé, te lányom, menj el te apádhoz,  
Menj el te apádhoz, talán ő kiveszi.  
 
Mintsábbot ellegyek, s a félkarom nélkül,  
Inkábbot elleszek, s a leányom nélkül.  
 
Menj elé, te fiam, menj el te mátkádhoz,  
Menj el te mátkádhoz, talán ő kiveszi.  
 
Mátkám, édes mátkám, csobán leány voltam,  
Lefeküdtem vala, s a patak martjára.  
 

Sárig hasú kígyó bébútt kebelembe,  
s aki azt kiveszi, félkarját megeszi,  
Talán édes mátkám, talán kend kiveszi.  
 
Mintsább elllegyek én, babám nálad nélkül,  
Inkább elleszek én a félkarom nélkül.  
 
Hát mikor bényúlt, keresve keresni,  
Hát ott nincsen kígyó, mind sárig arany,  
 
Megöleli a lányt, s a vállára borul:  
Mátkám, édes mátkám, engem csak te sajnálsz.  
 
Nincsen édesapám, sem egy igaz anyám,  
Sem egy igaz anyám, ki engem sajnáljon,  
Sem egy igaz anyám, ki, csak egy igaz mátkám. 
 
Ennél a pontnál fontos érintőlegesen kitérnünk 

a népdalok szövegeire, mert mint már említettem, 
a zeneterápia alapvetően nonverbális jellegű. 
Hatásmechanizmusában is eltér egy teljes mér-
tékben nonverbális terápia és egy verbális ele-
meket is tartalmazó folyamat. Ám az előző eset-
ből is kirajzolódik, hogy a zenei elemek által 
hordozott tartalmak, a főként szimbolikusan 
megfogalmazott népi szövegek verbalitásának di-
menziójába érkezve milyen finoman rezonál-
nak egy-egy valós megélésre. 

Mindezek után feltehetjük magunknak a kérdést: 
lehet-e zenei anyanyelvünk a magyar népzene? 

Természetesen ezt mindenkinek magának kell 
megválaszolnia. De a saját önkifejezésünkre, él-
ménymegosztásunkra, személyiségfejlesztésünkre 
alkalmas eszközök lehetőségének tárházát min-
denképpen érdemes figyelembe venni, közel en-
gedni magunkhoz. Persze ahány ember, annyiféle 
huzalozottság, annyiféle működés és ízlés. Viszont 
a zene az ember életének egyik legalapvetőbb szo-
ciális kötőszöveteként volt jelen minden korban, 
minden kultúrában, minden élethelyzetben, így 
hát szabadon, kedvünkre válogathatunk a lehe-
tőségek szinte végtelen tárházában. 

PAÁR JULIANNA
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