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A SZÉPSÉG A RÉSZLETEKBEN VISSZACSILLANÓ ISTENI EGÉSZ. (DUNKEL) 
A JÁTÉK SZABAD CSELEKMÉNY, MELY ÖRÖMET OKOZ. BÁRMIKOR  MEGISMÉTELHETŐ.    (HUIZINGA) 

CSAK AZ BOLDOG, KI JÁSZHAT   (JÓZSEF ATTILA) 
AZ ÉLET ÉRTELME: AZ AUTENTIKUS EMBER MEGTALÁLÁSA. DE NEM VALAHOL KÜNN, HANEM MAGUNKBAN, 

LEGBELÜL. (DUNKEL) 
 

 
THE BEAUTINES JUST A REFLEXION ON THE FRAGMENTS’ SUPERFACE OF WHOLNESS 
THE GAME, AND THE PLAY  IS A ’FREE DOING-PROCESS’, AND WE ARE HAPPY DURING THE PLAY. 
AND…  IT IS REPEATEBLE AT ANYTIME. 
ONLY HAPPY MAN IS: WHO COULD LAUGH AND PLAY AND SING. 
THE MAINING OF THE LIFE IS: TO FOUND AND RECOVER THE AUTENTHIC HUMAN BEING (WHO IS 
NOT DEPEND ON THE OUTSIDE WORLD). AND NO SEARCH IT  IN THE EXTERNAL WORLD, LET’S 
LOOKING FOR IT DEEPLY -INSIDE OF YOUR SOUL… YOU WILL FOUND A  TREASURE, AN 
INDESCTRUBLE JEWEL.. 
 



 2

BEHANGOLÓ 
 
A lelki betegségek neurofiziológiai és lélektani aspektusán túl, ott van az élet. Ember nem 
létezik egyedül. Mivel egymás rovására élünk, nem csoda, ha pl. a politikusok, vagy 
ellenérdekelt körök „kiharapnak” valamit az egzisztenciánkból. Ami önmagában is fájó: 
existentia= ek-zisztál = kilép, kijön, létrejön, van, valahonnan, ide kilépve-kiszakadva jön 
létre, tehát: nem egyszerüen csak van. Tehát az ős-mindenegyből léptünk ki az existentia –
ba, azaz, az emberi egzisztencia, már a születéstől fogva az ős-minden-egyből, a 
terrmészetből/kozmoszból/istenből való kilépés. A semmiből=mindenből=együttlétből 
kiléptem a saját, immáron egyéni/különvált egzisztenciámba. Tehát létem már nem egész-lét, 
egészben-való-lét, egész-ség, ezért, eleve fájdalmas. Lenni (embernek, ego –nak) szenvedés 
(is). Pedig, e földön mindennek értelme van. Még a fájdalomnak is. Ha felismerjük, ha nem. 
Ugyanakkor egymás fájdalmait oldva tesszük a jót, az erkölcsi jót; az aretét. Ám az areté az 
önismeret eszköze is, az etikai, esztétikai felismerések végül egy nemesebb embert, és 
nemesebb emberi létet hozhatnának létre… Szenvedünk… hogy tanuljunk … de a 
felismerések oldják a szenvedést. Tehát nincs itt beteg sem orvos, „helyzet” van. S vannak 
akik segíteni szeretnének, szikével, tanáccsal, gondolattal, vagy épp, mint szent Cecilia, a 
hárfa húrjaival. Bach álmatlanság ellen sem nem brómot, sem nem benzodiazepamot nem írt 
fel, de írt valami mást: a Goldberg vaariációkat. Szerény munkám a lélekgyógyászat nem 
gyógyszeres birodalmába vezet, afféle… hogy is mondjam? Interdiszciplináris szimfónia…  
Vade! Vade mecum, jöjj velem olvasóm, kalandozz, és gyarapodj! 
 

KATTOGÓ  METRONÓM 
 

A zeneiskolák nem éppen kedvelt instrumetuma: állandó kattogása segítségével kell 
egyenletesen, olykor kínosan és gépiesen egyenletesen játszani –ami szinte élettani 
lehetetlenség. Pedagógiai segédeszköz, mely a szabály, mégpedig a ritmus (mérték, arány, 
eljárási rend) adta szabályok megértésében és követésében segít: µέτρoν= mérték, νόµος= 
törvény. Persze, a metronóm adta merevség nem cél, a mérték, az ütem, a helyesen 
kivitelezett ritmus (és a zenei mondatok tagolása) megvalósítása a cél. De szakadjunk el a 
metronómtól, hasonló, de szellemi értelemben vett kulcsfogalom a kánon, (κανών) a mérték, a 
szabály (a kontakionból lett himnuszforma, a bizánci hümnológiában), a törvény, 
(zsinórmérték, húrmérték [proporciók= hangközök mérése],) ami az életünkben segít 
eligazodni. […] A kánon a levezetés, az implikáció („belebonyolódás”, belekeveredés), 
elágazás, az egyre gazdagabbá válás, s mint ilyen: az egy-ből való felépítés elve. Teológiai 
(teremtés, kiáradás az Egy-ből) biológiai (gén-testterv-szellemi kiteljesedés) és 
kvantumfizikai elv (szingularitások és a világegyetem önhasonlósága) is egyben. És akkor 
már régen elhagytuk a „violinkulcs birodalmát”. 

 
MÉRTÉK –KERESŐ 

 
A művészetterápiák alapja filozófiai alap. Lényegük, hogy az alakítatlanból, a semmiből, a 
széthullóból teremtsen ALAKot, MÉRTÉK szerint RENDezzen, valósítsa meg a HARMÓNIÁt. 
Működni= részeknek együttműködni, lenni= együttleni —innen a harmónia, az 
összeillesztés  filozófiai, metafizikai és pszichológiai oka. Az ember a nem illeszkedőből 
(ádiké) illesztettett (diké, δική) csinál, ha, és amennyiben az illető kereső ember. A kicsi, 
elszakadt ego-t (én-t) a nagy kozmoszhoz illesztve kapunk harmóniát. Mert a leszakadás, az 
ember Istentől való elszakadása= illesztettlensége volt az Ember első tragédia (divina 
tragoedia).  
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Az ember antropológiai specifikája az, hogy kereső lény. Hogy világát a mérték keresésével 
és mértékadással teremti meg –mivelhogy a paradicsomot (mértékel bíró helyet) elhagyta. 
Eredetünk Isteni, akitől származunk, mert az ember nem állat – történetileg, antropológiailag 
nem a természetből eredeztetjük magunkat (a Darvinizmus divateszméje ellenére sem). Az 
ember nem biológia. Még csak szociológia sem, az ember egy rendívül komplex hierarchia, 
de legfőképp: szellemi létező. Nos, ekképp lesz majd a zene, de minden művészet is (vallásba 
oltva), az ember antropológiai specifikájává. Új élettér alapításakor, a leendő táborhely, 
város elhódításakor, tér-nyeréskor és annak jóváhagyásakor (közösség) ősi imák és énekek 
szólnak. A régi identitást újrateremtő ceremóniákkal avatódnak fel, szentelődnek fel és 
lesznek lakhatóvá az ember számára az új terek.  

Az első ének ( ̉αoιδή) egyben szakrális ének, óda (˛ώδή): megemelt hang, recitálás 
(ekfonézis, kantilláció). A zene „alternatív illatáldozat”! Mert; a művészet az egyik út 
Istenhez. Bárminő művészet, vallással párosulva (a barokk kor végéig) igen széles és jól 
járható út istenhez. Tudniillik művészet valaha áldozat volt. Első helye a totemoszlop, a 
település szent sátra, a tábor középpontja, a világ tengelye, az axis mundi (a világ tengelye), 
később a templom. Még napjaink koncerttermei is gazdagon díszítettek, különös terek, a 
köznapi tértől elválasztva, elvben az emelkedettség, az ünnep terei. –Miért? Mert az ember, 
mint kulúrlény, építő. Fél, s biztonságot keres. Fél, mert kiűzette magát a paradicsomból. 
Nincs kijelölt helye a természetben. Lakhelyet-élelmet maga-magának teremt (a legtöbb 
madárdal territoriális hangjelzés). Kiírtja az erdőt, de gondozza (colere) gyümölcsfáit, 
növeszti gabonáit, műveli kertjeit (agricultura) kerítéseket és falakat emel (aedificare), 
szavakat emel (cultura vocis), ideológiát épít (költőiség, poiészisz, fanthasia), megoldásokat 
(metafizika, filozófia, ideológia) keres, mérték után kutat (mensura, költés). Egyénít, sajáttá 
tesz: lakhelyet teremt, maga-magának. Privilegizál. […] Az ember e földön helyet, és 
mértéket keres magának. Amikor a művészet és a vallás (belsőségesség, intus és 
transzcendentális dimenzió) megszűnik, nos, akkor az emberiség meghal. (Vagy ami ugyanaz, 
csupasz majommá válik.) Mert költőien (alkotó módon) él az ember (Hörderlin), a költő, a 
zenész, a festő, a vallásos ember mind: keres (nem adatott örökölt, kész mérték, mint az 
állatoknak). Ha, és amikor ez a mértékkeresés megszűnik, akkor az emberek körvonalak 
lesznek, biorobotok, de többé már nem emberek. 

„Quaerendo et invenietis” –keressetek és találni fogtok, mondá Jézus. –Mert hogyan is 
találhatna az, aki nem is keres? 

Életünk ugyanaz az, mint a történeti emberé, s mint a lelki bajokkal kűzdőké: tér-nyerés. 
Kiírtani, megtisztítani,nekünk lakható tisztást és berendezett területet csinálni. Nyílt, átlátható, 
szabad, nem sűrű és fenyegető teleplülést készíteni. Gondolatokban is, viszonyokban, 
kapcsolatokban, érzelmekben, tevékenységben. A tér-nyerés nem más, mint a helyek 
szabaddá tétele (Heideger). És ennek számos terápiás vonatkozása is van! A kliensünk is a 
saját helyét keresi az érzések, a dolgok, az emberi kapcsolatok és az önmegvalósítás 
világában. Tehát a tér nem fizikai hely!  A mérték nem körző és vonalzó. A zene is, 
ilyesformán re–ligio, vallás (religio= vissza-kötés) a belső, nem evilági dimenziókhoz. (!) Jól 
jegyezd meg (nota bene): A kezdetek zenéje [még] nem zene, csak a religió egyik oldala és 
egyik eszköze. A religio nem egyszerűen vallás, hanem a létünk, érzületeink és gondolataink 
visszakötése (re+ ligare) -a szellemi EREDETünkhöz. […] Maga, mint, KERESŐ ember, mint 
FELMÉRŐ EMBER (költő) alakítja ki azt. Mint a ’föld lakója’ találja ki az ’ég mértékeit’. 

A művészetterápia lényege, hogy az alakítatlanból, a semmiből, a széthullóból teremtsen 
ALAKot, MÉRTÉK szerint RENDezzen, valósítsa meg a HARMÓNIÁt. 
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PAIAN – A GYÓGYÍTÓ 

Így, önmagában a paian (παιών) melléknév Apollón, a fény és a gyógyítás istenére utal. Az 
Apollónhoz énekelt kultikus dalok ( ̉ιὴ Παιαν kezdetű fohászkodó formuláról) a paian nevet 
kapták. Homéros, Pindarosz és Agamemnón említik őket. A kezdőhangot, a lüketetést 
(tempo) az énektanár, vagy karvezető (φωνασκός, phonascus/praecentor= karvezető) adja. 
Személye az ókori egyiptomból (!) a császárkori rómából ismert [Glareanus, 1547 II cap. 38] 
s olykor udvarmesteri, ceremóniamesteri funkcióval is bírt.  -Miért fontos ez? Mert az ünnep 
az emelkedett beszéd (ekfonézis), a templomi szónoklat, a politikai meggyőzés, a temetés, stb. 
mind-mind a lelki ráhatás eszköztárát magáénak tudja! A zene, az égő fákják, a tömjén és 
más illatszerek, a vibráló hangú gongok mind-mind: a megváltozott tudatállapot elérésének 
kelléktára. […]          

JAJ, MENNYI SZÖVEG, ÉS MÉG CSAK … PREALUDIUM – ELŐHANG 

Ha nem a (sajátos módon szocializált= előítélet) neurológus szemével nézed az EEG és EKG 
görbéket, láthatod: az agy partitúráját, az agy zenéjét. A szív kaotikus impulzusokból (!) 
születő, de jólmegszervezett ritmusait. Mindegyik, egy-egy spontán, különálló és kaotikus (!) 
hangból (jelből, elektromos aktivitásból) szerveződik ritmikus, értelmes egésszé. A zene az 
agyi aktivitási hullámoknál, tehát a biológiai működésnél kezdődik! A legizgalmasabb zenék 
nem is (füllel) hallahatók: a galaxisok, naprendszerek ide-oda mozgásai sűrűséghullámokat 
generálnak, ár-apály erő kozmikus ködök és portengerek sűrűségét változtatják ritmikusan, 
mint amilyen ritmikusan a levegő mozog egyetlen orgonasípban (sűrűsödés és ritkulás 
[nyomáshullám]). Nem csak az a zene, amit hallunk!  Ez a kozmikus zene azonban tényleg 
nem a mi fülünknek való, hangja kb. a zongora kontra c (C1) billentyűje alatti 48-49-50 –ik 
oktávjába esik. A rezgés, mozgás minden létező sajátja (a színek is, a szaglás is; rezgés [a 
szagért felelős molekula alakja= minta], a tömeg is a téridő kontinuum sajátos gyűrődése, 
mely rezeg) s e kozmikus vagy mikrozenék (pl. sejtek kisülése) változása hangolja át a 
létezők húrjait, így pl. a saját kedélyeink, sőt, belső szerveink (működésének) ritmusait is! 
 
[…] Világmindenség bennünk is van, s ez a ’külső’ világrend folytatása. Ezt tudatunkkal 
igen csak befolyásolni tudunk, -akár akaratlanul és tudattalanul. Buddha már szólt a tudat 
erejéről!  A zene: a tudat dinamit -ereje. A lélek (tudat, érzelmek) legmélyebb rétegeit veszi 
célba. (Orpheus –hatás [Dunkel].) Az agy féltekéi a zene hatására jobban összeköttetésbe 
kerülnek (nagyobb corpus callosum [kérges test, ez a féltekék közötti átkapcsoló központ] 
aktivitás), ezt nevezzük GAZDAGABB AGYI INTEGRÁLTSÁGnak. Az agyban a ’zene önmagát 
szünteti meg’: azonnal nem zenei asszociációk (multimodalitás), szinesztéziák, érzetek, majd 
emlékek, hangulatok elevenednek meg általa. A zene erőteljesen hat a lelki életre (emlékek, 
érzelmek, szimbólumok), és ez már a biologikumban adott. Később lesz társadalmi 
tudatforma. A zene, mint (proto-művészet,) bekebelezett természet, a kultúrává vált 
fizaikai zörej-világ (madárdal, az erdő ritmusai és zajai), de már felruházott, humán 
jelentéssel! Ez a szimbólumképzés folyamata, mely törzsi és egyedfejlődési sajátosság. Bion, 
Segal (pszichonalalízis), de kultúrantropológiai szerzők szerint is, a szimbólum a primitív én 
(primitív törzs) és a primitív tárgy (jelenség, esemény) közötti láncszem. Én—szimbólum—
tárgy. […] A zeneterápia pedig egyszersmind szimbólumterápia. A terápia (gondozás, 
szolgálat) alapja pedig a kliens és szimbólumainak (testbeszédének és testi tüneteinek, 
élettörténetének) megértésével, tehát a tüneteknek, panaszoknak, mint jelentéskomplexumok 
feltárásával és megértésével és megértetésével (visszajelzés, betegnevelés, életvezetési 
tanácsok) kezdődik. A „hangulatszobrászat”, a kliens lelki életének előnyös befolyásolása 
csak ezután következhet. S mindezt zenével! Hangulatszobrászat, érzelmi ráhatás, mert a 
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valódi szimbólumok nem intellektuális, hanem indulati jellegűek (Ferenczi, uott). A zavaró 
lelki tartalmak akár állandó hangulatzavart okozhatnak, rontva a beteg szociális adaptációját, 
munkavégző képességét –így a problémás ember könnyen marginalizálódik, ami 
Magyarországon nagyon könnyen végbemegy. A hangulat pedig alapvető létmódunk, bár 
korábban ez nem képezte a tudomány tárgyát, még a pszichológia is bizonytalanul nyúlt 
hozzá. A hangulat igazi alapja filozófiai, mert az a lét közvetlenségével és a lét elevenségével, 
mint összminőséggel áll kapcsolatban: 
 
A világban fel-találom magam, magamra találok, ahogy az egész létbe ’bele vagyok dobva’, 
és ez legelébb esztétikus, testies-hangulati-érzéki élmény, inkább, minthogy teoretikus, 
reflexív, vagy elemző tudás lenne. A hangulat kvázi oda-kapcsolódás az egészben vett 
létezőhöz. A hangulat által vagyunk beleágyazva (Heidegger) az életünkbe és létünkbe. Az 
esztétikai neveléssel még felnőtt korban is, másodlagos szocializáció, így a szabályok, értékek 
és szokások utólagos interiorizációja (belsővé tétele) érhető el. […] 

 
Miért a zeneterápia? 

 
Számos betegség nem, vagy nem teljesen gyógyul a hagyományos (ún. allopátiás1) orvoslás 
hatására. Mindig is voltak kiegészítő (komplementer), vagy egyéb, más utakon járó, a 
hagyományoshoz képest eltérő (alternatív) gyógymódok. Talán a leghelyesebb megnevezés 
az, amit integratív medicinának hívunk, mindent ami: hatásos, a non-invazív, a nem 
megterhelő, és a hagyományos (a betegségünket teljesen nem megoldó) eljárásokat 
kiegészítő, lehetőleg mellékhatás nélküli gyógyeljárást befogad a terápiás repertoárba. 
Ignote nulla cupido –amit nem ismerünk, az iránt még csak nem is vágyhatunk. Nos, ezért 
kell megújítani a medicina terápiás repertoárjába illő új, régi-új terápiás eljárásokat 
(neurálterápia, homeopátia, manuális medicina, fitoterápia).  
 

REZONÁTOROK VAGYUNK 
 
Mindenki egy rezgő húr. Reagaál az ő dolgara. Hogy milyen rezgésekre hangolta a 
környezete, egyben önmaga, nos, azt hívjuk karakternek, személyiségnek. Minden ember (a 
beépült szelektív figyelmi szűrő folytán= karakter) csak annyit-azt éli meg a világból, amire 
rezonálni2 (vissza+ rezegni, hangozni) képes. Nem arra figyelünk, amire akarunk, hanem arra, 
amire figyelni tudunk (és amire figyelni tanítottak bennünket). Így van az, hogy a végtelen 
kozmosz sokak számára csak egy szörnyen banális és jelentőségtelen világ. Elvben minden 
lelki gondozás célja, hogy felismertesse, az élet célja a tapasztalás, és a tapasztalásokon 
keresztüli felismerés. Rezgő húrrá való változásunk= merevségünk, előítéleteink, 
megbetegítő filozófiánk (életfelfogás, elvek, vélekedések, hitrendszerek), kötődéseink, 
fixációink fellazítása! A zeneterápia alapvetően az érzelmek megélésében—elfogadásában 
és— kimutatásában segít. 
 
A zeneterápia célja mind pszichoterápiás, mind alternatív, szomatoterápiás, mind spirituális 
(!) oldalról nem más, mint egy alkotó, megváltozott tudatállapot elérése. Nem más, mint az 

                                                 
1 Egy tünetet, rossz működést ellentétes erővel gyógyító eljárás. Pl. hasfájás, simaizom görcs, amire az 
acetilcholin-antagonista atropint, vagy l-hioszciamint, mint ’allopátiás választ’ ad a hagyományos 
orvostudomány. A homeopátiás (homeo, homoiósz= hasonló, közel azonos) magatartás inkább acetlicholin 
hatáshoz hasonló anyagot ad –persze, extrém nagy hígításban. Két gyógymód —két külön filozófia! 
2 Ez más nyelvjátékban: értékrend, attitűd. Mindenki arra figyel, amit kívánatosnak tart, vagy amitől fél. De az 
én kicsi, a világ nagy. Számtalan elpazarolt élet van, mert sokan képtelenek az egység megélésére, nem képesek 
rezgéseiket nagyobb egységre kiterjeszteni. 
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önkifejezés megtanítása (mert ügyebár, ma már semmi fontosat nem tanulunk iskoláinkban). 
Ami a teljes ember, a szellemi létező sajátja. Elsősorban az, csak másodsorban van terápiás 
haszna is, s nem fordítva. Figyelem! Az önkifejezés, a stresszes élmények elmondása, vagy 
leírása már önmagában javítja az immunrendszer megkűzdő képességét. Az expresszió 
(kifejezés) felelős az „espresso hatásért”, egy kávé mellett fecsegni-csapongni 
(gondolatáramok, ventiláció, figyelnek rám, van időm, nyugi van, etc.) gondtalanul, majd 
mélyebb témákat kibeszélve, sokszor megkönnyebbülés tapasztalható. Ma már kutatott., és 
tudott tény, az emóciók kifejezése befolyásolja az immunviselkedésünket is! Pl. külső 
ágensek (betolakodók), baktériumokkal, vírusokkal szembeni reakcióink sikerét 
(antigénspecifikus sejtes immunválasz3). A dráma és játékterápiának ez hatása is, módzsertani 
alapja is. Az önkifejezésben (pl. Moreno drámajáték, dramatizálás egy iskolai órán, 
játékterápia, stb.) új megvilágításban láthatunk korábbi dolgokat. Feszültségcsökkentő, és 
önismeretet fejlesztő hatású. Az önkifejezés és a játék hasonló hatásai, a: feloldódás, ami 
igen fontos mentálhigiénés hatású. Az önkifejezés a pszichológai önfeltárás (személyes, 
intim belső élmények közlése) része. Magasabb szintű önkifejezésben a kliens őszinte, nincs 
védekező mechanizmus, a kliens maga is új lelki élményeket találhat magában, vagy ismert, 
régi, szervült lelki anyagra adhat új választ. Jézus vajon miért mosta meg a tanítványok lábát? 
Nem a szeretet, az alázat a válasz. Ezek csak részigazságok. Hisz’ ha egy potenciális főpap, 
Jeruzsálem potenicális királya, egy nagy vallási vezető, Isten fia, közemberek lábát mossa, 
nos, ez kognitív disszonanciát idéz elő; eleddig vezetőink, tekintélyszemélyeinknek mi 
szolgáltunk, nem ő nékünk. Az eredmény is, a szándék ugyan az; megdöbbentés által (nem 
nem a puszta döbbenet indukciója) való kizökkenés. A kizökkenés általi új felismerések 
lehetőségének megteremtése! 

Merthogy: a változás = a terápia és a vallás értelmével 
AZ AGY SZŰRŐFUNKCIÓINAK GYENGÜLÉSE 

 ÚJ ÚT 
DROG  HATÁSA 

ÚJ   MEGVILÁGÍTÁSBA HELYEZETT DOLGOK 
ÉRZÉSEK HELYETT GONDOLATOK 
GONDOLATOK HELYETT ÉRZÉSEK 

ÚJ PARADIGMA 
MEGVÁLTOZOTT TUDATÁLLAPOT                                                                                                                                                 A PROBLÉMA 
ÁTALAKÍTÁSA 

ÚJ PROBLÉMA 
ÚJ ÉLMÉNY; JELENTŐSÉG- JELENTÉKTELENSÉG 

SZOLGÁLAT, DECENTRÁLÁS 
KATARZIS (megtisztulás: az érc fontos] elválik a salaktól [lényegtelentől]) 

Haldoklás 
Hipnózis 

SZERETET (távolságcsökkentő gesztus, tett is, nem csak érzelem!) 
 
Persze ismerünk más, megváltozott tudatállapotokat, mint amilyen a kóma, mániás állapot, 
delírium, kábítószerrel indukált tudatállapot-változások. Hány tudatállapot, annyi 
élettapasztalás. Terápiás értelemben ki kell „robbantani” a rögzült tudatállapotban (pl. 
depresszióban, skizofréniás regresszióban) megragadt pácienst. Dinamit! Spirituális 
értelemben pedig el kellene érnünk az ataraxia –t, az anyagi világ dolgaiba nem túlzottan 
belekapcsolódó ’szent közönyt’, a lélek meg nem ingatható nyugalmát. 
 
A világ maga játékos. Az egész univerzum isten kifejeződése (önismétlődés variációkkal 
[játék {rekurzió}], bimbódzás-sarjadás, önmaga-levés, öncél, a logika, érdek és idő hiánya, 
stb.), a játék, a fantázia, a művészet a világban eleve adott. A játék és művészet ezért 

                                                 
3 Ebstein-Barr vírus anitest titer vizsgálata élménybeszámoló írása után. (pl. Roberts, G. H. The many faces of 
Epstein-Barr virus, in: Diagnostic and clinical testing 27, 16-21 



 7

szakrális is, és terápiás hatású is: hiányzó én részek megszülése, tudattalan tartalmak 
megjelenítése, leszakadt én-részek újraintegrálása (re-fúzió, re-integrálás). A játékban 
félelem nélkül (legalábbis traumatizáló félelem nélkül, kontrolláltan, ún. irányított 
regresszióban) tudunk szembenézni a világ és a saját, belső világunk részeivel. Félelem és 
merev, defenzív (védekező), hárító machinációk nélkül! A játék, önkifejezés, kreativitás (= 
művészetek) a lét alapállapota (Winnicott) a játék univerzális természeti jelenség (Hans 
Georg Gadamer, in: Igazság és módszer –játék). 
 
[…] nincs jobb eszköz és gyógyír a magányra, szenvedésre, unalomra, elidegenedettségre, 
mint a játék (elidegenedés ellenes hatású, én-felszabadító, rekreációs vonások), a humor és a 
művészet. „Az öröm az emberi lélek tápláléka. Nélküle egész életünk —haldoklás csupán”. –
Mondja Franz Kafka. A zeneterápia az ’örömködés’ órája minden kórházban (szerotonin, 
dopamin emelkedés, az agresszivitásért felelős tesztoszteron hormon csökkenése és a társas 
magatartást segítő oxytocin hormon növekedése, érzelmek felszabadulása, személyes létmód, 
játék, mozgás). A zeneterápiák jó hatása mindig is ismer volt, és a modern orvostudomány 
ezeket utólag már tudományosan igazolni képes (EEG, pozitív kardiovaszkuláris hatások, 
javuló tanulási tesztek (Mozart-effektus), hangulatnaptár, immunológiai, neuroendokrin 
változások, stb.). […] 
 
Filozofikus, mentálhigiénés óráink vezetnek rá hibás életfilozófiákra, a hibás [pszicho]-
neuro-lingvisztikai önprogramozásra (vélekedéseink, amit szavakba öntünk, s ez visszahat 
ránk; neurolingvisztikai programozás4). Némi konfrontáció/provokatív hangvétel segítségével 
(indukció) ismertet fel régi, ma már célszerűtlen reakciókat. Az, amit csinálok, valamiféle 
egzisztenciális mentálhigiéné. S mint filozofikus indíttatás, nem kötelezi el magát egyetlen 
pszichológiai iskolának sem. Ugyanakkor integrálja a pszichológiai ismereteket, gazdag akar 
lenni. A gyógyítást és gondozást magasan biológiai pszichiátria fölé helyezi. Komplex tudás 
kíván lenni. Vallja, hogy a pszichiátriai változtatás kevés/kétséges, mert nem lineáris 
problémákat próbál lineáris beavatkozásokkal orvosolni. Amit teszek, az egy csipet teológiát, 
filozófiát többet is, játékos elemeket, táncot gazdagon integrál (ami a pszichológia 
meghaladását célozza), és az egzisztenciál-analízis; tehát a logoterápiára (Viktor E. Frank, 
Carl Rogers) hasonlít. Ez nagyjából az ún. humanista pszichológiai irányzatot (Erich Fromm, 
Abraham Maslow, Viktor E. Frank). Nem veszem komolyan a freudi neutrális (semleges) 
terapeuta magatartást, hiszek az oldottság, a szeretet [elfogadás] erejében. A kliens, és a 
terapeuta közötti valódi emberi kapcsolat plusz hatásaiban, - amelyek egyben Ferenczi, 
Bálint, Rogers terápiás elvei is: a terápiás légkör intenzifikálása, élmény s nem analízis 
centrikusság). Igazi impulzusgyár és hangulatszobrász vagyok. Intenzívvé és emberivé 
teszem a terápiák légkörét (szeretet, sok, bátorító, megerősítő beszédaktus, a maszkok 
széttörésére való bíztatás, sok testi érintés, humor, fekete humor, önirónia, stb).  
 
Nota Bene (jól megjegyezd): Ferenczi és Bálint koncepciója szerint a csecsemő nem primér 
nárcisztikus lény (mint ahogy ezt Freud láttatta), hanem elsődlegesen tárgyszerető (’anyára 
programozott’)! Ennek folyománya, hogy a terápia számomra (és az ún. Budapesti Iskola 
szerint is) főleg kapcsolat és élményaspektusú. 
 
A lélekvezetés (pszükhagógia) pedagógiai, lélektani tevékenységet a csoport és a zene sajátos 
hatásaival teszi hatékonyabbá. Gyógyítani szavakkal is, és SZAVAKON TÚLI ÉLMÉNYekkel 

                                                 
4 Hibás, nem reális meggyőződéseink  (pl. „én nem vagyok jó semmire”, „sose fogom megtanulni”, stb.) fizikai 
megbetegedést is képesek előidézni. Önbénítók, önmérgezők. Vö.: Önbeteljesítő jóslat, az ún. Pygamlion 
effektus. 
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(zene, misztika, és az ún. tárgykapcsolat5 nélküli kreatív helyzet), mindenekelőtt szeretettel 
lehet.  
–Szeretettel?? Jézus ezt tette. [„Az én atyám anyai {oiktirmon= anyaöl}” –Lk 6.35-36. Értsd: 
elfogadó, szerető, megbocsátó, ~anyai!] Persze ma, kizárnák a terapeuták [érdek-] köréből, 
hisz’ ő nem követte a ferudi neutralitás, a távolságtartó és érzelemmentes semlegeség 
doktrínáját! Buddha gondolatokkal gyógyított, a zen (csan)-buddhista iskolák pedig 
kizökkentéssel (kóanok, paradox kérdésfelvetés [kóan= eredetileg a lét princípiuma]), ami 
még egy pofont, vagy bizarrnak (tűnő) tettet is jelenthet. A cél: hogy elérje a szatori –t, a 
felébredés, a megpillantás, az ahá –élmény, a dolgok újszerű meglátásának élményét 
(megvilágosodás, belátás). 
 
Ne feledjük, már a II. századi Alexandriában, az agorán= piactéren, az utcákon filozófusok 
és cinikus6 tanítók adtak politikai, életvezetési tanácsokat. Csak ezt még sem 
mentálhigiének, sem életvezetési tanácsadásnak, sem terápiának nem hívták. A zeneterápia 
hármas staccato-jában (rövid, a többi hangok közül kiszakított [= staccare], különálló hangok) 
újraolvasztás történik. A zeneterápián a kliens kiszakad a múltjából (reflexek, irreális vágyak 
és elvárások görcsök, depresszió, trauma, bosszú, önsajnálat, elhúzódó gyász és egyéb 
fixációk), a zavaró lelkiállapotából (a hangulatzavarok megszakítása), új ingereket, 
stimulációt, lelkesedést és új életfilozófiát kaphat, hogy ne ismételje eddigi kényszereit, 
hibáit, szakadjon ki betegségéből, negatív gondolkodási sémáiból hibás evidenciái circulus 
vitiosus-ából. A gyógyulás sokszor egy hirtelen megvilágosodás, azaz annak a belátása, 
hogy hibás elvekhez, nézetekhez és vélt vagy valódi traummákhoz, érzelmekhez és 
életmódhoz ragaszkodunk. Téves azonosulásaink vannak, és rögzült játszmáink. 
 
A megújulás igazi önmagunk, spirituális önvalónk újrafelfedezése. E világ befedi igazi 
lényünk, természetünk. A kreativitás önmagunk keresése (Winnicott). Így a kreativitás a 
spiritualitás és vallásosság fontos eszköze volt a történeti egyházi művészetben. 
Személyiségfejlesztő (terápiás) hatása óriási lehet! A gyermeki omnipotenciából (a született 
kreativitás kárára) egy leszűküléssel és specializálódással jön létre a [felnőtt7] személyiség (= 
idomított lélek). Nos, minden felnőtt újra előkeresheti a „mi lehet még?” „hogyan újítsak?” 
„hol hagytam el önmagam?” aktáját, hogy egyensúlyba kerülhessen –mindezt a művészet és a 
kreativitás segítségével (önmeghatározási válság, korszak lezárás). Kreativitás és forrás, 
forrás és isten/kozmosz fogalmaink mélyen összefüggnek. 
[…] 

A DIÓFA MAGÁNYA 
 
A diófa azért oly impozáns, mert arányos alakja van, magas, erős fa. Impozáns alakját sokszor 
nem is takarja semmi: nincs körülötte más növény. Így jobban szembetűnik királyi termete. 
Ez azért van így, mert a dió olyan méreganyagokat választ ki, amely mérgező hatású más 
növények számára. A dió (Iuglans regia) „idegengyűlölő”, allelopátiás hatású növény. 
Bennem felmerül; nem diófa-szerűen viselkedik-e a tudomány?  
 
Ad 1. a természettudományok ugyanazon metódusokat (hipotézis-kísérlet-bízonyítás-
technológia-magyarázat) erőltetnek a szellemtudományokra is, mint amiket maguk követnek. 

                                                 
5 A pszichológiában a tárgykapcsolat mindig valamilyen személlyel való kapcsolatot jelent! A ’tárgy’ elnevezés 
félreérthető. 
6 Mivel minden és mindennek az ellenkezője mellett is érvelni tudtak, s pénzért tanítottak, kűnosznak 
(=kutyának) nevezték őket. Latin átírásban ejtjük (és nevezzük őket) cinikusoknak. 
7 Felnőttnek lenni= felelősnek lenni saját, és mások létéért. A felelősség aspektusából tekintve a magyar 
politikusok Széchenyi óta ’akarnok gyermekek’ csupán. Nem is szólva a lélektani aspektusokról… 
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Korunk agresszív vallása a tudomány. Csakhogy a természet nem ismeri az egyenest: a Föld 
geodétikus vonalai, a téridő gravitáció alakította deformációi (pl. kavntumhab, fázis tér, 
szingularitások, féreglyukak, stb.), sőt, a lelki élet, az asszociációk is görbék, örvények 
(Hermann Imre, in: A tudattalan és az ösztönök örvény elmélete, 1933). Einstein, vagy Bólyai 
János, (majd Gauss,) stb. nyomán ma már nem kérdés, csak az emberi elme absztrakt 
geometriája az euklidészi geometria. Nos, a tudományos logika egysíkú, a kauzalitás is 
viszonylagos lehet, és a tudomány diktálta egyenes út nem mindenki számára üdvös, előnyös. 
Én az utak pluralitását hirdetem. 
 
Ad 2. Vajon nem idegen terápia gyűlölő-e, az orvosi diszciplína? Sokáig a nyugati 
orvostudomány kuruzslásnak minősített számos, ma már (a mi tudományunkkal is) bizonyított 
hatású keleti gyógymódot (akupresszúra, prána nádi tisztítás [nádi= vezeték, az 
energiaáramlás tudása], kineziológia, reflexmasszázs, kiropraktika, stb.). Az orvosképzés 
allelopátiás jellegű, a hallgatók eleve úgy szocializálódnak, hogy mindent a szakmai tekintély, 
s egyáltalán: a tekintély oldaláról közelítsenek meg. Vagy utasítsanak vissza minden olyat, 
ami még új, nem bizonyított, vagy, nem oly módon bizonyított, mint ahogy a szakmai 
szocializációjában megszokta. A szakmai szocializációk közös veszélye, hogy a nem 
szakmai kérdések is, a világlátás is a csak szűkebb területen hatékony szakmai látásmódban 
reprezentált. A világ határai azonban nem esnek egybe az ismereteink határaival. A 
tekintélyelvű, hűbérúrrendszerű orvosképzés ma már azért számos alternatív terápiát 
beengedett gyógyító eljárásai közé. A zeneterápiának, ha kopogtatnia már nem is kell az ún. 
kemény tudományok vaskos tölgyfaajtaján, de elmondani magáról, hogy mit?, miért?, s 
hogyan? csinál, ma még egyenesen sürgető. Sőt, olykor hozzá nem értők csupán 
kompetenciaéhségből szegődnek a zeneterapeutáknak, de kókler módón. Nos, ezért született e 
könyv. Hogy minden rászorulónak jobb lehessen! Hisz’ az egészséghez való jog is, és az 
állapotjavításhoz való jog is, alkotmányos jogunk! 
 
A thymusban (csecsemőmirigy) zajlik a T sejtek (fehérvérsejt fajta) „továbbképzése”. Ezek 
érési folyamatok után képesek lesznek FELISMERNI a szervezet saját szöveteinek antigénjeit 
(HLA8). Nos, az orvostudomány néha nem ismer fel olyan, egyébként tényleg gyógyító 
hatásokat és szándékot, ami eltér „eddigi, jól megszokott HLA-jától”, bevált, megkövesült 
rendszerétől. Pedig az élet lényege a folytonos megújulás (információáramlás) és 
rugalmasság. 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS/AKNOWLEDGEMENT 
 
Mindenekelőtt azon kedves betegeinknek és klienseinken mondok köszönetet, akik befáradtak 
a Debreceni Egyetembe (az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem), és pszichológia szakos 
hallgatók előtt vállalva önmagukat, nehézségeiket, tüneteiket, segítettek abban, hogy ne egy 
steril oktatás keretében vizsgálódjunk a zeneterápiával kapcsolatban. Köszönetet mondok 
professzor Dr. Vajda Mihálynak, aki a Filozófia Intézetben és oktatási kínálatában adott helyt 
e diszciplínának (1992). Lehetővé téve, hogy oly sok érdeklődő hallgató nyerhessen 
betekintést ezen izgalmas interdiszciplináris eljárás (és tudomány) rejtelmeibe. Köszönet illeti 
továbbá Dr. Szatmári Éva pszichiátert, hogy osztályára meghívott, ahol első gyakorlati 
tapasztalataimat megszerezhettem, és köszönet illeti Dr. Bánfalvi Attila filozófust, Freud és 
pszichoanalízis szakértőt, értékes, átfogó szemléletet adó megbeszéléseiért. Köszönet illeti 
                                                 
8 Human Leucocyta Antigen - a régi elnevezés ma már nem állja meg a helyét. Korszerű ismereteink szerint, egy 
egész molekulacsalád tartozik a fő (= Maior) Hisztokompabilitás Komplex (Complex) fogalmához (MHC I, 
MHC II.) Ezekkel az antigénekkel válik lehetővé. hogy a szervezet immunrendszere sajátként ismerje fel testi 
szöveteinket, s ne lökje ki, vagy ne támadja meg azokat (pl. krónikus ízületi bántalmak, autoimmunbetegségek). 
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továbbá Dr. Kiss Sándor Árpád(1993) és professzor Dr. Degrell István urakat, akik 
nyitottságukkal, a pszichiátriai osztály terápiás fegyvertárába felvették a zeneterápiát. Ekképp 
gazdag gyakorlati ismeretekre tehettem szert -ami végső soron a színvonalas osztályos 
ellátást célozta. Köszönettel adózom Dr. Kacsó Gyönygi pszichiáternek, hogy rendkívüli 
széles látásával segített a szakmai tájékozódásban.  
 
Köszönöm a hallgatók, az érdeklődők kérdéseit, részvételét óráimon (Debreceni Egyetem, 
Pszichológia Intézet, valamint Universitiy of McGill, Montréal, Canada, [köszönöm a 
francophon érdeklődők segítségüket a tolmácsolásban, hogy az UQAM {=Université de 
Québec à Montréal} hallgatói is új információkat kaphassanak a zeneterápia tárgykörében. 
Köszönöm a azt a műhelyhangulatot, mely nem tekintélyelvűségével  lginkább megfelelő a 
terápiák világába való betekintéshez. Köszönöm betegeim és kollégáim türelmét és az újra 
való nyitottságát is. Köszönöm a Balmazújvárosi Zeneiskola rugalmasságát, hogy újszerű 
zeneoktatási gyakorlatom a tanulási problémákkal küzdő gyerekeknek (ingeréhség, ritmikus 
szervezőerő) a zenével nem csak szakmai, de mentális segítséget is nyújthattam. Az Egri 
Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszékének nyitottságát, hogy tanársegédként, zeneterápiás 
próbálkozásaimnak (1991-92) teret adott. Köszönöm Almássy Erzsébet énekművésznő 
adjunktusnak, hogy színpadi játék, drámapedagógiai előadásaival ötleteket adott, inspirált. 
 
Van itt még valaki, akinek köszönetet kell mondanom, hogy gyógyító állatként oly türelmesen 
viselte a simogatásokat, gyömöszöléseket, aki Magyarországon, de Debrecenben mindenképp, 
úttörő módon (1994), puha és meleg „átmeneti tárgykapcsolatként9” segítette az osztályos 
munkát; Malacz kutyának is megköszönöm a maga módján nyújtott segítséget. A betegek 
sokszor neki mondták el bajaikat, rajta keresztül kommunikáltak. Bár Malacz (eredeti nevén 
Malkuth, Mal’) nem végzett kutyaterápiás iskolát, szelídségének és magasan 
szocializáltságának köszönhetően kiváló terápiás kutyának bizonyult. Bejárt az Egri Főiskola 
Ének Tanszékére, a Debreceni Egyetemen tartott óráimra, arcképes villamosbérlete, útlevele 
—és tömérdek türelme volt. A lovak, delfinek kutyák rendelkeznek az ún. tudatfókuszolás 
képességével, azaz: tudják, mire figyel a gazda, megtanulják, mi a fontos a számukra. Ez az 
ún. tudatolvasási készség. Ez a képességük teszi őket alkalmassá, hogy velünk éljenek, sőt, 
terápiás hatásokat kölcsönözzünk tőlük –és szeretetet. A börtönökben rabokkal végeztetett 
kutyakiképzés (Ohio és Nevada államok, USA) fényes bizonyítják, milyen jellemfejlődést 
indukál a feltétel nélküli szeretet és a felelősség tudata. A Malaczzal kezdeményezett kutyás 
zeneterápia akkoriban főleg tisztaság, bolha és harapás kérdése volt csupán, ma már bevett 
gyakorlat, még az újdonságok iránt nem igazán fogékony Debrecenben is. 

 
AZ AJTÓN BELESVE… 

 
Számtalan ember volt már kíváncsi arra, hogy mi is folyik az ajtó mögött, annak a teremnek 
az ajtaja mögött, ahol a zeneterápiás ülések zajlottak. Hogy miért üvöltünk? Ölnek ott valakit? 
Hogy miért kacagta végig (!) a terápiát István? Amikor ő depressziós, s délelőtt, a viziten pont 
arról volt szó, hogy nála most már alvásmegvonás következik… 
 
Életszerűen szeretném bemutatni a hogyant? A feladat minden nap ugyanaz: az osztályon 
sétálgatva beszélgetek. Vagy úgy teszek, mintha dolgom volna. Képet nézek a falon, 
gyógyszeres dobozt viszek. Virágot locsolok, abroszt igazgatok a kórház százéves, repedezett 
asztalain. Igazából semmi dogom. Csupán megszólíthatóvá teszem magam. Lassan ketten-
                                                 
9 Winnicott írt a puha plüss macik, ócska babák, puha, de már elrongyolódott plédek, anyát szimbolizáló 
voltáról. Ilyenkor a kisgyerek a mindenhová magával hordja kabaláját, ami az anyát jelenti. Ilyen átmeneti 
tárgykapcsolat lehet egy kedves kis állat, hangszer, de az anyait jelentő életelv, műalkotás is. 
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hárman vagyunk. Nem soká tíz óra, na, ma ki jön terápiára? Gyakorlatilag senkinek nincs 
kedve. Motiválni próbálom a betegeket. Majd elmegy cigiért ebéd után. Levelet írni délután is 
lehet, de most van terem, meg zongora… a többiek is most érnek rá… Nagy nehezen 
összevergődünk öten. Tízkor már körben ülünk a szobában. De már parázslik a füstölő, ég egy 
mécses. Szintetizátor és elektromos zongoránk is van: AMIKOR CSAK LEHET, ZENÉNK ÉLŐ 
előadás. 
 
Ha nem ismerünk közös nótákat, visszhangéneklés folyik (a légzés az egész bioritmust képes 
áthangolni!), dobolunk, zümmögünk, ringatózunk. Lalázunk, kiabálunk sóhajtozunk. 
 
Ica áll az ajtóban: ó… úgy nincs kedvem ma jönni… muszáj? –Miért, az osztályon az ágyban 
unatkozni jobb?? –kérdezem. Ica húzódozása segítség nekem. Mindenki figyel, mi lesz? –
Semmi nem muszáj –mondom. Önnek végtelen szabadsága van, tesz, amit akar… illetve –
teszem hozzá sejtelmesen- amit tenni tud. 
 
Az asszociáció két szálon fut tovább: 1. végtelen szabadok vagyunk. Semmi nem muszáj. 2. 
Nem is vagyunk szabadok, mert nem vagyunk képesek ezzel élni. Sokszor csak sablonosan, 
vagy kényszeresen ismétlünk. Ica húzódozása korábban kedvemet szegte volna, de ma már 
lehetőségeket látok benne. 
 
Ica már benn ül, zajlik a beszélgetés, pesszimista szavak özönlenek el, depressziós hölgyeink 
vannak: nem vagyunk szabadok, az élet nehéz, csupa kényszer és szomorúság…. Akkor Icát 
oda állítom a kör közepére, hogyan látják őt azok, akik hátul, oldalt, és elől ülnek? Mindenki 
mást fog látni, ez természetes. Ilyen az életszemléletünk is. De ha már depressziósok 
vagyunk, használjuk ki (!), sóhajtozzunk10. A sóhajtozásból hangadásos, mély kilégzések 
(légzéssel való bioritmus áthangolás → hangulatjavítás) lesznek. 1 perc múlva kihúzzuk 
magunkat, egyenes gerinccel ülünk. Zümmögünk, miközben 5 teljes percig csak helyesen 
lélegzünk. „Hullámzás” következik, jobbra dőlve belégzés, balra dőlve lassan kilégzünk. 
Megbeszéljük az átalakítás művészetét (transzpozíció, alkímiai transzmutáció, a lótusz 
gyökere a mocsár rothadó iszapjában ered, de a virág a víz felszínén ring és illatozik. A páva 
megeszi a mérgeket, mégis gyönyörű zöld dísztollat növeszt [buddhista szimbólum]). Nem az 
a lényeg, hogy jó dolgok történjenek velünk, hanem, hogy pozitívan reagáljunk. 
 
Vízesés és tenger hullámzásának hangjait teszem fel (CD). Állva ringatózunk és úszkálunk a 
levegőben (!). Kinyitom az ablakokat. Beáramlik a friss levegő. –Fázom, szól valaki. –Pedig a 
lelki ablakai még zárva vannak! -felem. Lelki ablakok? 
 
Kinek vannak itt nyitva a „belső ablakai”?? –Hogy érti ezt, tanár úr? –Ki érzi nyitottnak a 
másikat? Nyitottnak a világra és másokra. Nyitottnak a változásra. És itt egymás elemzése 
következett. –Ne túl udvariasan –mondtam. Aztán megbántam ezt a túl direkt hangot. Nem 
szabad túl direktívnek lenni –de a csoporttörténéseket facilitálni tanácsos, különben semmi 
nem történik (lásd kórházi nagycsoport foglalkozások a pszichiátrián). 
 
-Most udvariasságra van nagyobb szükségünk, vagy teljes őszinteségre? Szóváltás 
következik, rájövünk; nem vagy, hanem ÉS, -de az udvariasság elveheti a mondandó élét. 
Körbemegyünk, kinek mennyire nyitott az ablaka a világra? György úr biztos zárva van, most 
láthatóan is hallucinál (egy óra múlva kiderül, mégsem teljesen, szó szerint visszamondja a 
zeneterápia történéseit). Irányított affektív imagináció (IAI) következik: nyirokos-nyálkás 
                                                 
10 A gyakori sóhajtozás ún. neurotikus légzéstünet. Szubjektív légszomj, pánikroham okozhatja (régi orvosi neve 
asthma nervosum, vö.: pertussis nervosa, ideges köhögés, krákogás, torokköszörülés= vocalis tic). 
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hűvös homályból érkezünk egy mezőre, ahol áttetsző zöld minden szál fű. A fák is rugalmas 
szárúak, s akár a zafír, úgy csillognak a levelek. Aranyló nap kel fel a láthatáron, és mi 
megfürdünk az arany fényben. A nap fénye átmossa lelkünk, csillogunk, sugárzunk. A zenét 
bekapcsolom, Marc-Antoine Charpenier D- dúr Te Deuma szól (5’). Ezután lefekszünk a 
matracokra.  
 
Most magzati pózban újra meghallgatjuk a vizek effekt zenéjét (csak természet). Ezúttal 
hajókürt és sirályvijjogás (élet, plusz produktum) is hallható benne (gyakran magam csinálok 
hangmontázst, szintetizátor, MIDI-billentyűzet, vagy épp Cakelwalk, Soundforge és Reason 
komputeres zeneszerkesztőkkel). Lassan állunk talpra, mint a sarjadzó csírák. Nyújtózunk. 
Felfelé is, egymás felé is. Zengő húrrá változunk, búgunk, zengünk, zümmögünk11. Felhúzzuk 
magunk. Kinyújtjuk a gerincet, a kezeket. „Tónusvadászok” [ingeréhesek, de legalább 
ingerkeresők] vagyunk. Az osztályon való sok fekvés után ez nem is meglepő. Saját 
izomtónusunkat, légzésünket változtatjuk meg. Néhány szóban megemlítem, depresszió és 
mozgás összeegyeztethetetlen. A perckeringő (Chopin) következik, amire helyben futunk, 
szökellünk, mintha mi is esőcseppek lennénk. 
 
A gondolatok, érzések és a test összefüggenek, még a mozgás elképzelése is megmozgatja a 
lelket (ideomotoros mikromozgások). Az irányított affektív imaginációk (AIA) azért 
hatékonyak és fontosak, mert az agyban számos átfedés van a múltbéli élményeket őrző, és a 
képzeletet megelevenítő funkcionális egységek között. Így, ha sokszor eljátszatjuk, 
kibeszéljük a traumát, és sokszor másképp fejezzük be, vagy hasonló, de pozitív élményt 
képzeltetünk el, nos az agy, az elképzeltet is valósként fogja kezelni. Ez az átalakítás egyik 
technikája. A jövőben való hit is egy pozitív változás imaginációs ereje. A hit ereje valóban 
létező, csodás erő. (A tudat pszichoneurológiai mechanizmusok beindítója lehet.) 
 
Bach Goldberg variációiból összeállított vágott zenei anyag szól. Csak a gyors tételek 
szólnak. Ibolya nyilatkozik meg. Elfáradtam, olyan rohanás az egész… -Talán inkább futás, -
szólok közbe. Máris megvan az új témánk: futás. Megérkezés, elfutás, menekülés, rohanó 
élet, megpihenések és intim ölelések nélkül, zajos karrier törekvések, szemlélődés és a dolgok 
mély megélése nélkül… Ez mind igaz. Azért próbáljunk meg emlékezni; az élet olyan is, 
amilyennek mi látjuk. Amilyennek látni tudjuk, no meg amilyenné tenni tudjuk. Nem de? 
 
Ibolya sír. Megragadt a futásnál. Az ő futásánál. Egész élete vesszőfutás volt.  
 
(Figyelem! Betegeim gyakran kulcsszavakban fejezik ki magukat, afféle jelentésbokorban. 
Ez a nyelvészeti szakkifejezés, ezúttal a futás egyben elfutást, menekülést, nem-időzést, nem 
nyugvást, kényszerítettséget, zaklatottságot, intimitás nélküliséget is jelent. A betegek sokszor 
kifejezik önmaguk jelszavait; pl. ’nem megy’, ’soha’, ’kiszáradtam’, ’feladtam magam’, stb. ) 
 
A férje. Akit gyűlölt, de elválni sem tudott tőle… a férje 30 cm –es vízbe fulladt, részegen… 
Próbálom rávezetni: tényleg ez élete traumája? A többi beteg segít, ráéreznek: nem, ez csak 
ürügy. Kellemetlen, valós és fájdalmas életesemény, de csak ürügy. Egész élete a 
dependencia-igény és az önalárendelés (teljesítménygátlás, ödipális megrekedés), a tanult 
segélytelenség és önállótlanság jegyében telt. Tehát fel kell nőnie. Tudni egyedül is élni… 
Önmagát akkor is szeretni, ha nem más szereti, önmagát nem mások kizárólagos 
                                                 
11 Erickson szerint a fejlődésben két nagy korszak figyelhető meg a játékban; 1. az ún. autokozmikus játékok, 
mikor a csecsemő saját testével-hangjával játszik (Selbstöne, saját hangok, gőgicsélés), 2. tárgyak és 
együttműködő személyekkel való játék, az ún. mikroszférikus játékok. Az óvodás kor már a szociális világ, a 
társak világa és az ún. makroszférikus akciók és játékok korszaka. 
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függvényében megélni. Ibolya megnyugszik, de a terápia végéig gondolataiban időz. Közben 
orgona hangszínen játszom az Albinoni (?) Adagio-t (A szerzősség kérdése, -miként a d-moll 
tokkáta és fúga bachi szerzőssége- ma sem eldöntött). Ölelésterápia következik. Egymást 
öleljük, hátulról, oldalról, elölről. Az érintés igen fontos. Ha a koraszülött osztályon csak 
akkor érnek a csöppségekhez, amikor vért vesznek tőlük, vagy elektródát helyeznek fel, mi 
magunk okozunk stressz-betegséget. Az érintés gyógyír, s mi oly sokan vagyunk egyedül, s 
szeretetlenül, e zajos, felszínes és hideg-rideg világban! Persze igaz, a skizotípiás beteg irtózik 
az érintéstől, szorong (a korai anya-gyerek kapcsolat, a megkapaszkodás, [az attachement] 
zavaraként számára minden közelség veszélyes). Mégis: ölel, s mintegy saját magát kívülről 
figyeli; nem történt katasztrófa (újra-tanulás, korrekció, realitás többlet). Leülünk, 
légzőgyakorlattal lassítjuk le magunk. Ugyanaz az Albinoni [?] Adagio, ezúttal lemezről és 
vonószenekarral. Magas tartásban kulcsolt kezünkkel nyújtjuk a gerincünket. „Vagyok. 
Elfogadom önmagam. Mozgásban vagyok. Fejlődöm. Minden nehézség ok a fejlődésre. 
Értékelem magam. Egyre jobban vagyok” –hangzik az autoszuggesztio. Megköszönöm az 
együttműködést. Csütörtökön is várok mindenkit. A folyosón meg-megállva beszélgetnek. Ég 
és föd a hangulat, aktivitás, kommunikáció, -a terápia előttivel összehasonlítva. 
 

DEFINÍCIÓ ÉS MEGALAPOZÁS 
 

E néhány oldalban alaphangot adok, és alapvető megismerési irányokat jelölök ki. Fogalmi 
köröket és tudományterületeket összekötő hidakat rajzolok meg, hogy már a kezdetekben 
széles látókört vázolhassak fel, pl. egyoldalú orvosi, zeneesztétikai, vagy csak halláslélektani 
ismeretek helyett. Ismerethálót fogok szőni, nem pedig egy szűk ösvényt kitaposni. 
Kalandozz velem, olvasó! Még akkor is, ha e könyv „csupa epizód”. És lesz számos átmenet, 
közbevetés, a zeneterápia lényegét épp nem fedő epizód, de a tudományos háttér 
megrajzolásához viszont egyszerűen nélkülözhetetlen. E könyv a közbeeső utak (οδός= út, 
́επί= közbe[n] , έίς= -ba,) könyve is egyben (epizód, epeizódion= ̉επεισόδιον) 
 
A zene hívószó, gyűjtőfogalom, metafora, „jelentésbokor”. Jelenti az univerzum szerkezetét, 
mely sugárzás, rezgés-pörgés, tovaterjedés, energia. Mely energiák hullámtermészetűek. Az 
egész világ hang: a részecskék rezgése, az elektron pörgése (spínje), az atom, a bolygó és 
galaxis pályái. A szuperhúrok rezgései. A szuperhúrok gombolyagszerüen kapcsolódnak 
össze: szupergombolyagok lesznek, s még mindig rezegnek, s a dolognak itt még nincs vége, 
az ún. membránokhoz kapcsolódnak, mint amilyen a mi univerzumunk, egy göcsörtös felületű 
fánk alakú membrán, középen lyukkal. S végtelen ilyen membrán lehet… Isten nem volt 
szűkmarkú (= a teremtés és a művészet a bőségben [invenciók, variációk, 
többmegoldásosság] azonosak). 
 
A távolságok, a viszonyok, a kapcsolatok harmonikusak, diszharmonikusak, szimpátiában 
vagy disszonanciában állnak, akár a vegyészet (transmutatio= átváltozás, vö.: transpositio= 
[dallam] áthelyezése más régióba [vö: metanoia= átalakulás, bűnbánat, mint önmagam 
átalakítása, transzmutálása]) vagy annak szellemi változata, az alkímiai arányok megszabta 
minőségek. Még az érzelmi hullámzások, és az azokhoz kapcsolódó immunhormonok 
(citokinek, limfokinek), hírvivő (= transzmitter, mediátor12) molekulák, (szerotonin, 
noradrenalin) hormon ürítettések (releasing) és hormon ürülések hullámai is. Az amygdala, a 

                                                 
12 Az agyi hírvivő molekulák neve neurotranszmitter. A perifériális idegi tevékenységben is hatnak. Ilyenek a 
(szerveskémiailag a fenilalkilamin-származékokhoz tartoznak, ezért katecholamineknek is nevezik őket,) adrenailin, 
noradrenalin, dopamin, de előanyaga a DOPA (= 3,4-hidroxifenilalanin) is. (A tirozinból [4-hidroxifenilalanin] képződnek. A 
DOPA-ból a dopa-dekarboxiláz készít dopamint.) A dopaminból a ß-oxidáz alakít noradrenalint. A metiláz ebből csinál 
adrenalint. Ezeket a MAO (mono-amino-oxidáz enzim bontja el). 
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limbikus rendszer (érzelmek) és a hipofízis, (testi reakciók, oxytocin, ADH, vasopressin13) 
hipothalamusz, (agykérgi asszociációk, éberség, relaxáció, gondolatok, emlékek 
[hyppocampus aktiválása]) rezgései (=ingerületminták) adják az affektív élet 
„kamarazenekarát”, együttműködésük (együttrezgésük) elhangolódása miatt sajnos sokszor 
szenvedünk. 
 
A zene jelenti az emelkedettet is, a nem evilágit, az egzaltáltat (exaltatio, altus= magas, 
elragadtatott, a realitástól eltávolodott, felemelkedett). A zene jelenti a szavakba nem 
önthetőt (protokommunmikáció, preverbalitás, állapotfüggő tanulás, rejtett emléknyom, 
viselkedésmód, ’orfeuszi mélységet14’ (erről lásd később a 24. oldalon: Orfeusz színre lép, 
27. old.; A testies –pszichoszomatikus- gyógyító mechanizmus az idegrendszer… szakasz 
alatt leírtakat). Jelentheti még metafizikai jelleggel a szavakon túliságot: az ultraverbális 
manasz és buddhi tudatot, ami nem fogalmi-szóbeli tudás). De, jelenti még a 
vissza+hangozást, (értsd: reagálni, hatásra visszahatással lenni, információáramlás, befogadás 
etc.) a világot (re+sonare) […]  
 
A zeneterápia egy, a művészet és az érzelmi kommunikáció erejével gyógyító 
komplementer15 terápia, amely a pszichológia és a pszichiátria eszköztárát kívánja 
szélesíteni a humanista pszichológia, a pszichoneuroimmunológia és a művészetlélektan 
által feltárt tudományos és bölcseleti ismeretek,16 valamint terápiás technikák alapján. 
A zeneterápia joggal nevezhető szimbólumterápiának is, amiről később még lesz szó.  
 
A TERÁPIÁS HATÁSOKÉRT AZ ÉRZELMI-TUDATI VÁLTOZÁSOK (melyeknek testi hatásuk is van) a 
felelősek. Persze, egy definíció nem könnyű, mert a definíció lényege szerint objektív s tömör 
kíván lenni. De hogyan is lehet egy-két mondatba belezsúfolni hosszú oldalakat, részletes 
diszciplinákat (nem is beszélve az interdiszciplináris ismeretekről!)? Sehogy. A definíció -
jelen esetben- ezért inkább csak egy frappáns útmutatás.De még az útmutatás sem könnyű, 
különösen nem interdiszciplináris ismeretek esetén, hisz’ nincs egyértelmű irányjelzés: erre, 
ezen az úton, egyenesen. Mert mindjárt az útmutatáskor, bár még egy lépést sem tettünk: 
útelágazásokkal találjuk magunkat szemben. Tudniillik, a zeneterápia ma már, a pszichológia 
és pszichoszomatikus orvoslás felöl IS17 objektíve megalapozható. A kedély javítását célzó 
ráhatások már régóta ismeretesek, egyiptomi és római források, valamint bibliai történetek, a 
Bhagavad Gītā beszél a mantrák, ritmikus versek és zeneművek ún. tudatállapot módosító 
hatásáról. Ami a kedély betegségeit illeti, tudunk az ókori Egyiptom koponyalékeléseiről, 
valamint olyan ételek adásáról, ami szintén a kedély befolyásolására adtak. Ezeket ma is 
ilyen, ún. pszichoaktív, (pszichofarmakológiai anyagok= a lelki működést befolyásolók. Sőt, 
a lelki működések egyensúlyát drasztikusan felborító, pszihedelikus, pszichodiszleptikus 
szerek) hatása miatt fogyasztják (meszkalin tartalmú kaktuszok [pl. Peyotle, Lophphora 
                                                 
13 Oxytocin a méhizom összehúzódását okozó hormon, a vasopressin vérnyomásfokozó, az ADH= antidiuretikus hormon a 
vizeletürítés szabályozását (vízforgalom) végzi. A hipothalamusz számos, a hipofízisen ható hormont is termel (aprósejtes 
neuroszekréció, corpus mammillaris magok, nucleus tuberalis, etc.), amiket realising (ürítettő) faktoroknak hívunk. Ilyenek 
pl.: TRF (=thyreotropin-releasing factor [pajzsmirigyhormon], a CRF (=corcticotrophin-releasing factor, ACTH 
[adrenocortictroph-hormon], stresszhormonok, mellékvesekéreg hormon), folliculus stimuláló (tüszőérés, FRF), luteinizáló 
(LRF) hormonok űríttető faktorai, stb. 
14 Orfeusz (Orpheus) az alvilágba szállt alá, hogy kedvesét, Euridikét megmentse a holtak birodalmából. 
15A csak testi terápiákat kiegészítő gondozások, mint pl. fizioterápia, gyógytorna, balneoterápia, tai-csí, akár 
gyógyszerelés nélkül, vagy azokat kiegészítve. A játék és művészetterápiákat a pszichoterápiák tudományában 
kiegészítő terápiáknak hívják. 
16Az elme, valamint a testnedvek egymásra hatásáról már az ókori filozófia beszélt! 
17 Minden filozófiai, egyben esztétikai ismeret alapján megállapítható, a zene gyógyító erővel bír. Aminő tudást, 
és ezt hangsúlyoznom muszáj, a természettudományok utólag csupán igazolnak. (a priori tudás – a posteriosi, 
tapasztalati tudás)  
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williamsii, Anhalonium lewini], nyugtató hatású komló [Humulus lupulus], macskagyökér 
[Valeriana radix]). A csokoládé (Theobroma cacao,- az ’istenek eledele’) fogyasztása hatással 
van az agyi opiát szintre (endorfinok, stb.). A hangulatunkat, kedélyállapotunkat, az elme 
aktivitását módosító szereket a mai napig napi gyakorisággal veszünk magunkhoz. A kávé 
(Coffea arabica), a tea koffeinje élénkít, s az emésztést gyorsítja (a bél Aurebach-plexusának 
[idegfonat] ingerlésével élénkíti a bél motilitását) a cigaretta nikotinja nyugtató hatású 
(neuroplegikum, meghatározott sorrendben, reverzibilisen bénítja az idegsejteket), az alkohol 
szorongásoldó (anxiolitikus) hatású. Schillernek elég volt barnuló almaszeletet szagolni, hogy 
fokozza ihletét18. Vajon mi köze lehet a fumársavnak (ez a vegyület a felelős a felvágott 
gyümölcs barnulásáért) a költészethez? Felvágott alma – megsebzett lélek? A megsebzett 
lélek gyümölcse a felvágott alma (-művészi kifejezés, mint a szorongás terméke)? 
 
-És a „vegyszermentes” tudatmódosulások? Az ima ereje, a dervistánc (szúfi [iszlám] 
szerzetesek eksztatikus [ek-sztázis= kilépés {a hétköznapi tudatállapotból}] tánca), az 
euforizáló sport (endorfin felszabadulás), a víz öröme, a testi érintés, a tapintás melegsége, az 
orgazmus, a játék, no és… a katarzis, mind-mind tudatállapot módosítóak. A hipnózis, az 
álom, az álmodozás, az imagináció, a haldokló ún. eltolódott tudatállapota mind-mind az 
ego decentrálást jelenti; az én-tudatot egy ősi, archaikusabb mi tudat felé tolja el a tudat 
fókuszát. Megváltozik az érzékelés, egyben a dolgok látószöge, sőt, a jelentősége is!! 
 
Milyen (nem kémszerekkel) módon érhetünk el hangulat és tudatállapot-változást? Egy 
masszázs, simogatás, baráti és/vagy gyógyító beszélgetés, viccmesélés, táncolás, egyénre 
szóló elfogadó figyelem már önmagában hangulatjavító hatású (phylia -hatások19). Könnyű 
dolgunk van, ma már izolálni tudjuk (a nyálban, a vérben is) a vicc után, egy gitár darabocska 
után, vállérintő, meleg hangvételű kis beszélgetés, stb. után 5-7 perc múlva megjelenő α-
immuglobulint (ILα, megtalálható a vérben [szérum IL], a nyálkahártyákon [mukóza] és a 
bélben [intesztinális]). Hatása immunprotektív, s gyakran megjelenik katarzisban, 
orgazmusban, a kedély pozitívan hangolt állapotaiban is. Tudjuk, az elfogadás (szociális 
jutalom), az elismerés, a szeretet, a valahová tartozás (szociális biztonság) szükséglet, s ha 
ezen szociális szükségleteink kielégülnek, sokkal jobban őrizzük magunkat. Jézus, mint az 
Első Pszichológus nem győzött tanítani bennünket, a fenti, elsődleges szükségleteinkről! E 
tanítás ma különösen korszerű, mikor az egész világ az aranyborjú előtt hajlong, birtokolni 
létezés helyett akar... Jézus jut eszembe: „Ha a [hús] test a szellemért lett, ez csoda. Ám, ha a 
szellem lett a testért, az a csodák csodája! Én azonban azon csodálkozom: Hogyan vett ilyen 
nagy gazdagság (nemesség) lakozást (hogyan létezhet) ilyen nagy szegénységben 
(mulandóban, nem lényegiben)?” [Máté, 18. 20] 
 
Nos, már az ősember életében szerepet játszottak olyan fontos rítusok és ceremóniák, mint a 
halott feldíszítése, a rituális temetés, rítusok a beteg kezelése, legalább ráolvasással, a 
házasság a termékenység, a felnőtté válás beavató ceremóniái. Mit csinálnak e ceremóniák? A 
tudomásul vételt segítik, s megszelídítenek félelmetes jelenségeket, mint pl. éhezés, háború, 
halál. Ilyen formán a ceremónia, a kulturális feldolgozási formák félelmes dolgokat és az ún. 

                                                 
18Az ihlet felfokozott aktivitási állapot, mintegy agitációs, élénk pszichomotoros aktivitás, ami a 
gondolatrohanásokig fokozódhat, de attól ihlet, hogy mély is; speciális munkára, alkotásra ösztönzi a művészt, 
tudóst. 
19A phylia kifejezést Arisztotelész használja a baráti, elfogadó szeretetre, megkülönböztetve az erósz 
kifejezéstől, ami valaha minden szeretetet jelentett, de később a szexuális vonzódás szava lett (lásd még a héber 
ahava, ohev kifejezéseket). A depresszió és öngyilkosság végső soron nagy bizalomvesztés (hivatalokban, 
társakban, önmagunk erejében) és támaszhiány tartós következménye! Halmozott tárgyvesztés, valamint az ún. 
helyreállítási kísérlet kudarca. 
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egzisztenciális szorongásokat (és ez minden természeti nép filogenetikus sajátja, 
ontogenetikusan a gyermeki, objektív és az ún. metafizikai szorongás20 első és alapvető 
formája: mi a halál, honnan jöttünk, mi a létünk helyes módja, értelme? Feloldódom-e a 
társadalmi létben?, megszűnöm-e a szerelemben, a halálban? stb.) szelídítenek meg. 
Pszichológiai szakszóval, a szociális támogatás elősegíti a traumatikus élmények (az adott 
személyiségbe történő) integrációit. Ma is e hatást keressük, amikor pszichés betegünket 
közösségbe, az akol melegébe kívánjuk eljuttatni. Tehát a közösségi ceremóniákban találjuk 
meg az első terápiás hatásokat, jóllehet, ezen ceremóniáknak messze több funkciója van 
ennél, mégpedig közösségiek (Devereux, 1980), egzisztenciális és identikus funkciói is. Az 
antik görög szaturnáliák, kicsapongó Dionüszosz ünnepek extrém viselkedést, ám pont ez 
által feszültségmentesítő hatással rendelkeznek, még extatikus táncok esetén is (Jung, 1998). 
 
Nos, térjünk vissza a definíciónk elejéhez: ,,A zeneterápia egy, a művészet és az érzelmi 
kommunikáció erejével gyógyító komplementer terápia, amely a pszichológia és a 
pszichiátria eszköztárát kívánja szélesíteni a humanista pszichológia, a 
pszichoneuroimmunológia és a művészetlélektan által feltárt tudományos és bölcseleti 
ismeretek, valamint terápiás technikák alapján.”  Már a definícióknak ez a töredéke is túl 
sokat tartalmaz, de menjünk sorban. A zeneterápiát most nevezzük át érzéki-széppel, 
önkifejezéssel bíró tevékenységeknek. E tevékenység főleg az érzelmekre hat, mi több, 
kommunikál az érzelmekkel, azaz felkelti, megjeleníti azokat. Ezen érzelmek interakcióba 
kerülnek, mert e történések aktív, vagy aktivizált (facilitált) közösség előtt, kommunikációs 
helyzetben, nyilvános térben, mikrotársadalmi keretek közt, valós térben (szociális történések 
és interakciók helye) történnek. Egyszóval a sámáni-mágikus kultúra történéseivel 
találkozunk! Amely kultúra tud a nemi érésről, a gyermekszületésről, halálról, mint a 
visszafordíthatatlan ciklusokról (rites de passages). A természet folyton ismétlődő ciklusairól 
(nap-éjegyenlőség, gabonaérés, madarak vándorlása stb.). E tudás nem a mai módon 
differenciált, de a mágikus tudatban hagyományok, természettudományos megfigyelések 
sőt, lelki technikák (recitálás, eksztatikus dobolás, tánc, repetitív ismétlés [struktúraéhség, 
öningerlés, autoszuggesztió]) benne foglaltatnak. […] 
 
Mi indokolhatná jobban, hogy melyek lesznek munkám alapvetőbb témakörei, mint maga a 
definíció? Emlékszünk? 1./ A zeneterápia a művészet és az érzelmi kommunikáció 
erejével gyógyít. 2./ Mint ilyen, komplementer terápia, amely a pszichológia, a 
pszichiátria eszköztárát szélesíti a humanista pszichológia, a pszicho-neuro-
immunológia és a művészetlélektan korszerű eredményeivel. 3./ Teszi ezt a modern 
természettudományos ÉS bölcseleti ismeretek és technikák alkalmazásával.  (A 
humanista pszichológia is, és a művészei nevelés hatásrendszere is lényegileg már tudott az 
ókori India spirituális esztétikája, s Arisztotelész óta!!) A széles rálátás, a művészeti nevelés-
terápia hatásmechanizmusai miatt a zeneterápia foglalkoznunk a:  
      
     -kronobiológiával, az ’élő állapot’ ritmusaival21, 
     -művészetelmélet (esztétika22) alapjaival, legalább, 
    -az érzelmi kommunikációval (a fejlődéslélektan és művészeti ismeretek), 
                                                 
20 Freud, 1926. A gyermek félhet a saját ösztöneitől (elsöprő ösztönerők a felettes Én ellenében), és fél a 
külvilágtól (külső, objektív világ) is. Ennek reziduuma (maradéka) lehet a megőrüléstől, dezorganizációtól való 
félelem (Waelder 1930). Alapvető félelmeink a külvilágtól, büntetéstől (objektív) a saját ösztönöktől és az 
ösztönök erejétől (ösztönszorongás), a magánytól: szeparációs szorongás (szociális depriváció). 
21 Vallom, a kevesebb a több. Jelen munkám annyira szerteágazó, hogy erről bővebben mostani munkámban nem 
szólhatok. 
22 E munkámban helyhiány miatt nem foglalkozhatom vele, de számtalan könnyebben érthető, zeneesztétikával 
foglalkozó könyv elérhető az érdeklődők számára. 
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    -az érzelmek reprezentációépítésével (fejlődéslélektan)  
    -kommunikációval, szimbólumokkal, a nyelv és zene analógiáival, 
    -a terápiákról általában (az ezekben való elmélyedés az olvasó feladata) 
    -a pszicho-neuro-immunológia alapjaival (vázlatosan), 
    -a zeneterápiás, szimbólumterápiás technikák rövid leírásával is. 
 
A fentiekből jól kitűnik, mennyire sokoldalú ismereteket igényel a zeneterápia mívelése. Épp 
összetett volta és interdiszciplináris megalapozottsága teszi a tudásfajtát és tevékenységet oly 
furcsává, néha nemkívánatossá az abszolút, objektív tudományok körében. Örvendetes módon 
ma már tendencia, hogy jobban elfogadják, de legalábbis megtűrik az interdiszciplináris, sőt, 
holisztikus gyógyító szemléletet. Nézzük most a zeneterápia interdiszciplináris áttekintő 

ábráit. Az önkifejezés 
már önmagában terápiás hatású. Természetesen előzőleg bizalmas csoportlégkört kell 
teremtenünk, és a titoktartás törvényét megtartanunk. Saját (bizonyos keretek közé szorított) 
önfeltárásaink beindíthatják a csoporttagok önfeltárását. Az önfeltárás, önkifejezés, 
csoportjáték, mind segítik a belső élmények elaborációit, bizonyítottan erősítik az 
immunrendszert!                                                                                                                                                    
 

Zene 
terápia

Dráma 
játék 

kognitív 

terápiák

Tánc 
mozgás 
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Ritmus/hipnotikus hatás 
Tónus 
Együttműködés 
Önfeltárás 
Szociális interakció    KÖZÖSSÉGI JÁTÉK, JÁTÉKOS ZENETERÁPIA 
Bizalom                                                                                          
Visszejelzések 
Ötlet, szabályalkotás 
Szabálykövetés 

FELOLDÓDÁS                                      A katarzis/ /kilépés a megváltozott tudatállapot lehetősége

Terápiás önkifejezési formák

Tánc, mozgás, jóga, drámajáték Zeneterápia 
Integratív tartalommal 

Játékterápia, sport, társas játékok
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A ZENETERÁPIA ÉS KÖRNYEZETÉNEK VÁZLATOS BEMUTATÁSA 
 
 
funkcionális anatómia                        immunológia és                                       pszichológia, 
pszichoanalízis 
élettan                                         pszichoneuroimmunológia                  pszichiátria, terápiás 
technikák 
 
 

                                                                                              ÉRTELEM 
ÉRZELEM                                                    ZENETERÁPIA                            relaxáció, 
imagináció, kreativitás 
                                                                                                                    pozitív gondolkodás, 
humor 
                                                                                                                    betegnevelés23 
 
 művészet-terápia, életműhely                                                                   zeneművészet,          
zenetudomány 
 önsegélyezők, rehabilitáció              önkifejezés-tudatosság 
     pszichodráma 

 
rehabilitáció                                    önismereti körök                   teljes lét, csúcsélmény,                            
egész-ség 

                                                                   ima, nevetés, költészet 
                                                 társas játék, szociális burok, pozitív gondolatok 

LÉLEK 
 
 
 

diéta, tiszta víz                       torna, tánc, masszázs 
enzimek, ásványok,                          játék 
vitaminok                                         alvás-álom 
friss levegő,  
légzőgyakorlatok        
                   TEST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Mi a betegsége a betegnek, mit jelentenek a latin szavak a papírjain, milyen gyógyszerek lehetnek jók, mik a 
főbb hatásai és lehetséges mellékhatásai, milyen életvezetést tesz lehetővé a betegség ill. a gyógyszerek, milyen 
egyéb, alternatív terápia lehetséges stb.? 
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NNAA  VÉGRE!   ITT  A ZENETERÁPIA MEGALAPOZÁSA 
 
Azt várnánk, hogy a zeneterápia főleg zenei kérdés, így a művészet kompetenciája lesz, de 
mégsem az. Ha még sincs így, akkor a pszichológiának és terápiás iskoláknak adjuk át a 
kompetenciát. Ám ez sem fedi le a teljes problémakört. Akkor meg azt gondolhatnánk, 
valamelyik tapasztalati természettudomány adatai igazolják a művészetterápiát. Tudjuk, az 
ismeretek, a csillogó intellektus, a briliáns szakmai kompetencia, a részletek tudása, az 
egyoldalú szakmai szocializáció senkit nem tesz hatékonnyá. A ma tudása erősen 
atomisztikussá lett, a bölcseleté szükségszerűen holisztikusnak kell lennie. […] Egy rendszer 
adatait, összefüggéseit egy nagyobb, ún. metarendszerben24 (komplex rendszerek 
tudománya) tudjuk nagyobb biztonsággal vizsgálni. Ezért, a természettudományos 
ismereteket integráló bölcsészet képes leginkább a művészetterápiák megalapozására. A 
pszichológia, művészetlélektan és a filozófia. Miért? 
 
Számos tudásunk enciklopédikus-analitikus tudás jellegű. A részletek tudása. Ám a 
részletekből sokszor nem olvashatók ki a komplex egész sajátosságai. Az ilyen, az 
alkotórészek tulajdonságaira vissza nem vezethető tulajdonságok az emergens tulajdonságok. 
A hidrogén és oxigén tudásából nem lehet a víz tulajdonságaira következtetni. Zeneelméleti 
óráink tanulsága: a szimfónia nem az ütemek és periódusok25 kövezkezménye. A lelki 
problémák, az egzisztencia problémái, a lelki szenvedés is emergens26 tulajdonság; nem agyi 
zavarok mechanikus eredménye, benne a társadalom, a család, az életmód, a genetikai hajlam, 
a karakter, az élettörténet is szerepet játszik. Innen a zeneterápia interdiszciplináris, szintézis 
jellegű tárgyalása. E szintézis leginkább filozofikus, leginkább a logoterápiára emlékeztető 
egzisztenciálanalízis. De alsóbb hierarchiákban ott vannak a biokémiai, lélektani, zenei és 
esztétikai ismeretek is. Nem A-ból kövtetkezik B típusú, líneráis tudásról van szó. Hanem 
több szinten is szerteágazó holiszikus (egészleges) ismeretrendszerről. 
 
Nem csoda tehát, ha a zeneterápia igazi megalapozása (a fentiek után talán nem annyira 
furamód) filozófiai. Emellett a gyógyító hatás orvosilag igazolható, de mivel a zeneterápia 
főleg pszichiátriai betegek ellátásában és pszichoszomatikus betegségekben (pl. irritábilis bél 
szindróma [ISB], gyomorfekély stb.) játszik nagyobb szerepet. Meg kell állapítanunk, nem 
elsősorban testi betegségeknél a legjobb a hatása. Itt elsősorban azok a lelki, érzelmi 
problémák jönnek szóba, mely megbetegedések a társadalomban-léttel, az egzisztencia 
problémáival kapcsolatosak (pl. a depresszió, a szorongás, pánik. Ezek elkerülő reakciók. 
Nem agyi anyagcserezavar termékei! Csak krónikus esetben alakul ki organikus 
következmény!). […] 

A zeneterápia és a művészetterápiák, egyáltalán, a terápiák, ha jók: az emberi személyiség, 
mint a sajátlét lehetőségeinek kibontását akarják restitucionálni27. Az emberhez nem 
farmakológiailag, pszichopatológiailag, pszichiátriailag, hanem a lét, létérzés, élmény, a 
lehetőség és a szabadság felől közelítenek. Filozofikusak és holisztikusak. Egész-ségesebbek 
mint más terápiák, mert egészlegesek (benne testi-lelki-szociális … spirituális dimenziók is 
                                                 
24µετά= 1. utólag, később [bekövetkező, később megérthető], visszatekintve [az egészre], után, együtt, kívül 2. 
meghaladva, magasabb fokú. Metarendszer, egy olyan rendszer, amibe más önálló de kisebb rendszerek 
tárgyalhatók. 
25 A zenei mondat neve. Az alaphangon induló (tonikai funkció, I.fok) dallam és harmóniailag a dominánson (V. 
fok) végződő fél periódus a kérdés, melyre a válasz a tonikában megérkező másik fél periódus. Van kérdés-
kérdés és válasz-kérdés típusú zenei mondat is.  
26 felszíni képződmény, ami alatt hálószerű összefüggések vannak, nem pedig A-ból következik B típusú 
lineáris logika! 
27 visszaállítás, helyrehozás. 
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involváltak). Az ember ’mitsein’-ban létezik, a világba beleágyazva vagy abból kiszakadva. 
Az ember alapvető létmódja nem az önmagában levés, mindenképp: In-der-Welt-Sein, a 
világban-benne-lét28!  

A zeneterápia inkább létszemléleti (hogyan lét, kinek a léte és lehetőségei a létben?), s 
lételméleti alapot igénylő tevékenység, mintsem egyszerű zeneóra, vagy klinikai foglalkozás. 
Mert a cantus firmus (fődallam, vezérszólam): mit érzel? Hogy vagy? Milyen élményeid 
vannak? Szerinted miért vagy úgy, ahogy vagy? A létünk moduszainak kérdései. Az ok-
okozat kérdései. Mindez a zene ürügyén. A vezérszólam a kommunikációé, mert exploráció 
(feltárás) nélkül nincs, nem lehet bizalom, bizalom nélkül nem lehet terápia. Az első terápiás 
lépés a zenei (nem verbális, nem a kognitív szűrőn megszűrt, nem az Én-védő 
mechanizmusok szikláin szétzúzódott) tükör létrehozása, az én-állapotok29 megjelenítése, 
önkifejezés. Ez után jöhet ezeknek az én-állapotoknak a visszajelzése, hogy a beteg lássa 
végre: pl. szorongok, félelmeim vannak, paranoid bizalmatlansággal élem életem, ez vagyok, 
ilyennek látom magam, ez a terület a gyengém, itt már nem működöm (ezt hívjuk a kognitív 
átstrukturálás előkészítésének). Tudniillik nem a dolgok ilyenek vagy olyanok, a tények, 
dolgok nem rosszak vagy jók, a gondolkodás (és auttitüd, előítélet) teszi a dolgokat jóvá 
vagy rosszá. A betegségek oka a gondolatok, a stresszre adott válasz, a félelem, a 
reményvesztettség és a bűntudat. Ezen negatív állapotok áthangolják a neuroendokrin 
rendszert, testi bajokat okozva evvel. A világ minősítésében benne van maga a személyiség is 
(előítéletek, félelmek, élettörténeti tapasztalat). Ráadásul a Nyugat kultúrája a vagy kultúrája 
(a dolgok vagy ilyenek, vagy olyanok, hasítás jóra és rosszra), jó lenne egy kis kínai filozófia 
a mentálhigiénében is, megélni az és30 kultúrájának az igazságát is. 

Művészetterápián filozófiailag nem történik más, mint a létteljességgel bíró művészettel 
telítjük a léthiányban (betegségben, mint információhiányban, a működés ritmuszavarában) 
szenvedő embert. A testi-lelki szenvedés (a fájdalom, a szorongás kikezdi a személyiség 
integritását), a perspektívák, (így a magatartás) beszűkülése alapvetően a semmitől, 
dezintegrációtól, kudarctól való félelem (az egzisztencia a nemlét felé közeledik). A 
szenvedő létben a lét alapja: ,,a létező valami” kezd eltűnni31. […] 

A művészetterápiák újra kívánják szervezni a sérült életérzést, az élettörténet, sőt, a 
regresszióba süllyedt személy töredezett integritását. Hogyan? Erre csak egy valami alkalmas, 
az ÉLMÉNY (a hit is a személyes élményből táplálkozik)! Intenzitás és szeretet –hogy ne a 
veszteségeink határozzák meg a jövőnket (ne a múlt éljen tovább a jelenben). Hanem az 
integrált veszteségek tapasztalatával-erejével lépjünk tovább életünk ösvényén (a veszteségek 
paradox módón a felnőtté válásunk szükségszerű kellékei). Még valami: az iskolai éveink 
alatt kapott agymosás, tévhitek, egyoldalú, érzelem és élményszegény életünkből minden 
katartikus élmény ki tud ragadni, és akkor nem sofőrök, irodisták, eladók és titkárnők 
vagyunk, hanem a kozmosz részei, Isten isteni darabkái. A kozmosz csillagporának szemcséi. 
A katarzis kiút a monoton, ún. inautentikus ismétlésektől32 (Jézus is mondta, aki engem 
                                                 
28 Martin Heidegger, Sein und Zeit – Lét és Idő, számos helyütt (Gondolat, Budapest, 1989) 
29 tágabb értelembe véve, mint Eric Berne [emberi játszmák]: szülői-gyermeki- és felnőtt önmaga aktuális 
énállapotait. 
30Az és itt azt az ambivalenciát jelenti, amit főleg a neurotikusok és a kényszeresek (és kényszeres lelki alkatú 
tudósok!) viselnek el oly nehezen, így valamely végletes állásfoglalást tesznek, egyértelmű, de végletes helyzetet 
provokálnak életükben. 
31Lásd még a heideggeri inautentikus lét és a Sartre -i pour soi aggódó és szorongó létének okát. A lét és semmi -
ben. 
32 Ha valamit teszek, s ezt már mások is megették, ismétlés. Ám ez így érdektelen is, kevés is. Az inautentikus 
ismétlés lényege, hogy reflexszerűen teszek valamit, mert ezt láttam, így motiváltak, mert félek. Az autentikus 
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követ, az ne nézzen hátra!) egyhangú, terméketlen hétköznapi tudatból. Felemelkedés. A 
katarzis jobban gyógyít, mint a gyógyszer. A pszichiátriai betegek mindig az egzisztencia 
betegei. Épp ezért oly veszélyesek a művészetterápiák a pszichiátriára nézve, mert a 
művészetterápiák -bár nem orvosi tevékenységek- gyógyítani képesek, ráadásul alapjuk 
egzisztenciál-ontológiai (s nem orvos-biológiai, gyógyszertani, műtéttani, kórházi 
protokoll). Nem valami tudomány, nem is tudományos technológia33. A műalkotások a 
hogyan-lét kérdéseit feszegetik. A pszichiátria az egzisztenciával kapcsolatosan nem csak 
quasi áltudomány34 (mert a gyógyszerek és az agyfiziológia INKOMPETENS AZ EGZISZTENCIA 
mint a társadalomban-lét (komplexitás) nehézségeivel szemben. Márpedig számtalan 
pszichés zavar a társadalmi létben gyökeredzik.  

[…] A CSAK gyógyszerelés maga is infantilizál, mintegy kívülre, a beteg személyes 
kompetenciáján kívülre helyezi a betegség kontrollját. A városi ideggondozók díszletek 
csupán. Csak gógyszereznek. Nincs politikai akarat (sem politikai felismerés, és javító 
szándék), hogy a terápiás személyztet az elégséges szintre növeljék (majd mindegyik intézet 
terápiás személyzetének 20% -a kellene még pluszba). 

Tehát nem a beteget teszi képessé arra, hogy újra „gondba vegye önmagát”. Tanult 
tehetetlenséget idézünk elő (learned helplessness), eleve arra tanítjuk a beteget, hogy majd 
az orvos, majd a gyógyszer megteszi a magáét. Ez elsősorban mentális problémákkal küzdő 
betegek esetén igaz, de más betegségcsoportban is infantilizáló hatású! A gyógyulás, ahogy a 
magyar mondja, valamiféle egész-ség. Azaz integráltság, teljességben lenni –tudniillik a léttel 
(én-mások, testi-lelki-szociális, hivatásbeli-transzcendentális) teljesnek lenni. A gyógyulás a 
lét újragondolása és újraépítése (lásd; tanulás, játék, kreativitás). A műalkotás születése is 
hasonló: a lét megértése, a lét kitakarítása, a fölösleg eldobása. Ha pedig ez így van, akkor 
sikerül egyetlen mondatba belezsúfolnunk a lényeget:  

a szenvedő ember a léthiánytól35 szenved,  s a művészet, mint a létteljesség esszenciája 
(sűrítmény) ennek kiváló ellenszere lehet. Miként a rossz/felszínes műalkotás: a lényeg, a 
szimbólumok, a működési elvek elvesznek, maradnak a díszítő elemek, a cicoma, az 
ornamentika, a vitális információ, és annak hordozói, a fontos szimbólumok helyett.  

A szellemi takarítás, rendrakás, az ezt segítő ceremóniák segítik „kitakarítani a lelket”: fölös 
kötődéstől, patológiás kötődéstől, túlzott dependecia igénytől, ragaszkodástól, haragtól, 
regresszió igénytől, megbocsátani tudatlanságtól, irreális elvárásoktól, visszatérő negatív, 
önpusztító gondolatoktól, hatalomvágytól stb. A művészetterápiák gyakran 
logoterápiákba, egzisztenciális elemzésekbe mennek át. A beteg léte beszűkült lét, innen 

                                                                                                                                                         
ismétlés során valós, személyes érzelmek, meggyőződés, motiváció az ismétlés (én szeretem ezt a filmet, én 
őszintén teszem ezt, őszintén szerelmes –és pl. nem dependens-  vagyok) alapja. 
33Csak hatalommámoros, vagy túlontúl kompetenciaéhes orvosok hihetik azt, gyógyítani lehet orvosi 
technológiákkal,  protokollokkal. Minden gyógyításnak egyedinek kellene lennie. 
34A tudomány objektív alapjait nem bírja, sok az elmélet, a feltevés, a teória, s nem is önálló tudomány, 
pszichologizmussal [maga a pszichológia sem objektív tudomány, persze nem is kell annak lennie, de a 
képviselői annak akarják láttatni, s ezzel renget kárt okoznak a lélektannak] átitatott agyfiziológia. A delírium 
tünet, az iszákosság (aut simile, bárminő addiktív magatartás) oka pszicho-szociális, vagy akár primaeren 
társadalmi, jóllehet, a tünetek csupán egyénre korlátozódnak.  
35 Nincs a génjeinkbe írva, hogyan-miként éljünk, ezért a mémek (= kultúrgének) is létfontosságú szerepet 
töltenek be életünkben. Ám, ha az ember izolálódik, elveszti szociális szerepeit, egyszóval a pszicho-szociális 
teljességét, léthiányossá válik; az egzisztencia meginog. 
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annak szükségessége, egy mély rétegekben; játékban, szimbólumokban,36 nyílt beszélgetésben 
sorra kerüljön a létünk átgondolása. És… a létlehetőségeink (jövő, megújulás, életterv) 
kibontása. 

A léthiányba került embert az érzelmileg intenzív, akár csúcsélményt (pl. Maslow) is adni 
tudó, egyébiránt intellektuális kalandozásra is lehetőséget adó művészetterápia lehetőséget ad 
magára a zenélésre, festésre, mozgásra, önkifejezésre: a kreativitás előcsalogatása. Ami nem 
öncélú, a kreatív erők egyúttal megújító erők is. […] 

A kreativitás filogenetikusan jelenik meg, talán 3 millió évvel korábban (tudatosan alakított) 
kőeszközök jelentek meg. A Homo Habilis nem [csak] alkalmazkodott, hanem kitalált (= 
adaptáció helyett asszimiláció!). Ha olyanok lettek volna, mint a mai átlag ember, aki csak 
alkalmazkodik, s megy a reklámok és a politikai propaganda után, a Homo nemzetség soha 
nem indul el az eszközkészítés (invenció, asszimiláció) útján. Amikor Guilford az 
intelligenciát kutatta, rájött, a kreativitást nem fedik le az IQ tesztek. A kreativitás divergens 
(szertefutó) gondolkodást is igényel, tehát eleve elüt a konvergens (lépésről lépésre haladó, 
közelítő) gondolkodástól, vagy viselkedés stílustól. De még ma is igaz: eltérni bűn, vagy 
betegség. A divergens gondolkodásúak éppoly hátrányos helyzetben, „kisebbségben” vannak, 
mint a kreatívak, mozgássérültek, eltérő szexuális identitásúak, tehetséges kutatók (a kollegák 
elemi féltékenysége a kiemelkedő tudósra/művészre/újítóra nem ritkán végzetes lehet) stb. A 
valóságban azonban a totális adaptáltság patológiás („szupernormalitás”). A biológiai ember 
evolúciója társadalmi evolúcióba ment át. Kreativitás nélkül azonban még mindig a fán 
csüngenénk. A mágikus, törzsi művészet azonban valamin emberin túlra utal, ezért jött 
létre. […] 

A MŰVÉSZET METAFORIKUS, és a metafizika is csak metaforikus lehet. Ugyanis anyagba 
vagyunk zárva, s a nem anyagit nehéz szavakba önteni. A zenei metaforikusság épp a 
szavakon túli élményből fakad. Még valami, a mély katarzis nonverbális (nem szóbeli), 
ultraverbális (szavakon túli), szavakkal ki nem fejezhető. Katarzis, élmény. Nem a dal van 
többé, én vagyok a dal: „Cantare volo et cantari volvo (Dalolni vágyom, s dallá válni 
vágyom –Weöress  Sándor). Létélményről, ha tetszik, valami maslowi csúcsélményről van 
szó. Röviden, egzisztenciális élmény37, már nem művészeti, nem pszichológiai jelenség, 
hanem egzisztenciális, ontológiai. Az ilyen élmények jellemzői a következő (maslowi38) 
élményminőségek39: […] 

-kozmikus élmény (teljesség, egység) 
-tökéletes (így szükséges, így jó) 
-befejezett (thelos, teologikus, exchatologikus, finális, bevégzett, elkészült) 
-igaz, érvényes, megfelelő, leplezetlen 
-eleven, folyamatjellegű, működő, 
-gazdag, részletes, sokszínű, 

                                                 
36 A csecsemők veleszületett „mag” tudással jönnek közénk, pl. a számosság tekintetébe; egy, kettő, három –sok. 
Képesek megkülönböztetni absztrakt mennyiségeket. 
37Az egzisztencialista filozófia jóval megelőzte az ún. humanista pszichológiai tanításokat –csak nem vették 
észre, mert, ugyan ki olvas ma filozófiát?  
38 Abraham Maslow a humanista pszichológiai irányzat egyik képviselője 
39vö.: Freud, ún. óceán- élményével 
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-szép, teljesült, megvalósult (vö.: methexisz, Arisztotelész40) 
 
-jó, helyes,  
-egyedi, összehasonlíthatatlan 
-könnyed, játékos, hajlékony, erőfeszítés nélküli 
-magában való, önmaga, van, „ez így van”. 
 
A fentiek alapján kitűnik, az igazi művészet szakrális, egzisztenciális jellegű és mélységű. 
Nem is lehet másképp, a felszínesség nem tud katharziszt41 kiváltani. Nem tudja a kozmikus, 
az emberi mély lényeget megmutatni. És… a legjobb terápiák szükségszerűen katartikus 
hatásúak. A művészet és játék óriási erő az ösztönök kiélésében, a feszültségek 
szublimálásában, a lélek megérintésében, melyhez a pszichiátriai váróteremben való ülés, 
majd a recepttel való távozás nem hasonlítható. […] 

BEETHOVEN NEM ROZSDÁSODIK 
A napi slágerek, rétegzenék használata nem kizárt. De mivel ezek esztétikai mélységgel nem 
rendelkeznek, hetekre, hónapokra szólnak (slágerlista), majd örökre elmúlnak, nem képeznek 
nagy esztétikai értéket. A tiszta, klasszikus zene a preferált (Bachot ma is hallgatunk, 
Beethoven nem rozsdásodik, Wagner nem avult el), de hangmontázsban annál többet 
használok 
 
a/ saját, élettani zörejeinket (szívdobogás, bélkorgás, légzési szörcs, köhögés, stb.) 
felhasználó, 
b/ eszköz keltette zörejeket (kanálcsörömpölés, villamos, autóbusz zaja, ajtónyikorgás, stb.) 
c/ természeti hangok, ún. rózsaszín zörejek (=a fehér zaj kivágásai, mint pl. madárének, fák 
susogása, szél, tengerzúgás, eső, stb.) 
d/ speciális zörejek: harang, tapsvihar, sírás-nevetés, értelmetlen beszédmontázs, 
e/ elvont hangzások: (természetben és mechanikus hangszeren ismeretlen, tehát) 
szintetizátorral előállított minták (patterns), pl. reverse cymbal (visszafelé játszott cimbalom), 
crystall (kristálycsengésű, fényes-fémes hangok), battle blow (fúvott üvegpalack), 
f/ zenei idézetek, szabadon összeállított zenei montázsok, pl. tánc-energia-lendület 
témakörben 1-2 barokk táncidézet, melybe romatnikus gyorsabb (Strauss) keringő, polonéz 
(Chopin) van belekeverve, ami pl. Mozart rondó részlettel zárul. De bárminő 
zörejespektrumot lehet a klaszikus zenébe oltani (asszociációk és szünesztéziák indukálására). 

AZ  ÍZLÉS PROBLÉMÁJÁNAK  MEGOLDÁSA  AZ  ÖTÖDIK PARAGRAFUSBAN 

Az ízlés és szépség nem feltétlenül találnak egymásra, különösen, ha szerény javaslatomra az 
olvasó elfogadja a ’tiszta szépség’ és a ’csak-kellemesen szép’ (= tetszetős) kategóriáit.  
 
Az ízlés nem (elsősorban) esztétikai kategória, mert az ízlés domináns módon társadalmi 
aktus része, a nagy társadalmi környezet által, szinte észrevétlenül befolyásolt (sajátnak hitt 
külső hatások, elvárások, befolyások)!! Korában a ’szép’ inkább jó, kellemes, tehát morális 
kategória volt! Már Balthasar Gracian megállapítja: az ízlés, az élvező befogadás nem 
                                                 
40 A szép dologban, tettben a szép ideája van benne. A szépség által részesednek a földi dolgok az égi 
törvényekből. 
41 Művészi értelemben: megtisztulás, mély, nem fogalmi átélés, az átélésen keresztüli megértés. A 
pszichoanalitikai katarzis ugyanannak a traumának más szemszögből való átélését jelenti. 
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pusztán ösztön. Nem az, mert az valahol középütt van az érzékiség és a szellemi ítélet 
között.  
 
Minden ember (a beépült szelektív figyelmi szűrő folytán= karakter) csak annyit-azt éli meg a 
világból, amire rezonálni42 képes. Nem arra figyelünk, amire akarunk, hanem arra, amire 
figyelni tudunk. Így van az, hogy a végtelen ’kozmosz’ (= szép, összerakott) sokak számára 
csak egy szörnyen banális és jelentőségtelen világ. Minden érzéki ítéletben a szubjektív érdek, 
tapasztalatlanság, vagy épp elkötelező iskolázottság, előítélet ott lappang. Valamint a félelem 
a mások véleményétől. Az érzéki aktusok nem mentesek társadalmi tényezőktől: szociálisan 
látunk, hallunk, tapintunk!! A harmadik fülünk pedig az agyunk (intermod[ul]áris és egész 
agyi ingerfeldolgozás!) Nincs is tiszta, elemi percepció –csak csecsemőkorban. Az 
értékorientáció, attitűd, esztétikai előtörténet (családi ízlés) mind-mind szociális látássá teszi a 
„puszta látást”. Gracian modja, hogy nem csak az szellemnek (genius, ingenio) van kultúrája, 
„megműveltsége” (cultura), hanem még az ízlésünknek (gustus) is! […] A kultúrán itt minden 
társadalmi hagyományt, befolyást kell értenünk. Az ízlésünk is paraziták (mások, a 
szülők/tekintélyszemélyek, médiumok, divat) által manipulált, akár a világról és 
önmagunkról alkotott ítéleteink, ahogy erre az ún. NLP (Neuro-Lingvisztikai [ön-] 
Programozás, szavainkban tükröződő önértékelés, világlátás) rámutat. 
 
Az ízlés problémájából (kinek, mi tetszik?) való kiút a „rossz ízlés esete a fel nem ismert 
széppel” történetből Kantnál található fel. Kant szerint (in: Az ítélőerő kritikája, 5§) az állatok 
(popzene?) is érezhetik a kellemeset, de a szép az ember ajándéka, mind a szépség előállítása 
(teremtés), mind felismerése (ezért is mondtam korábban, a szépség [érzése:] FELISMERÉS, 
[=Einblick, valaminek a mélyére való bepillantás]). Én egyébiránt nem hiszek semmiféle 
sensus communisban (az ízlés forrása az felvilágosodás esztétikájában), az Ágostoni 
delectio43- ban, kellemesben (commodum) vagy odaillőben (congruum)44 stb. Abban hiszek, 
hogy: 
 
a szükségesnek (necessarium) köze van a tetszéshez (gratum), azaz, A SZÉPSÉG FELISMERÉS, 
és belső, logikai feltételek teljesültsége is. Ezektől lesz egy (akár matematikai) rendszer szép. 
A szépség FELISMERÉS (a rendé, a harmóniáé). Ezért nem lehet mindenkié a szép. A szépség 
nem ízlés, hanem ráeszmélés kérdése (Dunkel)! Eszmélet. Az érzéki „ájultság” = 
tudatállapot-változás = dolgok új megvilágításban látása. A szépség azonban valaminek a 
felismerése (idea, elv, érték, szellem). Sőt, elég annyi: maga a felismerés (Plótinosz, Dunkel). 
Egy kanyarulat Sopenhauerhez, ő írt volt a művészet ablakszerű voltáról. […] 
A betegekkel való foglalkozásban koterapeutaként (= a pszichoterapeutával együtt dolgozó 
segítő személy) pedagógust, gyógytornászt, színészt, zenészt lehet bevonni. Ehhez helyet, 
eszközöket (játékok, bábok, hangszerek) és egy kis kiképzést kell biztosítani, mert a 
betegekkel való aktív, személyes foglalkozást semmi, de semmi helyettesíteni nem képes. 
A társadalomban vannak olyan kommunikációs helyzetek, ahol indokolt a hivatalos hang, a 
szubjektívitásmentes, ún. funkcionális érintkezés. A betegek azonban egy sajátos, átmeneti 
helyzetben lennének, -ha hagynánk őket. Ne elgyünk tolakodók, de tartósabb kapcsolatban 
már semmi értelme az üres, funkcionális kommunikációs modellnek. Általában a sem nem túl 
személyes, de nem is eltárgyiasított (formális, tranzakcionális) helyzet felelne meg nekik.  
                                                 
42 Ez más nyelvjátékban: értékrend, attitűd. Mindenki arra figyel, amit kívánatosnak tart, vagy amitől fél. De az 
én kicsi, a világ nagy. Számtalan elpazarolt élet van, mert sokan képtelenek az egység megélésére, nem képesek 
rezgéseiket nagyobb egységre kiterjeszteni. 
43Szent Ágoston szerint Isten csak szép dolgokat teremtett. Az isteni Rend lesz az esztétikai ítélet mércéje. 
44 Hugo de Sancta Victoria szavai. Egyébként az a szép, ami kongruens (congruum= [oda] illő, azaz 
harmóniában levő!) 
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A mai magyar egészségügyben kifejezetten eltárgyiasított az ápoló személyzete és a beteg 
kapcsolata. Vigyázat! A betegség gyakran szeparációt (marginalizációt) jelent! A mentális 
betegek számára az eltárgyiasodott kapcsolat infantilizáló, bizalomvesztő, romboló hatású, ha 
pont őket, az egzisztenciában, a kapcsolataikban és munkavégzési képességükben sérülteket, 
emberi kapcsolataikból kiábrándultakat tárgyiasítjuk= elszemélytelenítjük (tranzakcionális 
kommunikáció) el. Márpedig a pszichiátriai beteggé válás ezt jelenti: megfosztani emberi 
létüktől, mert talán agresszívak, iszákosak, zárkózottak, furcsák, „bolondok”, stb. Teljes 
depriváció. Szeretet és elfogadás nélkül azonban nincs gyógyulás. Még a vakbélműtétes beteg 
is jobban gyógyulna, ha csöppnyi figyelmet, gondoskodást tapasztalhatna. Azok élnek tovább, 
akiknek vannak szerető hozzátartozóik, akiket várnak haza és szeretik, de legalább egy 
kutyáról kell gondoskodnia. 

A művészetterápia nem jelent passzivitást (induktív zeneterápia, Dunkel 1997). A művészi 
élményben igazi önmagunk nyilatkozhat meg, pont a művészet (játék) feloldó hatása miatt!  
Az a fajta cselekvés, amit igazán én cselekszem, az a hiteles, igazi. Mert ezt érzem a 
sajátomnak, mert ezt szeretem, ez érdekel, értek hozzá, belőlem indul ki. Nos, ez a 
kompetencia (hatékonyság, a funkció és a siker együttes öröme) örömén túl, az ún. 
autentikus (pszichológiai nyelvjátékban kongruens) lét élményét adja. Ez az én 
egzisztenciám, az én bajaim, numinózus45 pontjaim (uralhatatlan feszültségeim, érzékeny 
pontjaim/helyzeteim/reakcióim/viszonyaim/traumatikus emlékeim, stb.), tehát: ilyennek 
érzem magam élménye (nem intellektuális-szociális én-kép) Ez már önmagában terápiás 
értékű! Ehhez (egzisztencia-érzés) segít a dinamikus-integratív zeneterápia. Hogyan lehetne 
akkor bárminő művészetterápia passzív? Ja igen, számos betegem panaszkodott, pl. 
rajzterápián hárman voltunk, egy nyáladzó (neuroleptikumok mellékhatása) skizofrén, a 
pszichológus, meg az a katonás nővér. Rajzolni KELLETT. (Semmi interakció, beszélgetés-
motiválás, bevezetés, a terápiás személyzet részéről történő együttműködés, csak ’kell’. Ha a 
kommunikáció felülről lefelé zajlik – eleve nem lehet terápiás anyaghoz jutni.) Számos, rossz 
közérzet (dysphoré, dysthimia, irritáltság, a deprimált hangulat, stb.), alkalmazkodási zavar 
mögött áll az egzisztencia –érzés (egyneműség, teljes-élmény) zavara. Nincs saját életem, 
csak dolgozom, hogy éhen ne haljak, nem érdekel semmi, ez nem az én életem… mindent 
megteszek értetek… kinek mi kell, […] de hol van az én életem? … stb. Ilyen, egzisztencia-
érzés, az én és a külvilág egységességének, integráltságának zavara, tünete lehet még a 
nappali álmodozások fokozódása, az alkalmazkodási zavar, állandó negatív gondolkodás, 
szorongás, visszahúzódás, depresszív és figyelemzavaros, absence (ábszansz, „elbambulás”, 
mikroepilepszia) tünetek megjelenése, elszemélytelenedés (depersonalisatio [ez kortünet is]), 
az élettörténet széttörése (betegség előtti és utáni korszakra) is. […] 

A művészet a lét (újra) gondolása (innen a terápiás lehetősége is). Az élet értelme, hogy 
magunk adunk értelmet életünknek (ha nem félünk és menekülünk el, a szabadság elöl). A 
világunk primitív rendjéből a fellazítás, az újra-káosz fázisán át majd a művész teremti meg 
az ordre riche –t, a gazdag rendet. A művészetben és/vagy a művészet által a széttagolt 
létezés (a tudomány diabolikus tudása, a felszabdalt világszeletek) újra integráns egészet 
nyer, a művészet a metafizikaiba torkollik –így minden embert segít egzisztenciája 
megtisztításához (az oda nem illő, patologikus, fölösleges, bűnös, öntudatlan, szándékolatlan, 
idegen elemektől46 való megtisztítás). […] Az egyén éppen a meghasonlásain keresztül képes 

                                                 
45 Carl Gustav Jung fogalma, nem áll távol az én plazma („gyúlékony lelki anyag”) fogalmamtól. A numinuzitás 
jelenti még azt a komplexust, ismétlési kényszert, továbbá lélektani helyzetet, ahol-amibe belekeveredve az 
egyén elveszti szabadságát, anankét, azaz vasvégzetet, sorsszerűséget él meg.  
46 mint pl. mások véleménye, akarata, reklám, politika, a vélemények és a statisztikus világ lenyomatai. Félelem 
a láthatatlan közönségtől; mit szólna mami, ha látná, hogy ezt meg ezt teszem, stb. 
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élményvilágát kitágítani (a karakterpáncélt meglazítani, vedleni= újjászületni, a világot 
gondolataiban el és átrendezni). A zeneterápia lényege a megváltozott tudatállapot elérése, 
ami a beteg életfilozófiája, reakciómódjainak megváltozásának feltétele, és sine qua non –ja. 
A meghasonlás kvázi szülési fájdalom, egy új individuum születése: mi nem vagyok (leválás 
a személyiség nem hatékony részéről, negatív öndetermináció). A zenei élmény, ami több, 
mint puszta esztétikai öröm (!), még az érzelmeit visszatartani képtelen (ún. emocionális 
inkontinencia, impulzív zavarok47,) serdülő vagy adult (felnőtt) beteg számára is jó hatású. 
Alexitímiában (~Pinocchio-szindróma, a beteg nem él át érzelmeket, vagy azokat 
megjeleníteni képtelen) pedig a zeneterápia által indukált regresszió48 kifejezetten segít 
feloldódni, megnyilatkozni, átélni. Az élmények indukálta érzelemfolyam emlékképeket is a 
felszínre hoz: a terápia lényege, a belső monológot és emlékeket a „mához kell forrasztani,” 
aki mindig a múltban (traumák, vagy az „aranykor”) él, beteg. […] 

Az indukált -és kézben tartott- regresszió és (eddigi, negatív, hibás) önmeghatározás után a 
következő lépés egyszerre praktikus, pszichológiai és spirituális: mi akarok még lenni?, mi 
lehetek?, hol tartok?, min kell változtatnom?, mi ennek a technikája? –kinyílni egy új 
integritás felé, a terápiás identitásváltás előaktusa (Dunkel49). Az új ötletek, új elhatározások 
(mint a pszichoanalizísben a kezdőálom50), új önértelmezések a változást jelei a terápiában. A 
zeneterápiák indukciós hatásai gondolkodni, újraintegrálni, szeretni tanítják a beteget. Ebben 
kiváló társam volt Malkuth, Debrecen-szerte ismertebb nevén Malacz kutya, aki ragyogó 
érzelmi facilitátora51 volt a debreceni zeneterápiáknak. Külhonban mindennapos dolog 
kutyákkal gyógyítani depressziós öregeket, lovagoltatni gerincbeteg gyermekeket, vagy épp 
melanómát (az anyajegy rosszindulatú daganata) kiszagoltatni kutyákkal.52 Nálunk a kórterem 
és a fehérköpeny (és a tekintélyt jelző szerep kiegészítők53) még mágikus hatással bír. Ideje 
bővíteni a terápiás repertoárt! 

A kutyák azért jó koterapeuták, mert jó (szinte tökéletes) a figyelmi fókuszuk, a 
tudatolvasási készségük: látják a fej és szem irányulását, átérzik az ember érzelmi-testi 
állapotait. Megérzik, mire figyelünk. Malacz kutyám hihetetlenül kitanult engem, nem ritkán 
álmélkodást váltva ki, környezetemből. Az állatokkal való foglalkoztás egyfajta potenciális 
teret hoz létre, olyan ’elvont’, képzetes teret, ahol nondirekte még a bizalmatlan, autisztikus, 
averzív betegek is megközelíthetők (nem személyes tér, nem tisztán szellemi tér, de nem is a 
tér egy része: a történések színtere –Winnicott). Az idegrendszerrel bíró állatoknak sajátos, 
diffúz-homályos tudatuk van. Az emlősöknél a tudat fejlettebb, itt azonban a MI tudat erősebb 
(kutyák, lovak, birkák, delfinek), mint ez ÉN tudata. […] A terápiákon nevelés is, tanítás is (!) 
zajlik, ezt betegnevelésnek hívjuk. Ma ez Magyarországon nulla. A betegek 86%-93%-a a 
gyógyszerei mellé nem kap életvezetési tanácsot. Kevés a pszichiáteri státusz, primitív 
politikusaink így burn out-os (kiégés, megfáradás), a betegeit önmaga egészségvédelmében 

                                                 
47 A beteg nem képes egy késztetést (udvarlás, vásárlás, düh) késleltetni, vagy visszatartani. 
48 Szándékosan kívánunk egy korábban elért fejlődés-lélektani fázisba visszatérni, hogy ott elakadt érzelmi 
problémát kioldjunk, egyáltalán: tudatosítsuk a betegekkel, itt ilyen vagy olyan problémát látunk. 
49 Terápia, önfeltárás, önismeret szükségszerűen torkollik az ún. önmeghatározási válságba. Egy jó terápián új 
önképet és új életfelfogást kell kapnunk. 
50 A terápia elején megjelenő első álom, vagy új tartalmakkal bíró nappali álmodozások és fantáziák, amelyek új 
értelmezést, vagy új élethelyzetet jeleznek. 
51 segítő, valamilyen közösségi folyamatot elősegítő, megkönnyítő 
52A korai elváltozás makroszkóposan nem észlelhető, de a kutyák a premorbid elváltozást igen korán, szaguk 
alapján képesek jelezni. 
53 Olyan ruhadarabok, szerszámok, eszközök, amelyek a foglalkozást, így hivatalos, társadalmi szerepet jelent, 
elidegenítve a természetes embert. Az orvosok mindig fonendoszkóppal, fehér köpenyben járnak. Kis isteneknek 
tűnnek sok beteg számára. 
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hárító pszichiáterekt-pszichológusokat termel. Mindenre van pénz, csak pedagógusra, 
gyerekre, kórházra és lelki egészségvédelemre (státusz, felszerelés, alkalmas épületek). Meg 
kell beszélni, mire és miért szed gyógyszert, mik ezek hatásai, esetleges nem kívánatos 
mellékhatásai, amivel számolni kell. Hogyan kell a betegséggel együtt élni, életvezetésén 
miért és hogyan tanácsos változtatni, stb. A családorvosomat helyettesítő orvos azt mondta a 
74 éves bácsinak: „no disznóhús, papa! Magas a trigliceridje! Csak szárnyast ehet! –Mi 
magas? Mijaza tri…micsoda? -Hát a vérzsír! Na, csak szedje a tablettákat!” -No comment. A 
hazai orvosok nagy részének a betegvezetése, betegnevelése nulla! Következésképp a 
gyógyítás hatásfoka sem lehet jó. 

A terápiák, így a zeneterápia testi hatásai az immunrendszer és az agyi hormonok 
(neurotranszmitterek54) változásaival magyarázhatók.55 A terápia során a szorongók, 
depressziósok karaktere módosulhat, még véglegesnek hitt agyi folyamatok is változni 
tudnak, pl. a limbikus-hipofízis-hipothalamikus-mellékvese (adrenerg) tengely (L-Hy-H-A 

axis) túlérzékenysége, pánikrohamok, hipertenzió, sőt, asztma, vagy vastagbélgyulladás, IBS 
(irritábilis kolon szindróma) is mérséklődni vagy gyógyulni képes. (A hipofízis-
hipothalamusz-adrenerg tengely funkcionális alapegységnek számít, rövidítve: HPA) Asztma, 
allergia, szívritmuszavar ÉS depresszió, lelki reagálás módok (pl. tanult segélytelenség, 
learned helplessness) is egyben. Pl. a depresszió nem agysorvadás (a frontális lebeny 
szürkeállományának sorvadása), agyi vérkeringési zavar, és nem is a szerotonin rendszer 
[primér] zavara, ez inkább következmény, mint pl. a hyppocampus (=Amnion szarv) 
sorvadása is. Persze a depresszió lehet organikus probléma következménye is. Lime –kór, 
vírus (pl. Borne, Herpes II. [genitalis]), baktérium (Staphylococcus) fertőzés után az agyba 
jutott toxin, vagy maga a vírus lokális gyulladások eredményeként károsíthat idegrendszeri 
alközpontokat. Ilyen, pl. a limbikus rendszer, a gyrus dentatusz, a hyppocampus, a 
hypothalamusz részeinek igen finom, kis kiterjedésű károsodásai, amik önmagukban is 
depressziót, kényszerbetegséget, vagy figyelem zavart okozhatnak. Legalábbis környezeti 
stresszor esetén sajnos egy életre meghatározhatják a beteg hangulati életét, rontják 
életminőségét! Sokszor egy banális fertőzés okoz problémát, ráadásul csak évek után (pl. 
kanyaró, vagy más, ún. slow vírusfertőzések, [slow vírus encephalitis]) derül ki: nem is olyan 
banális, amit annak gondoltunk. 

Az organikus eredetet és/vagy az organikus dominanciát kizárva láthatjuk, hogy a depresszió, 
lelki reagálásmód: (1.) az agresszó önmagunkba való fordítása – akár az öngyilkosságig, 2. a 
felelősség elhárítása, 3. a tárgyvesztésekbe való „belehalás”, elengedési és megbocsátási 
(önmagának, másoknak) képtelenség. A (4.) másikkal való szimbiotikus egység feladásának 
képtelensége, a (5.) a lét „élőhalott” állapota, és a spirituális élet (6.) az anyagiba való 
beleragadása. Az élet üressége = csak szereplét. Mai, üres társadalmunk törvényszerű 
következménye. Még valami: korunk a magányos individumok kora. Kóros az 
indiviualizmus, az örömélv, a csak anyagi javak jelenléte korunkban. A kiüresedés miatt 
nem is csodálkozhatunk azon, amit depressziónak hívunk. […] 

Betegségek és lelki működés típusok egymással összefüggnek, így testi gyógyulásokkor 
nem csodáról, hanem a lélek változásairól van szó. A zenei (és pszichoanalitikai) 
tudatállapot–változás úgy gyógyít, hogy mély lelki tartalmak kerülnek/kerülhetnek tudat-
közelbe, és/vagy konfrontálódik vele a beteg. Vagy reintegrálja e traumákat, de 
mindenképpen megváltoztatja az életeseményekhez (traumák, önvád, stb.) hozzá fűződő 
                                                 
54pl. noradrenalin, szerotonin, dopamin, agyi ópiátok. 
55De ne feledjük, maguk a gondolatok, a létem perspektívája, a beállítódás, a lelki habitus hoz létre szomatikus 
reakciókat.  
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viszonyát –ami forradalminak tekinthető (pl. már nem baj, hogy elvált a férjem, [férjem= 
apám = apámmal együtt élni, mint egy gyermek] nem vagyok én ettől értéktelen stb.).  

A szellemi felismerések is gyógyítanak (gondolatok uzsonnája [D. N.], életelv transzfúziók, 
betegnevelés), s ezek mindennél fontosabbak, bár e felismerések jelentősége a biológiai 
pszichiátriában elsikkadhat. (Nozocentrikus és gyógyszercentrikus magatartás miatt.) 

ORFEUSZ SZÍNRE LÉP 

A nem fogalmi (preverbális jellegű, ősi, archaikus), szimbólumként (már a csecsemő [ de 
rhesus majom bébik is] rendelkezik kulcsszimbólumok olvasásának elvi képességeivel= 
archaikusság) definiált zeneművészet a preverbális, azaz ödipális (kb. a negyedik életév előtti) 
korszakunk elfojtott képeihez és érzéseinkhez vezetheti vissza a klienst. Anyagba vagyunk 
zárva, s a nem anyagit nehéz szavakba önteni. A zenei metaforikusság épp a szavakon túli 
élményből fakad. Még valami, a mély katarzis nonverbális (nem szóbeli), ultraverbális 
(szavakon túli), szavakkal ki nem fejezhető. Létélményről, traumáról, titokról, korai 
traumatikus élményről is szó lehet, amit a kliens nem tud, vagy nem akar kifejezni. Az 
élmény gyakorlatilag egyneműség. Az én és a külvilág egy közös valamibe oldódik. Út a 
teljesség felé. Nagyon ide kívánkozik Weöress Sándor: A teljesség felé című verse: 

Solvere volo et solvi volo       Oldani vágyom és oldódni vágyom 

Salvare volo et salvaro volo       Üdvözíteni vágyom, s üdvözülni vágyom 

Generare volo et generari volo                      Nemzeni is vágyom és megfoganni vágyom 

Cantare volo et cantari vololo                        Dalolni vágyom, s a dallá válni vágyom 

Saltate cuncti!                                                [Ti] mind, szökelljetek és táncoljatok! 

Ornare volo ez ornaro volo                            Díszíteni vágyom, s dísszé válni vágyom 

Lucerna sum tibi, olle qui me vides              Lámpád akkor vagyok, ha megpillantasz engem 

Iamua sum tibi, quicumque me pulsas          Ajtód akkor vagyok, mikor kopogtatsz rajtam, 

Qui vides quod ago, tace opera mea              [Ki], aki látod, mit [is] teszek, hallgasd el munkám 

A zeneterápia is egyféle mágia. Felidézés megidézés, de mi nem hallgatjuk el munkánk. A 
zeneterápia ehhez nyújt segítséget. A zene -orvosilag- ,,kulcs” a hippokampuszhoz56 
                                                 
56 Sokáig a recens (friss) memória tárolásának funkcióját társították a hippocampusszal, de ez a tan ma már nem 
tartható fenn, a bevésés és tanulási folyamatokban a hippokampuszz meghatározó fontossággal bír. 
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[bevésődött reakciók, traumás élmények, fixált vegetatív reakciók -állapotfüggő tanulás, 
melyben szerepet játszik a hipotalamusz-hipofízis hatástengely is]. A zenei élmény „az 
amygdala és a limbikus rendszer puskapora” [az érzelmek felgyújtása, kiégetése, legális 
megélése, önmagunk érzéseinek elfogadása, stb. de a kedély, így a vegetatívum áthangolása]. 

Minden tudati tevékenységben ott lappanganak percepciós-indulati befolyások. A 
hyppocampus, az amygdala57 felöl arousal (izgalmi állapot) reakció kiváltható (fasciculus 
retroflexus → nucleus interpendicularis → efferens impulzusok → formatio reticularis). 
Ezeknek a formatio retukálris-szal (felszálló agytörzsi aktiváló rendszer) való kapcsolata teszi 
lehetővé, hogy az ingerek szelektálódjanak (Grastyán), és az ingerek hatása ne csupán 
pillanatnyi legyen (Mozart Requieme engem egy teljes hétig a megindultság és megrázottság 
állapotában tartott). A lokális hatás úgyszólván lehetetlen – holografikusak vagyunk, minden 
mindenre hat. E sprituális törvényt érte utol s értette meg, s erősítette meg a 
viselkedésszempontú immunológia (behavioral medicine). Oldatok vagyunk (Dunkel, Lélek-
Világ Zene, 1997) –mely alkotórész ne hatna a többire? Ahogy fenn, úgy lenn –Tabula 
smaragdina (Hermes Tritsmegistos). Ahogyan a nagy társadalomban, úgy a kis, 
mikrotársadalomban, mikrobiológiai és a biokémia világában is. 
 
A periférikus (percepciós) jelenségek és emóciókkal való felruházása a thalamus, a 
szubthalamikus, a kortikális és perifériális ún. ingerületi reverberációs kapcsolatokon58 
valósul meg. (Ezek távolható, neuroendokrin hatások [pl. stresz: vazopresszin-hipertenzió, 
prolaktin-libidócsökkenés és immunaktiváció {nyiroksejtek vírusölőképesség fokozása}]). 
(Pl. Társak→ endorfinok, oxytocin, CHR, nucleus coeruleus→ noradrenalin→ szorongás59, 
ACTH, TRH60 hormonok felszabadulása, hisztamin, GABA61, interferon, interleukin-1 → 
álmosság, ingerkerülő magatartás], zsigeri hatások, bélmotilitás, szívritmusemelkedés, stb. 
stb.) Ez az, amit egy ingerhez társuló emocionális minősítésnek nevezünk. Az emocionális 
magatartás szervezése szerteágazó, a limbikus rendszer részeként az amygdala (=mandula), 
a hypothalamus és az összeköttetések (stria terminalis, stria medullaris thalami, habenula 
magvak), és távoli reakciókban (psychés, visceralis, endokrin, motoros) nyilvánul meg. A 
limbikus rendszer agykérgi (corticalis) vetülete maga a Papez-gyűrű, ami az amygdalát és a 
hyppocampus-t, a corpus mamillare-t funkcionális egységbe szervezi. A corpus mammillare 
(mediális magvából) kapcsolatot ad a hipothalamuszhoz (elülső thalamikus magcsoport), ami 
kapcsolatban áll az agykéreg mediális részével (gyrus cinguli). De ne gondoljuk, hogy csak a 
direkt idegi kapcsolatokon terjd az érzelmi hatás. Van egy úgyneveztt nemspecifikus 
rostrendszer is, a limbikus rendszer a híd, a középagy (formatio reticularis), és a substantia 
grisea (centralis része) között. Az érzelmek, különösen a félelem, a szorongás és befelé 
fordított agresszió (lásd: depressio) az egész test megbetegedését hívhatják elő: funkcionális 
egységek, hormonális hatások hangolódhatnak el (bikoémiai kakofónia), ezzel akár extrém 
súlyos testi betegségeket létrehozva. 
 
 
 
 
                                                 
57 Harmadlagos szagló mező, a Papez gyűrűnek adott rostokkal áll kapcsolatban a hyppocampusszal.  
58 Arnold, 1950, Lindsley 1951 
59 kék idegmagvak a nyúltvelőben (medulla oblongata) tallható, teli stresszhormon receptorokkal. A CRH ingerli 
a locus coeruleus sejtek receptorait, s noradrenalin (NA) elválasztás indul meg, ami stresszt, szorongást idéz elő. 
60 Corticortop Hormone, és/vagy Corticotropin-Releasing Hormone, Adreno-Corticotrop Hormonre; 
mellékvesekéreg-hormon, (kortizol), Thyreotrop-Releasing Hormone, pajzsmirigyhormon ürítő faktor. 
61Gamma-Amino-Butiric-Acid= gamma-amino-vajsav, klór csatornát nyit, szorongást okoz, (gátló) 
ingerületátviő anyag. 
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Ehhez elég felvázolni egy hatásláncot:  
 
A környezet, mint ingereggyüttes → érzelmi reakciók, idegélettani aktivitásminták, → 
hypothalamusz („karmester”, realising; hormonüríttető és, inhibinek [gátló] faktorok), 
→agyalapi mirigy [hipofízis; 1. adeneohypophysis {hormonokal való szabályozás} és 2. 
neurohypophysis {idegi szabályozás}] → neuroendokrin rendszer→ máj, thymusz 
(csecsemőmirigy), nyirokcsomók, nemi mirigyek: a ’nagy orkeszter’, a szervezet általános 
kémiai koncertjét adó szimfonikus zenekar → általános testi reakciók, hogyan lét, betegség.  
 
A betegségek ekkép a kémiai koncert (biokémiai összhang) hamisságával, a testi zenekar 
elhangolódásával magyarázhatók. A hormonok sokasága egyáltalán nem folyamatosan 
„csepeg”, szecernálódik (secretio= elválasztás, kiválasztás). Hanem sajátos, rájuk jellemző, 
saját ritmusaikban lövellnek ki. Így eleve, már a secretionak önmagában, és a vérben elért 
koncentrációknak is –így a kiváltott hatásoknak is: ritmusuk van. 
 
NB: Minden betegség ritmuszavar (Dunkel: Lélek-Világ-Zene, 1997). A ritmuszavar egyben 
a kommunikáció zavara, így információ (áramlásának) zavara is! Mert a ritmus egyben az 
együttműködés, a modulálás, szervezés ritmusa is, a ritmus információt kódol, mint ilyen: 
kommunikáció. Minden szervetlen és szerves működés ritmikus működés, bennük fázisok, 
szekvenciák, visszatérő ciklusok, szabályozó hurkok (információ → szervezés → változás) 
figyelhetők meg. Egy rendszer, struktúra, folyamat, működés, stb. információ 
hozzáadásával megváltozik/megváltozhat. 

A ritmus jelszava: ,,instituo ergo sum”- megszervezek (elrendezem, felépítem, 
strukturálom), tehát vagyok. A betegség tehát ritmuszavar, mint kommunikációs zavar, mint 
információzavar, mint a : megszervezés, folyamatvezérlési zavarként áll elő. Az élet lényege a 
továbbrezgés/együttrezgés, összhangban lenni, együttműködésben (~ koegzisztencia, 
kooperáció, harmónia) maradni. Ezt ma úgy mondanánk, az információ transzpozíciója, 
transzgessziója (átvitele), továbbítása, kódolása és dekódolása –egy működőképes struktúra 
lehetőségének megteremtéseként. A játékot „elrontó”, szétszedő gyermekeknél már korán 
megfigyelhető az ún. struktúraéhség: mi van benne, hogy működik? Már emlősállatoknál 
megfigyelhető a napi ritmus struktúrájának igénylése, megértése, - az alkalmazkodás 
érdekében. 

Az idegsejtek kisülésének, és idegrostok vezetésének ritmusa,62 pl. a noradrenalin, más 
hírvivő molekulák felszabadulásának (és a fölös molekuláknak visszavétele [reuptake]) 
ritmusa, a szinapszisok működésének ritmusa, az adrenalin elbontásának ritmusa, a 
bélmotilitás ritmusa az epehólyag kiürülésének ritmusa (…) mind-mind egy egész 
egyéniséget eredményez, a maga sajátos pszichoszomatikus működésjellemzőit adva. Sőt, a 
skizofrénia is a koncentráció ritmuszavara, a működések disz-szinkronja (a dopamin-ritmus 
felborulása), az agy centripetális (kifelé figyelő) és centrifugális (önmagát elemző) ritmikus 
működésének a zavara. Az agy is biológiai oszcillátor (mint pl. a szív, légzés, az epehólyag, a 
méhizomzat, stb. működése). Az induktív zeneterápia (Dunkel, 1998) élményterápia is, de 
euritmikai, légzőgyakorlatos, táncterápiás elemeivel jól ritmizálja a betegek többségét. A 
külső szervező erő (induktor, szinkronizátor, pl. napfény, szabályoz, vagy elindít valamilyen 
folyamatot), a ritmus, a foglalkozások jól megválasztott ún. egészritmusa, szervezése 

                                                 
62A biológiában az ingertovábbításban (elektromos jelek) a bináris kódnak nincs szerepe, de az 
impulzusfrekvencia és impuzusintervallum (az egymást követő impulzusok ideje számít) plussz információkat 
kódólhat. 
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(institutio [szervezés], regulatio [szabályozás], ordo [rend]) rendezőleg hat mind a pszichés 
megbetegedésekre, mint pl. asztmára, allergiára, mind spasztikus izom-megbetegedésekre 
nézve. A zeneterápia információt (működésritmust) ad, különösen, ha van idő a klinikumban a 
zenés kondicionálásra is (hangok és szignálok összekapcsolása pl. lassú légzéssel, a 
szívritmus lassításának gyakorlatával, realxáció elkezdésével, stb.), vegetatív dystona, 
,,vegetatív neurosis”, pánikszindrómához köthető fulladás, izzadás és szívpanaszok esetén. 

[…] Zene és térélmény összefüggnek (Dunkel: Zenei tonalitás és tér, 1998). A hippokampusz 
(neokortikális és szubkortikális [affarens és efferens rostok] pályái, helysejtek) aktivitása 
érintett sztereotíp mozgások (pl. hangszeren való skálázás, trillázás, gépírás, varrás, reszelés, 
kapálás, stb. etc.), valamint a memória (és tanulás) esetén, így a zeneálmok, a zenélés téri 
összefüggéseivel kapcsolatban is. A zenei élmény során, a hangnem változásai (modulatio), a 
témák karaktere téri asszociációt váltanak ki. Ami a zenésznek tercrokonság (pl. a-moll: C-
dúr, C-dúr: E-dúr) az a hippokampuszban emelkedés (C-dúr= 0 előjegyzés, + E-dúr= 4 
kereszt, ez plussz 4 kvintnyi emelkedést jelent). Pl. Liszt Via crucisában az a-moll—esz-moll 
[váratlan, ún. poláris63] fordulat, Krisztus elesését (mi több, földre zuhanását) szimbolizálja. 
Jogosan, mert a-moll=0 előjegyzés + esz –moll= 6 bé előjegyzés, így e kapcsolat mínusz 6 
kvintes süllyedést jelent. […] A testies (pszichoszomatikus) gyógyító mechanizmus az 
idegrendszer (lelki és idegi működések) és az immunrendszer kommunikációjának 
köszönhető. A zene lelki hatásokat vált ki, ami befolyásolja a (központi és perifériális) 
idegrendszer működését. Ez az ún. PSZICHO-NEURO TENGELY. Az agy bizonyos részei (pl. 
hipothalamusz, ami közvetve is, közvetlenül is befolyásol élettani működéseket, ő a test 
’karmestere’ az agyban, a hipofízis, [aminek külön idegi és mirigy része is64] van) a testi 
működések irányítását végzik. Ez –végső soron- hormonok felszabadulásával (hírmolekulák) 
jár. Az idegrendszer így a ,,folyékony idegrendszerrel” azaz a hormon és immunrendszerrel is 
szoros összeköttetésben van. A hormonrendszerben is vannak hírvivők (immunglobulinok, 
interleukinok, limfokinek). Ez az ún. NEURO-IMMUN TENGELY. A két alrendszer együtt a 
PSZICHO-NEURO-IMMUN RENDSZER-t adja. […] 

A zeneterápia a bioritmust, a hangulatot és a beteg ember negatív szemléletét akarja 
áthangolni: ez a hangulatszobrászat. A kreatív terápiák a passzív, önfeladó magatartást 
kívánja kedvezően befolyásolni, növelni az én-erőt. Egyszerűbb esetben, bármely kórházi 
osztályon célja a betegek hospitalizációs ártalmait csökkenteni. A passzív zeneterápia 
irányított, tematizált65 zenehallgatást jelent (10-15 beteg, 60 perc). Az aktív zeneterápiák két 
nagy csoportra oszlanak: az induktív zeneterápia (intenzív érzelmek, viták, sírások, 
felismerések, acting out-ok, kigőzölgések), ami gyakorlatilag pszichoterápia és zeneterápia 
kombinációja. Erős érzelmeket, emlékeket, kisiklott reakciósémákat provokálunk, majd 
ezeket visszajelezzük. Mégpedig a változtatás igényével. Megbeszéljük az előnyösebb 
érzelmi-kognitív válaszokat. Legtöbbször ez a helye a mély, őszinte megnyilvánulásoknak, a 
traumatogén élmények újraélésének, teátrális jeleneteknek (de nem félünk tőlük), ez az 
önmagunkkal való szembenézés (konfrontáció), a látványos felismerések (insight), és 
katarzisok órája. A komplex zeneterápián több csoporttaggal dolgozunk. Azért komplex, 
mert vers, tanmese, tánc, jóga, relaxáció is helyet kap-kaphat benne (60-90 perc/8-10 beteg, és 

                                                 
63 Az ún. kvint körön (öt perc= öt hangnyi, egy tiszta kvintnyi [quinque= öt] távolság) az a-moll és az esz-moll 
egymással szenben [poláris ellentétben] helyezkednek el. 
64neurohipophisis, [neuro=ideg] adenohipophisis [adeno=mirigy], a mirigy része más (belső elválasztású) 
mirigyek hormonjait üríttető –realising  -faktorokat bocsát a vérbe. 
65 A csoportösszetétel, az esetleges hasonló problémák, élethelyzeteknek és beteg-reakcióknak adekvátan 
választott s felkonferált zenék exponálása. 
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a tíz a felső maximum!) Mint minden szimbólumterápián, a terápia plazma-ját,66 élő, (és 
robbanásveszélyes= a fantázia módosítja a dolgok arányait, jelentőségeit!) konkréttá váló, újra 
aktuális anyagát a betegek, a műre vetített projekcióik adják. Illetve, a betegek 
szimbólumokat alkotnak (tánc, festés, zene), mely szimbólumokba saját traumáikat 
költöztetik, vagy kész szimbólumokba traumatikus tartalmakat proiciálnak (Jung). Az 1. 
önkifejezés és 2. projekcióink megismerése nem új: Avalokitésvara tanítja a busddhista 
hagyományban: megismerni -hatalmat nyerni fölötte (társadalmi és lelki bajokon egyaránt) 
-és megszabadulni tőle. Most nézzük, hogyan is néz ki egy professzionális zeneterápia, egy 
pszichiátriai osztályon. 

ZENETERÁPIÁS MUNKA  - PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYON 

Valaha a terápia (θεραπεύειν, therapüein) simogatást, gondozást, gondoskodást jelentett. 
Sőt, ellátást, szolgálatot is! Ma már egy terápia szinte egyenesen merev, kötelező szakmai 
eljárás. Oly annyira, hogy az ettől való eltérés, kreativitás, vagy egyéni gondozás szinte 
eretnekségnek, netán műhibának számít. A kreatív orvos, deviáns orvos. Az orvosi 
technológia érzéketlen a betegek egyéni különbségeire, sajnos ez a pszichiátriára is, és a 
pszichoterápiás technikákra is igaz.  
 
Kórházi keretek között a zeneterápia mindig olyan, kvázi pszichoterápiát jelent, melyben a 
pszichoterápiás elemek zenei és zenélési elemekkel, élményfeltárással, jóízű 
beszélgetéssel, tánccal, kreatív zenei gyakorlatokkal bővítettek. A cél a beteg embert (az ő) 
ember voltát megerősíteni (elfogadás, beszélgetés, szupportív terápia, pozitív megerősítések), 
mert minden hospitalizáció elembertelenít. Elszigetel, eltárgyiasít. A zeneterápiában az egyedi 
ember a maga egyediségében megtartott, sőt, megtartani való. 
 
További cél, a beteg élményvilágába való betekintés, a beteg kommunikábilitásának és 
szociábilitásának fejlesztése, a realitásba való visszavezetése, zavaró élményeinek feltárása, 
önmagát elfogadni tudásának a támogatása, az erre való megtanítás. alapvetően: élményben 
részesítés, érzelmi támogatás. Az önismeret útja az önfeltárás által, az önkifejezés 
(zeneálmok és improvizációk, táncok) ürügyén. Érdekes, a lelki betegekkel kapcsolatban oly 
kevés szó esik a szeretetről. Nos, a szeretet gyógyít. És még valami; a szeretet nem csak 
érzelem. Megmagyarázhatatlanul van jelen az emberben, fejlett emlősökben. A szeretet 
transzcendentális eredetű, önmagát osztja. Másképp, a szeretet ön-gyilkos, én–felosztó, ego-t 
megszüntető. Biológiailag nem megmagyarázható, nem egyenlő az anya az utódért történő 
önfeláldozásával. Evolúciós szempontból illogikus. A szerető gondozás jelentősen megnöveli 
a pszichoterápiák hatékonyságát. A zeneterápiában, a terápiák végén az önérzés, az identitás, 
vagy az az érzés, hogy élek, „hús-vér vagyok”, a terápiás ülés gyakori, szignifikáns 
eredménye.  
 
A zeneterápia feltámadás, megelevenedés, újjászületés. Mert oly ingergazdag, intenzív, 
érdekes, csoportos, kalandos, közvetlen és embercentrikus. 
 
Csúnya szavakkal, a sartrei filozófia úgy mondta, a hús (chair), mint tehetetlen passzív 
tömeg: corp (test) a vágyban (és szeretetben, kommunikációban, önfeladó szolgálatban, az 

                                                 
66 πλάσµα, megformált anyag, élő anyag, de használom, mint az anyag negyedik, túlhevített halmazállapotát is, 
a terápiás anyag valóban plasma. A plazma létrehozása feltétele is, és eszköze is a leszakadt (disszociált), 
dezintegrált elemek újraélésének és újra integrálásának szempontjából. Lásd még regresszióban a beteg 4-7 éves 
gyermeknek megfelelő szinkretikus sémáját (Mérei), ún. pointillista (Zazzo) élményfelidézését= az élmény apró 
részletekből, képekből, érzelemtöredékekből áll össze. 
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elfogadásban, átélésben→személyes élmények, élményterápiák) válik érző-dinamikus hús-
vér (chair) testté. Simogatás (=érzések, önmagam nem tárgyként, de reális szubjektumként 
való megtapasztalása, a másik figyelme,) teszi a corp-ot chair -ré! A zene, ma már tudjuk, 
pszichofiziológiailag (inger/ingerlés/orientáció, hang-az ember hangja -szociális és téri 
élmény,  β-endorfin, szerotonin és üdvös hatásaik; aortatágulat, immunrendszeri változások, 
jobb hangulat, etc.) igenis simogatás, akusztikus simogatás (limbikus és thalamokortikális 
simogatás). A zeneterápia olykor hihetetlen erejű: revitalizál. Sartre-vel szólván, incarnatio 
következik be, a simogatás (köszönés, elismerés, üdvözlés, érintés; storke) hatására 
megelevenedünk. Jobban elfogadjuk-megértjük saját érzéseinket. -És másokét is (toleranciára, 
megértésre nevelés). Demensek, öregek, ingerszegény miliőben élő betegeink „újra 
megtestesülnek” (re-kreálódnak [recreatio= újra teremtődnek, energiák megújítása], re-
inkarnalódnak, [carnus=hús, 1. új testérzet, felfrissülés 2. az újjászületés tana]). Jóval Sartre 
olvasása előtt neveztem a debreceni Bem téri pszichiátrián ceremóniának, ünnepnek, sőt, 
önünneplésnek magát a (komplex, dinamikus) zeneterápiát. A sartrei ceremoné az a folyamat, 
ahogy a húsból (a skizofrén flexibilitas cerea -jából67l) újra „forró vér” válik: azaz, ahogy 
megelevenedünk. 

Definíció szerint a zeneterápia: 
 

          nonverbális pszichoterápia, azoknak, akik verbálisan nem, vagy 
kevésbé megközelíthetők, ezen túl, a verbalitást kiegészíteni szándékozó érzelmi (nem 
kognitív) terápia, valamint; 
                                   
                                  szimbólum-terápia (Jung, Melanie Klein) is, valamint olyan 
 
                                  művészetterápia, melyen zenével segítjük elő (facilitáció=Bionnál 
érzelmi katalizátor) élmények és érzések áramlását (induktív zeneterápia) segítve azok 
megformáltságát és feldolgozását a kliens számára (Dunkel), önkifejezés, avagy, ezek 

 
                                  kombinációja, helyet adva a dramatikus elemeknek: komplex 
zeneterápia, mint amilyen a festés-rajzolás, tánc, bábjáték. 
 
A fenti eljárások eseteiben is érvényesek a pszichoterápiás csoportkeretek, szabályok, 
hatásmechanizmusok (Bagdy, 1991, Merényi 1991). A zeneterápia kereteit a terapeuta szabja 
meg, így strukturálja a csoportot, orientációt és kapaszkodót ad, szabályokat és 
szabadságfokokat teremt. A csoport gyakran inhomogén. Ez nem feltétlenül baj, a csupa 
depressziós beteg terápiája óhatatlanul lapos lesz, de a mániást, vagy szociálisan permanens 
beteget együttműködővé kell szelídíteni. Ő hasznos is lehet, hisz’ a csoport motorjává válhat. 
A foglalkozásokat rendszeresen kell látogatni. Függetlenül attól, épp mihez van kedve a 
betegnek. A terápia látogatása önkéntes, de az első két alkalom pszichiáteri-kezelőorvosi 
javallatra quasi kötelező68: tapasztalatszerzés, amolyan kóstoló. A beteg motiválása minden 
esetben szükséges részben, mert nem választhatnak; nem tudhatják, miről maradnak le. 
Részben, mert a mentális elesettek alapvető terápiás módszertana az érzelmi támogatás és a 
bízni tudás képességének visszaadása. Sok nővérnek fogalma sincs erről, jóllehet pszichiátriai 
osztályon dolgoznak. A terápiának sem abszolút kontraindikációja,69 sem különösebb 

                                                 
67 Skizofréniára jellemző mozgászavar. A katatóniához, egy helyzetben való megmerevedéshez hasonló, de a 
beteg végtagjai passzívan mozgathatók, s a megváltozott helyzetben maradnak, mint a lágy viasz, úgy hajlítható 
(cera=viasz). 
68 Sok beteg hárítja a terápiás segítséget, sőt, ki sem próbálván azokat, azt sem tudja, min nem vett részt! 
69 ellenjavallata, kockázata 
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veszélyes mellékhatása nincs.70 Mániás (hypomán), agresszív, szociálisan penetráns (de ez 
mindig a terápiás ülés után derül ki) beteg ne látogassa a zeneterápiás üléseket. Kivéve azt a 
személyt, aki irányítható, így a hypomániája még jótékonyan aktivizálhatja a csoportot. A 
lényeg az együttműködési készségen-hajlandóságon van. Célszerű a zeneterapeutának 
viziten megfigyelni az új betegeket –felmérve kooperábilitiásukat, megbecsülve zeneterápiára 
való alkalmasságukat. A pszichés státusz és a beteg típusának felmérésének sémája: 
 
§ a tudatállapot 
§ orientáció, (magára, másokra, időre, helyre és helyzetre) 
§ figyelem (vigilancia [ébreség] és tenacitás, flexibilitás [a figyelem tartóssága és 
elterelhetősége]) 
§ percepció (ingerfelvétel), illúziók, esetleg hallucinációk megléte 
§ beszéd-fogalomalkotás-koherencia 
§ a gondolkodás tartalmi és formai jellemzői 
§ emlékezet, élettörténeti egység 
§ alaphangulat, hangulatzavar, érzelmi rezonanciakészség, 
§ érdeklődés, odafordulás, kjontaktusteremtés, 
§ alkalmazkodás, szociábilitás, (csoportba engedhetőség) 
§ pszichomotórium, cselekvés, mozgás 
§ saját motiváció (pl. delegált [= küldött, „anyuka akarja, hogy ide járjon”] betegről van-e 
szó? Vagy tényleg maga akar-e gyógyulni?) 
A betegünk milyen típusba sorolható (első megközelítés, és ez nem indokol sablonos 
kommunikációt, aminek mindig egyénre szabottnak kell lennie!!): 
 
*kapcsolatéhes/dependes/bizonytalan 
*mazochista/mártír 
*megadó/önfeladó/passzív 
*skizoid, nem ellenséges, de (önvédelemből) távolságtartó 
*nárcisztikus= figyelni kell rá, többet/jobb ellátást akar mindenkinél, mert ő nem ’átlag beteg’ 
*követelő/dühös, túlzott, nem is teljesen adekvát elvárásai vannak az orvossal/intézménnyel 
szemben, 
*ellenséges/hosztilis, mert korábban rossz orvosi tapasztalatai voltak (iatrogen ártalmak), 
*szeduktív, a csábító, aki haverkodni, barátkozni akar, szexuális kapcsolatba kíván lépni 
orvosásval, de legalább a mellérendelt viszonyt áhítja, 
*gyermekek, akiket egyenesen műhiba ’hivatalos távolságtartással’ kezelni, velük játszani, 
brátkozni tanácsos, már csak a sikeres anamnézis és fizikális (fájdalmak) vizsgálat miatt is 
 
Az állapotfelmérés segít, hogy a kliens melyik csoportban járjon zeneterápiára –avagy, képes 
e terápiás munkára. Mennyire képesek együttműködni? Milyen orvos/terapeuta – kliens 
kommunikáció a legmegfelelőbb startégia a személyes kapcsolat felvételekor? 
A kommunikáció egymás „szagolgatásával, és finom letapogatással kezdődik. Miért jön 
terápiára? Külsdék, maga jött? Őszintén igényli a változást? Mik a problémák? Melyek amik 
prioritást (előbbséget) élveznek? Mi a cél? Mely utak vezethetnek oda? 
 
A klienst feltétel nélkül fogadjuk el, olyannak, amilyen. Minden terápia alapja a bizalom. 
Tehát nem orvosi, nem pszichiátriai, nem pszichológiai ismeret. A terápia bizalmon és etikai 
alapon áll, a methodológiák másodlagosak, szakmafüggők.  
 
                                                 
70 Önmagunkkal szembenézni sokszor szorongást és csalódást, kognitív disszonanciát, keserűséget jelent. Ám ez 
az életünkkel járó folyamat, nem a terápia specifikus hatása, viszont a fejlődés energia bázisa. Nem kikerülhető! 
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NB: A feltétel nélküli elfogadás nem intellektuális természetű. A túlzott intellektuális 
hozzáállás megérteni, elemezni akar, nem pedig együttérezni. Az empátia= jelenlét, ezért 
fontosabb, mint a megértő-hideg-objektív-távolságtartó, elemző intellektus. A terápiában csak 
később jelenik és jelenhet meg a „kritika”,  a finom, jól megfontolt, és jól megfogalmazott 
(nem sértő, a kliens számára feldolgozható) visszajelzések, melyek a produktív szeretetből (= 
nem öncélű kritika, a beteg [erőszakos] megváltoztatása, hanem elfogadható hangvételű, 
empatikus visszajelzés, a változás érdekében) fakadnak. 
 
A zeneterápia fontos vonása, hogy ott egy olyan kommunikáció zajlik, ami a zene és annak 
receptív-produktív élményének megbeszélése. És e megbeszélések ürügyén zajló lelki anyagot 
feltáró munka (exploráció). A kommunikáció szimbólumképzésen és annak megértésén 
alapszik (Ferenczy, 1991, Kris, 1998, Klein, 1998, etc.). A légkör intenzív, a szimbólumok 
érzelemmel telítettek (Jung, 1993 [1934], Dienes, 1981). A kliensek részéről relatíve kevés az 
ellenállás, ami a terápia számottevő részében ez nem is lehetséges: a zene, mint preverbális 
kifejező közeg nem engedi meg a felháborodás, a szégyen, az ellenvetés stb. alakjába bujtatott 
ellenállást a terápiával szemben. Ha a kliens erősen visszautasítja a foglalkozást (pl. az adott 
zene ürügyén), akkor legtöbbször ,,önmagával is baja van,” hárítja az önfeltárást, a terápiás 
együttműködést (én-részesség). Érzéseinkben, véleményeinkben, főleg szimbólumainkban, 
asszociációinkban, hiszen elutasításainkban önmagunkat (is) megjelenítjük. Ha és amennyiben a 
terápia elutasítása a minden mindegy, önfeladó magatartás, tanult tehetetlenségből, depressziós 
visszahúzódásból fakad, motiváljuk a beteget a terápia elfogadására. Erősítsük bizalmát, még 
humorosak is lehetünk. A lényeg, hogy a kliensünk idegenkedését feloldjuk, minden meglevő 
előítéletét fellazítsuk Mert minden alternatív terápiás eljárás akár megoldást is jelenthet a beteg 
részére.  
 
NB: A terápia középpontjában nem is annyira a zene, inkább a kliens áll. A zenével, a zene 
ürügyén  szimbolikus önfeltárás71, önmeghatározás, aktuális vagy épp egy múltbeli Én-állapot 
közlése zajlik. Az Én-állapot feltárás fontos diagnosztikai momentum. Információkat 
tudhatunk meg, ezek közléséről a beteg nem is tud, hisz’ azokat szimbolikusan jelenítette meg. 
 
A dalok, a zenélés, a zörejek, a zenei mozgás, a tánc, az orkesztika72 megváltozott 
tudatállapotot indukál. Így tesz elérhetővé olyan, a beszéd, a logikus gondolkodás 
(racionalizáció, terelés) számára (az elhárítás, átfogalmazás, elfojtás révén) nem elérhető 
tartalmakat, élményeket, traumákat, állapotfüggő (lásd 27. oldal) tanulással megélt zsigeri-
testi állapotért („orpheuszi mélység”) felelős élményeket, melyek ,,megszöknek” a beszéd 
központ (jobb féltekei dominancia, megváltozott féltekei munkamód) elöl (Dunkel). Ami nem 
elmondható, azt elgondolni is kevésbé lehet „A lélek árnyoldala teljesen kivonja magát a 
tudatos belátás alól.”73 A megbújt traumák tünetekben manifesztálódnak. A zenehallgatáskor 
elmondott ún. zeneálmok74 a bizonyítékai annak, hogy a trauma sokszor évekig nem 
kimondott, vagy nem kimondható (cenzúra, elfojtás, a trauma emlékétől való félelem, 
feldolgozatlanság).  
 

                                                 
71 A szimbólumok megalkotása során belső tartalmak, leszakadt én-részek, vágyak, tiltott/elfojtott gondolatok-
érzelmek jelennek meg. 
72 a gör.: orkeszthai, táncolás, mozdulatrendezés szóból, táncos elemek, tánc részletek. 
73 in: C.G. Jung: Zwei Schriften über Analytische Psychologie 
74 A zene általindukált ún. nem irányított, szabad képzetáramlás (Jung) nem csak a zene projektív felületére 
csapódik ki, hanem befelé is. Felszabadulnak élmények, feltörnek tudattartalmak. Érzések jelennek meg –akár az 
elnyomó logikai, verbális rendszer ellenére is. Jelszavunk, merj érezni! Kérdésünk: mit érzel? 



 37

A zene ad 1: preverbális-ultraverbális hatása (fogalom előttiség, kora gyerek és 
csecsemőkor, -„orpheuszi mélység”) nem megjeleníthető traumákat ér el, (mert nem szavakat, 
logikát kínál a betegnek), illetve szavakon túli élmények létére utal, ad 2: a zenei 
élménygondolkodás, emocionalitás közvetlenül ragadja meg és befolyásolja a klienst (ezt 
nevezzük liberalizációnak, ösztön-felszabadításnak). Iniciatívát és dinamikát teremt a 
betegben. Sőt, az élménybeszámolók vitára, vetélkedésre, szimpátiára, egyetértésre, 
meghatódásra ösztönzik a betegtársakat, akár viharos csoportdinamikát teremtve ezzel. A 
zeneterápia során elért regresszióban felerősödhetnek elfojtott emlékek, az ösztönimpulzusok 
(liberalizáció). Ritkán szorongás roham jelentkezhet a gyengülő felettesén kontrollja miatt.A 
felszínre került plazmát, indulatos viselkedést kezelni kell, a beteg pillanatnyi rosszabb 
állapota pont  a gyógyuláshoz vezető út. A zeneterápiás regressziós hatása folytán gyengül az 
elfojtás, a cenzúrázott ösztönkésztetések felszabadulhatnak (ösztönliberalizáció). A kérdés 
ezzel kapcsolatosan az, hogy a beteg elfojtását akarjuk erősíteni, vagy az ösztönfejlődés 
zavarát, az indulati élet elakadását megismerni? 
 
Mivel a zene nem csak akusztikus anyag, sőt, elsősorban nem is az, hanem tulajdonképpen 
elénekelt mozdulat, képzetes mozgás, képztes tett (vö.: Austin: speech-act theory, 
Wittgenstein: „A szavak tettek”). Tapintás, ringás, tánc, rengeteg asszociációs lehetőséggel 
bír. Amikor asszociációs kalandokba fog a beteg, egyénien értelmez. Egyben proiciál is, ami 
diagnosztikai anyaghoz (az indirekt, vagy egyenesen nyílt exploráció lehetőségéhez) 
juttathatja a terapeutát. Másfelől acting outot tesz lehetővé a beteg számára. Sikeres terápiás 
hatás esetén jön létre az ún. újrafelismerési helyzet, a beteg szembesül önmagával (insight és 
konfrontáció). […] Ezért a művészettel támogatott kognitív pszichoterápia mély 
felismerésekben gazdag lehet. Márpedig minden pszichoterápiás eljárás végső célja a 
változás (reakcióséma, attitűd, kognitív értékelés, tudatállapot, megküzdési stratégiák, stb.) 
elérése. A változás (Avalokitésvara tanítása az ősi buddhizmusban) legtöbbször a 
felismerésen (önismereten) a hatalmat nyerni fölötte, majd megszabadulni tőle 
hatásmechanizmusán keresztül érhető el. Az ész igazsága és a világ valósága filozófiai és 
teológiai probléma. Ám ennek pszichológiai és terápiás vonatkozásai is vannak. Itt elégedjünk 
meg azzal, hogy a terápia hatékony személyiséget kíván létrehozni, egészen pontosan, a 
betegnek ebben segíteni, ha a beteg ezt már előzőleg akarja. A hatékonyság azonban 
összefügg az ész igazságainak a világ valóságában való alkalmazásával. A zene elvont, nem 
anyagi, de a plazma, az érzelmektől izzó lelki anyag75 azonban a beteg a való világgal 
kapcsolatos élménye. A zenével aktivizált lelki anyag köt össze észt, világot, egyént, és 
külvilágot. 
 
A műalkotás nem csak esztétikai tárgy. Olykor határozottan átmeneti tárgyként viselkedik 
(Winnicott 1962 [1965], Hamilton, 1990). ad 3: A terápiás munka indukálja és irányítja a 
regressziót: a betegek adta élményanyagot gondosan elemezzük (és jegyzőkönyvben 
dokumentáljuk). A zeneélvezet részben regressziós76 folyamat, különösen, ha tárgyakkal 
játszunk közben, vagy, ha pl. bábozunk (Jacobson, 1964).  
 
A szabad improvizálások tere, miként maga a kreativitás, tárgy nélküli tér (Bálint Mihály), 
a beteg korlátlan önkifejezésére, önfeltárására ad lehetőséget. A zeneterapeuta a zenei 
lingvisztikán, a zeneművészet ÉS a kliens egyéni szimbólumvilágán keresztül értelmezi a 

                                                 
75 ami gyakran a gyermeki élménygondolkodás analógiáját mutatják; tagolatlan, globális jelleg (Piaget). Ezekben 
az élményekben sok az élmények és helyzetek sűrítése→ Magas hőfokú indulati feszültség, élménysűrítés; 
plazma 
76 A regresszió nem negatív fogalom. Egy korábban elért fejlődési színt újbóli elérése terápiás metódus. 
Regresszióban megrekedt beteg esetén pedig egész egyszerűen OTT KELL KEZDENÜNK, AHOL A MÁSIK TART. 
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betegeket, —akik gazdag lelki anyagot szolgáltatnak zenei megnyilatkozásaikkor. A zenei 
szimbolikán túl, egy kvázi hermeneutikai folyamatban választjuk külön a zenei és a beteg 
saját szimbólumát, melyet próbálunk megérteni, a pszichoszociális, lelki, patológiás 
folyamatok szemszögéből magyarázni. A ritmikus feladatok, az egymással való 
kommunikáció biztonságérzetet ad, tudniillik strukturál. Elősegíti az osztályos betegek 
szociális interakcióit, segítve a társas kapcsolatokba való visszatalálást. A műbe való 
belefeledkezés, ún. decentrálás (legalább néhány órára) megszabadít a betegség tüneteitől, 
boldog önfeledtséget adhat –még ha csak percekre is. Oldva a hospitalizáció elidegenítő 
hatásait (ingeréhség kielégítése, a monotónia ellensúlyozása, vitalizálás, a flow –élmény 
visszadása). A nem zenész betegek improvizációit (= zenei játékait, = zenei-szimbolikus 
asszociációit) a gyermekek esetében alkalmazott játékterápiás megközelítéssel (angol iskola, 
Melanie Klein, 1932) értékeljük: 
 
Gyermekek –és pszichotikus, vagy ellenálló betegek esetében a szabad asszocációs módszer 
nem működik. Az ösztönén tendenciái mégis megismerhetők a zenei szabad asszociációk 
segítségével. Az improvizáció és a gyermeki játék ötletek árama, olyan, mint a szabad 
asszociáció sodrása. A játékot irányító affektusok, impulzusok folyamában elhárítás, vagy fel 
nem dolgozott, traumás élményanyag, fixációk, vágyálom bukkanhat elő. A rögtönzés során 
meglévő és felszínre jutó impulzusok (=dallamok, mint sűrítés [pl. sírás, ökölrázás] vagy 
utalásos [pl. trombita fanfár, dicsőség, fennség] szimbólumok) egymás utánja tendenciába 
rendeződik, mely tendencia a formában ölt végleges alakot. E forma mindig az elemzés 
tárgya tud lenni, mind magas művészi alkotás, mind a gyermekek firkái, rögtönzött dalai 
esetén. Ennek megfejtése zenei képzettséget vagy rátermettséget igényel. 
 
A zeneterápia zenei anyagát a zeneterapeuta célzottan (zenei, halláslélektani, 
pszichoanalitikusi és művészetpszichológiai ismeretek, de elsősorban a beteganyag ismerete 
alapján) választja meg. A relaxációnak, a szabad asszociációknak, a táncnak épp úgy helye 
van, mint a feszültség finom adagolásának (indukció/provokálás és erőfeszítés a produktív 
lelki történésekért).  A terapeuta ún. célzott beszélgetéssel, explorációs játékkal, zenei 
imrovizációkkal és a zeneálmok elemzésével próbálja feltárni a klienst. Facilitálja a 
csoporteseményeket, csoportjátékot (tánc, bábozás, ritmikus mozgásfeladatok stb.) 
kezdeményez és koordinál. A terapeuta a szakmai titkokat lege artis, a szakma szabályainak 
megfelelően megőrzi. Ne feledjük, Winnicott a játékkal kapcsolatos felfogását, a kreativitás 
a megismerés harmadik útja (sem nem csak a fantázia birodalmát, sem nem csak az 
objektív világot ismerjük-használjuk a játék során, az a ’potenciális’ térben, valami közbenső 
’helyen’ zajlik szubjektív is, objektív és objektiváció is)!  Hisztéria, neurózis esetén analógia 
van a tünet és a játék között (Thomas Szasz77). A zeneterapeuta, különösen, ha pszichológus 
is részt vesz a zeneterápián, igen értékes, szimbolikusan megjelenő üzeneteket azonosíthat 
a játszó-zenélő betegeknél. A zeneterapeuta az osztályon dolgozó segítő személyzettel 
együttműködik, velük reciprok, szakmai kapcsolatban állnak. 
 
A pszichoszomatikus megbetegedésekben azért lehet hatásos a zeneterápia, mert jobb agyi 
féltekés aktivitást indukál. A jobb félteke túlaktivitása megfigyelhető pszichoszomatikus 
megbetegedésekben (zsigeri input, interocepció78), depresszióban. Ezt a sajátos jobb féltekei 
aktivitás mintázatot szeretnénk áthangolni zeneterápián. A belső környezeti ingerek 
feldolgozásáért többnyire a jobb félteke (Nauta, Kulcsár Zsuzsa [Pszichoszomatika], 
                                                 
77 The Myth of the Mental Illness -1972, Paladin Books  
78 interoceptio= zsigeri, proprioceptio= izomi és izületi érzések. Pszichoszomatikában és különösen pszichiátriai 
betegségekben jelentős a kórós testérzés, vagy a testérzészavar (drótókat érzek az agyamban, buborékos a 
gyomrom). 
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Greenberg, Achterberg [in: Imagery and diesase]) a felelős. „Belső környezeten” a viscerális 
állaptotot és a neuroendokrin történéseket értem. A meditáció, az imagináció, a hipnózis, az 
intermodalitásos játékok, ahol a tapintás, hallás, vagy a zene képbe, történetbe való fordítása 
zajlik fokozottabb interhemiszfériális kommunikációt indukál. EEG-n, PET vizsgálatokon79 
meditációban a két félteke görbéinek szinkronizációját vagy ritmikus válaszait figyelhetjük 
meg. A lényeg: betörni a jobb féltekébe, megváltoztatni a torzult jobb féltekei kommunikáció 
módot. Mindezt szike és vér nélkül, a gyógyító beszélgetés, a szeretet é a zene erejével! 
Fontos, a jobb féltekekei dominancia verbalizálhatatlanná teszi azokat a traumákat, amik a 
pszichoszomatikus megbetegedésért felelősek. Sőt, a patológiás zsigeri minta, állapotfüggő 
tanulás, rejtett biovegetatív történések (covert behavior) tudattalanok!  
 
A jobb félteke munkamódja leginkább megváltozott tudatállapotban (hipnózis, katarzis, 
álom, intuíció, alkotás) tárható fel. Na már most, a zeneterápia célja mind pszichoterápiás, 
mind alternatív szomatoterápiás, mind spirituális (!) oldalról nem más, mint egy alkotó, 
megváltozott tudatállapot elérése. A tudatalatti hatalma óriási. Annak idején nagy port 
kevert fel annak a betegnek az esete, aki belső látással térképezte fel blét, s belső látásával 
gyógyította is magát. Belső látásában egy olyan tágulatot (Meckel-diverticulum) írt le, amiről 
ő nem tudott, nem voltak anatómiai ismeretei! Az McGill Hospital (Montréal) onkológiai 
osztályán inoperábilis, diffúz agyi daganatot kemoterápia mellett úgy is „kezeltettek” (2001), 
hogy a beteg, saját lassan forgó agyát látja maga előtt, pillantásával a szike számára 
elérhetetlen, mikroszkopikus helyen levő „rossz sejteket” megöli. A kisagyba infiltrálódó 
daganatsejtek szigeteket alakítottak ki az ép szövetekben. E kis szigetek területe maximum 
0,2-0,5,-08 m2-esek voltak. Ilyen esetben „késsel” eredményt elérni nem lehetett (a 
beavatkozással az épben több kárt okoznánk). A beteg öt év múlva tünetmentes állapotban élt. 
Valószínű, hogy a pszichoszomatikus betegségek a korai, jobb féltekei viszcerális, 
emocionális és kognitív élményfeldolgozás (állapotfüggő tanulás) alatt létrejött minta talaján 
fejlődnek ki. A stressz, az elhanyagoló anya, megzavart attachement (megkapaszkodás), 
traumatikus fejlődés (leválás az anyáról) stb. nem önmagában veszélyesek, hanem akkor, ha 
ez bevésődik, koplexust eredményez. Az élet egy tanulásos folyamat, a megküzdés, a 
feldolgozás, a hárítás, a túlkompenzálás is egyfajta tanulás, lelki reagálási mód. A 
pszichobiológiai tanulási folyamatban neuroendokrin viselkedési elem is van. a 
tapasztalatszerzés pszichofiziológiai állapotokkal jár együtt, e minta kórosan rögzülhet is, 
tudattalanná is válhat. Adott traumára való regresszív pszchioneuroendokrin viselkedési 
állapot az állapotfüggő tanulás (state-bound learning). Ami pszichiátriai kórképekben is 
jelentős lehet! Hisz az állapotfüggő viszcerális, de akár kognitív állapot (averzió, megfagyás, 
válaszadási képtelenség) vagy nehezen idézhető fel, vagy egyáltalán nem hívható vissza. A 
test (élettani folyamatok) emlékezik különböző élethelyzeteinkre. Bevésődnek, rögzülnek a 
stressz, a veszteség, a rajongás stb. nyomai a fiziológiai reakciókészletbe (Schore, 199480). 
Melyek analóg helyzetben újra előjönnek (ún. taxon típusú memória). 
 
A zeneterápia az a gyógyszerkapszula (vivőanyag, vehiculum), ami feloldódása után maga a 
hatóanyag (remedium cardinale). Be tud diffundálni a lélek legrejtettebb zugaiba is. És ez az a 
pont, amiről hazánkban zeneterapeuta még nem beszélt; a zeneterápia, hipnózis és 
imagináció a rejtett emléknyomok, állapotfüggő emlékezet és állapotfüggő viselkedés (sate-
bund memory and satete-bound behaviour) előhívását célozza. Nagyon fontosnak tartom, 

                                                 
79 Electro-Encephalo-Graph, az agy elektromos mintáit elvezető, azt felerősítő és megjelenítő eljárás, Positron 
Emisson Tomograph, olyan képalkotó eljárás, mely képes altatás nélkül megmutatni, sőt, „felszeletelni” az agyi 
régiókat. 
80 Affect Regulation and the Orgin of the Self  –Lawrence Erlbaum assotiation, New Yersey 
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hogy állapotfüggő tanulás, regresszív magatartás esetén különös gondot fordítsunk az 
indirekt kommunikáció lehetséges üzeneteire, az utalások lehetséges okaira-céljaira. 
 
Az utaló, indirekt kommunikáció védelmet nyújt. Illegális igényt lehet megfogalmazni, a 
tudati cenzor, a szégyenkultúra miatt elfojtott, letagadott lelki tartalom bújhat meg mögötte. 
Az utalás kerülőúton, szimbolikus öltözetben tartalmaz indirekt reprezentációkat. A hisztéria 
és a pszichoszomatikus betegség testbeszéde is utalás. Éberen kell figyelni a betegek 
vicceit, játékait, célzásait, metaforákban, képekben való beszédjeiket. A szójátékok és 
kétértelműségek nem csak a játékosságot és ötletességet jelentik. Az utalás pszichológia 
előnye a félelemmel kapcsolatos: úgy lehet vele kommunikálni, hogy nem kell kimondani 
konkrét tartalmakat, nem kell véglegesen elköteleződni amellett, amire utalunk. A 
zeneterápián végzett helyzetjáték, mozgás és rajzolás szimbólumalkotásra ad lehetőséget. A 
szimbólumok mögött pedig a betegek elakadási helyzetei, tipikus játszmái (ismétlési 
kényszer, perszeveráció, rögzült tranzakciók), hibás élettechnika és rögzült ideológia 
bújhatnak meg. A szimbólumokon és tárgyakon keresztüli kommunikációban úgy 
közeledhetünk másokhoz, hogy közben biztonságos távolságban is maradunk.  
 
Pl. egy férfi betegem pin-pongozni hajlandó volt egy másik, bőrbeteggel, de kézfogást igénylő 
táncra sohasem, miközben intim érzéseket táplált a nőbeteg iránt. Az utalás, a kommunikáció 
és testi viselkedés a tárgykapcsolatok és játszmák közötti összefüggésekre mutat rá, ezt 
megfejteni már pszichológusi, analitikusi feladat. Ezért célszerű több terapeután, 
koterapeutának jelen lenni zeneterápián. A legkorábbi élmények és tapasztalatok hatásainak 
levetkőzése nem lehetetlen. Ha egyáltalán nem lehetséges, új játszmákra kell tanítani a 
beteget –de erre csak spirituális vezető, próféta képes. Állami fizetésért ezt pszichológus nem 
teszi meg. Nem is teheti –ez messze túlmutat a megtanulhatón. A hivatás itt kezdődik. Az 
ego-n túli világban lehet új, feltétel nélküli identifikációra alkalmas tárgyat (isten, kozmosz) 
és ideákat (együttérzés, szeretet, önmagunk és társaink tökéletesítése, segítő szolgálat, hobby). 
Ez az irány azonban túlmutat a társadalmi csapdákon, egészségügyi paradigmákon… A lelki 
szakmunkás munkája már véget ér ott, ahol a bennünk élő isteni rész önteremtés által 
gyógyul. Kibújik abból a létformából, amiben eddig vergődött. 
 

A terápiás ülések az alábbiak szerint strukturáltak: 
 

exploráció (a környezet, hangszerek, társak feltárása, ismerkedés, warming up, légzés 
training, relaxáció), 

kapcsolat a zenével, - kapcsolat a többiekkel, eszközös és/vagy sajáttest-mozgás zenére, 
„Selbstöne”81 (gőgicsélés, saját hang-szimbólum) keresése, önmagam mély részeivel való 

kapcsoltteremtés 
testi ritmusok, áthangolás, a „keserűség kilégzése, az energia belégzése” etc. 
hangszeres zenélés, élő zene hallgatása, 
beszélgetés-élményfeltárás, csoportdinamika, párbeszédhelyzet, gyógyító mese, 

önmeghatározás lehetősége: kimondás 
imagináció zenével, jóga gyakorlatok,  
összegzés, elvégzett és elvégzendő lelki munkák, eredmények, sikerek. 

 
A terápia kereteit a terapeuta szabja meg, s közli jól érthetően betegeivel. A terápiás 
szerződést (megállapodást, mit akarunk elérni, hogyan, meddig szeretnénk az eljárást 
                                                 
81Átmeneti tárgykapcsolat fejlődésével (kb. 6. hónap) kapcsolatos jelenség. A csecsemő, kisgyerek, mintegy 
anyja dúdolását utánozva-behelyettesítve, saját hangadással nyugatja meg önmagát. Ezt, mint valami mantrát 
használtam a személyes állndóság, koherencia és a kontingencia (saját időben levés) érzésének visszaadására.  
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folytatni, mivel jár ez? stb.) új beteg esetén újra ismertetjük. A foglalkozásokon (klinikákon 
oktató munka is folyik) érdeklődő kollegát, tanulni vágyókat (6. éves orvostan hallgatók, 
pszichológus és zeneművész hallgatatókat) fogadni lehet, ám a terápiás szerződés rájuk is 
érvényes. A terápiát látogatók is a csoport aktív tagjai lesznek. Fehér köpeny82 viselése, ún. 
kívülálló magatartás (én nem vagyok beteg, én csak nézem, mi folyik itt stb.) nem javasolt. A 
szakmai szabályok ill. a titoktartás a hospitálókra is vonatkozik. 
A terápián vázlatos jegyzőkönyv készül(het), ami a kezelőorvosok számára újabb információt 
adhatnak a betegről. A kezelőorvos közli, vagy kérésre közölheti a zeneterapeutával a betegek 
iránydiagnózisát egyéb szükséges információt (szakmai együttműködés).  

A legfőbb terápiás elvek: 

A betegek explorációja, indulati feltárása, meghallgatás, ventillációs szükséglet  
Indulataik, képzeteik, vélekedéseik, életvezetési zavaraik visszajelzése, (értelmezése-

elfogadtatása), tükröző funkció 
Érzelmi támogatás, elfogadás, 
Feszültségoldás és elvezetés, 
Csoportdinamika koordinálása, közösségi munka 
Szimbólum képzés elősegítése és annak pszichoanalízise 83 
Együtt zenélés, projekciók, struktúraépítés [szorongásoldás84] 
Szociális és esztétikai örömkeltés.  
ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS. MENTÁLHIGIÉNÉ. 
Euritmia –a betegek hangulatának megváltozatása mozgással is– 

(immunprotektív hatás, áthangolás, a ritmus biztonsága, az ingerszegénység és a szorongás85 
oldása) 
 
Az osztályon a kezelőorvosnak a beteget elő kell készíteni86 a zeneterápiára, -mint rendesen 
minden más terápiára, beavatkozásra (labor, CT, teszteljárás, lumbalpunctio, RTG, stb.). 
Néhány szóval el kell mondani: a beteg a zeneterápián is elmondhatja problémáit, több idő 
van a személyes foglalkozásra. Lazíthat, felüdülhet, csoportban, emberek közt lehet. A kezelő 
orvosoknak (mint autentikus szakembernek és tekintélyszemélynek) fel kell  hívni a beteg 
figyelmét, saját lelkével, életével elsősorban neki magának kell törődni, valamint a terápiás 
folyamatokban együttműködni A nővéreknek tudni kell, melyik beteg milyen terápián vesz-
vehet részt –amit az átadó füzetben célszerű rögzíteni. A nővéreknek tanácsos koordinálni a 
betegek terápiás foglalkozásra való eljutását87. Lehetővé kell tenni a zeneterapeuták és 
koterapeuták, csoportvezetők stb. a viziten való részvételét, így lehet előzetesen szűrni a 
terápiákra alkalmas (raportképes, kooperábilis) betegeket. Nem ritkán találkozunk a betegek 
olyan kívánságával, hogy az osztály elhagyása után is, ambulanter látogathassák a 
zeneterápiát. Ez kapaszkodót jelent az önálló életvezetés felé elindult beteg számára. 
 

                                                 
82 Szerepszemélyek (orvos, nővér, osztályvezető stb.) viselkedése (szerepek) és szerep-kiegészítők (pl. 
fonendoszkóp) zavarják a csoport nyitottságát, a szabad megnyilvánulásokat, az őszinte, szerepnélküliség 
légkörét. 
83 A zene –mint minden esztétikai tárgy- projekciós felület is egyben! 
84 A szorongók, kényszereseknél fokozott a (gyermeklélektanból jól ismert) struktúraéhség. Feszültségcsökkentő 
minden szabályos, kiszámítható szekvencia, történés, folyamat (ritmus). 
85 Sokan nem értették, miért mozgunk vagy táncolunk oly sokat zeneterápiáimon? A szorongás mozgás 
gátlásával jár, ám a mozgás rengeteg szorongástól szabadítja meg a beteget. 
86 A betegek zöme tájékozatlan, esetleg szorong, ellenáll az ismeretlen terápiás foglalkozásokkal kapcsolatosan. 
87 A beteg érzi, hogy figyelnek rá. A passzív, iniciatíva-hiányos beteget is tovább kell lendíteni, akkor is, ha 
nincs kedve semmi aktivitásra sem. A beteg a terápiákat gyakran csak akkor érzi fontosnak, ha orvosa, a 
nővérek, a terapeuta is annak érzi –pozitív sugalmazás, követés, törődés, a betegben való hit. 
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Zeneterápiánk induktív (integráns),88 nem passzív zeneterápia. Feszültséget adagolunk, 
feszültségeket vezetünk el. Nem az általános euphóré89 megteremtése a cél (kivéve, pl. 
sebészeti osztály, gyerekosztály „antihospitalizációs” törekvését). A foglalkozás komplex, 
mert benne a mozgás, a szabad, egyéni tánc (kifejezés és saját-testérzés), valamint a betegek 
hangadásai fontos helyet kapnak. A táncban nem csak kifejezzük magunkat, hanem 
újrafogalmazzuk személyiségünket (reparatív identiás mozzanatok). A ritmus akár teljes 
áthangolásra is képes (hormonális pacemakerek, társas ritmusok, egyéni ritmusmintázat), 
megjeleníti az egyén ösztönmintázatát (vö.: Szondi ösztönkörök90), sőt, az ösztönök, érzelmek 
konfliktusait is! Ragaszkodunk a beteg saját-hangjaihoz (zümmögés, suttogás, üvöltés stb.) és 
a tánchoz,91 mint saját mozgáshoz is-ami igen erősen szubjektív megnyilatkozás,92 s mint 
ilyen, négyes funkciójú.  
 
ad 1 : diagnosztikus-projektív megnyilvánulás, önfeltárás, (szakmai segítővel) irányított 
feltárás 
ad 2 :formába rendezés, artikuláció, az identitás kinyilvánítása, sőt megváltoztatása, újra-           

artikulálás (kognitív átstrukturálás93, Tringer).  
ad 3 : feszültségek felszínre hozása, egyben acting out-ja. A saját érzések elfogadása. 
ad 4 : érzelmi katalizátoros hatás (Bion), az empáthiás figyelem tágítása, szociodinamikus 
hatás. 
 
A hangulatkeltő (célzott) zenék, a beszélgetés, a mozgás és a társak afféle ,,szerotonin party” 
–t adnak, endorfinok szabadulnak fel. A beteg nem úszik, vagy lebeg oneroid-derealisztikus94 
és autisztikus magányában, hanem védett formában, de közösségi aktusok részese és 
megfigyelője is. A zeneterápia legkonkrétabb eredménye az introspekció és a tudatosulás 
(ilyen vagyok). Család és magatartásterápiával kiegészítve hatása forradalmi lehet.  
 
Az érzelmek felszabadulnak (erotizmus, liberalisatio, indulatáttétek, etc.), önmegújulási 
igény léphet fel. Szükségszerű az önmeghatározási válság megjelenése is, hisz a kliens 
elhagyja régi, beteg szerepét. A szerepelhagyást a család, a munkahely, az iskolai közösség 
[gyakran] bünteti (a beteg hirtelen megváltozik, nem ismernek rá), ezért fontos a 
családterápia, különösen, ha betegünk delegált beteg, tünethordozó. A társadalmi csoportok 
patológiája azonban messze túlmutat a pszichiátriai osztály lehetőségein és kompetenciáján… 

                                                 
88 Az érzeteket-érzelmeket, sőt fájdalmakat (visszaemlékezés, önmagunkkal való szembenézés), a valamit fel 
keltő jelleg miatt provokatív, induktív, hatást keltő. A kapcsolat nem steril, még érintés és tapintás is lehetséges 
(Ferenczy –szemben a Freud-i maximákkal). 
89 A jó-hangulat, ellazulás. Az adagolt feszültség (pl. disszonáns hangok, őszinte kérdések) motiváló hatásúak. 
90 I. S vektor (szexuális [hermafrodita+szadista]) II. P  vektor (paroxizmális [epileptiform+hiszteriform]) III. 
Sch. (Schisophorm, [kataton+paranoid]), IV. vektor, C (cirkuláris [depresszív-mániás]). 
91 Transzhelyzetek, yoga ászanák, pl. Gabrielle Roth [amerikai táncterapeuta] gyakorlatai. 
92 Túl a tekintetet (orbitofrontális szimpatikus izgalom), szociális együttműködést igénylő társas táncon. 
93 A kimondott szavunk objektív. Önmagunkat tudatosíthatjuk a gyógyító beszélgetés során. Ráadásul a 
kimondott gondolatok más szerkezetűek és súlyozottságúak, mint a belső monológok. 
94 a valóságot 1. hárító 2. helyettesítő fantáziák, vágyfantáziák, álomszerű állapotok 
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A TERÁPIA MENETÉNEK VÁZLATA: 

 
→Személyes megismerkedés, kontaktus felvétele95 és a bizalom megszerzése 

       →becslés96 és megfigyelés, együttműködés, betegség(ek) szociábilitás 
                  →exploráció és személyiségprofil (karaktervázlat) 
                  →raportképzés az együttműködés megbecslése ÉS kialakításának megkezdése  
                  →terápiás terv97, az első terápiás célok, valamint a terápiás szerződés  

       →alkalmazott módszerek, kezelés (lehet teljesen egyéni is) 
       →értékelés –raportnövelés –életterv alakítás, életvezetési tanácsadás 

         →állandó, reciprok kommunikáció a terápiás team tagjaival 
                  →leválás, elvarrás előkészítése, visszajelzések, elért célok, meg nem valósulhatott 

célkitűzések értékelése 
 
Természetesen a sorrend nem lineáris, szimultán, sőt, a visszaható lépések egymást feltételezik 
(pl. nincs terápiás szerződés egy előzetes exploráció (interjú), célkitűzés, motiváció stb. nélkül). 
A legfontosabb, hogy a kliens/beteg bízni tudjon terapeutájában, jó terápiás kontaktus valósuljon 
meg. A jó emberi viszony már önmagában terápiás értékű. Szabaddá kell tenni az 
önkifejezést, hogy a beteg önmagához férhessen. El kell érnünk, hogy amennyire célszerű 
(cave!98 mániás és skizoaffektív „zajlás” esetén, ne a hallucinációt értékelje valóságnak a beteg), 
hogy a beteg higgyen magában, bízzon a változásban a változtatni tudásban, szeresse önmagát. 
Ne adja fel… 

Tünet és ún. tünethordozás összefüggnek: 
 
beteg társadalom (diszkrepancia a hirdetett és gyakorolt erkölcs között, értékek vesztése) ⇒ 
betegítő (patogén) makroszociális környezet ⇒ neuroendokrin, immunrendszeri és 
pszichológiai változások, ⇒ beteg családok ⇒ beteg (tünethordozó) egyének, és ⇒ beteges 
adaptáció, normaszegés, pszichoszomatikus betegségek.  
 
Nem a tünethordozók jelentik a lényeget, bár őket is kezelni kell (sajnos, ma túlnyomórészt 
CSAK őket kezelik), ők egy beteg háttér (pl. társadalmi problémák, környezetszennyezés, 
genetikai ártalom, munkahelyi nyomás, házastársi kapcsolati problémák, korrupt politikai 
rendszer, balkáni típusú társadalom, stb.) jelenségei, eredményei csupán. […] 
 

KETYEGŐ HORMONOK 
 
A művészet a ritmus erejével dolgozik, a kompozíció ritmikus (ami lehet gondolatritmus is, 
vezérelv is, formai ciklicitás, felépítés, tagolás) szervezettséggel válik egységes szerkezetté. 
Instituo ergo sum. Megszervezek, tehát vagyok. Szerveződve, szerveződésekben és 
szerveződési szintekben létezünk: organizmus szavunk is innen van, az organizmus millió 
részletet integrál, organizál, azaz önmagába, mint egészlegesbe alrendszereket szervez. 

                                                 
95 ez nem [csak] mások elmondása, ún. heteroanamnézis, vizit, kórlap, lázlap, előző zárójelentés, alapján történik 
96 Együttműködési készség, az állapot felmérése, a szociális interakciók és a személyiség-jellemzők regisztrálása 
97 ilyen ! sorrendben, a terápiás lehetőségek adják a terápiás szerződés hogyanját-mikéntjét, ami nagyon egyéni 
is lehet. 
98 Vigyázat! Óvakodj! A nem ártani (nil nocere) elv szellemében történő figyelemfelhívás, pl. az Atropin 
üvegére írva: Cave glaucoma! Mert az atropin növeli a szembelnyomást, így akár végzetesen súlyosbíthatja egy 
glaukómás állapotát. Hasonló a helyzet, ha pl. a szorongásos betegnek van galukomája, mert a benzodiazepam 
(Alprazolam) is veszélyes lehet (ez a pontos és mély anamnézis fontosságát csak aláhúzza). 
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Az élő organizmus is saját ritmussal, folyamatok sebességgel bír. Ezekkel részletesebben a 
kronobiológia szaktudománya foglalkozik. A szervezet szinteket izolál magában, hierarchiák 
végtelenjét. Minden működés ritmikus: pl. a Donnan egyensúly (testfolyadékok elektrolit 
tartalmának, a folyadék [szemipermeábilis99 membránokon való] kvándorlásának ritmikus 
szabályozottsága) kicsiny változásai, a Szentgyörgyi-Krebs kör, a mirigyszekréció. Ritmikus 
a sejtek Hodkin-Katz pumpája, az ATP építés és bontás, a glykolízis és glykoneolízis, a 
növekedés, az ozmotikus mozgás sebessége, a szempillacsapások, a légzésszám. […] Az 
ionháztartás viszont független a táplálkozási és ébrenléti ritmustól (különben elpusztulnánk), 
ám az állandóságot nem állandó állapotok, hanem ritmikus (és akár szabálytalan [pl. 
szívverés]) ciklusok tartják fenn. A nappali-éjjeli ciklusok felborulása a melatonin (alváskor, 
sötétben termelődik) termelés és aktivitás megzavarását eredményezi. A melatonin mint 
antioxidáns védi a DNS-t, az éjszakai műszakban dolgozók közt több rákos megbetegedést 
találtak. Alapegységünknek a circadián ritmust érezzük leginkább (circa diem= közel 
egynapos ciklus). Az endogén óránk, mint circadián ritmusaink generátora csak kvázi 
független, a környezeti, vagy belső faktorok szinkronizálják. Mint más, ritmikus 
működéseinket is. Belső óránk leginkább a nucleus suprachiasmaticus lehet. A 
kronobiológiában meghatározó a ciklus hossza (peridián, ultradián [24 órás ciklusnál 
hosszabbak], szubdián [24 órás ciklusnaál sokkal rövidebbek] ciklusok), és az életmód. 
Nappali (diurnális), vagy éjszakai életmóddal (nocturnalis) van-e dolgunk. Emberben a 
hormonok nagy száma 24 órás, a keretet a reggeli (megvilágítás kezdetekor termelődő) 
magasabb ACTH, illetve a sötét periódus elején magasabb szintű TSH hormonok adják. 
Számos kórképben borulnak fel biokémiai, ritmusaink-ciklusaink (hypopytuarizmus100, 
Basedov-kór101, depresszió, fényhiányos depresszió [alvászavar, totális arousal és aktivitás 
zavarok, álomszerű inaktivitás, betörések a nappal folyamán], epilepszia [kóros és 
ellenőrizetlen ingerületgócok, görcsök –mint az agyi ingerületszervezés, pl. a pyramis sejtek 
gátló-szervező hatásainak zavara]). 
 
Számunkra felfoghatatlan az oszcilláló világegyetem, amiben egy Brahma nap102 a kozmikus 
metronóm egyetlen kattanása. Ez a világ szívdobbanása, az alaplüktetés, pulsus. Az ókori 
görögök –pythagoraszi befolyással103- az anyag legkisebb húrjának (vö.: atomosz) rezgését, 
lüktetését nevezték az ’első időnek’, khronosz prótosznak (ez pedig méret, mégpedig a Planck 
hosszúság mérete, 10-42 cm. Ha (a hagyományos) időben mérem, a világegyetem lüktetései a 
proton bomlási idejének  [1035 év] osztásai, a legkisebb mérhető egység a Planck idő,: 10-45 
mp). […] Az ún. verbális zene (szintaxis, építkezés, dramatikusság, [grammatikai] 
hierarchiák, gazdag prozodia) amire még lehet táncolni, tagoltan, esztétikusan mozogni, 
Mozartig, Webernig tart. Beethoventől Brucknerig, Wagnerig egyfajta romantikus, festői 
zene jelenik meg, Nietzsche mondja Wagnerről, hogy az ő zenéjére nem lehet táncolni, 
Wagner (és a romantika) zenéjével már csak úszni, lebegni, (teszem hozzá) vagy épp 
elsüllyedni lehet. Itt érdemes Bálint Mihállyal párhuzamot vonni, regresszióban levő, a 
díványba kapaszkodó, fekvő, vagy épp a padlón csúszkáló (a csecsemő testhelyzetei) betegek 
gyakran beleolvadásként (anya-gyermek szimbiózis, attachement) élik meg és süllyedés, 
alámerülés szavakkal írják le élményeiket.104 Maga a művészet, az alkotói folyamat és a 

                                                 
99 Csak bizonyos anyagokat átengedő hártya, félig áteresztő. 
100 A hipotalamusz működésének zavara egyben az ozmoreguláció, a homeosztázis (csupa egymásra hangolt 
ciklus!) zavara, az érzékelés zavara. 
101 Hyperthyreoidizmus, a pajzsmirigyhormon több biokémiai láncon keresztül szinte elégeti, felfokozott 
anyagcserére kényszeríti asejteket, itt is ciklus és sebesség problémával találkozunk –végső soron. 
102Avagy Síva szempillantása, (naptár és számítástól függően, kerekítve)  mintegy 700-800 billió  év. 
103Pythagórász pedig a káldeus hagyomány befolyásával…  
104 In:Borzongások és regressziók világa, Animula, 1997. 
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műélvezés is mutat regresszív állapotot, a tudatalattiba való átjárást, álmodozást, 
szublimálást –de erről az alkotás-lélektani irodalom szól bővebben. Azt azonban ne feledjük, 
amikor a műélvezés során isteni magasságokba emelkedünk, nos ez nem csak afféle mondás. 
[…] 
Avalokitésvara, az ősi India bölcse beszél az észen túli ismeretről, az észt meghaladó 
bölcsességről -sajnos Descartes nem hallhatott róla. A rációt sajnos módon ma már irreálisan 
túlértékeljük. Ráadásul mentális betegségekben még az okos, intelligens, együttműködő 
betegeink is elvesznek az ún. racionalizációikban, a tudatalatti elhárítások és Én-védő 
mechanizmusok össztüzében. Az alacsony intellektusú, vagy a kognitív funkcióikban 
(mentálisan is, gyógyszeresen is) gátolt beteg számára az élménygondolkodás és 
szimbolikus tükrözés (majd tudatosítás, mint visszajelzés) az egyetlen reális terápiás eljárás. 
És még valami, a régi buddhista hagyomány tud valami mélyen igazat: ez a megismerés által 
való megszabadulás. Annyit jelent, nem elmenekülni kell e világból, és saját világunkból 
(mindkettő gyakran patológiás!), hanem megismerni, nem részt venni benne. Vagy úrrá lenni 
ismétlési kényszereinken, vágyainkon.  
 

A ZENE AZ ELSŐ ANYANYELVÜNK 
 
Egyébként a zene e nélkül is sokszor viselkedik nyelvszerüen: szintaxisa van, a jelentésréteg 
denotációra105 és konnotációra106 különül, vannak benne ragok. A zene nem csak „óriási 
konnotáció” (dolgokhoz, eseményekhez, személyekhez való) viszonyt (reakciót, érzelmi 
minősítést) kifejező „valami”, hanem valódi beszédaktus! Mondatértékű szavai (=dallam [ami 
motívumokból, vagy továbbképzett motívumokból áll, {ezek legkisebb értelmes egésze a 
motívum íz}]) vagy utalnak ad: 1. sűrítéses szimbólumok107, szimulákrumok108 ad: 2. 
egyszerű utalásos szimbólum109 valamire. Avagy tettre sarkallnak, szándékot fejeznek ki 
(illokúció). Ehhez vedd hozzá: Whithehead és Rassel nyelvi felosztását; ők tárgynyelvet (pl. 
asztal, szék, virág, kutya) és műveletek nyelvét, [mint jelekre utaló jelek nyelvét] 
differenciálnak. Ez utóbbi egyben metanyelv is. (Metanyelv: szó, mondat, egy mondtrész, egy 
egész mondtat). A zene ezért összminőségében induktív, egyben illokúciós jellegű: szeretlek 
(~tehát szeretkezz velem), utállak (~tehát: menj már innen!). Sokszor azért mondunk valamit, 
hogy megtétessünk valamit (Wittgenstein). A dallamok vonulata mozgás –dráma, történet. a 
zenei szimbólumokkal végzett műveletek azonban nyelvi rendszert hoznak létre. Verbál 
anyanyelve mindenkinek van. De van egy mélyebb, szavakon innen és túl is levő, a verbál 
nyelv elemivel bíró nyelvünk is: a zene. 
 
A régi kottaírást (notáció) nem is lehet modernizálni, átírni. Egyenesen le kell fordítani a mai 
kottaírás nyelvére. A zene maga nyelv is, túlnyomóan ,,magyaros” (finnes110), mert 
agglutináló (ragozó). Persze vannak benne izoláló (változatlan motívum, dallam, variálatlan 

                                                 
105 leíró funkció, pl. esik az eső. 
106 a beszélőnek a viszonyát fejezi ki, ami a leíró-ténymegállapításhoz való viszony, pl. keserű dallam jegyzi meg 
valaki, hogy esik, ami azt jelenti: (de kár, hogy már megint) esik. 
107 Érzelmet megjelenítő motorikus akció, pl. sírás, vicsorítás, melldöngetés, simogatás stb. dallamba való 
költözése. 
108 mozgásvázlat, gyakran helyettesíti magát a cselekvést, pl. felem a vállamra billentem (csucsukáltam, 
aludtam), felnyitó mozdulat, berakok valamit, megnyomok egy gombot, ez akár 2 órás mosási folyamatot 
szimbolizálhat. 
109 Mint amilyen a himnusz, a Marseilles (egyben a francia nemzeti himnusz) hangjaival való megidézés, így 
utalok p. egy nemzetre, a szabadságra. A náci himnusz, vagy az orosz himnusz a magyarral együtt, 
kontextuálisan jelenti magát a magyar történelem korszakait, a náci megszállást, vagy az orosz befolyásolást és a 
szocialista korszakot. 
110 De jelentésmódosító ragok-előtagok találhatok a török, amerikai indián nyelvekben is. 
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dallam rész (ragozatlan szó analógiája) s flektáló (hajlító111) nyelvi elemek is. Mint ahogy a 
magyar inkább szintetikus, mint analitikus nyelv, a zene is sűrítő-szintetikus jellegű. Teli van 
ún. sűrítő szimbolizmussal (pl. melldöngetés, ökölrázás, ujjongás, vicsorítás, sírás dallami 
megfelelői). A zenei forma beszédszerűsége mellett azonban mindig utal eredetére: a nyelv 
nélküli térre. Ez egy nagyon archaikus lelki korszak. A nyelv nélküliség utal az üresség 
anyagtalan világára, mely minden megnyilvánulás bölcsője. Mindenek mellett a zene a 
mozdulatrendszere miatt a lehetséges táncok, mozdulatok, és a mozdulatokkal-gesztusokkal 
bejárt-megjelenített terek miatt képzetes cselekvés is. Már maga a csecsemő is mozgásban nő 
fel. Minden mozgás mögött intenció, feszülő vágy, akaratgondolat, elkerülés vagy távolítás, 
megkapaszkodás, félelem, düh, csodálkozás, fiziológiai szükséglet, szociális interakció (játék) 
van. A mozgás mindent jelent, drive-redukciót, motivációt, érzelmeket, társas aktust, sajátos 
kifejező nyelvet (mint testbeszéd). Mi a zene? Nem más, mint ősi mozdulatok, testi-lélektani 
helyzetek hangtani megjelenítése, mint ahogy a beszélt nyelv is: sírás, zokogás, sikoltás, 
nevetés, harcra buzdítás: onomatopoétikus (hangutánzó, hangzásokkal jelenetet festő, 
kívánságot megértető). Zene, tánc, nyelv, jelentés szorosan összefüggő fogalmak. A 
beteg/kliens zenei mozgása, zeneálma, vagy zenére történő grafikus produktuma óriási 
projekciós anyag, a személyiség megismerésének mély kútja. 
 
A zeneterápia külön fejezete a szöveges zenék (dalok, operarészletek) feldolgozása. Ám 
sokkal fontosabb a nyelvileg nem elérhető traumák zenei-festői artikulálása! A zenei kép 
vizuális analógia, alaptónusa, hőfoka, térmélysége, színei, energiája-dinamizmusa van. A 
zenei ingerek komplex kérgi asszociáció-láncot indítanak be, ami függ a kultúrától, s a 
személyiségtől is (bántó emlékek, vágyak, fantáziák). 
 
A zenei nyelv is kommunikáció. A kommunikáció pedig maga az élet. A betegség is 
kommunikál, sok tünet, mint szimbólum, mint betegség-ajánlat jelenik meg (lásd 
pszichoszomatika). A háton (testtáj= szimbólum) levő pattanások eltitkolt konfliktusok, maga 
a bõr, mint az Én határa is jelzi, a külvilág és a szubjektum konfliktusát. Nem mindegy, hogy 
a test mely része betegszik meg: az asztma (nem pusztán bronchus spazmus,) lehet az adásra 
való képtelenség, a bennrekedt agresszió jele, az ekcéma, az allergia az anyával való 
ambivalens kapcsolat (idegen [allergén {szorongás}]a családban) jele, a gyomorfekély a 
lenyelt, de meg nem emésztett (elégtelen elaborációs funkciók, masszív elfojtás) 
feszültségekre utal. A zene, s a művészi formák illő (= harmonikus) módon kapcsolják 
egymásba a műalkotás részleteit. A rész-egész, az integritás, az arány, a harmónia 
(cαρµoνία= részek összeillése) teszi hatékonnyá a művészi formákat. De nem így van-e az 
emberi léleknél? Ott is az össze nem illő (disszociált) részek okoznak disszonanciát! Lenni= 
együtt lenni —illeszkedni. Harmóniában, diszharmóniában lenni. (Mitsein, In-der-Welt-sein –
Hiedegger, être avec- Sartre) 
 
A zeneterápia elsősorban élményterápia, ahol hatunk a személyiségre, mozgósítva a 
személyiség különböző vonásait. Egyáltalán, nem használt részképességeket, emlékeket, 
elnyomott emóciókat mobilizálunk, a személyiségben izoláltan koegzisztáló tartalmakat 
hozunk egymással kapcsolatba. Vigyázat, robbanásveszély! Minden pszichoterápiás módszer 
az ,,A” tűzveszélyességi kategóriába tartozik. 
[…] 
A zene számos élettani hatással bír, ezzel olykor megdöbbentve a túlzottan szomatocentrikus 
orvosokat, a laikusokat -hisz' a zene szellemi természetű (ám anyagi hatásai is vannak).  Az 

                                                 
111 Szél-szelek. Ilyen típusú tőhangváltozás-szótőváltozás, pl. a német nyelv sajátja: der Bruder, die Brüder, vagy 
a sprechen-spricht-spracht-gesprochen, stb. Ez a zenében a nem dallamcégi variációk eseteivel analóg. 
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agykérgi tudatosulás mellett a hippocampusz, az amygdala, a thalamusz ill. a limbikus 
rendszer fiziológiailag értékeli a műalkotást, mint Gestaltot (egészalakot). Itt már szó sincs 
ingerek elemi percepciójáról. Sokszor az elvárás maga (színházba megyünk, na ezt figyeljék, 
ez egy remek kis darab, stb.) megváltoztatja a percepciót. A hipothalamusz-hipofízis a 
heterosztázis-homeosztázis karmestere, a zene során átélt izgalmak a hipothalamuszon 
keresztül fiziológiailag hangolják (vegetatív idegmagok, reverberációs, affarens-motoros 
(efferens) idegpályák,→ mirigyszekréció, hormonok, vérnyomás, izomtónus etc. → vegetatív 
reakciók) át a befogadót. […] 
 
Az izomzat ellazul, ám önkéntelen (ideomotoros) aktivitás figyelhető meg, az ideomotoros 
(elképzelések indukálta mikro-mozgások) mozgáshoz hasonlóan. Csökken a szorongásért 
felelős ómega receptorok (szorongás, aggódás) ingerlékenysége, (azonos megvilágítás 
mellett) változhat a pupilla tágassága. Mérhetően nő a szerotonin szint, megváltozik a test 
véreloszlása -a viszcerális (zsigeri) régió javára.  
 
A figyelem aktivizálódik, beszűkül, majd csökken az éberség, gondolatrohanások, 
álmodozások, képi élmények jelenhetnek meg. A tudatállapot-változás hasonló lehet a 
meditációban tapasztaltakhoz. A zenés szuggesztiókor, meditációkor a két félteke elektromos 
aktivitása (EEG-je) teljesen szinkronizálódhat! Zene hatására többnyire előnyösen változik a 
tanulás hatékonysága, a corpus callosum zenei indukcióra jobban összekapcsolja a féltekéket, 
oldja a bal haemisphéra (agyi félteke) dominanciáját, lassul a nociceptív (c-típusú rostok, 
fájdalomérzet) idegek vezetőképessége, ill. az agykérgi mintázat változása miatt a 
fájdalomérzet csökken. A fogászatban használatos is az ún. audioanalgézia. 
 
Zenehallgatás, de különösen a zeneterápiás ülés alatt csökkenhet az aldoszteron, kortizon, 
kortizol szint, tehát stressz ellenes hatást112 regisztrálhatunk. Sajnos, sok betegség jár 
szorongással, feszültséggel, nem kell ehhez pánikbetegnek, depressziósnak lenni. Ám sok 
pszichés kórkép jár kifejezetten emelkedett stresszválasszal, így emelkedett adrenalin és 
kortizol szinttel is, ez utóbbi, ha sokáig magas, károsítja a hippocampus memóriasejtjeit. 
Érthető a betegek ,,elbutulás” élménye  (depressziós pseudodementia113). Bár a depresszió, a 
pánik szindróma, más szomatikus betegségekhez társuló stressz válasz miatt rosszak a 
memória és tanulási teljesítmények, az alapbaj kezelése után javul az intellektuális és 
mnesztikus (emlékezeti) képességek és persze a beteg önmagába vetett hite, önértékelése (ami 
valós, gyógyító tényező). 
 
A rendszeres, jó hangulatú zeneterápia pszichoimmun változásokat indukál.  A simogatás és 
a szeretet, a szimbolikus-képzetes simogatás (dicséret, mosoly, bárminő elismerés, a 
biztonság érzése) az inger gazdag és elfogadó környezet magas immunaktivitást produkál. Nő 
a nyálban az α-immunglobulin (már viccek, nevetgélések hatására is), jobb az ún. helper 
limfociták ([antigén és a sejtes kapcsolódást segítő Th és B] sejtek) aktivitása, gyorsabb a T-
limfociták114  mobilizációja, betegség esetén hamarabb keletkezik CSF ([sejt-] kolónia 
stimuláló faktor115), emelkedik a többi immunglobulin és az interleukinok és citokinek 
                                                 
112 Helyesebben diszstressz ellenes hatást, hisz a stressz, mint inger lehet pozitív, vitális is. 
113 Pseudo= ál, nem valós, annak imponáló, de nem az, aminek imponál. A dementia (ejtsd; demencia, 
dementálódás=  észvesztés) elbutulás. Depresszióban erősen lelassul a beteg, a gátló folyamatok dominanciája 
miatt „lassabban forog az esze”, de ez átmeneti, semmi esetre sem jelent valódi elbutulást. A memóriazavar lehet 
a külvilág hárításának az eszköze is! A tartós sterssz (kortizol hatás) azonban károsíthatja a memróiasejteket (a 
hyppocampusban). 
114 legalább két (T-sejtek [itt külön kétfajta mechanizmus is található] és B-sejtes) módon mintegy bemutatják az 
antigéneket az immunrendszer egyéb szereplőinek. 
115 Többfélét ismerünk: GM-CSF (T limfocita termelte) G-CSF (endothel, T limfocita, macrociták), M-CSF stb. 



 48

(lipmhokinek, immunpostások, hírvivők) szintje. A szeretet és a harmónia tehát 
immunprotektív hatású. A szeretetben nevelt gyerekek esetében magasabb a STH (a 
növekedésért felelős szomatotropin hormon). A pszichológiában ismeretes a 
ingerszegénységben is élő cigányok, vagy árvaházi gyerekek, csökkent fejlettsége, sőt, a 
szociális törpe (bántalmazás, szeretet és ingerhiány következtében kialakuló alacsony STH 
szint, alacsony testmagasság) jelensége. Íme egy átfogóg ábra a zen-zenélés hatásairól: 

 
ZENE-ZENÉLÉS 

ritmus, dallam, hangszer és hangnemszimbolika, érzelmi sodrás 
szöveges jelentés, térérzet, hőfok, hangulat, mozgás, képzetes cselekvés116 stb. 

 
 

 
 
Szimbólumképzés, kommunikáció                                             közösségi aktus, tánc, testbeszéd 
nyitottság, jelentésadás, NEM VERBALIZÁLHATÓ TRAUMÁK               ceremónia,  mozgás, energia,  
KÉPI ALAKOT ÖLTÉSE, elfojtások csökkenése, erotizmus,  Én-állapotmegjelenítés 
motiváció, örömkészség, odafordulás                                                                             
 
 
 
Élmény, meghasonlás, önreflexió,                                 Pátikus–fiziológiás változások, a bőr 
újrafelismerési helyzet,                    elektromos vezetőképesség változása, 
zeneálmok, képek, asszociációk,                                 kardiovaszkuláris változások, 
Lebegés, irányítatlan képzetáramlás,                   immunrendszeri változások, 
szubjektív ÖSZTÖNVILÁG, vágyak, traumák                                 bioritmus-változás, áthangolódás, 
felszínre kerülése                                               hangulati változás 
                  ZENÉLÉS 
 
 
Pszichomotoros koordináció, koncentráció 
Divergens gondolkodás, ÉRZELMI KOMMUNIKÁCIÓ, 
Agyféltekék intenzívebb kommunikációja 
Gazdag érzelmi élet, az emóciók differenciált expressziója 
 
      

ALKOTÁS (ÚJRAALKOTÁS) 
 
 
 
A feszültség, disszonancia, probléma oldódása,                   Kultúrjavak, szociokulturális haszon 
regresszió a nyelv és tárgynélküli térbe (preodipális korszak)                 siker és kompetenciaélmény, 
Kilépés a szimbólumok világába (nyelvi tér)                A traumák elaborációja, 
Identikus mozzanat (önmeghatározás, saját nyelv, forma és stílus)         A libidó új tárgyat kaphat, javul a                              
        személyiség integritása.  
        Ismeret és élményszerzés  
                              sikerélmény 
          a kompetencia öröme, 
                                                 belsőkontroll, önjutalmazó tevékenység, intellektuális öröm 
                                                      értékképzés, értelmes élet (Frankl, E. Maslow, Rogers) 
 
 
 

                                                 
116 ,,A zene nem egy állapot (kivéve Kelet zenéjét, az ún. organikus zenét –Dunkel, [ami hangzó mandala])  
hanem cselekmény, vagyis gondolatokat (értsd: történéseket is) kifejező szólamok és ezeket bizonyos irányokba 
vivő mozgások együttese” –Nietzsche.  
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A HANGULAT ELMÉLETE 
A nem katartikus, nem teoretikus lét a hétköznapi tudat, ennek tartós, generalizált élménye a 
hangulat. Ez létünk eredeti állapota és (Heidegger) eredeti létmegértése. A megértés, ill. ez 
fajta, eredeti megértés komplex: önmagamnak a világgal való egysége, mi dolgom vele, mi 
történik velem, hányadán is állok a világgal? Azaz, ahogy magamat a világban találom 
(Befindlichkeit, Heidegger). A világban találom magam, csakhogy ez legelébb esztétikus 
(Dunkel), mint sem bárminő teoretikus, reflexív, vagy elemző tudás.  

Heidegger szerint az ’igazság (megmutatkozás, el-nem-rejtettség) létezése tulajdonképpen 
szabadságként mutatkozik meg.’ Az igazság annak a lenni tudása, hogy az elrejtettből fel-fedő 
létet tudunk csinálni. A hangoltság (Gestimmheit) a hangulat (Stimmung), a felfedő létre való 
ráhagyatkozás, tehát nem érzés, nem élmény, vagy nem az csupán. A hangoltáság az egész 
létbe való ki-tettség (ek-szisztencia) érzelmi megélése, nem azonosítható csak érzéssel, ami 
csupán látszat szerint, mint érzés, lényege a hangulatnak!! A világban fel-találom magam, 
magamra találok, ahogy az egész létbe ’bele vagyok dobva’, és ez legelébb esztétikus, 
testies-hangulati-érzéki élmény, minthogy teoretikus, reflexív, vagy elemző tudás lenne. A 
hangulat kvázi oda-kapcsolódás az egészben vet létezőhöz. A hangulat által vagyunk 
beleágyazva (Heidegger) az életünkbe és létünkbe. A szenvedés, a tudatlanság és a csak tudás 
lapos, szürke, egyfejta depriváció; a létegésztől való megfosztottság. Az érintettség (Dunkel) 
az érzelmi intenzitás, a tenzió (feszülő lét) felfokozza azt az élményt, hogy vagyok, a lét 
körülvesz. 

A világgal pedig a művészet eszközeinek segítségével vagyok leginkább egységben, nem 
pedig teoretikusan, vagy gépeket gyártva. A hétköznapi tevékenység is esztetizált, páthikus 
(=érzésekkel és testies létmóddal átitatott) spontán, inkább reflexszerű, hangulati, mint 
alaposan kigondolt. Tehát nem reflektív, szofisztikált. De a lenni-tudni, azaz, képesnek lenni 
’lenni’, azt is jelenti, tudom; mikor mit kell tennem, mert értem, mi szükséges, azaz 
értelmezem a világot. Az értelmezés és megértés nem ugyan az, dolgozatunk szempontjából 
azonban a lényeges az, hogy a művészet mindkettőt teszi (Hume, minden ember, mint ember 
alapvetően „érzi” egy mű mondanivalóját. Kultúra, nevelés és iskolázottságunk 
különbözőségei és a mű gazdag értelmezési lehetőségei azonban számos, eltérő felfogást 
tesznek lehetővé). Logikus, hogy mindkettő (értelmezés-megértés) átmehet egymásba, hiszen 
adhat megértést egy téves értelmezés próbája is, de egy előzetes, (akár ösztönös) megértés 
(Entwurf) bomlik ki, fejlődik értelmezési ideológiákba szakmai, de akár kozmológiai 
rendszerekbe.  
Ontológia és művészet tehát, az emberi fejlődés meghatározó szakaszában nem elválasztható. 
A művészet a megértés módja. A MŰVÉSZET AZ IGAZSÁG KIMONDÁSÁNAK nyelve, [életjáték és 
élet marasztalás117] mert az igazság –mint megérett egész- inkább élményszerű, mintsem 
nyelvi-gondolati struktúrákban differenciálható. Ezért él a korai filozófiák és a vallások a 
példabeszédek, hüperbolák, zen kóanok és képszerű megjelenítések eszközével! TÚL MINDEN 
FOGALMIN! Mert a FOGALMI SZŰKEBB, MINT A LÉT. Az ész igazságai nem a szív igazságai 
(Pascal, Spinoza). Már a csecsemő, a kisgyerek szavak előtti birodalma (preödipális és 
preverbális epocha) is fogalom nélküli. De az a világ, ahonnan jövünk (kollektív tudatalatti, 
szellemi világ) sem verbális, mert nem emberi.  
 

                                                 
117 A játék és élet szabályszerűsékeget, egymás analogonkát mutatja. A játék és élet élményszerű, folyékony. A 
játék előzményeiként a szakrális művészetet, ebben az élet szakralitását felidéző és ünneplő aktusokat ismerünk 
(Hiuzinga, in: Homo ludens). Csak a játékban és autentikus létben érezhetjük önmagunkat egynek tulajdon 
énünkel.  
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A játék az élet „vendégül látása”, az élet marasztalása. A játék kényszermentes „szerep” s csak 
idézőjelesen írható szerepek vannak benne. A játék maga lét lehetőségeinek játéka —amit 
magában a játékban idézünk meg. A játék szakrális eredetű. A játékban értelmet adunk, ürességet 
töltünk ki. 

 
Ma a játék, csupán haszontalanság. És borzasztóak azok a felnőttek, akik nem tudnak játszani! 
[…] A világegyetem zenei, és zeneien nem-fogalmi. Rezgések (energiák és tudati szintek, 
érzelmi rezgések) hierarchiája, és harmóniák kapcsolata. A zene privilégiuma a természete 
maga: nem ütközik a nyelvbe, pedig maga is nyelv (mélystruktúra, a nyelvi és zenei 
műveletek alapja közös, itt nem pusztán analógiáról van szó). A zene kikerüli a fogalmiságot, 
hogy mi az asztal, vagy az, hogy mit jelent keménynek lenni (metaforikus jelleg). Túl van az 
ész tudásain (már-már vallásos, misztikus), a lét tudásaival gazdag. A zenei univerzum 
hangzó-vibráló jellegű. Egész szellemtestünk finom rezgés, s mint ilyen szonár: jeleket ad, s 
vesz. Mint a delfin (szonárjukkal „áthallják” egymás testét, röntgenszerűen látja, hogy üres 
másik gyomra, éhes, hallja, hogy félelmében milyen, számunkra nem hallható hangon 
nyögdécsel, stb.), vagy a polip érzékelése (látják egymás bőrét, ahol minden izgalmi és 
élettani változás színváltozásban kódolt), átlátjuk a másikat, nincs igazán szükség, hogy 
verbális kommunikáción legyen. […] 
A kreativitást én, (mint filozófus is, és zenetanár is) erő-ként fogom fel (vö.: formatív 
tendencia –Carl Rogers, Gadamer: a játék a természet alapvető megnyilvánulása [rekurzió, 
bőség, egyben variáció, méghozzá a variációk bősége, öncél], esztétikai értelemben vett 
beteljesedése a képződmény; mű, artefaktum). A természet, a gének (mutáció, crossing over, 
insertio) a lehetőségek bőségét, a gyermek genetikai-szociokulturális omnipotenciáját, mint; 
potenciákat valósággá változtató erőként (formatív tendencia). Ez az erő mindenki számára 
adott, de a hozzáférését (maga a neurotizáló, konformizáló, tehát potenciális fejlettségünkhöz 
képest igen) primitív társadalmunk erősen beszűkíti. Az alkotás a spirituális fejlődés 
analogonja. Ha a földön minden paradicsomi volna, akkor nem tudnánk fejlődni –nem volna 
mit s hogyan meghaladni. a feljődés és alkotás, asszimiláció, önmeghaladás mind a kreativitás 
csomagjában egymáshoz kapcsolva található! A kreativitás egyéni ereje az ún. aktualizáló, az 
egyén fejlődésében megmutatkozó tendencia. […] 
 
Plótinosz adta a lényeget minden alkotáslélektant illetően: alkotni annyi, mint; szerelembe 
esni a szépséggel, felfedezni a harmónia lehetőségét, vonzódást az ideális iránt (origeszthai). 
Ami meg az elégedetlenséget illeti, az egész emberi történelem egyetlen napja sem (!) adott 
még okot az elégedettségre. Az alkotóknál van egy fajta kompetencia öröm, hogy bírja a 
világ tárgyait, erőit, ismeri a hatásmechanizmusokat. Ezzel együtt jelen lehet a 
pszichoanalitikus értemben vett progresszió a regresszióért118, mely szerint az eredeti 
(=anyával való) tárgykapcsolat visszaállítása119 a cél, de ezt a regresszív célt progresszívan 
is el lehet érni, mégpedig úgy, hogy virtuózan-akrobatikusan uralom a világ külső, tőlem 
független, de általam konkrétan vagy szimbolikusan leigázható tárgyait [életjáték és élet 
marasztalás120]. A művész gyakran a fantázia, a filozófus az intellektus síkján lehet 
progresszív, mégpedig úgy, hogy nem is sejtett lelki mozgatóinak [a szorongás hárítása121] 
engedelmeskedve, rafináltan regresszióba eshessen. A játék, a művészet, a filozófia és vallás 

                                                 
118Bálint Mihály Thrills and Regressions London 1959,  valamint u.ez  magyarul: 1987 Bp. 
119 Helyreállítási kísérlet –Melanie Klein 
120 Archetipikus és metafizikai alaphelyzetek megjelenítése, misztériumjáték. Életmarasztalás, a világ szellemi 
törvényeire való igen mondása itt, a sűrű anyagban. A játék, mint látszólag haszontalan valaha szakrális volt, -
ma már bután komolyak és idiótákká (tv, rádió szemétsugárzása, bulvárlapok) váltunk. 
121Az esetleges, járulékos, bizonytalan [contingentia et accdidentia] lét mögött a semmi leselkedik ránk -innen a 
szorongás. 
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közös vonása, hogy fittyet hány a célok, hasznos dolgok világának (bölcs bolond, a Tartot 
kártyában az akasztott alakja szimbolizálja ezt). 
 
Ugyanakkor, a művész elégedetlen a világgal. Különben miért változtatna –legalább szellemi 
síkon- a világ dolgain? A művész legfontosabb dolga az elégedetlenség. A művész a 
harmónia keresője. Úton van, s elégedetlen. Dolga az, hogy még e sűrű anyagi világba is 
lehozza a magasabb szellemi világ rezgéseit, ideáit, energiáit. […] 
 
A lényeg a felülnézeten van. Felülről kell szemlélni a létünket, életünket térképszerűen 
(egváltozott tudatállapotban) látva.  A lét célja a tanulás –de nem intellektuális értelemben. A 
tanulás legintenzívebb, egyben legkényszerítőbb formája a szenvedés. Magunknak is 
okozhatunk szenvedést (önzés, bosszú, múltban élés, fölösleges vágyak, ragaszkodás, tartós 
harag és gyűlölet stb.) A zene a hangulatváltozással teszi lehetővé, hogy másképp lássunk. A 
gondolkodásunk ugyani sokszor épp hogy nem független a hangulati behatároltságtól. A 
megvilágosodás pedig nem más, mint a régi, berögzült, és beragadt életelveinken 
(tranzakciókon, játszmákon -Eric Berne-)  való túljutás. Épp ezért megvilágosodás is egy 
folyamat. A saját, talán nem alaptalan, de torz, erősen szubjektív, elavult életfilozófiához való 
ragaszkodás csigaház, rákpáncél. […] 

A HELY ÉSZLELÉSE (LOKALITÁS), FÉNYEK ÉS HANGULAT A ZENÉBEN 
 
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a hely, a földrajzi tér, a képzetes tér, a tónus, a horizont 
mind a festészetben, mind az irodalomban (képies beszéd, leírás, metafora, hasonlat, az ún. 
morális tér, a történet szellemi horizontja stb.) fellelhetők. Elvontabb a tér, s a tér általi 
jelentésadás, a térben levő üzenet a táncban, a balettban, de még sokkal inkább az a zenében. 
A térérzékelés, az abban elfoglalt hely (alá és fölé rendelés, szembefordulás, mint 
megküzdés), a tér használata, vagy épp a távlatoktól való rettegés mind a közérzetünk 
kivetülései a térre (önbizalomhiány, szorongás, agorafóbia). Vagy a tér indukálta érzelmi 
állapotok (kihívás, halálfélelem [szakadék], nyitottság-zárkózottság [vélt támadás esélye], 
áhítat [szakrális tér] stb.). 

Az olyan érzékeléspszichológiai fogalmak, mint az orientációs reflex, a térérzékelés, 
optokinetikus ritmus, az alak, a szín és a távolság konstancia, rendre használhatók a zenei 
folyamatok jellemzésekor is. 

A téri orientáció, a haladás-stagnálás, a szűk, a tágas, az ismerős környezet (központ, saját test 
és saját tér= egocentrikus tér észlelése, referencia pontok= zenében a tonikai központ, 
ismerős keretben történő mozgás: a tonalitás), valamint az idegen tájakra való kirándulás 
(fenyegetettség, idegen tér= allocentrikus tér) etc. a zenének is éppúgy sajátja, mint a téri 
alkotásoké. És a valós, téri mozgásoké. A tér ill. a hangnemi keret, a zenei hangok kitüntetett 
pontjait lokális centrumoknak, az egész zenei tér középpontját (a hangnem „dó-ját”) 
tonikának nevezzük. A központtól való távolodást-közelítést, a központ helyettesítését, új 
központ létrehozását zenei szaknyelven tonalitásnak nevezzük. Szűkebb értelemben egy adott 
hangnemben való tartózkodást, vagy egy másik hangnembe való kitérést (moduláció) illetve a 
hangnemek rokonsági fokait értjük alatta. A tonika, mint adott hangnem centrumja olyan 
gráf-pont, ami sok, más ponthoz képest is centrum. Éspedig azért, mert rengeteg kapcsolata 
van más pontokkal, akár áttételesen is. Pl. C-dúrban a g a domináns, de még az É-dúr hármas 
(mí-dúr, modális harmóna) is domináns, így bár látszólag köze nincs a c tonikához, mégis 
reális kapcsolatban van vele. Ilyen még pl. a bartóki cisz α-akkord, vagy g-β-akkord, még 
ezek is vonatkoznak a c-re (c tonalitás esetén). […] 
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A hippokampusz hely sejtjei (gyrus dentatus122, place cells, CA1 és CA3 [piramis] sejtek), a 
retina ingerlése, az egyensúlyszervi (vestibuláris) ingerek, a kisagy mozgásreflexek igen 
széles körű biológiai szabályozást és asszociációs hálót hoznak létre. Ezért van az, hogy a 
zeneélvezet számos, a térrel, a mélységgel, arányokkal, építészettel, vizuális szakadékkal, 
foltokkal, fényekkel kapcsolatos asszociációt adnak. A térélmény azonban közvetlen 
pszichológiai reakciókat indukál (szédülés, félelem, megkapaszkodás stb.). A térérzékelés 
válaszként motorikus reflexeknek ad parancsot (pl. megbotlunk, kibicsaklunk, s ellenoldal 
felé dőléssel kompenzálunk). A liftben, autóban, repülőben gazdag süllyedéses-forgásos 
élményeink is, önkéntelen válaszmozgásaink vannak. -Miért térek ki erre? Mert a zene több 
téri összetevőt, s mi több; aktív téri összetevőket (tapasztalás élményeket) tartalmaz, mind a 
képzőművészet. A zenét euritmikusan123 elmozogva szembeötlik annak dinamikája, 
orkesztikája, valamint téri-hangulati elemei. Sőt, maga a zene ereje. Az orkesztika vizuálisba 
fordítja a zenét; láthatóvá teszi a dallam térigényét, energiáját, tendeciáját, érzelmi-motorikus 
tónusát. […] 

A zenében is jelen vannak a szellemi, de valós tartalommal bíró szimbólumok, olyanok is, 
amelyek a térrel kapcsolatosak: a szakrális tér, a morális tér, az ún. potenciális tér, a 
konvencionális tér, a mozgás, vagy épp repülés, elragadtatottság, otthon-lét, ellentétek, 
átalakulás, akadály, középpont, űr, sűrűség, haladás, stb. A potenciális tér (Winnicott) nem a 
valódi szokásos térfogalom. Hanem az áttétes (transitionalis) tárgykapcsolat helye, ahol az 
anya már nincs jelen, és ahol már a világ veszi kezdetét (de még átlátható, biztonságos). Az 
objektív világ fokozatosan lesz „nem én világ”, a csecsemő csak fokozatosan tud leválni az 
anyáról. A potenciális tér, az interakciók létrejöttét viszont a terapeuta elősegítheti a terápiás 
szoba berendezésével, körbe üléssel, táncos-mozgásos feladatokkal. A mozgás már 
önmagában elősegítheti, hogy ki-ki előbújjon csigaházából. E zeneien124 képzetes térben a 
mozgások adják az emocionális színezet alapját. Minden dallam elmozogható.  

A hangok egymásutánja (dallam, szukcesszió) a hangulat keltése mellett érinti a téri tanulás 
központját is (a hippokampusz-neocortex [környezeti információk] fiziológiai egysége). 
Végre nem zenészek is megértik Mozart, apjának írt levelének egy sorát, melyben a 
zeneszerző zenei élményeit érősen téri tapasztalatnak érzi. A tánc és zene viszonya egymást 
erősítő viszony. Ez igaz egy egyszerű, zeneiskolai tanulmányra is, a zenélés komoly 
pszichomotoros, multiszenzoros aktivitás. A hippokampusz maga is multiszenzoros, szervezi 
a magatartást, tájékozódást, memóriát, sőt, helye van a mély, zsigeri válaszok (szubkortikális, 
homeoszatikus ingerek integrációja! [Garastyán,1986, ideggyógyászati szemle]) 
kialakításában is. Ezen nincs mit csodálkozni, olyan ősi [ideg] magokból (nucleus) kap 
rostokat, mint az alvási mozgásgátlással és alvással, szorongásért is felelős kapcsolatos 
„mennyei [égkék] hely,” a locus coeruleus, valamint a nucleus raphe, a nucleus 
interpendikulátis. Összeköttetése van a differenciáltabb, terjedelmesebb aktiváló rendszerrel, a 
formatio retikulárisz-szal, a substantia nigra125 -val (fekete anyag, azaz idegmagokban gazdag 
[mikroszkópos metszeten feketének tűnő] anatómiai részlet a középagy tegmentum és crus 
cerebri között. De magasabb agyi régiók is adnak inputot, bemenetet a hippokampuszzhoz: a 
talamusz, a szeptim, a hypothalamusz. Ezek adják az ún. poliszenzoros inputot (Mc Naughton 
1996). A zenélés, a zenés mozgás is, személyiségfejlesztő. E hatások az alábbiak (Dunkel, 
1991): 
                                                 
122 A hippokampusz jellegzetes tájanatómiai egysége, fog alakú tekervény. 
123 A hangzás és mozgási elemek összekötése (Dalcroze), minimális mozgási elemekkel követjük a dallam 
mozgását. 
124 A zenei kép/tér: a hangmagasság x tengely a descartesi koordináta rendszerben, a hangszín ÉS hangerősség az 
y tengely, a távolság közelség a dallami moduláció ÉS a hangerő függvénye. 
125 ami az extrapyramidális pálya része. e pályák szervezik az izom tónus és agonista-antagonista izmok 
ellazulás-feszítés koordinálása. 
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-segíti a kommunikáció fejlődését 

-javul a memória, 

-javul, pontosabb az érzelmek expressziója,  

-javul a finommotoros mozgás, 

-jobb a nagymozgások koordinációja (kisagyi-vizuális, térszervező együttműködése, a 
trajektórium [előre elképzelt de valós mozgáspálya] követése) 

-a mozgással szorongásoldó hatást is elérünk, 

-sajáttest-érzés harmóniája (a poszturális teret beleértve) 

-javul az immunműködés (β-endorfin, szerotonin termelés, stresszfehérjék csökkenése) 

-pozitív neuroendokrin változások (koritzol, prolaktin, epinefrin [adrenalin]-szintek 
csökkenése) 

-javul a figyelem szervezése, annak mélysége (vigilancia) és tartama (tenacitás) 

-javul a figyelem flexibilitása (az ingerek fluktuációja+a szenzoros modalitás-változások sem 
terelik el a figyelmet, de a percepció mezeje multimodálisan gazdagodik) 

-már egy-két éves zenetanulás után láthatóan javul az arányérzék, 

-nagyobb az esély a saját élmények tudatosítására (transzparencia, introspekció), 

-csökken a szorongás, megváltoznak az érzelmek 

-pontosabb és könnyebb lesz a képzeleti feladatok megoldása. 

 

A konszonáns hangok valóban kon-szonálnak (mással hangzanak, con+tárgyeset, val, vel, 
sonare= hangzani), egybehangoznak, összeolvadnak. A disszonáns hangok interferálnak 
egymással126, vagy konszonáns hangközök elhangolásából127 képződnek. A zenei élvezet és 
differenciálás már az elemi percepciónál (pl. hangközészlelés) kezdődik. Egy tiszta 
nagyterc128 (= közép, vagy Silberann hangolás) sokkal világosabb csengőbb, mint a mai, 
temperált nagy terc. A zenének élettani hatásai vannak,129 így a zeneesztétikai eredmények 
mellé tehetők a zenepszichológiai-élettani eredmények. Amerikai, PET130 kísérletek 
eredményeképp vált ismeretessé, hogy az élvezettel hallgatott zene a homlok lebenyben, és a 
temporális lebenyben indukál agyi elektromos aktivitásbeni (hullám) változásokat. Az 
„ellenszenvvel” (disszonancia) hallgatott zene inkább bal félteke frontális részében és a 
hippocampuszban (paradox, de a kellemetlenség akkor kerülhető el, ha megjegyezzük) vált ki 
reakciót. A hippocampusznak szerepe van a memóriában (fájdalmas, káros ingerekre adott 
elkerülő magatartás), és idegi kapcsolata (Papez gyűrű) van a limbikus rendszerrel (érzelmi 

                                                 
126 pl. kisszekund, vagy megfordítása a nagy szeptim. A nem tiszta oktáv és kvint ’lebeg’, ez a hallható 
interferencia. 
127 pl. dó-fá kvárt lépés helyett dó-fi bővített kvárt, tritónusz.  
128 tertia (latin), harmadik, mármint a diatonikus (7 fokú, pl. dó sor, ré sor. lá sor etc.) harmadik hangja. Az 
akusztikailag tiszta 5:4 nagy tercről van szó. 
129 A fül és a kérgi asszociációk mellett a hipothalamusz-hipofízis rendszeren keresztül a hang valóban 
áthangolja az előzetes fiziológiai hangoltságot, állapotot. A zene EEG változásokat is indukál (AEP=auditory 
evoked potential). 
130 Pozitron Emissziós Tomográf, rétegfelvételt, szeleteket kirajzoló képalkotó eljárás. 
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reakciók, a szubjektíve fontos történések emléknyomai). A zene az egész testre kiterjedő 
hatásokat képes indukálni!131 Mi sem bizonyítja ezt, mint a: 

zenéhez asszociált érzések, érzésekhez asszociált élettörténeti események, élettörténeti 
eseményekhez társult magatartás módok, a sikeres vagy sikertelen megküzdés [copyng] 
eredményeképpen kialakult életfilozófia. És az életfelfogás már előítéletek fátylain át látja, 
és már igencsak másnak látja (!) ugyanazt az ingermintát, ami e hatáslánc elején, még, mint 
’tiszta önmaga’ volt percipiálva. 

Az antik, bizánci zeneelmélet132 parafónia (para=mellé, valamivel együtt, fóné=hang) tana a 
konszonáns (szümfóniákat) hangközöket osztja antifonokra (oktáv, kettős oktáv) és 
parafonokra (származó, mellék-) hangközökre (kvint, kvárt). Ez kezdetleges (mert 
differenciálatlan) felosztás azonban egy élő zenei gyakorlat szűkszavú lejegyzése. A 
(gregorián) kórus (a templomokban, schola cantorum, Maîtrise133) első, második harmadik 
(tertius scholae) szólama (kiventek, kvártok) jelentik a parafonistákat.134 Hozzájuk társul ’a 
fiúk’ (infantes, pueri, -templomban nő sokáig nem énekelhetett), szólama. Akik szopránt 
(diszkantot= dis + cantus: ellenének) tehát ellendallamot, tehát nem egyszerüen magas 
szólamot) énekeltek a tenorral135, (=a fődallammal= a cantus firmusszal szemben), akár 
felváltva, ad alternatim a kórussal, akár velük együtt. Sokszor kvint-kvárt párhuzamban, tehát 
mintegy orgánum136-szerüen. -Fontos ez? Igen. Mert már az elemi percepció során kezdetét 
veszi az, amit esztétikai minőséggel való felruházásnak hívunk. Valamint a dallam 
kezdetleges kísérete, a hangközök, sőt, egyre bonyolultabb és disszonánsabb együttállása a 
felhangsor felfedezése137 és a bonyolult téri rendszerek, távoli kultúrák birtokba vétele. 
Zeneterápián a legegyszerűbb ugyanazt a dallamot más-más hangközpárhuzamban játszatni 
vagy énekeltetni. A karakterváltozások lassan bevonják a betegeinket a zenélési folyamatba, 
érzeteket-érzelmeket-állapotokat-emlékeket váltva ki belőlük (pl. boci-boci tarka gyerekdal 1. 
terc párhuzamban, keringőként, utána 2. kisszekund párhuzamban, váltakozó metrumban 
előadva). […] 

ALAK ÉS HÁTTÉR 

A dallam és kíséret viszonya ma a „fönt és lent” problematikája lett, régen azonban nem a 
felső szólam volt a dallam helye. A régi zenében a dallam gyakran a tenorban vagy a 
basszusban kapott helyett, amint a dis-cantus, tehát a szoprán, alt szólam magasságában 
megszólaló ellen-ének kísért, adott hozzá felső ellenpontot. A dallam percipiálás alak és háttér 
Getsalt-problémája. Egyszerű (Alberti-basszus138) kíséret fölött zajló dallam felismerésére 
mindenki képes, de egy téma alakváltozásainak (fúga, szonáta témájának más hangnemben, 
más alakban augmentáció, variációk] felismerése trenírozott fület, és perceptuális figyelmet 

                                                 
131 Számos kapu (érzékszerv és érzet) sok-sok asszociációs láncon az egész testre kiterjedő választ 
eredményezhet. Pl. fül→speciális (v. specifikus) felszálló idegpályák (affarens rostok) a 
→hallókéregbe→elágazó (kollateralis) rostok→hippocampus→reverberációs rostok és 
asszociációk→amygdala→hypothalamus (testi reakciók, anyagcsere) →újra formáció retikuláris egy része, stb. 
Szervezetünkben számos, ehhez hasonló, ún. reverberációs kör létezik. 
132 in Ordine Romani, VII sz. 
133 Maître de chapelle, Maître des enfants, Belgium, Franciaország, XV. századbeli énekes iskolái (egyházzene 
központok). A mesteri rögtönzés (sortisatio) és a hangszeres képzés központjai voltak. 
134 archiparaphonista, paraphonista 
135 tenere= tartani, tudniillik a fődallam, a zsoltár hosszabb, kitartott hangjait. 
136 Az orgánum technika adott egyházi dallam kísérése tőle 4-5- hangnyi távolságban, párhuzamosan, tehát az 
alapdallammal megegyezően mozogva. 
137 Az oktáv és kvint párhuzam után jön a terc, és a tercépítkezés. A jazz már eljut a szeptim, nóna és tredecim 
hangok bekebelezéséhez, habiutális használatához. 
138 Pl. dúr dallamot kísérve: dó-szó-mí-szó, fá-dó-lá-dó stb. hangzatfelbontások. 
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és tanultságot igényel. A kettős ellenpont139 hasonló probléma az akusztikus percepcióban, 
mint amilyenek az ún. átbillenő képek (Rubin –féle ábrák). Legismertebb talán a fehér serleg 
fekete háttér lőtt, ám a serlegek egy arc kontúrját is kiadják, vagy a fiatal hölgy portréja, 
amiben feltűnik egy öregasszony arcvonása is, stb. 

Egy dallam (cantus firmus) már önmagában tonalitás, a dallomot értelmezheti, jelentését, 
hangulatát, tónusát átértelmezheti, átszínezheti a kíséret (inerciarendszer= információs 
mező, háttér, kontextus), ami akár ellentétes jelentésű is lehet a dallaméval.140 A párhuzamos 
(parallel) hangközökben való éneklés (orgánumtechnika), sőt duda, tekerő (organistrum) 
kíséret igen korán megjelenik a zenetörténetben, a tonalitás-érzetet hol erősítve, hol 
gyengítve. Egyes dudákon megjelenő burdon (bourdon, bordone=zúgni, zümmögni, átv. ért. 
kísérni) sípok be és kikapcsolhatók, a tonalitástól függően. […] A zeneterápia szerves része a 
vokális improvizáció. Ha az egészségügy helyzete megengedné, hangszerparkot is 
tarthatnánk, egyszerű, olcsó, vagy magunk fabrikálta csörgődobok, citerák, furulyák, 
cserépsíp, madzaghegedű segítségével. […]   

 

FESZÜLTÉGEK  ÉS  OLDÁSAIK JÁTÉKA 

A zenei folyamat (processus, movimiento) dinamizmusát a váltakozva megjelenő 
feszültségek (disszonanciák) és oldásaik (konszonanciák) adják. Ezeket megakasztva 
provokálom a betegeimet, vagy csak egyszerűen elhagyom a tonális zárlatot, nem oldom fel a 
disszonanciát, vagy bizonyos dallami helyeken úgy vágom meg a szalagot, hogy a 
feszültségérzést keltsen. A harmóniák váltakozásának külön ritmusa van, ez az ún. 
harmóniaritmus. A fület túlzottan igénybe veszi a gyorsan érkező, sok információ 
(harmónia, dallamtorlasz, sok melléktéma). Az esztétikai élvezet, különösen a kottaolvasás 
és zenehallgatás eleve egy bizonyos szenzomotoros teljesítmény, mely mellé intellektuális 
munka és öröm is társul. Egy biológus hallgatóm mondta, két perc után már nem képes 
követni a barokk zenét, mert elfárad, bár időnként kifejezetten élvezi azt. Nos, a zenében is 
fellelhető az ún. orientációs reflex: -hol vagyok?, mitörténik?. A zenében a tonalitás 
(hangnemben levés, vonatkoztatás) a téri történések kerete. Ez a vonantkoztatási (inercia) 
rendszer. Hierarchikus, strukturált. A zene, mint nyelv, más strukturáltásgot is magáénak 
tudhat. […] Az érzelmek megélése és kifejezésének egyéni heve szerint különböztetjük meg 
az embereket, temperamentumuk szerint. A temperamentum az érzelmi-indulati 
reagálásokat, és egyéni módjukat jelenti –de itt is fontos analógiás összefüggést teremteni, 
táncnak, mozdulatnak, de festménynek is (megfagyott mozdulatok) és dallamoknak is van 
temperamentumuk. Pythagórász (és később Boëthius [ejtsd: Boétiusz]) szerint a zene 
mennyiségtani tudomány (mathesos disciplinae). Matematikai-érzelmi (-bikokémiai) arányok 
adják a temperamentumot, persze, mint egészalakot. Ugyanígy: más részminőségek adják az 
esztétikai minőséget. –Esztétikai minőséget? Platón, Szólón bírta az atlantiszi hagyományok 
tudását. Az egész univerzum kulcsa a harmóniák és szimpátiák tudása, matematikai, 
és/vagy zenei nyelven. A zenei kozmológia aránytana, harmóniái és szimpátiái egyszerre 
matematikaiak és pszichológiaiak: a helyes (igaz, illő, arányos [=tehát lényegre és 
összefüggéskre törekvő, nem tudásmorzsákat halmozó]) megismerése bizony pszichológiai 
örömérzéssel (mi több: eksztázissal)141 jár! (Szümpátheia, összecsengés, [pl. bronzedényeké, 
                                                 
139 Önmagukban is értelmes pl. basszus szoprán téma-ellentétpár szólamcseréje. Pl. amikor a basszus témázt 
ellenpontozó szoprán a basszusba kerül, s a téma kerül a szopránba. 
140 Pl. Bartók: A Kékszakállú Herceg vára c. művében Kékszakáll C-dúrban beszél. Judit fisz-mollban (C-nek 
poláris ellentéte) hazudik (a hangnemi viszonyból derül ez ki, szubjektíve pedig a két hangnem nagyon távol áll 
egymástól). 
141Az a helyzet, hogy ez nem csak a kompetencia öröme. Látni -nem egyszerüen intellektuálsi öröm, a 
tudásunkban mintegy belehelyezkedünk a néha szorongattatóan nagyvilágba. 
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cη συνπάθεια –Polybiosznál]) A szimpátia: valamit/valakit megérteni annyi, mint tuni, mi/ki ő 
valójában. Szimpátiát érezni, valamilyen részesültséget, együttrezgést, közös részt, 
motívumot, [legalább apró] hasonlót érezni. –Mi a lét, ha nem együtt-lét142? – Mi hát a zene, 
ha nem együttrezgés (re-sonantia, szün-pátheia)? 

A személyiség esetében az együtt-rezgés nagyrészt biokémiai; az indulatok arányait, és a 
hangulatok tartósságát pl. az adrenalin, dopamin (és a temperamentumunk egyéb 
mediátorai), és a szabályozó funkciók (serkentés és gátlás, élettani sajátosságok) arányait 
jelentik. Már Platón szólt (Zene az ideális államban) petyhüdt, puhány dallamokról. 
Hipnotikus erejű, fanatizáló a katonákat épp ezért bátorítani tudó fuvolán játszott dallamokról. 
A francia felvilágosodásban, de már a klasszikus görögöknél is; a zene affektus-tana szerint 
az érzelmek és szenvedélyek nyelve. Valóban, van parázs, tüzes, erőszakos, vagy épp 
ernyedten lágy, puha dallamkarakter. A dallam –jellemrajz, karakterológia (ethopoeia). A 
zeneelmélet, a zeneesztétika a pszichológia és az élettan (Pavlov kategóriáit használom a 
hyppokrátészi személyiségtípusokkal párhuzamba állítva) ismét keresztezi egymást; adott 
dallamokat az alábbi temperamentum (idegműködés) kategóriákba sorolhatunk: 
 

1. ERŐS-GYORS-KIEGYENSÚLYOZOTT         (KOLERIKUS)                    
2. ERŐS-GYORS-KIEGYENSÚLYOZATLAN     (SZANGVINIKUS)              ÚN. ERGOTRÓPOK  
3. GYENGE-LASSÚ-STABIL                       (MELANKOLIKUS) 
4. ERŐS-LASSÚ-INSTABIL                         (FLEGMATIKUS)                ÚN. TOPHOTRÓPOK 

 
A temperamentum típusai attól függnek, milyen erősek, milyen gyorsan keletkeznek az 
érzelmek, és mennyire „hatékonyak”, mennyire befolyásolják a személyiséget. Szakmai 
zsargonnal: az érzelmek erőssége, a fogékonyság, a hangulati-érzelmi ingadozások 
amplitúdója (Bálint) és ritmusa adja a temperamentum milyenségét. Fiziológia (idegrendszeri 
adottságok) pszichofiziológia (temperamentum) és lelki reagálás mód együtt adják a 
személyiség érzelmi életének jellemzőit. 
 
Az érzelmi reprezentáció patológiája abból is eredhet, hogy a szülő-gyermek kapcsolat 
ambivalens. Gyakran az anya nonverbálisan elutasító, de a szavak szintjét kötelességtudóan, s 
főleg a külvilág számára szerető szavakat mond a gyerekének. A skizofrének 
személyiségfejlődésében ez tipikus (double bind). Az érzelmek megélése is, de kifejezése is 
különösen nehéz borderline143 szindrómában és az oedipus komplexusán túl nem jutott egyén 
számára. A depresszióban gátolt az örömérzés, és sok kórképben nehéz a szeretet kifejezése, 
az ölelés, a közelség, az érintés. Az érzelmek tudatosítása, megélése, kimutatása 
koragyermekkorban alakul, ezek zavarai túlnyomórészt nem egyszeri trauma eredménye, 
hanem a család, a mikroszociális környezet zavara, hibás, hazug, elnyomó kommunikációs 
modellek következménye. […] 
 
Zeneterápián nem csupán klinikai betegeinkkel találkozunk, hanem egészséges, de neveletlen, 
elhanyagolt serdülőkkel, ingerszegény környezetben sínylődő gyerekekkel, magányos 
idősökkel is, akik nem betegek, de érzelmi éhségben, hangulatzavarban, érzelmi 
beszűkültségben élnek. A legtöbb mentális betegségben, különösen depresszióban és 
alexitímiában144 zavart szenved az érzelmek felismerése, kifejezése (expressio). Probléma 

                                                 
142Én nem szeretem, hanem egyenesen, imádom Heideggert, de a létet a létezőkről leválasztani nem tudom. Már 
a létezők kifejezés is jelentős általánosítás. Persze, a lét, mint az egyetlen alap-létező, a lét, mint a létezők közös 
tulajdonsága érthető, jogos fogalmi entitás. De a felfoghatóság határán van. 
143 Határeseti szindróma, sem a neurózis sem a pszichózis kategóriájába nem sorolható. Szélsőséges érzelmek, 
ambivalencia, dühkitörések, önpusztító magatartás, állhatatlanság jellemzi. 
144 az ilyen ember nem tudja mit érez, de legalábbis nem képes kimutatni érzéseit. 
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mind a mások, mind a saját érzések elfogadása ill. viszonzása (pl. üdvözlő mosoly). 
Depresszióban különösen erős az érzelmek különbségeinek elmosása, a túláltalánosítás, 
romlik mások érzelmeinek pontos percepciója, a pozitív érzelmek viszonzása. Az autizmus, 
mutizmus inkább szociális zavar, de enyhébb esetben (Arsperger kór) a tünet lehet elsődleges 
(primaer) érzelemmentes magatartás benyomása is. 
 
A klinikai betegeink között ciklotímiással,145 disztímiással,146 mániásan felhangolt vagy épp 
depressziós betegekkel találkozunk. Gerontopszichiátriai szempontból érzelmileg kiszáradt, 
leépült (dementia) vagy fiatal de kiégett (burn out, la fatigue d’être soi, exhaustio vitalis, az 
életcélok és próbálkozások feladása), megfáradt betegeink látogathatják a zeneterápiás 
üléseket. Az ún. Rudolph-teszten számos képen, különböző érzelmi állapotokban látunk egy 
szakállas férfit, meglehetősen élénk mimikával. Az érzelmi problémákkal küszködők nem 
képesek helyesen értelmezni e képeket, de a zenei karaktereket sem. Paradox módon azonban 
a neurotikus serdülők rossz Rudolph-teszt teljesítmény és rossz szociális ügyesség mellett 
olykor hihetetlen pontosan jellemzik a rövid, igen változatos karakterű zenéket. -Fontos ez?  
 
Mégpedig azért, mert a hangulatzavarok a személyiségzavarok mutatói (indikátorai) lehetnek. 
Orvosi terminológiával: az affektív zavarok premorbid (betegséget megelőző) állapotot 
jelenthetnek147, sajnos, sokszor kifejezetten ezt jelentik. Affektív zavar és személyiségzavar 
prevalenciája148 azt mutatja, hogy az érzelmi zavarokkal küzdő, de betegnek még nem 
nevezhető egyének idővel pszichiátriai betegekké válnak. Sőt, bizonyos hangulatzavarok 
esetében magas a komorbiditás, azaz az alapbetegséghez társuló egyéb betegségek megléte. 
Disztímia, szorongás, alvászavar, lehangoltság mögött gyakran találunk depressziót. Az 
epidemológiai149 vizsgálatok szerint a disztímiás fiatalok 70% -ánál! alakul ki major 
depresszió, szorongás (40%), figyelemzavarral150 és magatartászavarral társuló 
hangulatváltozásos hiperaktivitás (24%). Maga a mentális, affektív megbetegedés gyakran jár 
együtt más, szomatikus betegségekkel is (komorbiditás). Depresszió és szívbetegség, 
hipertónia, szorongás nagyon gyakran együtt jár. Szorongás, önalávető, behódoló magatartás 
és alacsony önértékelés gyakran jár együtt gyomorfekéllyel, irritábilis bél szindrómával. 
Érzelmi zavarok→ testi zavarok.  
 
Testi betegség, baleset esetén IMMUNO-NEURO-PSZICHOLÓGIAI MODULÁCIÓ jön létre: 
Testizavarok  →  beszűkült életlehetőségek → megváltozott munkapésség, szociábilitás 
→alacsony önértékelés, önbeszűkítés → érzelmi zavarok → lelki problémák.  

   
Bizonyos pszichológiai iskolák az ezoterikus tanokkal egybecsengően állítják, hogy az emberi 
betegségek 80-90% -át érzelmeink (és troz társadalmi viszonyaink) okozzák. A 
pszichoszomatikus betegségek nagy része (mind másokkal és önmagunkkal való) 
kommunikációs zavar eredménye. Az agyi idegsejtesk kommunikációja is megváltozik 
(pszichobiológiai zavarok). A gátolt önfeladó magatartás hátterében gyakran bizonytalan 
kötődés, anya-gyermek szeparáció található. A hanyagoló anya, a poszttraumás 
                                                 
145 Mindenki hangulata mutat ciklicitást, a ciklotímiás hangulati ingadozása azonban rövid idő alatt (órák) is 
mutathat szélsőséges kilengéseket. 
146 lehangoltság, rossz hangulat, irritábilitás, szúrós, megközelíthetetlen természettel. 
147 A megelőzés és gondozás hatásfoka igen alacsony. Ráadásul a társadalmi intolerancia és a családi 
feszültségek kedveznek a beteg, vagy deviáns karrier kialakulásának. 
148 Adott időegység statisztikai vizsgálata, a populáció egészséges/beteg csoportra osztása, százalékban 
kimutatva. 
149 Járványokkal és a betegségek terjedésével foglalkozó szaktudomány 
150 Az angol szakirodalomban: [Pay] attention deficit disorder= ADD, vagy AHDD=attention and hypercinetyc 
deficite disorder, hiperkinetikus figyelemzavaros idegrendszeri állapot (és nem kórkép!) 
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stresszbegeség (PTSD –Post Traumatic Stress Disorder) önalárendelő, passzív, gátolt 
magatartást eredményez. Kagan és Rasnick (1988151) szerint a gátolt temperamentum 
jellemzője a szeparációs félelmeket. Ilyen esetekben csökkent/gátolt a bal agyi féletek 
közelítő és fltáró magatartást vezérlő funkciója. Ilyen esetekben feltételezhető a jobb félteke 
szerotonerg rendszer túlaktivitása. (Cloninger, 1994152). Davidson kutatása szerint (1994153) 
csökkent bal prefrontális aktivitásal fokozott szomorúság, és a feltáró-közelítő 
magatartás csökkenése járt együtt. 
A zeneterápia lényeges vonása, hogy a fogalmak előtti világhoz, így a preödipális-
preverbális fejlődési szakaszunkhoz segít eljutni. Az, hogy a gyermek szavakat használ, még 
nem jelenti a szavak értését is. Bár a gyermek ösztönösen érzi a nyelvhasználatot, nem bírja 
még a szavak pontos jelentését, vagy egyugyanazon szó, jelentésbeli árnyalatait. A szó 
hatalom. Aminek a nevét tudom, az a hatalmamban van. Meg tudom fogni. Intellektuálisan 
feldolgozni, manipulálni. A logosz, az értelem az, ami az embert tudatos lénnyé teszi. Még az 
érzelmeket, álmokat és sejtéseket is tudatossá. Sajnos korunkban túlértékeljük az értelmet, a 
szavakat, a tudományokat. […] A szavak előtti birodalmunk számos, ma már feltárt 
komplexussal és fejlődési próbatétellel nehezített szakaszunk.  Ezek vázlatosan az alábbiak: 
 

-szeparációs félelmek (depresszív), 
-korai frusztrációk, 
-az anya és más tárgykapcsolatok (emlő) ambivalenciái (paranoid-skizoid), 
-hasítás jóra és rosszra (skizoid), 
-a csecsemő skizoid pozíciója, 
-a csecsemő depresszív pozíciója (tárgyvesztés, a jó tárgyreprezentációk megőrzése), 
-primitív én-érzet és omnipotencia hit, 
-az omnipotencia hit megrendülése (depresszív-kényszeres), 
-félelem az anya (ideális tárgy) elvesztésétől, 
-félelem a destruktív vágyfantáziák megvalósulásától – korai bűntudat, 
-erogén zónák felfedezése, -korai tiltás probléma 
-féltékenység az anya kapcsolataira, 
-a tárgykapcsolatot helyreállító fantáziák, 
-az ősbizalom kialakulásával kapcsolatos veszélyeztetettségek, 
-incesztus, libidinális törekvések az anyával kapcsolatban, 
-félelem a szeretet elvesztésétől (feltételekhez kötött elfogadás, szeretet) 

 
A fenti problémák, az azokra adott válaszok döntik el, hogy mennyire tudtunk fejlődni. Hogy 
a későbbiekben marad-e majd valami traumás pont, alkalmazkodási nehézség, integrációs 
zavar, személyiségünkben? Mi okozta az elakadást; erős akadály, vagy hibás védekezési 
reakciónkkal mi magunk? A fenti problémák mindannyiónk problémái, a lelki fejlődés 
csomópontjai, más nyelvjátékban, földi világunk karmikus iskolafeladatai. 
 
Különösen iskolázatlan, önző és indulatvezérelt, vagy –iskolázottságuk ellenére is- önző, 
manipulatív szülők esetén kevés az esélyünk arra, hogy megoldjuk ezeket (mérgező szülők). 
A szavak előtti birodalom az intrauterin életben veszi kezdetét. Amiről eddig azt hittük, hogy 
a magzatnak erről nincsenek emlékei. Pedig – éretlen idegrendszere ellenére - igen is vannak. 
A szavak előtti birodalom határa a magzati élettől nagyjából 4 éves korig húzódik. 
A hangok, színek és illatok, a spontaneitás, a kreativitás, a hipnózis és szuggesztió jelentik az 
utakat a szavak előtti világba. 
                                                 
151 Bilogical basaes of childhood shyness in : Science 240, 167-171 
152 Temperament and personality in: Current Opinion in Neurobiolgy 4. (2) 266-273 
153 153 Symmetric brain function… in: Development and psychopathology 6, 741-758 
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A zeneterápia gyakran regressziót indukál. A regresszió a terápiás hatás szükségszerű 
feltétele. A zenei feszültségek és oldások dinamikája regressziót eredményez, s regresszióban 
meggyengült ellenelállást és hárító mechanizmusokat feltételezhetünk. Így, a bizalom 
kiépített légkörében, lépésről lépésre, regresszióban, egyben megváltozott tudatállapotban 
jutunk a legmélyebb traumákhoz. A regreszsiós tudatállapot-változások még agyi (így 
immun-) aktivitási mintázatokat is megváltoztathatnak. Talán felülírnak régi, káros 
mechanizmusokat.[…] 
 

ZENEÁLMOK  ÉS  TÖRÉSVONALAK 
 

A zeneálmokban, tehát a zenei indukció hatására létrejött álomszerű, fantáziálás-szerű 
képekben különböző tudattartalmak, emlékek és indulatok jelennek meg. Ezekben a múlthoz, 
önmagunkhoz, másokhoz, és az énfejlődés korábbi szakaszaiban mrgélt konfliktusai 
figyelhetők meg. A depressziós pozíció felismerhető az ösztönén pusztító erejétől, az ideális 
tárgy (mell, majd az anya) szétesésétől (szadisztikus fantáziák, az elhagyó anyától való 
félelem), a tárgy elvesztésétől való félelemben és szorongásban. A szimbiózis fenntartásának 
elemetráis igénye. Ha ez sérül, depresszió indul be (Fritz Riemann154). Persze ez már a 
pszichoanalízis területe. Nem árt azonban, ha a zeneálmok, fantáziák és nappali 
álmodozások szimbólumait legalább valamelyest megértjük. A paranoid pozícióban az én 
megmentése a fontos az üldöző (perszekutoros) trágyaktól. Ezek a tárgyak bevetített 
(introjektált) rossz tárgyak, vagy felbomlott tárgyrészletek, amik az én integritását 
veszélyeztetik. A skiozid-paranoid karakter számára a közelség az én integritását veszélyezteti 
(Riemann). A neurotikus tárgyfüggés a „menekülés a jóhoz” típusú reakciók és fantáziákban 
érthetők tetten. A skizoid hajlam, a pszichózis a külvilág tagadásában, a külvilágtól való 
félelemben árulja el magát. Jellemző a bekelebezett (inkorporált) jó és rossz 
tárgyreprezentációk tökéletlen szétválasztásától való félelem. Épp ezért a szélsőséges hasítás a 
csak jó és csak rossz tárgykapcsolatokra, jelenségekre, élményekre. Talán külön „példatár” 
kellene a betegek zeneálmainak, fantáziainak elemzésére —természetesen szupervíziós155 
megbeszéléssel (éberségünk megőrzése végett). 
 
A zeneterápia így azokban az esetekben javasolt, ahol a sikertelen elfojtások okozzák a 
megjelenő tüneteket ÉS vállaljuk, hogy nem a sikeresebb elfojtással akarunk a betegeken 
segíteni. Vagy: megtanítunk erősebben elfojtani. A komplett, befejezett, sikeres elfojtás 
tünetmentességet ad. Mindig a sikertelen elfojtással van bajunk. Nagyon nehéz, pszichológusi 
és szakpszichológusi feladat annak eldöntése, hogy mi 
veszélyesebb/kockázatosabb/kívánatosabb a beteg (és környezete) számára; az elfojtás 
sikeressé tétele, vagy az elfojtott, de traumatikus lelki tartalmak tudatba emelése és tréningje 
(pl. viselkedésterápia, kognitív terápiák során). A tréning mindig azt jelenti, hogy 
tudatosítjuk a viselkedés, a szenvedés miértjeit, megszelídítjük a korábbi, félelmetes, nem 
megértett élményeket. Ezek után rendszeresen eltérő választ adunk az eddigi kórós, vagy 
nem hatékony válaszok helyett. Az új, sikeres válaszokat megerősítjük. A megerősítésbe a 
szeretetteljes dicséret is, és az új viselkedés előnyeinek tudatosítása is beletartozik. Mindezek 
előkészítése, avagy a pszichoterápia zeneterápiával való kiegészítése jó szakmai megoldás. 

 
[…] 

 
                                                 
154 Grundformen der Angst, 1998-Ernst Reinhardt Verlag 
155 A szupervízió nem főnököt, hanem elfogulatlan, segítő megbeszélőpartnert jelent. Értékét függetlensége adja, 
hátrányát, hogy nincs élő kapcsolata a beteggel. A kettő ugyanannak az objektivitásnak az oldala. 
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GONDOLATOK PAJZSA – ÉRZÉSEK ELLEN 
 
Az erős érzések akár kritikátlanul befolyásolhatják a gondolatokat. Ilyenekkel találkozunk, pl. 
paranoiditás, mániás depresszió esetében. A mániás fázisban az egyén túlértékeli önmagát, 
testi erejét, anyagi lehetőségeit. Meggondolatlanul költekezik, udvarol, vállalkozásba, vagy 
tanulmányokba kezd. Az öngyilkossági gondolatok a kóros önértékelésből, a negatív 
gondolkodás és önbeszűkítés circulus vitiosus156-aiból állnak elő. A kényszeres, elkerülő 
személyiség gondolatait a pánik és a szorongás színezik át jelentősen. A gondolatpajzsok 
kifejezetten kényszres és skizoid személyiségek tulajdonsága, a reális életben ilyenek a 
hivatalnokok és eszes, de „lélektelen” tudósok. Tehát a gondolatok maguk is egyfajta hárító 
mechanizmusok részei lehetnek. Ilyenek a: racionalizáció, élethazugságok,157 prekoncepciók, 
projekciók, munkamánia, állandó nyüzsgés, barkácsolás és társasági élet (nehogy egyedül 
maradjunk, saját, esetleg fenyegető gondolatainkkal). A gondolatok mind megformált 
alakban158 (koncepció, elv, rítus, vallás –rituális tevékenységek) mind alaktalan 
gondolatáramok formáiban az érzések elé tolakodhatnak, hogy megóvjanak bennünket a 
megsemmisítő szégyentől, melankóliától, pánikrohamtól. Bár a zeneterápián megszülető 
gondolatok fontosak lehetnek, a hangsúlyt az érzelmekre helyezzük. A kulcskérdéseink: mit 
kelt felt benned ez a zene? Miért olyan félelmetes ez a dallam? Mit érzel? És ezek a kérdések 
félelmetesen nehezek lehetnek… A merj érezni!/mit érzel? Után próbáljuk értelmezni, min 
is megyünk át tulajdonképpen?? 
 
Mind a beteget, mind az orvost gátolja a túlzottan intellektuális munkamód. Az egyoldalu, 
tendenciózus intellektuális megközelítés akadályoz minden empátiát, érzelmi 
megközelítést, patogén emocionális motívumot. Az empátia lényege: jelentlét. Az 
intellektuális vizsgáltat: objektív, távolságtartó. A gondolatok sokszor csak azért vannak, 
hogy az érzéseket leplezzék. A gondolatpajzs (ráció) eltávolítása elsöprő erejű 
érzelemáradattal járhat. Mindig egyéni mérleglés dönti el, hol, hogyan, melyik kliensünk 
racionalitását hágjuk át, hogy végre megtudjuk: mit érzel? […] 
 
A hangrezgések nem különösebben hangosak (20-30, max. 40! decibel), lassan emelkednek a 
magasabb frekvenciák felé. Az ovális hangszórók a talpon vannak, majd az alhashoz 
(symphysis - os sacrum159 magassága, involvált idegek: plexus sacralis - truncus sympathicus, 
plexus vesicalis160,) a hasüreghez közel (néhány cm) és azzal párhuzamosan vannak, köldök 
alatt (plexus lumbalis, plexus hypogastricus161) majd a köldök felett (ganglion et plexus 
coeliacus, plexus solaris162). A 40 dB hangerő már hangos, persze zajártalmas világunkban 
nem megszokott. A mellüregnél nem időzünk sokáig, a hangsugárzás fókusza a sternum163 

                                                 
156 Gyenge vagyok és lassú, buta…ezért nem vittem semmire…nem vittem semmire, tehát értéktelen ember 
vagyok, ez már ránézésre is látszik… 
157 Pl. „Az embernek az érzelmeit mindig háttérbe kell szorítania.” „Csak az a normális ember, aki élete során fel 
tud mutatni valamit. Lakás, vállalkozás, hivatali rang, mindegy, csak legyen valamije. A többi csak csavargó.” 
„Az egyház minden bűnöm alól feloldozást adhat.” Az élethazugságokról lásd, pl. Ibsen : A vadkacsa című 
drámáját. A padláson a család eljátssza a kacsavadászatot, hogy a férj illúziója meglegyen. 
158 Tudósok ezrei gyakran kényszeres személyiség, szorongással. Precízek, megfésülik a szőnyegrojtot, rituálékat 
végeznek. A tudomány rituáléi és merev eljárásai mögé bújnak, s a tudományon szocializálódott elméjük 
élethazugságok, bölcs mondások mögé rejti az érzéseket. 
159 Medencecsont összenőtt része - ágyék (kereszt) csont  
160 a szimpatikus fonat ágyéki szakasza, - a húgyhólyag körüli idegfonat 
161 gyomor alatti idegfonat 
162hasi idegdúc és fonat,-  napfonat 
163 szegycsont – kari idegfonat 
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(plexus brachiális alsó szakasza) közepe (és nem a szív!). Ezt követi a gége (nervus 
glossopharyngeus, n. recurrens és n. vagus164) és a homloküreg magassága. 
 
Forgószéket (én kiselejtezett zongoraszékkel kezdtem) és fodrászati hajszárító búrát is lehet 
alkalmazni —amikor szenzoros „túlingerlés” (ún. bazális stimuláció) indokolt. Retardált 
gyerekek, valamilyen okból meglassult felnőtt betegek, izomkoordiánció enyhébb zavarai, 
athetosis165, ataxia. Az abszolút kontrindikáció (contraindicatio= ellenjavallat) bizonyos 
kórképekben meglévő nystagmus (kórós szemtekerezgés), galucoma és sinusitis frontalis 
(homloküreggyulladás), Menière szindróma (szédüléssel és hányingerrel járó vestibuláris 
megbetegedés), vertigo (idegrendszeri, vagy nyaki borda, nyaki gerinc eredetű szédülés). 
Relatív kontraindikáció terhesség korai szakasza (1-3 hónap) otitis media 
(középfülgyulladás). 
 
Ideális esetben egy „félbe vágott gömb” fotelben ül a beteg (kliens), ami dönthető egy kvázi 
vízszintes helyzetbe is (bölcső helyzet). Lassú forgás közben a fel fölé pár cm-re helyezett 
búrából hanghatások érik a kliensünket, ai akár fehér zaj (= az összes hallható frekvencia), 
színes zajok (= fehér zaj kivágatai), érdekes zörejek, hangmontázsok. 
 
Gyerekek zámára igen élvezetes élményforrás a vízágy alá beépített hangszórók, így a vízágy 
ringásába a zeneirezgések keltette vibráció is belevegyül (szenzoros multimodalitás). 
Fényorgona használata, vagy diszkó lámpa alkalmazása is jó, ezek hangerőre és 
hangmagasság változásra modulálják a fényerőt és a színek váltakozásait. E szenzoros 
ingerekben való „tobzódás” vitalizáló erejű. 
 
A hangbesugárzás alatt instrukciókat adunk (ellazulás, képek, állapotok érzése). Kérdéseket 
teszünk fel; milyen színt lát? Milyen hőmérsékletet érez? Hány évesnek érzi magát épp most? 
A pszicholingvisztika igen fontos,  szavakban életre kelt képek pozitív jövőt előlegezhetnek, 
segítik a lélek áthangolását, stb. A második-harmadik kezeléskor előzetes relaxációt végzünk, 
ebben az állapotban zajlik a rezonanciás kezelés. A rezonancia vitalizál, persze erősebb 
adagjai rombolnak. A modern urológiában vesekövet zúznak hanggal, a fogászatban fogkövet 
távolítanak el vele. Már a mágneses rezonancia kezelés is módosít belső állapotokat, pl. 
receptorok érzékenységét. Németországban évek óta pl. dohányzás leszokásában hívják 
segítségül. Tudományos bizonyíték még nincs e kezelés célzott voltáról (bizonyos 
receptorokra tett egy bizonyos hatás), ám az nem kétséges, a másgneses rezonancia –miként 
az infrahang, ultrahang, a hang, egyáltalán- befolyásolni, sőt, károsítani tudja a szövetek 
működését. Korunk újdonsága a biorezonanciás (biofizikai) kezelés, de ennek hatásáról még 
kevés a rendelkezésre álló irodalmi adat. […] 
 
A hang energia. Ugyanakkor a rezgés a legelemibb információs rendszer is. Ennek eredete 
ősi: Egyiptomban, az ún. Lee [lí] (elektromágneses, geomágneses, másnéven Hartmann, vagy 
diamágneses) vonalak fókuszában emelték a piramisokat. A piramisok utolsó borítási rétegét 
nem ismerjük (a kőzeteket elhordták házak építésére). Ám vannak leletek, melyek azt sejtetik, 
a borításban található nagy tömegű kvarcit kristályaiban rezgő részecskék ún. Piezzo-
elektromosságot termelnek – azaz mechanikus rezgést alakítanak elektromos energiává.  
Hagyomány szerint a piramisban tartózkodók testi-lelki állapotát módosította (az aura 
rezgésszámát s atudat szintjét emelte). Solón, Platón Atlantisszal kapcsolatos elbeszéléseiből 
kitetszik, milyen fontos a symatheia keresése. Σuµπάθεια, szümpátheia= együttrezgés, 
                                                 
164  gége idege és a canalis caroticusban (nyaki karotisz csatornában futó) futó bolygóideg szakasz 
165 végtagok disztális (törzstől távol eső) részén észlelhető túlzott, kontrollálhatatlan, görcsös mozgás, a 
dystoniás tünetcsoportok egyike. (Putamen, nucleus caudatus, substantia nigra stb. károsodása következtében). 
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edények együtt/egybe csendülése. Az égi harmóniák, matematikai és kémiai arányok, a 
proportio (ratio) és a LÉNYEGES KAPCSOLATOK keresése rejlik a szimpatheia fogalma mögött. 
Most nézzük a zene, azaz az energiaszintek és a sprituálitás összefüggéseit. Ez itt most egy 
kitekintés az objektív tudományból. Függetlenül, hogy miben hiszünk és nem hiszünk, 
hasznunkra válik más-más rendszerkbe való betekintés. 
 

ZENE,  CSAKRA, ENERGIA, REZONANCIA SZINTEK —  TUDATI  SZINTEK 
 
Az ókori egyiptomban a zene a magasabb tudati szint eszköze. Az állandó, érzelmektől és 
ösztönkésztetéstől nem befolyásolt, egyensúlyban levő tudatot a Hórusz sas szimbolizálta. A 
régi társadalmak számára a hang mérték volt. Rezonanciakeltésre, mint az együttérzés 
(szümpetheia, együtt-csengés) felébresztésére szolgáló eszköz. A hangközök régen a bolygók 
távolságának a mértékegysége is voltak. A hang energia is (= prána, csí), rezgés és 
tovaterjedés is. Kvantummechanikailag minden rezgés! Minden hang! Még a kvantum 
vákuum (Dirac-tenger, pránaóceán, pantha pléróma) is rezeg, minden részecske pörög, spínje 
van, a részecskék minőségét a szuperhúrok rezgési mintája adja. Belső bővülés166: 
Harmadik energiaszintünk, tónusunk, feszültségnívónk a manipura csakrában van, ez a plexus 
hypogastricus és plexus solaris anatómiai környezete (gyomor, éhbél). Hátulról a derék, a hát 
középső szakasza a fontosabb terület, idegi elemei a plexus lumbalis kezdetete, (és a 
gerincvonalban a truncus sympathicus középső szakasza). Ez igazi központi csakra, rengeteg 
az idegi összeköttetés, elágazás (plexus coeliacus, ganglion coeliacum, truncus vagalis, nervus 
splanchnicus maior). Bolygója a Nap, periódusa 59-60 lüktetés/perc. Magánhangzója mélyen 
ejtett ,,A” vagy ami hasonló, egy nyitottan ejtett ,,O”. Hasnyálmirigy a jellemző 
mirigyműködés, no és a máj-epefunkciók. Periódushossza (kb.) 4,19 perc. 
 
A szív csakrája az anahata csakra, bolygója a föld. Tonalitása a Cisz, színe zöld, türkiz, kék. 
Dobbanása (lüktetése) 64 ütés/perc, periódushossza 365,2564 –nyolc percre vonatkoztatva. 
Hangszerei csengők, gongok. Speciális dobok, kereplő, beszéd (széles zörejsprektrummal). 
Metruma ötnegyedes, hatnegyedes, nyolcnegyedes lehet –temperamentumfüggő. A szív és a 
csecsemőmirigy, tüdők alsó harmada alkotják a csakra fő anatómiai régióját. Magánhangzója 
,,A” vagy ,,Á”. 
 
A garat, másnevén visuddha csakra hangzója az ,,E”, bolygója a Merkur (ész, kommunikáció, 
üzlet, vándorlás). Színe kék, lüktetése 66-66,24 ütés/perc. Tonalitása (hangneme) Cisz ÉS D. 
Frekvenciája kb. 144 Hz-ig. Periódushossz 87,969 nap. Percekre interpolálva hét perc 44 
másodperc. Pajzsmirigy funkciók, mellékpajzsmirigy, állkapocs alatti mirigy (glandula 
submandibularis). 

[…] 
A betegségek szimbolikája, a testtájak szimbolikája mind a személyiség nonverbális és 
tudatalatti kommunikációjáról, kivetüléseiről tájékoztat bennünket. Nem mindegy, hogy 
valakinek mi is a baja, tudniillik személyiség és bizonyos betegségekre való hajlam 
összefüggnek (pl. intelligensebbek és tárgyvesztésen [szülő korai halála, az ősbizalom 
elvesztése stb.] átesettek között magasabb a depressziósok aránya, önalávető, c típusú 
(passive coping, ill. cancer prone típusú megküzdés típusúaknál, az ún. centripetális családban 
[Bahnson,1982] több a rákos megbetegedés). Szemléletes szólva, akinek a homlokán vannak 
pattanásai, inkább szembenéz a konfliktusaival, mint, aki takarja, elfojtja, vagy egyszerűen 
szégyelli azokat. Az ilyen ember a hátára, vagy a comb dorsalis (háti) felszínére ,,választja ki 

                                                 
166 zenei, formatani szakfogalom: a 8 ütemes szabályos, klasszikus peridóus nem zárul, hanem az eddigi zenei 
anyaggal tovább, nem szimmetrikusan bővül, nem periódusnyi hosszra (pl. variáció, szekvencia, zárlati bővülés). 
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mérgeit” (Stresszben erősen megváltozik a bőr elektromos ellenállása, ph-értéke, savköpenye, 
csökken a bőr/nyálkahártya asszociált Il α [alfa immunglobulin] → megváltozott 
immunrendszeri állapot). Abőr és bélnyálkahártya a külvilággal HATÁRos én-részünk, 
kommunikáció és védelem a funkciója).. Ott jelennek meg pattanásai, allergiája, rekurrens 
gombás fertőzése (tudatalan válaszmódok) stb.  
 
A gondolatok biokémiai változásokat és a test belső környezetének tartós változásait 
indukálhatják. Sőt, a gondolatok megváltoztathatják a DNS-t is. A lényeg: az infromáció 
átvitele (transductio vagy transgressio). Szociális hatások → lelki állapot → 
idegrendszeri/immunológiai állapot → molekuláris szint változásai, biokémiai eltérések. 
Mediátorok, jelátalakítók (transzmitterek), receptorok stb. A „külső” hatások belsőkké válnak. 
Szociális stressz – belső stressz. Ahogy fenn, úgy van lent is –Hermes Trismegistos szavai 
folyton visszatérnek.  
 
Persze a fenti nyilakkal jelölt rendszer NEM LINEÁRIS (nem monokauzális, nem egy ok – 
egyetlen/más dolgoktól független okozat). Emergens, nem lineáris, méghozzá szigorúan nem 
az, hanem többszintű szabályozási hurkokkal tarkított (szociális hatások → lelki állapot → 
szerepváltozás, manipulációk, adaptáció ↔ szociális jutalom és elvárás, büntetés-jutalmazás, 
stb.) Az alábbiakban nézzük a gondolat hatalmát, csak egy önkényesen kiragadott példán: 
 
Pl. a kortikoszteroid rendszer aktiválódását krónikus stressz, fájdalom, depresszió, szorongás 
„simán” kiválthatja. A gyulladás során keletkező Il-6 (immunglobulin 6) emeli önmaga 
antagonistái koncentrációját, az ún. antiinflammatorlius fehérjék (gyulladást gátlók) 
szintézisét a májban (II. biokémiai hullám). Ezen kívül fokozza a köztiagy-agyalapimirigy-
mellékvesekéreg aktivitását. Így kortikoszteroidok keletkeznek (III. biokémiai hullám). Igen 
ám, de a kortikoszteroidok gátolják a gyulladásos folyamatok kémiájának mediátorait, 
kövzetítőit (pl. arachidonsav bomlás, gátlódik a prosztaglandin és leukotrének termelődése, 
IV. biokémiai hullám). Hosszú távon a kortikoszetoridok gátolják az Il-6 termelődését, ami 
tulajdonképpen elindíthatja a kortikoszteroid termelést (negatív feedback). És ez nem minden: 
a biokémiai hullámzás érinti az immunrendszer hírvivő molekuláit is, a citokineket (több, 
mint 118 anyag, és ezek egymással való interakciói, valamint a citkonek más hormonokkal és 
agyi ingerületátvivő anyaggal való kapcsolatai!).  
 
A citokinek receptorokon kötődnek, vagy citokin receptorok dobódhatnak le a sejtfelszínről 
(mert oldékonyak, szolubilisek). Más sejtekre is tapadhatnak, egy rendkívül bonyolult 
szabályozási rendszert alkotva. A citokinek jelátviteli (adapter) fehérjékhez kötődnek. A 
folytonos receptor és adpter fehérje molekulák ingerlése ún. transzkripciós fehérjék 
megjelenését váltják ki. Ezek a transzkripciós (carrier, vagy transzdukciós –szállító- 
molekulák, pl. G fehérje, foszfo-inozitol-4,5 bifoszfát167, stb.) faktorok a génekhez kötődnek. 
A külvilág (testen kívüli, szervezeten belüli, de még sejten kívüli hatások) ingerei → sejten 
(ma már sokat tudunk az idegsejtek ún. lipideken keresztül zajló kommunikációiról, az 
sejtmembránban lévő, ún. szignál [jel, inger] transzdukciós fehérjékről. stb.), sőt, sejtmagon 
(nucleoulus, gének) belüli [!] hatásokat váltanak ki. A DNS-hez kötődő transzkripciós 

                                                 
167 A hormonokkal történő szabályozás nem közvetlen, és ún. másodlagos hírvivővel zajló folyamat (secon 
messenger, Sutherland). E rendszer tagja a 3’5’ cAMP = ciklikus adenozin monofoszfát, a GTP = guanozin 
trifoszfát, G fehérje, adenil-cikláz enzimek, a cAMP-függő protein-kináz, foszfolipáz C. A kalcitonin, melatonin, 
parathormon, adreanlin, hisztamin, ACTH, TSH, FSH stb. e rendszeren keresztül hat. A membránban 
elhelyezkedő hormon molekula a receptron keresztül a G fehérje aktivitását indítja el, a G-protein-foszfoinozitid 
(foszfo-inozitol-4,5, bifoszfát [PIP2]→hidrolizis: inozitol trifoszfát [IP3]  diacil glicerol [DAG]) rendszeren 
számos neurotranszmitter, ill. hormon hat. 



 64

faktorok gének hatásait modulálják, felerősítenek, vagy akár ki is kapcsolhatják a gének 
hatásait. A citokinek hatása redundáns, azaz a citokinek hasonló hatásuak és több citokin is 
kötődik a kevesebb számú citokinrecepetorokon168. A hisztaminnak169 is van szerepe a 
sejtosztódás irányításában. Az allergia (hisztamin [H] és Ig E [immunglobulin E] mediálta 
reakciók) és a túlérzékeny érzelmi alkat összefügg! De a citokin hatás elmaradása is lehet 
sejtinger! A lényeg, az idegrendszeri folyamatok előtt: 
 

makrokörnyezeti, szociális, pszichés hatások vannak, → amik az idegrenszeri állapottól 
függően → immunológiai hatást is kiváltanak → akár a gének expresszióját (kifejeződését) 
is előidézve. 

 
A külvilág hatásai társadalmi, természeti, mikroszociális és pszichológiai hatások, amik végső 
soron a sejtmembránt is elérik ’Ahogy künn, úgy benn’. A sejtmembrán fehérje és lipid 
„turmixában” számos glikoprotein „ablak” van, ezek a receptorok, amik speciális ingereket 
(molekulákat) vesznek fel. Sőt, sejten belüli receptorok is vannak, az ún. savanyú fehérjék, 
nonhiszton receptorok. E receptorok a sejtmagban vannak, és kapcsolódni képesek a DNS-
hez, mint génregulátorok. A remény, hit, a gondolatok, érzelmi hatások igenis testi szinten 
rombolnak, vagy gyógyítanak bennünket. Tehát a gondolatok végső soron még a DNS-ünket is 
megváltoztathatják! 
[…] 
A személyiség molekuláris-energetikai szinten is személyiség, a pszükhének ott van a 
’lenyomata’, anyagi reprezentánsa a pszichoneuroimmunológiai tengelyen is (pl- biogén 
aminok, neurohormonok, mint a temperamentum mediátorai, transzmitterei), 
reakciómódjában –ami épp betegség is lehet- a külvilágot értelmező, az arra válaszoló 
stílusban is. A zene szimbólumrendszer, az alkotás alapegységei: szimbólumalkotás, 
jelentések sűrítése, az alkotó egyéni nyelve. Valamint, más szimbólumok esetén: a psziché 
fontos projekciós területe. Alkotás esetén ez persze szimbólumképzést is, projekciókat, önálló 
(képi, formai, zenei) nyelvet, mint szimbólumrendszert  jelent. 
[…] 

A  KOZMIKUS  ZENEI  JELENTÉS 
 
Az energiaközpontok, a csakrák fényre, s energiaszintre, tehát zenei hangokra, értsd: energia 
szintekre, és rezgési mintákra, jellemző saját-ritmus működésre is hangoltak. A zenei 
szimbolika a fő temperamentumok (érző-intuitív, értékelő-gondolkodó, extrovertált-
introvertált, stb.) a négy alapelemet, a kozmológiai minőségeket és a lét lépcsőfokainak 
energiaszintjeit megjeleníteni képes. Az ég nagy ritmusa mellett a bolygók dallamhangjai 
adják ki. A zodiákusok jellemző alapelemei karakterei a bolygók, s az azokat tükröző 
mentális tulajdonságok (pl. szűz, Föld, lassúság, hűvös természet, stabilitás, hűség, Merkúr, 
jó észbeni adottságok stb.) egy összefüggésrendszert adnak. A téli napforduló, a bak jegyétől 
számítva a bolygók és a zenei hangok megfeleltetése a következő: 

                                                 
168 E receptorok közös láncai, pl. az Il-2 receptrocsaládban a γ-receptrolánc, vagy az Il-6 receptrocsaládban; gp 
130. 
169 Perifériás hatásaiban ödémát kelt, a kapillárisok fala permeábilissá, azaz átjárhatóvá válik – a vérszérum a 
szövetekbe áramlik. Szűkíti a hörgőket (asztma, fulladás) összehúzza a simaizmokat, növeli a gyomor sósav  
elválasztást (H1 receptorok ingerlése), a köztiagyban (centrális hatás) mint neurotranszmitter, éhségérzetet 
választ ki.  
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G  bak  föld  Szaturnusz 
Fisz vízöntő   levegő  Uránusz, Neptunusz 
A halak  víz  Jupiter 
Disz kos  tűz  Mars 
C bika  föld   Vénusz 
B ikrek  levegő  Merkúr 
E rák  víz  Hold 
F oroszlán tűz  Nap 
Asz szűz  föld  Merkúr 
D mérleg              levegő  Vénusz 
Cisz skorpió              víz  Plútó, Szaturnusz 
H nyilas  tűz  Jupiter 
 
                              

         
G               fisz           a                   disz           c                   b 

                     
                              e           f            asz                   d            cisz                  h   
 
Ez, a fenti dallamsor az ég nagy periodikus változását adja, a zodiákusnak 12 karakterének 
(alapminőségek, közvetlen csillagászati hatáskomplexumnak) egymást követő vonulását, 
fejlődését, a minőségek folyását. Itt most nem térek ki arra, hogy a zodiákus jegyek a saját 
bolygójukban otthon vannak (domicil), de máshol nem (exil), ill. különböző kozmikus 
konstellációk (=együttállások, s mint ilyenek, zenei hangok együttállásai is, tehát szünfóniák 
is!) gyengítik a bolygóminőség hatásait (exaltatio, casus). Az asztrológia szimbolikus nyelvén 
ez annyit jelent, születtünk valakinek, ám mód van a mindenkori minőségünk 
meghaladására is. Hát nem erről szól az ember egész élete, különösképp a filozófia, s a 
megfeneklett ember esetében a pszichológia-pszichiátria? 

A négy őselem megfelelői a zenében: 
 
Föld: cisz, tűz: disz, levegő: fisz, víz: asz. A kínai kozmogónia ötödik alapeleme, az élőfa: b 
hang. Az emberi testüregek más-más frekvenciákra hangoltak. A szövetek, az energia 
csomópontok, a csakrák is más-más szimpatikus rezonancia viszonyban vannak a különböző 
energiaszintekkel, hangokkal, színekkel, bolygókkal. 
 

 
 
                           cisz: föld           disz: tűz         fisz: levegő       asz: víz               b: élőfa 
          
A létmód, viselkedésmód, a hitrendszer, a szokások, az értékek, a választások 
(preferenciaszemélyek, referencia szabályok, erkölcsi értékek), az életcél, a testi-tudati állapot 
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összefüggnek. Minden projektív teszt alapja: ki, mit választ? A madarat tolláról, embert 
barátjáról közmondás mély értelmű. 
 
A zenei hangok egyben az energetikai, a szellemi szintek (a lét lépcsőfokainak) szimbolikus 
megjelenése is. 

 
Így a hang, egyben szféra, LÉTSZÍNVONAL, elért eredmény, előidézett állapot (karma, 
személyes és családsors [Szondy]), ami az asztrológiai szimbólumokkal összefügg. 
Közbevetőleg jegyezem meg, hogy az asztrológia nem egyenlő a primitív bulvársajtó 
horoszkópjaival. Metanyelv, szimbolikus kifejezésrendszer. Az alkíminának sincs semmi 
köze a kémiához, hanem a lelki transzmutáció, átváltozás misztikus-szimbolikus 
fogalomrendszere. A rezonanciák, a hangok, a nekik megfelelő bolygók, amik minőséget, 
rezonanciát, aktivitást, lelki tendenciát (és nem kész babonás asztrológiai determinánsokat) 
jelölnek, jól ábrázolható a jóga (yoga=egyesülés, NAGYOBB INTEGRITÁSRA VALÓ TÖREKVÉS, 
meghaladás) emelet, tudatszint-energetikai hierarchia, a lét piramisa ábráján. 

LÉTFOK/CSAKRA                                        FUNKCIÓ                            TUDATI  SZINT 
 
Szahaszrára (fejtető, teljes horoszkóp)                               megoldás, feloldódás,                            Szamádhi,  
 megvilágosodás, nagyobb integritás 
Ádzsna (Szaturnusz, hipofízis)                             elmélyedés, meditáció,                           Dnyána, intuitív értelem 
                 belső függetlenedés,  
 
Vishudda (Jupiter, torok)                                           figyelem, koncentráció, Dhárána,              értelmezés, hétköznapi ész
                                                                 kommunikáció, beszéd       
  
Anaháta (Vénusz, szív)                            tudat, érzékek feletti uralom,                          Praiahará 
Mannipura (Nap, napfonat)                            (ön)szabályozás, életerő                                  Pránajáma 
 
Szvádhisztána (Merkúr, vesék, belek)                             testhelyzet, elfoglalt funkció                             Ászana 
 
 
Muládhára (Mars) nemiszervek                            illem, kellem, javasolt                                        Nijáma, jáma 
                  viselkedés, tilalmak, tabuk, 

                szentségek, törvények 
 
Természetesen más felosztás is létezik. A hierarchikusság-felépítettség elve azonban nem 
sérül. A testrészek, a nekik megfelelő energetika (szín, hang, számszimbolika, az állatövek is 
az emberi testtájakon helyezkednek el) megadja a rész nagyobb összefüggését. Pl. az anaháta 
(szív) csakra alulműködése gyakran okoz megfázást, tüdőgyulladást a rák, ikrek jegyűeknél. 
A skorpió muládhára (első) csakrája gyakrabban vese, hólyagbeteg, az oroszlán (test 
szimbolikája szerint) a szív és gerinc megbetegedésekre hajlamos. A fenti ábra a Maslow 
piramissal analóg (ami a pszichobiológiai szükségletek hierarchiája):  
                                                      
                      transzcendencia                                                        transzcendencia, isten, 
altruizmus 

                                            önkiteljesítés önmegvalósítás 
                                  Szeretet, társak, kapcsolatok magasabb anya-gyerek viszony 
                              Társak, akik segítik a drive-kielégülést szociális rangsor, szereposztás 
                 biztonság, védelem  amit pl a közös vadászat stb.ad horda, kölykök védelme 
       drive, étel, anyagcsereamit először a szülők, a szoptatás ad, heterosztázis-homeosztázis 
 
 
a testi (drive, ösztönök), fiziológiai szükségletektől (evés-ivás, szaporodás, kiválasztás vö. 
Kierkegaard az egzisztencia esztétikai fázisa) a szociális (társak, a társaktól függő, tehát 
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hozzájuk fűződő szükségletek (vadászatban meglevő munkamegosztás, nevelő nőstények, 
őrök, stb.) ami enbernél már társadalmi, intellektuális, művészeti, tudományos [vö.:etikai 
fázis Kierkegaardnál], természetesen politikai-üzleti érdekkapcsolatok (bonyolult alá-fölé, 
mellérendelési viszonyokkal). Az nyer, aki átlátja a szociális kapcsolatrendszereket, s külön 
,,evolúciós előny”, ha valaki a szociális szférában is jól tájékozott. 
 
Az önmeghaladás -a Kierkegaard-i párhuzamnál maradva: vallási fázis —a saját Istenénem 
megtapasztalása az utolsó (még földi) létfok. Létfok? Igen!  
 
I. A primitíveknek (=természetközeliek, nem civilizáltak, ösztönvezéreltek), mert nem tudnak 
szeretni, nekik (még) szentségimádás kell! Kemény törvények, mert nem érzik belülről a 
kozmikus rend szabályait (muládhára csakra, gyökércsakra, anyagbaragadtság, sportolók, 
üzletemberek). Az ilyen szintű emberek legalább a természet szabályait legyenek képesek 
követni.  
 
II. Aki nem tud szeretni, azok orientációs igény esetén az igazságot keresik, mert érdekli őket 
a kozmosz rendje (anaháta csakra, de benne foglaltatik a manipura csakra is, így az 
önszabályozás, az ösztönök feletti uralom, az érzékek tisztasága, relatíve magasabb 
tudatosság). 
 
III. A vishudda (torok) csakra és az a fölötti régiókat elért emberek jók, legalábbis másokhoz 
jók, mert az értelem fénye, és az önuralom ereje vezeti őket. Nem rossz színt, de igazából még 
ez is kevés. 
 
IV. a kilencedik (fejtető) csakra, az e szinte lévők a külvilágtól teljesen, s önmagunktól (rossz 
hangulat, vad érzések, bosszú, féltékenység, karriervágy, stb.) részben függetlenül tudnak 
szeretni. Lángolni (szeretet, kisugárzás, útmutatás, megmelegítés) de nem égetni (a 
viszontszeretet igénye nélkül is szeret, nem önző, nem akar szeretet-üzletet kötni, nem 
féltékeny). 
 
Idáig kellene eljutnunk. Az ősi útmutatás (Védák, sőt a Bibliában több helyütt, Platónnál és 
Plotinosznál és sok nagy gondolkodó) szerint (is): 
 
↓ -aki nem bírja az igazságot (nem keresi, vagy tudatlan) legalább a törvényeket tartsa be  
 
↓ -aki nem bírja a jóságot, legalább az igazságot kutassa, 
 
↓ -aki nem tud szeretni, az törekedjen jónak lenni, 
 
↓ -aki még nem találta meg Istent, az éljen szeretetben (önszétosztás, önmeghaladás, kinyílás, 

transzcendentáló tedenciák)! 
Éltünk célja a végtelennel (Isten, kozmosz) való együttélés elérése. Hol van ez a profit, a 
személyes érdek. Az ego táplálásásához képest?! 
 
A szükségletek piramisa egyben a létfokok teljesültségbeni fokozatai is. Carl Rogers 
(humanisztikus pszichológiai irányzat) formatív tendenciája (anyagi-természeti folyamatok, 
pl. magból virág, vízből hókristály lesz) eleve lehetséges, immanens lehetőségek 
megvalósulását teszi lehetővé. A transzcendens tendencia önmeghaladó, s inkább a szabad 
választás során teljesül be, mintsem automatikus fejlődés során. Persze az ember, s az 
Univerzum minden lénye majd Buddhává lesz (megvilágosul, az Egybe olvad), mégis, nem 
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csupán az ember immanens lehetősége a transzcendencia. Választani (vö.: Nietzsche 
egzisztenciális választás) is kell a transzcendentális irányú tovahaladást. A Bhagavad Ghītā170 
differenciáltan írja le a tudati szinteket. 
 
A tudatszintekről tudni kell, hogy a már elért léttudatban is többnyire különböző 
tudatszinteken csúszkálunk. Nehéz megtartani a szemlélődő közepet. A zenei meditáció 
segíti az introspekciót, a megfelelő csakrazene, trophotroph (~fitotroph), tehát az energiát 
befelé fordító, enyhén paraszimpatkiotóniát171 indukáló zene megkönnyíti a külvilágtól való 
elszakadást, a belső világunk megismerését. A komolyan és intenzíven megélt művészet 
mindig vallási színezetű. Ennek magyarázatát is ismerjük: az eksztázis, azaz az Ego 
elhagyása, a kilépés a katarzis lényege. Nos, ez betegségben is működik, legalább pillanatokra 
elhagyhatja önmagát a kliens. A befelé fordulás intust, belvilágot teremt a külvilágon 
mégannyira csüngőben is. A zenei meditáláskor alkalmazott biometriás, poligráfiás172 
vizsgálatok, EEG, mind mély élettani változásokat mutat. De hisz ez a művészet lényege, 
megváltozni vele. A tudati szintek, az energiaszintek megváltoztatására csak eszköz a zene. 
Igazából nem is a zene a fontos, hanem önmagunk kiteljesítése, az önmagunkon túlra mutatás. 
Tropus (diszítés, betoldás) következik: 
 
„AZ ÉBERSÉG MEGSZABADÍT A HALÁLTÓL; A NEMTÖRŐDÖMÉG A HALÁLNAK ÖSVÉNYE. AZ 
ÉBERT173 ELKERÜLI A HALÁL, A FELÜLETES PEDIG, MÁR ÉLETÉBEN HALOTT.” 
 
Aki állhatatos a komoly elmélyedésben, akinek tiszta az igyekezete, aki megfontolt 
cselekvéseiben, aki a Budha [~a látás] tanait követve [vélt] önmagát [külön-állóságát] legyőzi, 
aki éber –növeli szellemi kincseit.  
 
Nem minden zene alkalmas mély lelki változások indukálására. A csakrazene kifejezést pont 
azért használtam, mert a csakrazenék operálnak a tudat, a rezonancia szintekkel, a 
bioritmusokkal. Az alkotás (költő, szobrász, zeneszerző) lehet mániás elhárító folyamat174, 
lehet a befogadó ópiuma is (valamire való figyelésé, hogy egy másvalamire ne kelljen 
figyelni). Azonban a zene szakraliátsa épp abban áll, hogy MEGVILÁGÍTja mély önvalónk. A 
mantrák kezdetleges, szó szerint, kezdeti (mint pl. primitív, mint pl. bevezető szakasz) 
zenék, a TUDATVÁLTOZÁSt vezeti be, azt indukálja, hipnotikusak, velük el lehet jutni 
valahova (mantra=eljutni, átevezni, elérkezni valahová, azaz egy megváltozott 
tudatállapotba). A mantra [monoton mondóka, ima, varázsige] és a nirvana (kialvás, a 
szenvedélyek lecsillapítása: nem égés, tehát a nirvána≠semmi!) szinte vonzzák egymást, mint 
fogalmak, mint állapotok. A zene olyan szenvedély, amivel egy másik szenvedélyt lehet 
csillapítani (pl. minimal music, csakrazenék lassú ismétlődő dallamai, a variáció műfaja stb.). 
Olyan szenvedély, mellyel szenvedélyt lehet ébreszteni. A betegeket nem mindig lazítjuk el, 
ellenkezőleg, sokszor feszültségbe vezetjük, olyan izgalmi, motivációs és megváltozott 
tudatállapotba, ahol remény van az önfelfedezésre, szimbólumképzésre, mély 
megnyilatkozásra. 
 
A különböző hangnemekben, stílusokban, és tónusokban megfogalmazott, ADOTT 
KARAKTERŰ dallamok KÜLÖNBÖZŐ TUDATÁLLAPOTokba juttatják a befogadót. A zenéhez 
                                                 
170 isteni ének 
171 A szimpatikus idegrendszert ellensúlyozó, paraszimpatikus (zsigereket vezérlő) idegrendszert stimuláló. 
172 A poligráf egyszerre mér vérnyomást, izomtónust, bőr elektromos ellenállás váltoásokat, EKG-t, tehát a szív 
görbéit, az agy EEG görbéit, így egy szubjektív élménynek lesz pszichofizikai lenyomata. 
173 NB! Az éberség NEM racionaltiás. Lelki, spirituális értelemben vett éberség, mint nem anyagiba ragadtság. 
174Melanie Klein: Introduction to the Work of Melanie Klein, The Hogarth Press, 1973 London 
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kapcsolható ászanák, (testhelyzetgyakorlatok) TRANSZHELYZETek (tudatállapot változást 
segítő passzív testhelyzetek, amik kifejeznek valamilyen belső folyamatot, lényeget, 
szándékot), élő szobrok és/vagy mozgásos táncelemek csak fokozzák a zenei hatást, itt már 
nincs is befogadó, hisz’ a mozdulatot végző személy ki is fejezi önmagát –a zene ürügyén.  

 
A kultúrával és élményekkel való terápia nem elsősorban orvosi beavatkozás. Lélekfejlesztés, 
lélekvezetés: PSZÜKHAGÓGIA. Ebben bárki kompetens lehet. A lelkialkatában gyengébb, 
életvezetésében bizonytalanabb emberek vezetésében teljességre kell törekednünk (múlt, 
élmények, érzelmek, kapcsolatok, pszichoszomatika). A kognitív viselkedésterápia, a 
mentálhigiéné mellett az élményterápiák (játék és biblioterápia, zeneterápia, drámajátékok) is 
fontosak. 
 
A csakrazene kifejezetten receptív zeneterápia, amely során meditáció, imagináció, yoga 
zajlik. E jellege teljesen elüt a dinamikus-interaktív (pszichoanalitikai, gestaltpszichológiai 
irányultságú) zeneterápiáktól melyeken a kooperábilis betegek/kliensek együtt improvizálnak. 
Az ott megjelenő zenei anyag, mint szimbólum a komplexus terméke, ami mögött a trauma, 
vagy rögzült kommunikációs, viselkedési minta munkál. A zeneterapeuta számára a hangzó 
anyag —zenei és pszichológiai hozzáértése folytán— diagnosztikus értékű. A társas 
improvizáció során feszültségek bomlanak ki, karaktereket ismerünk meg, együttműködés, 
vagy autisztikus zenélési módokat figyelhetünk meg. Az egyik beteg hetekig ragaszkodott a 
finom hangú csörgőhöz, egy depressziós nő állandóan forte fortissimóban püfölte az üstdobot. 
Fontosak lehetnek a saját hangok, vokalizáció, sustorgás, éneklés, zümmögés. Rendre kiderül, 
mindenkinek van saját hangja, zörejspektruma, amit különböző emocionális állapotban 
alkalmaz (pl. meglepetés, düh, jó kedélyállapot stb.)  
[…] 
A csakrákhoz köthető lelki feladatok és fejlődési kritériumok vannak. A csakrák, az 
asztrológiai szimbólumokhoz hasonlóan egy bizonyos fejlettségi szintet reprezentálnak. A 
csakra problémák mögött lelki problémák, ill. a tájékon található szervek alul, vagy 
túlműködése húzódik meg. A gyökér csakra feladata az életenergia fogadása (fizikai 
szükségletek), a túlélés, állati szexualitás, a vitalitás, a libidó. A hasi csakra ,,feladatköre” az 
érzelmi stabilitás, szexualitás. A köldök-csakra tartalmazza a személyes képességeket, a 
másokhoz való kötődést, egyéni akaratot. A szív-csakra a szeret, a kapcsolatok csakrája. A 
torok-csakra a kommunikációt, önkifejezést irányítja. A harmadik szem-csakra az intuíció, a 
döntés, a bölcsesség szintje. A korona-csakra már a szellemi képességek, és a szellemi 
világgal való kapcsolat helye. Ha valamilyen probléma adódik, asszociálnunk kell a megfelelő 
csakra-szimbolikára. Nem csupán a csakrát kell harmonizálni, de az ahhoz tartozó funkciókat 
is ,,rendbe kell tenni.” A csakrák a lét lépcsőfokai, összefüggésben állnak az asztrológiai 
minőségekkel, az archetípusokkal: a lét 12 lépcsőfokával, a Tarot kártyával. Ezek a 
szimbólum megmutathatják, hol problematikus a személyiség integritása, működése. Az ősi, 
védikus tudás több síkon értelmezte az emberi lét problémáit; testi, lelki és spirituális szinten. 
A spirituális, yoga űlés szerű, meditációs csakrazene gyakorlatok a kategóriáinkon való 
felülemelkedést is szolgálják. Minden kategóriánk emberi kaegória (betegség, egészség, 
normalitás, jó és rossz, álom és valóság, stb.), a meditatív felülemelkedések új szempontból 
hivatottak a létre rátekinteni. 
[…] 
A krónikus osztályok betegeit érzelmileg revitalizáljuk. S tesszük ezt, pont a gyógyulás 
érdekében. Ma már tudományosan is igazolt a test és lélek szerves kapcsolata. Számos 
pszichiátriai betegség, lelki probléma, idővel immunológiai változással is jár175. De fordítva 
                                                 
175 Pl. posttraumás stressz szindróma, krónikus (major) depresszió esetén glükokortikoid elválasztással 
összefüggő hippokampusz atrófia (elsorvadás). Sapolsky, 2001 Jellemző még a T, B sejtek és szupresszor 
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is, több aspecifikus betegségtünet testinek tűnik, de számos pszichés változást is indukál (pl. 
egyszerű megfázás, gyulladások –pontosabban a gyulladáskeltő hormonok ún. távolhatásai). 
 
Az immunreakciókban szerepet játszó citokinek és limfokinek átjutnak a véragygáton, de 
közvetett módon (citokin indukálta hormon felszabadulás) is hathatnak a központi 
idegrendszerre. Az ún. nemsepcifikus tünetegyüttest ma már (sajnos) nem is magyarul hívjuk 
sickness behaviuour –nak (Falus, 1998). A láz, a letargia, szomnolencia (immunglobulin vagy 
interleukin mediált hatás), ingerkerülés, a szociális érdeklődés csökkenése, hipalgézia 
(fájdalomküszöb csökkenése), vagy az émelygés, az anorexia (tendenciaszerű fogyás) mind-
mind a sickness behaviour tünetegyüttesébe tartoznak. Számos, korábban lokálisnak tartott 
(pl. gyulladásos, [arthritist fenntartó TNF=tumor nekrózis faktor]) folyamatról kiderült, hogy 
távolhatással is rendelkezik. A fagociták (nem specifikus sejtek) aktivitása során számos, az 
immunrednszer hírvivő sejtjeire ható anyag szabadul fel. A gyulladáskeltő és immunaktivitást 
segítők az ún. proinflammatorikus anyagok (citokinek), mint pl. az interleukin egy-öt (IL-15) 
az interleukin 11 (IL-11), IL-8, alfa-tumornekrózis (TNF-α [ez is egyfajta citokin]) faktorok. 
A gyulladást az ún. antiinflammátoros anyagok állítják le, vagy legalábbis szabályozzák azt –
HA, a pszichés státusz (pl. stressz, krónikus depresszió) nem gátolja ezek működését. Az 
antiinflammátoros anyagok között említhetjük az IL-6, IL-10 –et és a TGF-ß176-t. Falus 
(1998), Maier és Watkins (1998) inkább a proinflammátoros anyagokat (citokineket) tartják 
felelősnek az egész szervezetet érintő válaszokért. E változásokat szakkifejezéssel IMMUNO-
NEURO-PSZICHOLÓGIAI MODULÁCIÓNAK nevezik. Nos, ez a szó egyben a zeneterápia 
kulcsmondata is, legalábbis orvosi (orvosi viselkedéstan) szempontból. Ma már tény, hogy a 
szociális kötődési minták a testbe mintegy „átíródnak”, pszichofiziológiai élménymintákká 
(testi viselkedéssé) válnak.177  Régebb óta ismert az árvák, a kötődésbizonytalanságban 
szenvedők, a megvetettek és elutasítottak fokozott stressz-percepciója, kifejezett 
szorongáskészségük van (nyál-kortizol válasz vizsgálatok). A zavart kötődésű emberek félnek 
a visszautasítástól, egyben önalárendelők, épp ezek miatt nem keresnek szociális támaszt, ők 
az ún. ’C’ (=cancer prone megküzdési) típusú emberek. Nem véletlen, hogy a C típusú 
emberek közt több daganatos megbetegedést találunk, ők a tipikus (szükséglet és indulat) 
elfojtó emberek, konfliktuskerülők. Az ’A’ típusú,önérvényesítő (asszertív) megküzdés több 
indulatnyilvánítással jár (pl. harag), így a vaszkuláris rendszert ( és szívet) is jobban érinti e 
temperamentum és megküzdési típus. 
 
A mindennapi stressz sem marad nyom nélkül immunrendszerünkben. Mind az alakos, mind a 
humorálsi alkotók megváltoznak, az eredeti mintázat (kémiai összhang) mindenképp változik. 
Statisztikailag van, amelyik összetevő szignifikánsan változik, van, amelyik csupán 
konzisztenciát mutat, a lényeg azonban stressz hatására: az immunszimfónia elhangolódik. 
Relaxációban (pl. imagináció, [Zachariae és mtsai, 1990178, korábban Jasnoski és Kugler, 
1987] progresszív izomrelaxáció, légzéskontrollok (Green és mtsai, 1988) (konzisztensen) 
csökkent a fehérvérsejtek száma (Peavey és mtsai., 1985179). Emelkedett a jótékony hatású 
szérum immunglobulin-A (sIgA) koncentráció (Kiecolt-Glaser és mtsai., 1985180, Zachariae 
és mtsai., 1990). Statisztikailag teljes szignifikancia jellemzi a monociták és fehérvérsejt szám 
                                                                                                                                                         
(citotoxikus) sejtek megnövekedése is, magasabb aktivációja az immunrendszernek (Maes, 1995). Kimutatható 
az akut fázisfehérjéknek, az IL-6 –nak (és receptorának) magasabb koncentrációja is. 
176 A feltételezések szerint vannak segítő (helper) és gátló (supressor) T –sejtek. Az immunrendszer is agonista-
antagonista módón van szabályozva. A TGF-ß egy gátló hatású citokin. A Th3 sejtek termelik. 
177 A hetvenes években e koncepció, mint bioszociális rezonancia elmélet volt ismeretes (pszichológiai 
immunitás). 
178 Effects of psychological intervention… Psychotherapy and psychosomatics. 54, 32-29 
179 Biofeedback-assisted relaxation: Effects on phagocytis capacity. Biofeedback and Self-regulation 10. 33-47 
180 Psychosocial enhancement… Health Psychology 4, 25-41 
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százalékarányait illetően. A stressz és realxációs immunvizsgálatok számos immunszereplőre 
vonatkoztattak, pl. sIgA (s= szérum immunglobulin A), NK (natural killer, ölősejt) -aktivitás, 
fehérvérsejtszám, monocita, interleukin 2 receptor megjelenés (IL-2 R-expresszió), vírusokra  
(EBV, HSV antitest-titer181) megjelenő immunválaszok, stb. Az eredmények interpretációja 
nem lehet más, mint a tudat erejének elismerése: a relaxáció nem csupán pozitív lekli, de testi 
hatással is bír. Bizonyos mennyiségű stressz ébresztő (aorusal) hatású, de a tartós stressz 
kimeríti a szervezet immuntartalékait is (krónikus alacsony IL-2 szint). A zeneterápia 
jótékony testi hatásai a pszichoneuroimmunológai módszerekkel követhetőek, és igazolhatóak 
is  
 
[…] 
A relaxációs és hipnotikus intervenciók üdvös hatásai nem kétségesek (biometrikus 
változások, vérnyomássüllyedés, pulzus és légzésfrekvencia csökkenés, légzésvolumen 
növekedés, aortatágulat, neuorendokrin [szerotonin, endorfinok, pozitív immunrednszeri] 
változások). A zeneterápia hatékony minden olyan pszichoszamatikus beteg esetében, aki 
nem ragastkodik betegségéhez, hajlandó együttműködni. Persze a zeneterápia 
elképzelhetetlen mozgás nélkül, még tolószékes beteg esetében sem. Az endorfin és 
adrenalin felszabadulás a mozgás következménye. A finom, mindenki számára végezhető 
jógagyakorlatok ellazítják az izületeket, áthangolják az izomtónust. „Szomato-szenzoros” 
áthangolás nélkül a zeneterápia kevésbé hatékony. A hangok, dallamok mantrák zümmögése 
a beteg sajtá aktivitását igényli, és szimbolikus: ő is tesz valamit önmagárt, nem a terápia 
passzív elszenvedője. A szomatoszenzoros át-, vagy felhangolás, gyakorlatilag egy könnyű 
jóga. Kilégzünk, s a plafont nézzük, belégzés közben forgatjuk a fejünk, a kiindulási ponthoz 
érve újra kilégzünk. Integetünk a lábfejeinkkel, karunkat nyújtjuk az ég felé. Megannyi 
ciklikus és ritmikus mozdulatot végzünk. A ritmus lesz a védőpajzsunk.  

[…] 
A  ZENEI   IMPROVIZÁCIÓRÓL182 

-kreativitás, törvény, történetiség - 
 
Az a tény, hogy e témáról írni-beszélni kell, már önmagában jelenti azt, hogy baj-, 
értetlenség-, homály van az exponált téma körül. Márpedig írni kell, mert azok az 
elkötelezettek, elhivatottak, sőt, a nem profitorientált, álmodozó ,,bolondok” számára, kik a 
múlt  értékeit őrzik, mi több áthagyományozzák azokat. (Közeledik az írástudók és művészek 
teljes alkonya.) 
 
A művészetfilozófia, és a kulturális antropológia megmutatta számunkra, a vándortémák, 
esztétikai kulcsproblémák, a magas formanívón kidolgozott, közismert, öröklődő 
motívumok183 úgyszólván halhatatlanok, lényegiek és archetipikusak (vö.: C. G. Jung 
archetípusait, az emberiség mítoszteremtő tulajdonságát, de igényét is, lelki komplexusok, 
örök porblémák,a fejlődéshez szükséges kulcsproblémák-csomópontok, karmikus-spirituális 
feladatok). Ám még mielőtt az improvizálásról szó esnék, fontos megjegyeznünk: az 
improvizálásnak nem a zenéhez, a művészetekhez, hanem az (alkotó) emberhez van köze. 
Ahhoz az emberhez, aki valamit oly fokon volt képes elsajátítani, hogy naprakész módon 
képes azt produkálni. Mindig meghatódunk, ha valaki kotta nélkül koncertezik, ugyanakkor 
zavarba jövünk, ha valaki kotta, s a betanult reflexek, dinamikus sztereotípiák, a reproduktív 
emlékezet nélkül játszik, s mégis: zenél. Ezen kívül a kreativitás nem esztétikai és 

                                                 
181 Ebstein-Barr, Herpes Simplex vírusok 
182 In: Gond 21-22 Filozófiai esszéfolyóirat, 1999 
183Örök emberi problémák, kulcshelyzetek, archetipikus elemek és archetipikus helyzetek, sorsesemények  
megjelenése a művészetben;  pl. szerelem, halál, isten, életértelem, erkölcs, hatalom, igazság... 
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művészetpszichológiai fogalom. a kreativitás az antropológiai ember sajátos vonása. Ez a 
vonás teszi lehetővé a kultúrát, azaz a zárt genetikai-testi programok felülírását. 
  
Filozófiai oldalról azt állapíthatjuk meg, hogy világunk törvényeket mutat fel. Kikerülve az 
idealizmus, materializmus eleve elkötelezett, s axiomatikusan strukturált merev észjárását, azt 
mondhatjuk, a szubjektív-objektív szembeállítás csalóka, hamis, az viszont de facto igaz, 
hogy életünkben külső és belső élményvilágot184 fedezhetünk fel, s ezen élmény és 
tapasztalatkészletben törvényszerűségeket, szabályszerűségeket tudunk kimutatni- sőt, mi 
magunk akár tudattalanul is konstruálni. Ezen törvények komplexek, tehát nem csupán 
racionálisak, kauzálisak, hanem irracionálisak (játék, fantázia), intuitívek, sőt nyelvileg 
kevésbé megragadhatók is. A világban egyfajta törvényszerüség munkál. Ami létre hoz 
dolgokat, jelenségeket (vö.: Carl Roger aktualizációs [saját lehetőségek kibontása, az 
organizmus, a társadalom stb. fejlődése] és formatív [univerzális erő, az aktualizációs erő 
másik aspektusa] tendeciák, szüntrópia [az entrópiával {rendezettlenség} ellentétesen ható 
erő]). 
 
A törvényszerűségek univerzalisztikusak, sokszínűek, az élet részterületein más-más, önálló 
entitásnak látszanak, differenciáltak, (az interakcióik miatt) környezetfüggők, de azonos 
alapokra vezethetők vissza (pl. a szuperhúr/M elméletben185 egyesített fizikai erők).  
 

N.B. Az élet maga játék [Dunkel], egyetlen atom már potenciális lehetősége/oka/iránya 
(protonszám-variációk, anyagféleségek, molekulák és kötésvariációk, modularitás), azaz az 
anyag, az élet játékos fejlődésének, variációinak, sokféleségének (bőség, pluralitás). Egy 
princípium (alapelv, vezérelv, őselv), vagy arkhé egyben inventio (invenció= ötlet, kitalálás, 
találmány) is. Az élet alapeleme az INFORMÁCIÓ (lógosz) és ENERGIA (a Dirac-tenger végtelen 
ereje [energia]) EGYMÁSRA HATÁSA, mely SZERKEZETet hoz létre, alkot, struktúrál, konstituál. A 
világ a mondularitás, modulokból felépülő struktúrák és struktúra –a világ a változatok világa. 
Constituo ergo sum = megformálok, tehát létezem (és az alkotásaimban [és viszonyaimban, 
barátaimban, életutamban, etc.] tükröződöm). Isten DNS [modul] ötlete már oka/lehetősége/célja 
az ismert világunk létrejöttének [lego játék]. Egy mag – potenciális erdő. 

 
 
Az élet kánon, egy szólamra és variációira komponált a lét. Még akkor is, ha a szélsőséges 
variációk idegen, független, autonóm formáknak is tűnnek. A cantus firmus (vezérdallam, 
főszólam, szó szerint: erős dallam) adott, ezt ellenpontok, variációk, feldolgozások persze 
elhomályosítják, a vezérdallamból olykor mára csak egy-egy hang marad —a sok-sok díszítő 
dallam között. Tehát: cantus fractus keletkezik (ami egy improvizációs stílus, lásd pl.: Dufay 
himnuszaiban feldolgozott zsoltártöredékeket, Bach strófikus szerkezetű korálfeldolgozásait, 
stb.), a dallam széttöredezik (fractus= törés). Életünk és a lét „fődallamát” kidíszíthetjük, 
variálhatjuk, hozzá toldhatunk (intecisio, interpolatio, tropus), más dallamokkal elfedhetjük, 
de meg nem szüntethetjük. A pluralitás, a létezők/emberek/létmódok sokasága egyfajta cantus 
fractus.  […] 
 
A művészet is ismeri saját törvényeit, jóllehet ezek a törvények (ellenpont, disszonancia, 
interferencia, kánon, tükröződés, szimmetria, aranymetszés stb.) nem sajátjai, általános 
törvények, viszont a művészet sajátságos területén specifikusan nyilvánulnak meg. A bartóki 
hídforma, aranymetszés-arány, szimmetria (hókristály, kvaternér ammóniagyök), a végtelen 
                                                 
184 A külső tárgyakat is belülről (így eléggé szubjektívan) teremtjük meg, mindemellett elég gyakran úgy látunk, 
ahogy mások is látnak (csoportnyomás, konformizmus, szégyenkultúra.) 
185 M= mint membrán, röviden; brán –elmélet. De nevezik Madness (örültség) és Magic (mágikus) elméletnek is. 
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kánon [már régóta] mind-mind ott lüktet a fizikai világban. (Rezgés, sugárzás 
fázisismétlődései, születés, halál, maga a lét, mint örök vanság, rekurzív függvények, 
tautológia) a napraforgó (Helianthus maximus) s logaritmikus ellentétspirálban növekvő 
virágzata a fenyőtobozok (Pinus nigra) magjainak spirális elrendeződése a Fibonacci  számsor 
( ( )1
2

5 1− ) ritmusát mutatja. A fák virágok, állatok tengely-szimmetrikusak, a virágok ivarlevelei 

forgásszimmetrikusa. A hajtás, az ág, a rügy, levél eltolás-elcsúszásos szekvenciális (juharfa) 
(de van helikális, tölcsérszimmetria is, (pl. vö: J. S. Bach: e -moll ,,tölcsér” [Wetge]186 
fúgájával!). Sok a szimmetrikus vegyi anyag (malonsav, éter stb.). Csavarodást mutatnak 
bizonyos szubatomos részecskék pályái (helicitás), sztereokémiai anyagok mutatnak 
tükörszimmetriát (optikai aktivitás, sztereoizoméria, kiralitás, enatantiomorfia). Sőt, csigák, 
néhány baktérium, növény fejlődése kozmikus léptékű, speciális ritmusú, (Holdritmust mutat, 
pl. a Nautilus pompilius mészvázának növekedése, mely ún. logaritmikus spirál) az állatok, 
emberek imitálják egymást (tanulás, imprinting, szokásalakulás, echolaliás betegség). A 
fraktálok (= [fractus: töredék] önhasonlóság, pl. a szem retinájának idegsejteinek 
fraktálalakzata, faágak, szőlőfürtök önhasonlósága saját, kisebb részleteiben, vagy 
nagyításaiban) a Mandelbrot halmaz, vagy a rekurzív függvények, (kvázi kényszerbetegség, 
monománia) a végtelen kánon zenei jelenségére rímelnek rá. Rectus187 : Az élet és zene 
(játék!) ugyanaz, az élet jelenségei zeneiek –vagy ha úgy tetszik inversus188: a zenében is ott 
az élet (minden törvénye, fenoménja). Az előzőekből kitűnik: az általunk ismert világ 
törvényei alapvetők, ugyanakkor variáltak, sőt, variálhatók. A variábilitás azt eredményezi, 
hogy számtalan fenomént, megjelenési formát látunk (számtalan játék lehetséges), jóllehet, 
ezen formák nem önállóak; egy-egy alaptörvény teszi létüket lehetővé, persze számos 
járulékos feltétellel, akcidenssel. Az élet játékos, milyehst azt modnom, ez egy kicsit másképp 
is lehetne, megjelenik a játék eszmélye. A játék pedig univerzális (nem lokális, mindenhol 
jelen levő) jellemzője a létnek. Kérem szépen, Isten maga játszik. Világot játszik.  
 

A művészet játék, mértékkeresés és tér-nyerés  –Dunkel 
 
A játék lényege, hogy egy: előzetesen oldott, egységes, integráns létből kiszakadjak, és: 
játsszam! A játék nagy lehetősége és legfőbb mozzanata, hogy: feloldódjam benne189. A játék 
intim. Miért az? Mert az intimitás = védőmechanizmusok és páncél nélküli lét. A játék 
mezítelen (Dunkel). Ezért lehet a lét alapállapota a kreativitás, az intimitás, a szeretet és a 
mezítelenség (önmagamlenni tudása, szerepek, kényszerek, szégyen nélkül). De térjünk vissza 
a fenomének, a jelenségek ezerarcú világához. […] 
  
A sokszínű jelenségek mögötti okok minél alapvetőbbek, annál univerzálisabbak is egyben 
(pl. fénysebesség, töltésmegmaradások, [bariontöltés, színmegmaradás paritás-megmaradás 
izospín-invariancia], energia megmaradások, Pauli elv, Planck -állandó, gravitáció stb.). […] 
 
A magyar népművészet  szép, szimbolikus képnyelvén szólva az életfa, mely  egyetlen 
ágából, egyre gazdagabb oldalsó elágazásokkal (rekurzió, sarjadzás, variáció, ismétlés, 

                                                 
186 A tölcsér, a táguló minták, a logaritmikus spirál az ösztön örvényelméletétől nem független. Sőt, a táguló 
minták nézegetése javíthat a depressziósok állapotán (akik leszűkített szenzomotoros, és képzetes térben élnek). 
–Hermann Imre, 1960 (in: Lélekelemzési tanúlmányok, Bp. 1993). 
187 Egyenes, helyes, zenében a téma, alapdallam maga. 
188 inversio=  megfordítás, utalás egy zenei téma tükör (ahol a dallam lefelé lépett ott felfelé lép a megfordítás 
szerint: tükör)  ill. rákfordítására (a dallam visszafelé játszása). Bach számtalanszor játszika téma rectus-inverus 
szembeállításával. 
189 Nem tudtam, hogy hasonlót mondott Gadamer is (in: Igaság és módszer, 1984, Gondolat, Bp.). A 
szinkronicitás lényege, hogy gondolkodók hasonló 1 problémába ütköznek, s 2 hasonló gondolatokra jutnak. 
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transzpozíció, szimmetria, vetület, arány, elforgatás, stb. stb. —játék!) levelekkel, indákkal, 
virágokkal gazdagodik, jelenti  -minden redukcionizmus nélkül-  a  világ inkább monisztikus, 
de legalább kevés, jól definiálható törvény által való kormányzottságát (szuperhúrelmélet). 
 
A művészet, így az improvizáció is mindig törvények, fizikai, akusztikus, pszichomotoros, 
esztétikai (hangnem-hangészlet, hangszerszerűség, tempó, téma, elaboráció, fejlesztés, stílus, 
az improvizatőr személyiségének [egyéniség, neveltetés, szokás, motiváció, akarat, attitűd, 
értékorientáció] törvények által vezetve (tehát determinálva, + lehetővé téve) történik. Ám az 
improvizáció (és művészet, de mi nem?) nem csupán e törvények fenoménje, több annál: a 
lehetőségek, pontosabban a fentebb említet törvények által megengedett lehetőségek játéka 
is. A világ alaptörvénye tehát ily módon van mozgásban, a részletek sokfélék, noha a törvény 
ugyanaz. Hen pantha einai: minden Egy. Avagy minden az Egy kiáradása. 
 
[…] 
Az alkotás önmagunk, a self (Winnicott) keresése. Az igazság és a szabadság (Dunkel) 
keresése190. Szemben azzal a felfogással, hogy csak (?) puszta álmodozás, a gyakorlati 
világtól való elfordulás (regresszió, hárító magatartás, pótlék). A művészek, feltalálók, újítók, 
tudósok, azok az alkotók, akik megismétlik a teremtés misztériumát, tudniillik ők maguk is 
teremtenek (emberi léptékkel). Ráadásul a játékban (improvizációban és alkotásokban is) 
sajátos arányban, de jelen van az asszimiláció és adaptáció is: a játékban alkalmazkodom (az 
adott lehetőségekhez, feladat, hangszer, technikai tudás, stb.) és magamhoz idomítom, 
átalakítom (asszimiláció) a világot. Az alkotás egyfajta gyermekkori szinkretimus (lásd: 
Piaget két világ elmélete), egyfelől megtalálható benne az autisztikus, mágikus gyermeki 
vágygondoklodás és álmodozás elemei (asszimiláció, autizmus), másfelől a felnőtt kor 
akkomodációs, logikus, reális gondolkodásmódja is. Az improvizációban is, mint az alkotó 
folyamatokban általában (a kisebb gyerekek eszközös, babás játékterápiához hasonlóan) a 
belső fantáziavilág és a külső realitás sajátos összekapcsolása zajlik (Winnicott, Dunkel). 
Íg a valóság meghaladása is –mindkét valóságé. Van itt még valami, az improviázlás azonnal 
alkotás –latencia nélkül. Nem tudom, elsőként fogalmazom-e meg, de ez mindegy is: két 
„dolog”, sajátosság jön itt össze. az egyik a zene, a kreativitás tere, mint ún.  
 
1. tárgy nélküli tér (a Bálint Mihály-i harmadik area, lásd a 134. oldalon mondottakat, a 
személyiség areáiról). A pszicholiógia a tárgyat személyre érti, tehát személlyekkel való 
kapcsolatot értünk tárgykapcsolaton. Az alkotás tehát a magaban való állás. Az üresbe való 
beleömlés. Ugyanakkor egy másik sajátosság is itt van, a zene, mint;  
 
2. protokommunikáció, a szóbeli-fogalmi közlés elődje. Tudományos nevén ún. 
prezentációs szimbólumnyelv, és mint önmagam kommunikálása, rólam szól, DE senkihez 
sem intézem a szavakat (mert a tárgy nélküli térben nincs tárgy). A zene, főleg az 
improvizáció, légből kapott (tudatelőttes, tudatalatti) és pusztába kiáltott szó (Dunkel). 
Ráadásul a nyelvem preverbális, nem fogalmi, de deskriptív (leír 
állapotot/vágyat/akaratot/érzelmet/helyzetet). Tehát nem diszkurzív. A diszkurzív nyelv 
általános, „az ember,” „a világ”, a nem diszkurzív (vagy másképp idioszinkratikus) nyelv 
konkrét, „ez az ember”, az „én világom” típusú. A zenei kijelentések nem pragmatikusak, 
nem igazak vagy hamisak. Az „én ilyen vagyok” „én így látom”, „ekkép élem meg” típúsúak. 
Ezen információknak mentálhigiénés és alkotáslélektani jelentőségük van. A zenei 
improvizáció e tárgynélküli terében egy prezentációs nyelvvel kommunikálok. Tehát valakit 
keresek. (communis= közös, közössé tevés).  

                                                 
190 Vö.: a görög mászái [és múszái]/múzsák szó etimológiájával. 
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HÍD  A  PARADOXONON  ÁT 

 
A nyelv (A.) tárgykereső és (B.) kapcsolatfenntartó is egyben. De felmerül a kérdés: kivel 
kommunikálok (a hang: érintés)? A kreativitás tere tárgy nélküli, „üres”. Az alkotás 
folyamatos önkimondás. Az önkimondással erősített; „én vagyok” érzés fenntartása. A 
kapcsolatot önmagunkkal tartjuk fenn, mert a művész, vagy a beteg olyan gyenge, hogy 
átfolyik rajta a világ. Újra kell rajzolni önmagát –ennek a művészet az eszköze. S ez az 
eszköz a betegek számára is alkalmas arra, hogy új, nem beteg önmagukat létrehozzák. Mert a 
művész, vagy a beteg olyan gyenge, hogy átfolyik, beleömlik a világ. Vagy körbefalazott 
magában egy világot. De mivel a kreativitás tere tárgy nélküli tér, ez az üres tér egyben a 
helyreállítás (az anyai mell, a pozitív csecsemőkori tárgykapcsolatok újraalkotásának) tere 
is. Erre van hely, nincs ott senki.  
 
Ebben az üres térben kommunikálunk a (nem deskriptív) ősnyelvünkkel a senkihez –
pusztába kiáltott szó. Aztán pedig e pusztában a művészet erejével egy világ konstruálódik. 
De maga a világ egy állandó keletkezés, ilyen értelemben a winnicotti kijelentés: az alkotás a 
lét alapállapota filozófiai, sőt, teológiai igazság is.  
 

A művészet gyógyító erejét a tárgykereső és világépítő természetében látom. Ennek 
pszichoanalitikus alapja is van; Winnicott szerint a csecsemő az átmeneti tárgyal (pelenka, Maci-
játék, régi ruhadarab, stb.) jut a „nem-én” világ, a külső világ küszöbére. Ez lenne az. ún. 
elsődleges kreativitás. Filozófiába visszaváltva: a művész az az ember, aki tudja, a földön „örök 
hiánylény”: elvesztette ösztöneit. Szakrális felidézésbe fog, ami a lét eredetét firtatja. 
Lélektanilag: mágikus tárgyfelidézésről van szó (pl. a hiányzó anyamell, az anya arca). Ismét 
filozófiailag fogalmazva: a hiánylény embernek kell kiatalálni, hogyan éljen? Életünk értelme 
egynlő a szabadságunkkal: mi adhatunk értelmet életünknek. Az ember, a művész 
mprovizálgatva próbálkozik (bekebelezi a világot, amibe belekeveredik bizony a mágikus 
tárgyfelidézés is). A „többiek”, a „normálisok” egymáshoz igazodnak (közösen konstruált 
valóság, objektivitás, normakövetés és hagyománytisztelet, tekintélyelv= norma) szinte 
letagadva önnön hiánylény voltukat. Az eltérők nagyobbrészt a fantáziavilágban élnek, ott 
cselekednek (= képzetes tett). Ők a művészek, költők, álmodozók és a tudósok innovatív, 
kreatívabb fajtája. Még a szó is [szimbolikus] tett, mondta Ludwig Wittgenstein. 

 

A rögtönzés játék is, annak sajátos törvényeivel: Az asszimiláció (assimilatio) az új tartalmat 
és funkciót egy már meglévő funkcióhoz illesztem (a világot magamhoz alakítom), az 
akkomodáció (accomodatio) a már meglévő cselekvési sémák új helyzetekhez és 
benyomásokhoz való illesztése (magam alakulok a világhoz). Az improvizálás (mert nincs idő 
formai csiszolásokra, intellektuális bravúrra, javításra) egyszerre objektív-szubjektív is, míg a 
kész mű inkább már objektiváció, alloplasztikus alkalmazkodás –és részben átmeneti tárgy, az 
ún. winnicotti potenciális térben. A játék, az improvizálás (drámajáték is) potenciális teret hoz 
létre, mely nemkizárólagos része sem a belső világnak, sem az objektív, realis valóságnak 
sem! 
 
A fentiek a játék, a rögtönzéses játékhelyzetek, egyben a szimbólumképzés sajátoságai. A 
kipróbálás, a funkció gyakorlása, a szerep, az utánzás, a szabálykövetés, a szabályok 
alkalmazása, a kompetencia öröme, a vereség elviselése, mind-mind élet-mozaikok. Az 
adaptációt, a depressziósok felébresztését és a lelki érést segítik. A rögtönzés során meglévő 
és felszínre jutó impulzusok (disszonanciák, érzelmek, elvarratlan emocionális történések –
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ezek főleg sűrítő szimbólumai, testi-lelki állapotot megjelenítve [vicsorítás, ökölrázás, ölelés]) 
egymás utánja sajátos tendenciába rendeződik, mely tendencia a formában ölt végleges 
alakot. E forma mindig az elemzés tárgya tud lenni, mind magas művészi alkotás, mind a 
gyermekek firkái, rögtönzött dalai esetén. (Ennek megfejtése zenei képzettséget vagy 
rátermettséget igényel.)  
 
[…] 
Saját improvizációimban is ott vannak az erős érzelmi motívumok, de nekem, mint zenésznek 
már formai elvárásaim vannak, pl. egy fúga, vagy szonáta rögtönzésekor. Egy pillanat alatt 
kell kitaklálnom, mi lesz fúga téma ún. reális, vagy tonális válasza?, hogy domináns 
hangnembe térek-e ki?, hol, hogyan indítom a nem tematikus szakaszt?, hol térek vissza a 
tonális hangnembe?, majd a plagális hangemben újra exponálom a témát, akár kettős-hármas 
ellenpontot, szekvenciát, megfordításokat képezve belőlük. A tonikai hangembe térve a 
zárlatot előkészítve fejezem be a rögötnzést. Ez már rendkívűl magas kreativitást igényel, és 
nagy teljesítmény, de a lélektana nem különbözik az egyszerű, sematikus rögtönzésekétől. 
Mozart szonátát utánozva egy pillanat alatt tudom, hol lesz az átvezető rész, hogy 
enharmonikus, kromatikus, vagy épp diatonikus modulálással akarom elérni az adott új 
hangnemet, hogy hol lesz melléktémám, milyen periódusokat fogok használni –ilyen 
értelemben a magas szintű rögtönzés az ismeretek naprakész tudása is. Legyen az egy 
rögtönzött újraélsztés, politikai döntés, vagy más szakmában előadódó váratlan helyzet 
azonnali megoldása. Számomra a rögtönzés, az alkotás önmagam legadekvátabb, 
leghitelesebb állapota. Mély kapcsolat önmagammal, melyben az én és a külvilág 
egyensúlyban van. Átadom önmagam (a külvilág hatásainak, és közlök is,) és megörzöm 
önmagam (az alkotás én magam vagyok, magamból készül, velem orgnikus egész, engem 
jelent, -bár később független lesz tőlem). […] 
 
Pszichológiai oldalról is igaz, egész életünk improvizáció, genetikusan, szociálisan, 
kulturálisan stb. adott sémák, normák, minták szerinti viselkedés, avagy viselkedés-megújítás, 
vagy váratlan minta létrehozása: improvizáció. Tudniillik a hatékony személyiség egyik 
legfőbb jellemzője a gyors, pontos adaptáció. Tehát jó helyzetfelismerés, döntés, rugalmas 
(akadály esetén több megoldásos, divergens, kreatív) cselekvés. Akik csak sémát ismételnek, 
a sémát felülértékelik: mert a (kapott) sémában ő maga nincs jelen, -a filozófiában ugyanezt 
inautentikus ismétlésnek híjuk) a személyes szükséglet, az egyedi, a különös minőség, a saját 
-ság. Ezért adott helyzetben kifejezetten hátrányos, kellemetlen, akár káros is a túlzott 
konformitás. Adott modellek ismételgetése nem is lehet mindig mindenhol mindenkinek 
adekvát, hatékony, ez perszeveráció, kóros megtapadás. A szupernormális az beteg. 
(Pedagógusok, pszichológusok óvakodjatok a konform emberré való neveléstől!) A hatékony 
személyiség gazdag magatartásrepertoárral rendelkezik, melyből rugalmasan, de szempont 
gazdagon és adekvátan választva képes hasonló helyzetekben is eltérő, differenciált 
válaszadásra. (Több megoldásos, magas fokú adaptábilitás, újítás.) […] 
  
Az improvizáció pszichológiai alapja a kreativitás, a rezonanciakészség, a 
problémaérzékenység, élménygazdagság, s az ismeretek hatékony alkalmazása, könnyedség 
(jó memória, s ,,lehívástechnika”.) És…  szabaddá váló impulzusok! Valamint; a félelem 
nélküli állapot. Ahol nincs gátlás, s az ösztön-én impulzusai, affektusok, ötletek és a kész 
sémák közötti válogatás szabadon beindulhat. Ennek alapja a nem a csak egy féltekés agyi 
munka… […] 
 
A játékban a (1) szenzomotoros intelligencia, és a (2) szemléletes intelligencia, valamint a (3) 
konkrét műveletek szintje, és (4) a formális logika szintje jól elkülönül. A játékhoz azonban 
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motiváció (= öröm, feszültségcsökkentés és információhiány → fejlődéshez új funkciók és 
információk kellenek) is, és felszabaduló belső impulzusok is kellenek. Piaget ún. „két világ 
elmélete” igen találó: az autisztikus gyermeki fanáziavilág a játékban találkozik a logikus 
gondolkodás elemeivel, ún. szinkretizmus jön létre. Mint a művészetben! Ha e gyermeki világ 
csak logikus volna, átlagos, objektív volna. Ha csak autisztikus volna, akkor álomvilág, egy 
skizofrén illúzió-világa volna. A szinkretizmus, a kétféle (a reálisba oltott irreális) 
gondolkodásmód a játék maga, sőt. Az alkotó zsenije a játékon kersztül növeszti műalkotássá 
önmagát, mint artisztikus játékot. Mérei ugyanezt mondja, másképp. A játékban akkomodáció 
(= én alkalmazkodom a világhoz), és asszimiláció (= a világot alakítom önmagamhoz) van 
jelen; így jön létre a plasztikus alkalmaszkodás (adaptáció). Az adaptáció zavart szenved, ha 
az akkomodációs-asszimilációs „libikóka” egyensúlya tartósan félrebillen. De játékterápiában 
és művészetterápiában az adaptációs képességek javíthatók. Azért javíthatók, mert a 
szinkretizmus, ill. az accomodatio-assimilatio váltogatása játékhelyzetben, regresszióban jól 
lehetséges. […] 
 
A hiszteroid (hisztriokronikus) személyiség könnyen enged saját impulzusainak 
csábításának (relatív impulzus-kontroll zarav, vagy ennek gyengesége, spontaneitás), 
szerepelni (figyelmet kapni) is szeret. A depressziós átlésre igen jellemző, hogy az ilyen 
személy mintegy leválasztja az észleltet az érzelmeiről (védekezik= fakó, bizonytalan világ), a 
személy gátolt, nem enged az impulzusoknak –s akkor jöhet a játék is, a zene is! Az átélés 
miatt oly fontos a zene a depressziósok esetében (impulzusgyár). Ugyanakkor a depresszív 
alkat folytonos tárgykeresésében (szimbiotikus igény, önállótlanság) saját alkotása válik majd 
tárggyá (Dunkel). 
 
[…] 
 
Az improvizáció a halálfélelemmel is kapcsolatban áll. Korunk az előre kiszámíthatóság 
(kibernetika) és folyamatvezérlés illúziójában él. Zeneélvezete is CD -hez, hangszalagokhoz 
kötött. A zenei konzervek nagy veszélye, hogy a műélvező elveszi rugalmasságát, egyszerűen 
hozzászokunk együttesek, egy- egy művész örök időkre megfagyasztott zenei pillanataihoz. 
Az az illúziónk támadt, hogy ez mindig megvan. Az elmúlás és változás miatt a világ soha 
sem ugyanaz ismét. A dinamikus változás és a halál a tudatküszöb alá szorul (kényszeres 
hárírás). Az elillanó, még a megírt, jó műalkotás szintjén levő improvizálások esetén is azt 
sajnálják, nem marad meg. -De miért is kellene birtokolni?? A zene nem birtokolni való… 
 
Korunk a küberntész-t idézi, a hajós kapitányt, aki térkép alapján előre eltervezi útját. 
Kibernetikus korunkban túlbiztosítunk mindent, bár ez gyermekesen naív, mert nem lehet az 
éeletet kibernetikussá tenni, -hacsak nem egy falanszterben. A kibernetika pszichoanalitikai 
alapja a kényszeres félelem, patológiás ragazkodás a kiszámíthatóhoz, a meglepetés, a 
káosz, a véletlen, a nem előre eltervezett eseménytől való félelem. A félelem azonban kizárja 
a szabad impulzusokt, öteleteket, újdonságokat, a kreativitás puszta létét. Emberellenes – 
művészetellenes! 
[…] 
 
A mi mai, fejlett pszichológiánkat legalább 4000 évvel megelőzte a piramisok tanításai. A 
félelemről szólva mondták, négy fajtája van ennek, az elvesztéstől, a szembefordulástól, a 
legyőzetéstől és a haláltól való félelem. Nos, az elvesztéstől és a haláltól valófélelem megvan 
az improvizációt ellenzők közt. Ami pedig a félelmet illeti: ilyenkor leválik az emberről egy 
rész, s amúltban időz, vagy a jövőben tartózkodik, s fél. A kitágíott most -ban való létezés a 
félelem legjobb ellenszere –a zeneterápián is élünk ezzel. 
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A rögtönzéssel kapcsolatos idegenkedést a másság, a variációk lehetőségének jogos érzetét 
kezdi ki. Az unásig ismert, kedvenc művek szűk körében való mozgás észrevétlenül öli meg 
a váratlan, az új iránti érdeklődést. A megismételhetőség az öröklét illúzióját adja. De csak az 
éretlen ember nem tudja elfogadni önnön halálának tényét. (A test halálát mindenképp.) 
Ahogy az improvizáció is meghal, de tovább adja a játékot, a keresetlent, a pillanatot, az 
elevent. […] 
 
Az improvizáció ellenőrizhetetlen, változó színvonalú lehet. Lényege szerint 
megismételhetetlen. Egyszer abbamarad. „Music for a while”191. Zene egy darabig 
(valameddig)...  Nem lehet megőrizni. Ha meg CD -re vesszük, akkor ,,csak” improvizáció. 
Mindig előre kiszámított, konstruáltat= biztonságosat szeretnénk. Aki újat akar, annak a 
biztonságot el kell hagynia. A megértést, elismerést nem mindig óhajtania. Az eltűnő 
pillanatot, a halált vállalnia kell, minden rögtönzőnek. A magnószalag megismétel mindent. 
Így elmúlhat a zene, anélkül, hogy elmúlása visszavonhatatlan lenne. Elfedjük a zenei 
szimbolikán átsejlő halálfélelmet. Mert a zene maga az élet. Lüktető elevenség. 
Az improvizáció felszabadítja s kanalizálja a feszültségeket. A lélek fogalomelőtti (elme, 
véges dolgokról való tudás, preverbális) korszakából hoz szimbólumokat (ösztönimpulzusok 
szabad áramlása, projekció, elaboráció). A teremtés terében nincs tárgy (Bálint Mihály), a 
neurotikus, hiszteroid személyek tárgyéhsége „remekül illik” a rögtönzések, és általában a 
művészetek világához. A neurotikus mindent be akar kebelezni, válogat. Pont azért, mer 
biztos identitásra vágyik. A tárgykeresés földi szinten pszichológiai: anyámat, vagy bárminő 
pozitív tárgyat keresek/állítok helyre (Melanie Kleinnél). Égi szinten istent keresem, ezért 
lehet a művészet az amor dei, a transzcendentális tárgykeresés (Krisna, Krsiztus, Isten) 
eszköze. […] 
 
A zeneiskolában az ismeretek improvizatív alkalmazásával jobb, s ami fontosabb, tartós 
hatású pedagógiai ismeretközlés valósítható meg. Az ismeretek azonnali alkalmazása (csinálj 
egy BAR formát [két kicsi elem + egy nagy elem, pl. 4+4 ütemes félperiódusok + egy 8 
ütemes periódus], vagy egy korált) mélyebb rögzülést, közvetlen készségfejlesztést 
eredményez. Az elfojtott élmények, feszültségek, a múltban őrzött, regresszív elemek, 
megakasztott jövőre orientált tendenciák az alkotás itt és mostjában kilépnek a lekötöttség 
állapotából. Eleve a tanulás záloga a kilépés. A végtelen hurkokból (improduktív, tehetlen 
életszakasz, üres ismétlések, fantáziátlan alkotások is, stb.) ki kell lépni, visszacsatolást 
keresni (vö.: TOTE-modell192). Az asszociációk, a tudatos alkotáselemzés, a 
jelentéstulajdonítás fejleszti az emlékezetet, a képzeletet, az önreflexiót. A félelem a múltbeli 
traumák eredménye lehet (pl. post traumás szindróma, PTDS, post traumatic stress disorder). 
Ezt vetítjük ki a jövőre is. A reális félelmek (pl. munkanélküliség, családtag súlyos betegsége) 
is irreálisan állandósulhatnak, augmentálódhatnak. Külön technikák segítenek a 
lehorgonyzáshoz193.-a jelenben. Ekkor igazán eltűnik a félelem. Az állandó szorongás 
trozítja a gondolkodást, s lenyomatot hagy az agyban (depressziósok, szorongók NK sejt, és 
más, immunrendszer anyagok aktivitásának csökkenése, jobb félteke túlzott szerotoninerg 
aktivitása, a hippocampusz sorvadása, stb.). A zeneterápia, a játékterápia közvetlen eszköze 
egy állapot kiváltása (elicitation), sőt, egyáltalán egy állapot kiválthatóságában való hit adása, 

                                                 
191 Utalás Purcell azonos című dalára 
192 Test-Operate-Test-Exit 
193 bizonyos inger (dallam, piros lámpa, stb.) által kiváltott fiziológiai és érzelmi állapot az anchoring (= 
lehorgonyzás). Pozitív rögzítő inger (anchor= horgony) lehet pl. egy családtag arcképe, zenemű, illat, 
jógagyakorlat. 
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majd a kívánt tudatállapotváltozás előidézése. Ez depresszióban, paranoiditásban egyenesen 
életmentő lehet! […] 
 
A rögtönzés a játék, s mint ilyen a lehetetlenségek művészete, az alkotásban mindent meg 
lehet valósítani, mindent szabad (Obracov). Az improvizáció szabadság, rendelkezés, a 
lehetőségek átlátása, a kimunkálás - kidolgozás, a játék öröme. Isten nevet. Mert szabad, 
könnyed, belőle indul ki a világ, így az számára átlátható. Felszabadulás a sémák alól. A 
szubjektumból ered a világ. A gondolat tett, a létezés aktivitás. A rendszeres alkotó 
magatartás a tudatalattihoz való jutás tréningje, folyamatos élményaktivizálás, feldolgozás. A 
nem-tematikus improvizáció során senkinek nem kell megfelelni, lehet mindenki önmaga, s 
azon túl, ami lenni akar még. Alkotva élni, csak így érdemes! Hagyjátok játszani társaitokat! 
A rögtönzés (az alkotás) a MOST végtelen mandalája, a lélek vészkijárata, az elmélyülés, 
független a szorongató múlttól, felhős jövőtől! […] 
 
A kényszeres és skizoid személyeket legtöbbször már kora gyermekkorban megakadályozták 
abban, hogy gyermekek legyenek: felfedezők, motorikusak,, kísérletezőek, kíváncsiak, 
spontánok, agresszívak, játékosak. Ezt mind neveletlenségnek, rosszank minősítették. A 
kreatív játékok pólólag teszik lehetővé, hogy gyerekek lehessünk, nem bizalmatlanok, 
szorongók, és önkorlátozók. 
 
Élet és improvizáció úgy függnek össze, hogy az élet, a lét maga a végtelen lehetőségek 
készlete. A meglévő posszibilitások közül mi magunk választunk némelyeket. Komponáljuk 
az életünket. A játék, az alkotás, s annak egyik módja, a rögtönzés szintén készletekből, millió 
lehetőségekből választ és realizál. Az alkotás és improvizáció hasonló elvek mentén zajlik. 
Alkotó munkában rengeteg idő van javításra, mélyebb szimbólumok és rafináltabb 
kompozíciós szerkezet kigondolására, töprengésre. A világ virága, egyiptomi szakrális 
geometria a mitózisos sejtosztódás mintáját adja: alapminta, eltolás-soksorozás, variáció, a 
variációk egymásközti új szerkezete. A KRISTÁLYRÁCS SZERVEZŐDÉSi mintájának analógiája 
szerint: 
 

minta     (vagy  választás, új téma adása, önálló probléma felvetése) 
imitáció  (a minta, a téma adta-követelte irányítás, megszabta eljárás, kidolgozás, haladás, viselkedés) 

replikáció    (növekedés, kidolgozás,) 
leválás     (formára szabás, szekvencia, tétel, forma -határok) 
termináció  (az egész struktúra befejezése, kompaktsága, lezárás) 
 Régi-Új Minta   – végtermés és kiindulás, az örök körforgás spiráljának magasabb pontja 

 
A fentiek megmutatkoznak a játékpszichológia egyik JÁTÉKELMÉLETében (Piaget) is: 
 
(1) egy előző állapot megbomlása, labilitása (ingerkeresés, ötlet, aurosal, elégedetlenség) 
(2) a régi strukúra/állapot/funkció szétesése -dezequilibrizálódás194 
(3) új helyzet/funkció/elem épül a rendszerbe, vagy új rendszer áll elő 
(4) az új állapot/helyzet, struktúra/funkció megszilárdulása (konszolidálódás) 
 

                                                 
194 equilibrium= egyensúly, dez= fosztóképző -latin 
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A PROBLÉMAMEGOLDÁS PSZICHOLÓGIAI SÉMÁJA (kognitív feltérképezés)195: 
 

• előzetes orientáció (pl. f-mollban fogok játszani, az instrukció klasszikus stílus, az 
adott téma karaktere) —ennek befolyásolása terápiás lehetőség 

• a probléma megfogalmazása –átfogalmazása, a tennivalók számbevétele —ennek 
befolyásolása terápiás lehetőség 

• strukturálás (célok és lépések rugalmas változtatása, kockázat, stratégia, régebbi bevált 
viselkedési elemek, sablonok, avagy új eszközök és megoldások kipróbálása 
[Duncker, Tyihomirov]) 

• megoldási séma (terv, kognitív feladattérkép) és kivitelezés (gyakorlati lépések) 
 
Az alkotó ember kevésbé függ más energiaforrástól/mintától/elvárástól –és sémáktól. Sajnos, 
minél jobban függünk környezetünktől, annál inkább infantilizálódunk. Az alkotás a bőség 
függvénye. A kreativitás az energia/anyag strukturálási lehetőségeinek bősége. Az alkotás 
összehangoló (harmonizáló) folyamat. Az Én és a Világ között. Az alkotó a teremtés által 
válik egyre függetlenebbé a környezettől. Ez transzcendens mozzanat. Az alkotó egy idő után 
már nincs a kút vizére utalva, maga a forrás... A kút, a forrás az eredetiség, a közvetlen (és 
közvetítetlenség szimbóluma). A kút a forrásból veszi vizét... Az alkotásban az ember eléri az 
autentikus létet. Eljut az ön-maga-levéshez. A Piaget –i ún. dezequilibrum-modelljének 
analógiája (Dunkel): 
 
1 Művész az, aki elégedetlen a világgal. Aki nem hiszi el, hogy másképp nem lehetne. 
2 Vágyteljesítő fantáziában elővételez más, lehetséges játékot/működést/struktúrát. 
3 A gondolatok, vagy a valós fizikai világban, vagy elvont (etikai, politikai, stb.) rendszerben 
új struktúrákat hoz létre, 
4 az alkotó elégedetlenségétől és remélhetőleg igényességétől hajtva addig csiszolja ezen új 
struktúrát, míg az végre jóvá hagyható szinvonalat és stabilitást ér el. 
[…] 
 
A zeneterápiás betegeink hangszeres improvizációit analóg elemezzük a dinamikus 
rajzelemzéssel, grafológiai vizsgálatokkal. Ezért szükséges a zeneterapeuta zenei ismeretének 
magas foka. A betegek improvizálása non-verbális szimbólumrendszer. Megfejtésével nem 
terhelhetjük a pszichiátert, pszichológust. Az improvizációs anyagot kinematikusba (mozgás 
és térszimbolika) majd a kvázi vizuálisba átforgatva mások számára is érthető módon tudjuk 
interpretálni az aktuális Én-állapotot, amelyben a beteg létezik. A beteg mozgása, a hangszer 
simogatása, abba való kapaszkodás, esetleg a hangszer püfölése (a játék kinetizmusa, 
orkesztikája) árulkodó jellegű. A csoportos rögtönzéskor az együttműködés, annak hiánya, 
esetleg a zenei dominancia szintén diagnosztikus értékű. A hangszer választása, vagy a 
ritmusminta, dallam jelleg már önmagában mini projekciós teszt értékű lehet. Ne feledjük, 
amiről korábban már szó volt. A nem zenész betegek improvizációit a gyermekek esetében 
alkalmazott játékterápiás megközelítéssel (angol iskola, Melanie Klein, 1932) értékeljük: 
 
Gyermekek –és pszichotikus, vagy ellenálló betegek- esetében a szabad asszociációs módszer 
nem működik (Sigmund Freud, Anna Feud). Az ösztönén tendenciái mégis megismerhetők 
a zenei szabad asszociációk segítségével. Az improvizáció és a gyermeki játék ötletek 
árama, olyan, mint a szabad asszociáció sodrása. A játékot irányító affektusok, impulzusok 
folyamában elhárítás, fel nem dolgozott, traumás élményanyag bukkanhat elő. Ennek 
megfejtése zenei képzettséget vagy rátermettséget igényel. A terápiás együttzenélgetés analóg 

                                                 
195  
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az indirekt kommunikációval (utalás, Freud, 1900). A cenzor (tudat, hatalmi viszony, tabu) 
nem enged bizonyos tartalmakat közölni. az álom, a neurotikus elszólás, de a művészi munka 
utalások halmazát hordozza, különösen, ha rögtönzésről [spontaneitás] van szó! 
[…] 
 
Nézzük az Orfeusz-legendát közelebbről. Melyben kitűnik, a zene a tudatalattival, a tudat-
előttessel (a szaknyelvben: preattentív), a mítosszal, önmagunk alvilágával kapcsolatos: 
 
Orpheusz az alvilágba szállt, mert nem tudta elfelejteni kedvesét. Milyen semmitmondó 
mondat. Orpheusz majd’ beleőrült fájdalmába, hogy elveszítette kedvesét, Euridikét. Elindult 
hát, hogy megkeresse Euridikét, szembeszállt minden veszedelemmel, titkokat fejtett meg, s 
végül, mikor megtudta, hogy hol kell keresni élete szerelmét, Hádészba196 szállt alá, s zenével 
varázsolta el Cerberust197 s az alvilági kapuk őrzőit. Itt a zene erejét, a zene és alvilág 
valamint a felejteni nem tudó, perszeveratív, tárgyához betegesen kötődő, élénk ösztönéletet 
és álmait, (ösztönimpulzusait) vágyait követő zenész (=alulszocializált?, nem épp túlcivilizált 
embertípus) összefüggéseit látjuk. A drámai hős úgy (nem civilizált módón) szeret, hogy a 
pokolba is elmegy (=túlzásokra ragadtatja magát) kedveséért, ez az (egyik) esztétikai üzenet.  
A pszichológiai pedig: Orpheusz nem tudja feldolgozni a gyászt, a veszteséget, traumáját 
szinte dédelgeti, s egész életvezetését ennek (a tárgyvesztésnek) veti alá. Persze Orpheuszt 
hősnek akarjuk látni, s a zenész (alkotó) archetípusának. Közelebbről megnézve, Orpheusz a 
tárgyvesztésbe nem tud belenyugodni, vissza akarja állítani a múltat. Fantáziál Euridikéről. 
Ma így látnánk; egy „enervált neurotikus nyávog”, mert ,,nincs itt anyuci”, miközben 
keservesen pengeti a ,,gitárját” (átmeneti tárgy, libidinózus póttárgy)...  Persze láthatjuk a 
genitális szerelem freudi szakaszait (idealizáció, gyengédség, azonosulás) is. Archetípusként 
pedig Orpheusz hős, szembe néz fájdalmával, hogy leszámoljon vele, szabad akar lenni. 
Euridiké keresése csak kerettörténet. A lényeg többrétegű, így tehát ’A lényeg’, csak így, 
egyes számban nem is létezik: 

 az önátadó magatartás (1), a hűség (2), a szerelem (3), a saját alvilágunkba (múlt, tudatalatti, 
arhetipikus eredethelyzetek), eredetbe [antropológiai-transzcendentális] (4) való leszállás (és 
ennek szükségszerűsége), sőt, szembe nézés az ún. árnyék személyiségünkkel (letagadott 
oldalaink), (5) a helyreállítási kísérlet, (6) –no és maga a zene, (7) ami úgy beszél, hogy egy 
szót sem ejt… 

A könnyen felejtők, jól elfojtók nem leszek (igazi) művészek, ám a művész nagy árat fizet 
azért, hogy csak úgy ki-be sétál az ,,alvilág kapuján” (=a zene negyedik metaforája198: 
tudatelőttes és a tudatalatti). Az alvilág önnön múltunk, ösztönimpulzusaink, melyeket 
mentálisan jelenítünk meg (a mű mint szublimációs termék). Bizony, a műalkotás vérből, 
spermából, csontból születik. A zene fájdalomból születik. Az Orpheusz mítosznak legalább 
3-4 rétege van. Sok más népnél is megtalálható az analogonja. Orpheusz a helyreállítási 
kísérlet199 mitologikus szimbóluma. pozíció mellett. Az Orpheusz mítosz mélylélektan is, no 
de melyik mítosz, és mítoszból születő szimbólum nem az? 

                                                 
196az alvilág neve a görög mitológiában. 
197Háromfejű kutya, ami az alvilág bejáratát őrzi, ám egy titkos névre pillanatokra elalszik -így lehet beszökni a 
holtak birodalmába. 
198 Dunkel (in: Mi a zene, ha mégsem habos sütemény? 2003) hat metaforában rajzolja meg a zene nem 
tudományos fogalmait –a szemléletesség kedvéért. 
199 Vö.: Melanie Klein: Feljegyzések, 1934, The Importance of Symbol-Formation of the Ego. A csecsemő 
egyszer csak rájön, tárgykapcsolatai (kéz, emlő, stb.) egyugyanazon tárgyhoz tartoznak. Észleli, hogy az anyának 
rajta kívül más kapcsolatai vannak. A frusztráció, a depresszív pozíció agressziót mobilizál, a csecsemő 
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Nem annyira Orpheusz a fontos számunkra, hanem Orpheusz alászállása. Lebukás a kollektív 
tudattalanba, az álmok, sejtések világába, ami talán összefüggéstelennek tűnik. Ám az 
analitikus számára, hosszanti metszetben értelmes, összefüggő. 
 
Orpheuszról azt is tudjuk, hogy már az ie. IV. században is úgy említik a legendáját, mint 
akinek hagyománya már időtlen idők óta elbeszélt mítosz. Orpheusz megkapta az anax (= 
megváltó, felszabadító) jelzőt. A felszabadított kreatív erők, a felszabadult esztétikai 
viselkedés gyógyító hatású: József Attila szavaival; „Csak az boldog, aki játszhat”. 
[…] 
 
A kreativitás (alkotó készség) forrása (egyrészt) a csecsemő helyreállítási kísérlete: a 
csecsemő felfedezi, hogy a mell, a simogató kéz, a becéző arc, végül is egyugyanazon 
személy, azaz az anya. De ez az anya időnként eltűnik, mással is kapcsolatai vannak. A 
csecsemő gondolatban destruálja, bünteti az anyát, de idealizálja is őt. Mivel omnipotencia 
hitben él, a csecsemő fél önmaga destrukciós intencióitól, azt hiszi, ezek tényleg 
megvalósulnak. Persze, később sérül az omnipotencia hite. Az alakuló felettes én (cenzúra) 
egyszerre lesz forrása az anya, az archaikus tárgykapcsolat pozitív és negatív aspektusának. 
Ezt a helyzetet nevezi depresszív pozíciónak Melanie Klein. A depresszív pozícióban a gyász 
fájdalma nyomasztja a csecsemőt. Ugyanakkor a szeretett belső és külső tárgy(ak) 
helyreállítására reparatív késztetések jelennek meg. Ez, ti. a helyreállítási kísérlet lenne az 
alkotókészség és szublimáció alapja. A szublimáció az ösztöncélról való sikeres lemondás 
(Freud), vagy az ösztönkésztetés egy másik kielégülési területre való áthelyezés (sublimatio 
=transpositio, Anna Freud). Így a kreativitás, a művészet gyógyító-fejlesztő hatása kellő 
megalapozást kapott.  
 
Még mit sem tudtam a helyreállítás pszichoanalízisekor, amikor Orpheusz panaszában (1998) 
arról írtam, hogy globálisan, az egész világ széthullás történet. A művész az, aki megfordítja a 
romlást, az enyészet ellen küzd, mindig létrehoz. Orpheuszt orvosként is tisztelték, Hermész 
alakjával vonták össze, aki az úton levők, a keresők, és a beavatás istene is. Orpheusz az 
archaikus fejlődés, a lélek titkainak kutatója, a szimbólumokkal gyógyító, nem véletlen a 
művészetterápiák vonzódása a lanttal gyógyító „ős-analitikus” alakjához való vonzódás. 
 
A szublimáció lélektani eredete az, hogy a csecsemő önmaga gátolja-áttolja-szublimálja saját 
pl. agresszív) ösztöneit. Ahogy az én szervezettebb, érettebbé válik, gyengül a kivetítés 
(projekció), és hasítás (skizoid pozíció) az elfojtás erősödik. Az elvesztett tárgyak 
helyreállítása arra ösztökéli a csecsemőt, hogy újraalkossa tárgykapcsolatait, vagy vágyai 
hatására, alkosson. A szublimáció, mint a szimbólumképzés alapja, gyásszal terhes. Pl. az 
anyamellről való lemondás gyásszal jár, s csak akkor feldolgozható élmény, ha a lemondásra 
ítélt tárgy az énbe beolvasztható. Mégpedig a veszteségélmény és belső helyreállítás 
folyamatában. Íme a zeneterápia. A kreativitás pszichoanalitikus előzménye is, alapja is! 
Minden lemondás (fájdalom, gyászmunka) a szimbólumképzést indukálja, így a rajzoltatás, 
hangszeres játék, általában segíti a lelki feldolgozó munkát. Ezért írtam, hogy a műalkotás 
spermából, vérből és csontból keletkezik. A szimbólumok ereje örök, erős, vitális erő. A 
szimbólumteremtés során a csecsemő helyreállítja belső tárgyait, és különbséget is tesz lelki 
és külső valóság között –ami jól jön a pszichotikus betegeink újra felnevelésénél! 

[…] 
 
 

                                                                                                                                                         
destruálni akarja a hűtlen tárgyat. Majd ellenkezőleg, helyre akarja állítani a tárgykapcsolatát. Innen a konklúzió, 
a csecsemő külső és belső, szeretett tárgya helyreállítási késztetés az alkotókészség alapja. 
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A ZENE  METAFORÁI – ÉS A  ZENE TERÁPIÁS  HATÁSAI 

 
A zene metaforái –amint e név mutatja- nem tudományos definíciók. Mégis, rendkívül 
alkalmasak arra, hogy bemutassuk; mi is a zene?? Mert gyakran, pont a zeneterápiás 
tanulmányokban kerül háttérbe a zene –pszichológusok (szerzők) és a szakzsargon, és a 
sajátos pszichológusi-pszichiátriai világlátás uralja e szövegeket. A zeneterápia egyik 
sarkalatos kérdése: miért lehet a terápiák világa számára értékes a zene? Senkit nem 
akarok megbántani, de a zeneterápiáról szóló könyvek, jegyzetek, szakpszichológiai 
tanulmányok egyike sem képes pont a zenét definiálni. Elveszünk az erőltetett szakszövegben. 
Elveszünk a pszichopatológiában, a zene meg „csak úgy van”, amit közmegegyezésből 
szépnek, kellemesnek tartunk –reflexió nélkül.  
 
NEM A ZENE ÁLL HANGOKBÓL, HANEM A VILÁGEGYETEM (minden entitás hullámcsomag, 
energia, entitás= csak az egész [húr] egyik részrezgése [felhangok]). 
 
I. ♫ A zene -mint a mély átélés, és ego mentes élmény, valamint a világegyetem 
szerkezetének metaforája- Isten (kozmikus egész) megszólítása, az istenivel való találkozás 
(a partikuláris én kozmikus meghaladása) ígérete. A szép, valaminek a misztikus, nem-
racionális felidézése. A szép=rend=szentség azonban az idők során megváltozott: a szép 
(pulchrum) kellemessé és szórakoztatóvá (delectio) degradálódott (Augustinus, in: 
Confessiones). A belső elkezdett kifordulni. A vallás mindig tartott az érzékiségtől –joggal, 
mert az a külső létben tartja fogva az embert. Augustinus épp ezért még zenét sem mert 
hallgatni magányos elmélkedései idején, végül is a gregorián éneket elfogadhatónak tartotta, 
mondván: a gregorián ének nem tolakodik az elmébe, elvonván a figyelmet Istenről, sőt, segíti 
felemelni (magasabb rezgések!) a lelket hozzá.200 A zene = építészet = a részek harmonikus 
egésze, összeillő, rendezett. Ilyen aspektusában a zene olyan, mint a világegyetem, a kozmosz 
(=szép). 
 
TERÁPIÁS HASZON: érzelmek indukálása, a „kicsi” önmagunk elöl való megszökés, zavaró 
állapot megszakítása, integráció valami nagyobba- 
 
II. ♫ Az egész világegyetem energiahullámokkal (pl. elektron, proton, mezonok- 
oszcillátorok, stb.) határolt terekbe (szuperhúrok, Kalabi-Yau alakzatok201 közepe) van 
csomagolva. E terekben a semmi és a valami dinamikusan váltja fel egymást. A ,,csomagoló 
papír” az éter (másképp: a világegyetem energiaóceánja, Dirac-tenger). Az éter felületén az 
anyag-energia kölcsönhatásban megjelenő mezonok, pionok, stb. az elektromágneses 
sugárzás, a folyamatosan, az éteri kozmoszrészből kirepülő, részecske-antirészecske párok 
világa csak illúzió, mert csupa átmenet. Ekképp lehet a zene a semmi metaforája. ,,Az üresség 
a forma, és a forma üresség.” –ahogy a buddhista metafora tartja. Amikor szimfóniát 
(bárminő egészalakot) elemzünk, s nekilátunk dallamokra, harmóniákra majd hangokra 
                                                 
200in: Vallomások, nem szó szerinti idézet. E dolgozat csupán a tudományos publikációk játékszabályait követi, 
mikor idéz, hivatkozik Nehéz dolog ez, hisz' értelemmel vert meg az Ég, nekem az, hogy a zene egy  világ, de 
teológiai és kvantumfizikai értelemben is, evidencia. Hát hogyne lenne nehéz evidenciáról beszélni, különösen 
akkor, ha saját gondolataim vannak. De, lássa mindenki, alkalmazkodni kívánom, hivatkozom, s a lábjegyzetnek 
további célja, hogy utat mutasson azoknak, akik elsősorban a részletekben orientáltak, pl. Augustinus és a 
szenvedély, és esztétikája, Planck -állandó és a zene, megvilágosodás és zene, Isten és a zene, mélylélektani  
utazások és a zene, vagy épp egészség és zene. 
201 Egymásra tekeredett szuperhúrok alkotta 6-7-8-9 dimenziós gombolyag, aminek a közepén a 
kvantumingadozás miatt sokszor megjelenik a semmi, bár elterjedését épp a Kalabi-Yau gombolyag akadályozza 
meg. 
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bontani azt, a szimfónia eltűnik. Mert a világ nem valami, a világ folyamat. A világban, még 
kvantummechanikailag is lehetetlen valami állandóság, statikusság, a világ zeneien 
fodrodózó, hullámzó. A világ ’szociális esemény’, azaz minden mindennel összefügg. Lenni 
–együtt lenni.Az, amit mi egy dolgoknak nevezünk, legyen az akár egy gyufás skatulya, a 
részecskék szintjén hihetetlenül komplex, kontextuális folyamat: a világ valóban 
hullámdinamika. A dolgok csupán látszanak dolgoknak. Ezért is nevezte Arthur Koesztler a 
tudósokat alvajáróknak202. Merthogy látszatokat vizsgálnak. Részleteket kutatnak –oly 
módon, hogy nem kérdeznek rá az egészre. 
TERÁPIÁS HASZON: alámerülés az ürességbe (≠ semmi), önmegfigyelés, az introspektív 
készség fejlesztése, a ’mit érzek?’, miért így hat rám?, ’merjem átélni!’ paradigmája- 
III. ♫ A közösségi művészet mindenki számára érthető, de legalább átérezhető (a 
kulcsszimbólumok és esztétikai univerzálék folyományaként). Mindenki tudja, mi a gyász, a 
szerelem, a magány, a lázadás, csalódás, páni félelem, a dicsőség, a lelkesedés, a válaszút, stb. 
Ma csak ez a kapu maradt nyitva a művészethez, ez pedig az érzelmek. A zene harmadik 
metaforája a szerelem [szeretet]. A protokommunikáció (előkommunikáció) tárgykereső, 
valamint kapcsolatfenntartó –lásd az állatok hívó szavait, a nász hangadásait. Mégpedig a 
beteljesült, ám fájóan túlcsorduló, az érzéstől túlontúl megszállott szerelmes (megtámadott 
ego, felsebzett kinyitott én) érzése is. Ami pedig az érzelmeket illeti, azok nem függetlenek a 
heideggeri műalkotásbeni igazságtól, -az érzelmeknek is vannak igazságaik, jelentéseik, az 
emóciók minősítik az ingereket, helyzeteket stb.- akkor sem, ha a művészet már nem 
metafizikai, már nem közösségi eredetében áll elénk: ez a megragadottság, az érzelmi 
ÉRINTETTSÉG pillanata. Érzelmeinkkel minősítjük-értékeljük a világot. Az érzelmek fontosak, 
és ezek nem egyszerűen a racionális gondolkodás primitív elődei! Ne feledjük, a nyelvnek két 
nagyobb funkcióköre van: társulni, kapcsolatot ápolni, és információt átadni (manipulákni, 
hazudni is). A szó simogatás (verbális stroke –kok), és a zene is akusztikus simogatás. Innen 
erotikus jellege is. 
 
TERÁPIÁS ASPEKTUS: alapvető, archetipikus (Jung) helyzetek megélése, a félelem nélküli lét, 
vagyok, érzek, nyitottan. Közös élményünk; más is ezt érzi, ugyanazt látjuk. Empátia, 
identitás, nem magányos sziget vagyok, illeszkedem, a világgal egybe vagyok szőve. Az 
ősbizalom lebegő állapota- 
 
IV. ♫ A zene negyedik metaforája a felhő; ami a nem evilágit, a nem anyagit, a nem logikust, 
a nem racionálist, sőt, a nem hasznosat jelenti. A célok és haszon világával szemben áll a 
játék világa. A felhő fittyet hány a garasnak, nem akar hasznot, természetes, csak beleél a 
világba. Második jelentése az organikusság, alakvesztés-folyékonyság (próteuszi 
sokféleség203). A lélek jelképe, ami nem akad el a fejlődés során, nem tartalmaz dezintegrált, 
leszakadt (disszociált) elemeket. A felhő úszik, lebeg. Nincs elakadva és lehorgonyozva. 
Folyik, mozog, lebeg, úszik, folyton alakul, ahogy a Tao, a természet törvényei alakítják. 
TERÁPIÁS LEHETŐSÉG: az elfojtás nélküli fantázia, az önjutalmazó, teremtő magatartás, nem a 
társadalom hipnózisában élni, nem megakadni, vállalni önmagam, alkotónak lenni, eljuni 
odáig, az életem; az én alkotásom- 

                                                 
202És írt is ilyen címmel egy könyvet -a változó világkoncepciók sehova nem vezetnek. Az éppen aktuális kor a 
maga kozmonógiáját-kozmológiáját tartja helyesnek. 
203 Próteusz Poszeidon, a tengeristen fia. Pharosz szigetének egy barlangjában élt, jóstehetséggel bíró. Százféle 
alakot ölt, hogy mindultalan kicsússzon az emberek kezei közül. E sokféleség, a lényeg és számtalan alak folytán 
használtál régente jelzői alakban. 
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V. ♫ Zene, és Orpheusz204. Ő az, aki csak úgy ki-be sétál az ,,alvilág kapuján.” (És 
Perszefonéval205 tárgyal, halott feleségét kelti életre!!) A zene ötödik metaforája, a 
tudatelőttes és a tudatalatti. Az alvilág önnön múltunk, ösztönimpulzusaink, melyeket 
mentálisan jelenítünk meg (a mű, mint szublimációs-szimbólumalkotási [gyász, helyettesítés, 
FELIDÉZÉS-HELYREÁLLÍTÁS] termék). Oreusz a megújúlással és feltámasztással is kapcsolatos. 
 
Bizony, a műalkotás vérből, spermából, csontból születik. Az alvilágunk rejti a korai, s talán 
traumatikus primer tárgykapcsolatot (anya-gyermek kapcsolat). Orpheusz öngyógyító: 
gitárja protonyelven beszél (ún. prezetációs-idioszinkreatikus nyelv), az alkotás tárgy 
nélküli terében (vö.: Winnicott: a kreativitás a megismerés harmadik útja) újraalkotja 
Euridikét (helyreállítási kísérlet, Melanie Kleinnél). A dal kommunikációja tárgykereső 
(innen a zenei erotika, de ezt Kierkegaard és Mozart még nem láthatta így). 
 
TERÁPIÁS TEMATIKA: a mélységek megimerése, szimbolikus helyreállítás, vágyak 
megjelenítése, tárgykeresés, öngyógyítás. Régi élményekre adott új válasz, a régi 
érzelemszőttesbe új szálak beleszövése (pl. gyász, elhagyatottság élményébe megjelenik az én 
önállóságom, hogy folytatom az életet, hogy új, más kapcsolat is boldoggá tehet, sőt, hogy 
nekem kell mások boldogságában közreműködni, s nem megrekedni a gyászoló özvegy 
fájdalmas szerepében). A traumáinkat apró műalkotásokkal szimbolikusan megjeleníteni- 
átalakítani- 
VI. ♫ Az eksztázis, a hipnotikus erejű tánc, révület, a természeti népek, szellemekkel való 
kapcsolattartásának módja. A sámáni és közösségi művészetben a hipnotizált törzs a zenével 
tart a KAPCSOLATot az ANYAGON TÚLIval. A metaforám így válik konkrétabbá és érthetőbbé: a 
ZENE A LÉLEK KENYERE. Nem csupán az anyagon túliság, hanem a pszichoanalitikai szó nélküli 
tartomány (preverbalitás, a preödipális, csecsemőkori, archaikus tárgykapcsolati 
problémák).  A zene nem biológiai funkció, hanem ab ovo spirituális és szociális produktum.  
TERÁPIÁS VETÜLETE: A művészettel is gazdagítani a létem, az anyagi lét a társadalmi szerepek 
határáig való eljutás, sőt, ledobni a hamis társadalmi szerepeket (depresszió= én, mint 
személy nem vagyok benne társadalmi szerepeimben, nem tudok hiteles lenni= autentikus 
életet élni). Transzcendentális orientáció, a felnőttek már (legalábbis ideális esetben) nem a 
külső, biztonságot adó tárgyakhoz (kapcsolatokhoz) fordulnak, hanem erős belső tárgyaikhoz 
fordulnak (=tápláló kenyér). Régi, problematkus tárgykapcsolatok feldolgozása, meghaladása, 
megbocsátás: „Euridiké elengedése”. 
A zene nyelvként (grammatika-algoritmus, szemiotikus-kognitív) működik. De nem 
(elsősorban és nem pusztán) nyelv (hanem, mint a beszélt nyelv utalásai, ún. indirekt 
beszédaktusai, „alap” kommunikatív jellegű, nem explicit, nem konkrét), nem 
kombinatorika, nem díszítőművészet, a zene igenis autonóm, önmaga = prezntációs 
szimbólumok nyelve. Az ókori civilizációk bukásával válik a zene ún. heteronomikussá= 

                                                 
204 Oiargosz király, és a múzsa, Kalliopé fia, lantját magától Aplollóntól kapta. Feleségét, Euridikét  egy kígyó 
marta halálra. Orfeusz Hádészba szállt (halottak birodalma), hogy meglágyítsa Perszephoné (Proserpina= az 
alvilág „Éj Királynője”, Démétér [gabonaisten] és Zeusz leánya) szívét, s újra a napvilágra engedjék Euridikét. 
Orphikusoknak nevezik az ógörög, nem politeista, panteisztikus (monotesita!) szektát is. (lásd: Ovidius: 
metamorhposes [átváltozások], Panoklész versei). Orfeusz az antik zene megszemélyesítője (Apollón mellett). 
Olyan, mint később szent Cecilia a keresztény kultúrkörben. A zenetörténetben Monteverdi: Orfeoja az első 
(monódikus) színpadi zene (de lásd még: Peri, Caccini műveit is). Gluck Orfeója azonban jobban ismert 
(Orfeusz az alvilágban). 
205 Más nevén Choré (Koré). Nimfákkal szedett virágot, mikoron a föld megnyílt, s elnyelte: Hádész (az alvilág 
ura) maga jött érte, őt nőül venni. Figyelem! Perszephoné a megújuló istenek (vö: Egyiptom, Ozirisz) egyike 
(Vertumnusz, Etruszk „ritmusisten”, évszakok, megújulás, változás –vö.: Hórák) egyike. Anyja, Démétér 
könyörgésére Persephoné az év kétharmadát a napvilágon tölti anyjával. 
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idegen elemek (költészet, színházi kísérőzene, pantomímus, betétdal, politikai megrendelések 
és üzleti szempontok etc.) által befolyásolttá. Ahogyan Hoollywood megölte a 
filmművészetet, banális képregényeket adva el filmként. Térjünk vissza a szakasz elejére, az 
eksztázis értelme: kilépés a személyiségből. A zeneterápiának valóban hipnotikus hatása, 
ami már nem új felismerés, mert már minden tudható e világról. Csak újszerűen kell 
alkalmazni azt, amit a természeti népek már tudtak. Persze az óvatosság indokolt, a kilépettet 
vissza is kéne hozni; a pszichózis és hipnózis nem csak hasonló szóalak, hanem valóban 
vannak a hipnotizált (tudatállapotát módosított kliens és a pszichotikus ember között 
hasonlóság. (Erről később.) 
A világ építmény. A világ metafizika. Innen a nagy építőhöz (Bach) való hasonlatossága -de 
az első nagy építőt (Demiurgosz, isten) tudjuk-akarjuk jobban megismerni a metafizika által. 
A zene a belső kert kiskapuja (a zene egy új metaforája), az önmegismerésé, a fájdalmak 
újraélve elengedésé, a külső világból való megszökés, szemlélődés jelképe. Az állandó 
mostban való tartózkodás pedig a félelem ellenszere. Nem alarunk birtokolni, nem félünk 
szembe kerülni valakivel, s nem félünk a haláltól sem. 
A tudományos forradalom, s az opera születése, mint pénzzel elérhető társadalmi élet és 
esztétikai öröm, a szaktudományok és az üzlet előretörése és a profit uralma elfeledtette 
velünk a metafizikai szemléletet. Azt, hogy a világ élményszerű, egész. Quam propter: ars 
longa, vita brevis (est)206. Az élet rövid (szűk spektrum), a művészet végtelen. (rekurzió, 
önhasonlóság, végtelen variációk, az alapelvek számtalan megjelenési formája). Az egészet 
csak a bölcsességgel lehet felfogni is, megérteni is. A bölcsesség azonban nem egyszerűen 
tudás, információ-morzsák halmozása. A bölcs az, aki elébb okos volt, mára pedig kisöpört és 
eldobott minden fölösleges tudást, vélekedést, előítéletet. Mert sokkal fontosabb, hogy mit 
dobsz el, mit nem cipelsz tovább utadon, minthogy mit gyűjtöttél be. Igen, a bölcs 
katartikusan, azaz minden fölöslegestől megtisztultan él: amittit totum, qui mittit ad omnia 
votum (mindent elveszít az, aki mindent, egyszerre akar). Valaha a művészet, különösen a 
zene és a balett, majd az irodalom, a mesterkélt és arisztokratikus, kiművelt ember eszköze-
jellemzője volt. Naná, többek között azért, hogy a pórnéptől joggal megkülönböztethesse 
magát, hisz’ a plebs sokáig olvasni sem tudott. Nos, a zene mint doctrina (tudományos 
felkészültség) ma már nem jöhet szóba, túlzottan mesterséges (arteficiális) világunkban 
inkább natura-ra (veleszületett tehetségre) és természetességre lenne szükségünk.  
VII. ♫ Természetességre, nem pedig a korunkban kizárólagosított „Ráció Istennő” (Jung) és a 
haszon egyeduralmára. A zene, mint a természetesség, de mint az arányokat tudó 
építőmester-ember tudománya, isteni tudomány. A zene – forródrót istenhez. A zenei elvek 
univerzálisak207, a rezgés = energia, a ritmus = rendezőelv= rezgés. A zenei teremtő erő 
„simán” természeti erő. A hegyek vonulata, a szántóföld barázdáinak ritmusa, a hókristály, a 
falevél erezete, az entrópia és szüntrópia, a ritmus játékainak (szervezettség) köszönhetően 
mind-mind zeneiek! Persze, hogy a zene ily módon kozmikus, isteni, tehát metafizikai is.        
A szimbólumok egy adott, rugalmas szabály-keretben képződnek, használtatnak, fejlődnek, 
ilyen a matematika is, a zene is, nem csupán a beszédnyelv. Ide tartozik a tesbeszéd, 
pontosabban a tetsi kifejezés is, ami nem csak a hangszeres zenei kifejezést kíséri, segíti, 
hanem a zene az érzelmekkel együtt járó tipikus testbeszéd motoros, energetikai 
jellemzőit képes megjeleníteni. Szökdécselés-feldobottság, öröm, túláradás, tágra nyitott 
karok, lehangoltság, ólmos léptek, görnyedt test, erotika, tánc, a térhasználat, sőt, egymás 
személyes terének használata. Zene= mozgás =információ. Hisz’ az élet lényege is ez, az 

                                                 
206 Épp ezért: az élet rövid, a művészet örök. Értsd; a művészi élményben a végtelen világ örök most-ja 
mutatkozhat meg. 
207 Erről lásd, Dunkel: Mi a zene, ha mégsem habos sütemény? 2003 
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információ transzgessziója. Egy információt adott más területre és magasabb szintekre való 
transzponálása. A zenei transzpozíció univerzális elv. (Maga a játék is rengeteg 
transzformálás és transzponálás is). Komplex biológiai rendszerek, gépek információt 
vesznek fel, alakítanak át, tárolnak és vesznek igénybe, hogy eljárások során energiát 
nyerjenek. Tehát információt vesznek magukhoz, hogy az energiát a legkülönfélébb módon 
hasznosítani (energiaforrás átalakítása [emésztés= energiakinyerés]) legyenek képesek. 
 
A testi jelek, a pantomím univerzalisztikusak; ősiek, mindenki számára érthetők. Érzelmi 
állapot-szociális helyzet -életesemény: lelki állapotok—testi mozgások -energiaigény 
(izomfeszültség, szívritmus, endokrin mirigyek elválasztása, immunrednszeri állapotok= 
információk= működésmódok). A testi jelek nagyrészt nem tudnak hazudni, nehezen 
kontrollálhatók, inkább az ún. eslődleges [Fenichel, 1945] (zsigeri, autonóm idegrendszeri) 
folyamatok irányítják azokat. Szavakkal (mássodlagos, tudatos, jobban kontrolált folyamatok) 
inkább tudunk hazudni. 
 
A testi nyelv ikonikus (képszerű), és betegségekben is jól működik. Ilyenek, az elsőként 
Freud által leírt és általa konverziónak nevezett hisztériás testbeszéd, pszichoszomatikus 
szimbólumképzés (conversio psychosomaticus, vegetatív neurois). Pl. arcul ütött feleség, 
nervus trigeminus fájdalom (arcideg zsába). A testbeszédhez tartozik a korai gőgicsélés [az 
anyai hang, egy korai tárgykapcsolat megidézése, mágia, átmeneti hangzó tárgykapcsolat, 
anyám hangjával nyugtatom meg magam], és a skizofrén vokalizáció is, bár hang, de nem 
minősül szimbolizációnak. Az első nyelv a test nyelve, mégpedig intrakorporális: a testen 
belüli üzenetek nyelve (adrenalin, acetilkolin, inzulin, immunhormonok, idegi 
információáramlás, vö.: inger-testi zajok, rögzítés, anchoring, állapotfüggő tanulás). A 
szociális állatok vagy szagnyelvvel (hangyák, méhek), vagy testbeszéddel (méhek tánca) és 
alaphangkészlettel [denevérek, delfinek, bálnák] kommunikálnak. A testbeszéd egyfajta 
protonyelv. A protonyelv elsődlegesen affektív funkciójú, de ettől nem lehet elválasztani az 
allokúciós, felszólító jelleget: Kutyának látszó barátommal sétálunk. Idegen kutya a 
láthatáron, Malacz kutyám vicsorít. Nem ellenséges, de nem fogadja a másik kutya 
közeledésését. Lehet őt szagolgatni, érinteni, de ha a hátára akarna menni a fiú kutya, vicsorít, 
morog. Azt jelenti= na, ezt már nem! Később megúnja a dolgot, borzolja a hátán a szőrt 
(„tarajos gőtésít”), ugat: közeledésed zavar [érzelem] -épp ezért tűnj innen! [utasít]. 
 
Filozófia tanári elfogultsággal inkább vonzódom Whithehead és Rassel nyelv felosztásához, 
mint a nyelvcsaládok elméleteihez. Ők tárgynyelvet (pl. asztal, szék, virág, kutya) és 
műveletek nyelvét, mint jelekre utaló jelek nyelvét differenciálnak= metanyelv (szó, 
mondat, egy mondtrész, egy egész mondtat). A metanyelv a nyelvi hierarchiák egyre 
magasabb szintjeit hozzák létre. Bár a zene hihetetlen ábrázolásra képes (én a délibábot 
tükörfordítással ábrázoltam, egy dalomban a tükörképet enantiomorf akkordpárral208 
ábrázoltam). Ám a rítus, a tánc, a zene nem leírásra, vitára, megbeszélésre (diszkurzus) való. 
Ún. idioszinkratikus nyelv. 
 
Amikor táncolunk zeneterápián, számos testi szimbólumot láthatunk, pont a beszédet 
helyettesítve: Arany János Ágnes asszonya a kezeit mossa, mert mindig véres (perszeveráció= 
kórós megtapadás, bűnösségi érzés= önbüntetés, ismétlési kényszer). Lajos bácsi nem tud 
fogni, mintha kezei bénák lennének; rengeteget sikkasztott. Mari elvesztette szexuális 
érdeklődését. Nem engedi, hogy vőlegénye „ott” simogassa. De a genitális (himvesszővel 
                                                 
208 Tükörkép, pl. jobbkézben, fölfelé; d-f-b-cisz2, bal kézben lefelé: d-h-fisz-esz, mert: d közös tengelyre: fölfelé 
d+kis terc= f] + kvárt [=b] + kis terc [=cisz]. Ugyanez tükörfordításban lefelé: d -tengely – [mínusz ] kis terc 
[=h] – kvárt [=fisz] – kis terc [=esz] 
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való) közeledést nem utasítja el. Mari (e regresszív állapotában) partenere kezének 
elutasításával a saját kézzel történő maszturbációs múltját utasítja el. Egy személy aranyere 
mindig akkor jött ki, amikor valamilyen elengedéssel kapcsolatos problémával kellett szembe 
néznie. 
[…] 
A zene a nyelvvel (reprezentáció, utalás, tettre sarkallás) erősen analóg jelenség, jóllehet, a 
zenei valóság ún. tárgy nélküli valóság (Lukács). Különösen a musica pura (=a tiszta zene 
kategóriái, mert mit is jelent egy fúga, szonáta, vonós négyes?) esetén (ahol nem segít 
programzene cím, pl. a Négy évszak (Vivaldi), Lépések a hóban, vagy épp az Elefánt 
bölcsődala (Debussy), Zen[e] a mennyei béke templomában (Dunkel). Ám a nyelvhez 
(matematikához) hasonlóan, a zenében is vannak szintaktikai szabályok: véges számú 
elemhez (hang, motívum, dallam, témák és alakváltásaik, összhangzattani törvények, stb.) 
nagy számú művelet rendelhető. Tehát van rag, sőt, elöljáró szó209 a zenében is, ami egy 
dallam jelentés-módosulását adja. A művészet ősidők óta a négy alapművelet (összeadás, 
szorzás, osztás, kivonás) és a modularitás (szimmetria, [elforgatás, eltolás, nagyítás, 
transzpozíció stb.] a műveletekkel szembeni matematikai és/vagy jelentésbeni invariancia) 
műveleteket. Az invariancia matematikai és nyelvi (zenei, lásd a kánon, a fúga, és a szonáta 
témák alakváltásait) jelentősége, hogy a jelentés megmarad, vagy legalább értelmes marad 
(pl. az asztal, asztalom, asztalaitokon –az allomorfia jelensége a nyelvészetben). (A 
szimbólumok használata embernél sokszor nem elegendő, a mondatfűzésnek, mint 
műveletvezérlésnek külön agyi központjai [asszociációk, emlékek, kontextusfüggés, 
szinesztézia stb.], network-je van, de e nélkül a központ nélkül is, igen sok állat képes 
szimbólumnyelv elsajátítására.) […] 
A zenei nyelv agglutinál. Tehát, ,,magyaros” vagy ,,finn, török, amerikai indián-nyelv 
jellegű”. Mert sok benne a rag, toldalék, (sőt, raghalmazokkal képzett szó=dallam, variációs 
dallamfejlődés=jelentés-módosító fonémák). Persze arra is van példa, hogy adott dallam más-
más háttér előtt jelenik meg, a kontextus változik, nem maga a dallam =nem a szó maga. 
Izoláló (pl. khmer, burmai, és angol) nyelvi analógiák. Ezen túl a zenei (és a magyar) nyelv 
tipikusan szintetikus210 nyelv (miként az arab, finn, latin), mert több fogalom, hasonló 
jelentés sűrítődhet211 egy szóba (jelentésbokor212). Minden dallam jelentésbokor (Dunkel 
1994), ez adja azt a lehetőséget, hogy variációkkal hasonlót, de más árnyalatú jelentéseket 
differenciáljunk (variáció, sokféleség, árnyalatgazdagság). A barokk zene tartalmaz legtöbb 
grammatikai elemet (verbális zene). Leginkább az olasz, portugál, spanyol rokokóban és 
francia [udvari] barokkban213 maradnak meg a nyilvánvaló táncmozdulatok, kéztartás 
gesztusok, a ceremónia elemei. A romantika, vagy az impresszionizmus zenéje már 
dominálóan idiomatikus, jelszavakban-hívószavakban fogalmaz és állóképeket, tablókat alkot 
(álmodó, képi [festői] zene). De a funkció megmarad: a zene a megváltozás eszköze. A zene, 
akár a nyelv, eljuttat valahová. Igaza van Heideggernek, amikor mintegy átfogalmazza a 
nyelvet, útnak, mi több: eljuttatásnak mondja (Gelangenlassen). A nyelv (ám a képi, zenei 
nyelv is!) bepillantás (Ein-Blick) valahová. Sajáttá tevés (Ereignis), elnevezés.  

                                                 
209Auftakt és Doppelfraziert. 
210Szemben az analitikus nyelvekkel, ahol különböző fogalmakat nem lehet egy szóba sűríteni (pl. kínai). 
211Ami a tudatalatti működések (transzpozíció, sűrítés, kihagyás, ugrás, érzelmi asszociáció, utalás, képiség stb.) 
erősebb jelenlétére utal. A relációk (mondattani viszonyok) tiszták, a tőszavak szó belseji változással 
módosítottak, a zene: tiszta-relációs deriváló nyelv. A dallamképzést illetően ez még a festői zenére is igaz, több-
kevesebb mértékben. 
212 pl. tűz, tüzel, tűzvész, tűzforró, éget, máglya, láng, stb. 
213A verbális zene tanulmányozására kiválóan alkalmas Sousa Carvalho, Sebastian Alberto, Antonio Soler, 
Couperin, D`Angelbert, Alessandro e Domenico Scarlatti, Muzio Clementi cembalo/clavichord művei. 
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a zene szavak előtti rétegéhez érkeztünk, ahol a zene még sokkal inkább (archetipikus) 
képkehez, mozdulathoz, testi állapothoz (testbeszédhez, később: színpadi művek 
melodrámáihoz kapcsolódó, ahol nincs ének, szöveg, a zene fölött pantomímus szövi tovább a 
történetet, vagy mutatja meg a szereplő lelkiállapotát). Gesztusnyelvhez kapcsolódó214 
nyögés, hangicsálás, sírás, gőgicsélés, kacagás és hívójel. És még valami: a zene preverbális, 
helyesebben: ultraverbális, túl van az elmondhatón, épp ezért; szakrális (a kimondhatatlan, 
nem intelligibilis, nem a ráció szűkebb világba gyömöszölhető világgal kapcsolatos) is.  

[…] 
MOZDULAT, TESTBESZÉD, TÁNC ÉS A ZENE ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A zene tulajdonképpen egy óriási, (magában önálló, grammatikával, szintaxissal bíró) 
viszonyszó, konnotáció. A zenével tükrözöm-értelmezem a világot, elmondom az aktuális 
hangulatom, kifejezem az ünnep tartalmát, megfogalmazom a világlátásom: a zene 
viszonyulásunk tükre (idioszinkratikus nyelv). A világot elmondani nem lehet –lerajzolom 
inkább. Ez lehetne a művészek jelmondata. Az érzelemink –és a mások számára közölt 
érzelmek, másokból érzelmeket kiváltani akaró (szuggesztív funkció, Reichenbach) hatás. A 
lényeg kinesztéziás (egyben utalásos) természetű, mint amilyen az ikonikus testbeszéd. A 
zene mindig mozgás (tánc, [kifejező] gesztusok, orkesztika215). Vagy mozogni kell (törzsi 
ceremónia), de legalábbis mozogni lehet (ma csak a szórakozóhelyeken lehet) a zenére. Vagy 
(és ez az elsődleges,) mert a lélek ,,érzelmi fortissimo-ja” mozgásokban oldódik. Ha nem 
manifeszt, akkor fiziológiás formában (a szívritmus, bélmozgás, mirigyszekréció 
változásai216, agyféltekék elektromos aktivitásának szinkronizációja stb.). A zene hanggá vált 
szobrászat, megmozdult építészet is217.   
A tér, az építészet és a nyelvtan ugyanaz: a grammatika= architektúra= gondolkodási mód= 
jelentések és jelentőségek hierarchiája218. Tehát nem akusztikus habos torta. A mozdulat 
letagadhatatlanul megmarad a hangokban, hisz ettől olyan a (forte, a legato, a staccato stb.) 
karaktere, amilyen.  
A született vakok is gesztikulálnak, nyelv gesztusnyelv is (sok metafora testtartásra-
mozdulatra utal)! A grafológiát, az euritmiát, a táncot segítségül hívva, kimutatható, minden 
dallamnak térkitöltöttsége (ambitus, spacialitás219), energiája és iránya (tendencia, 
térszimbolika) van. A mozgás, a gesztus, a testbeszéd, a pantokommunikáció is preverbális, 
messze a nyelvet megelőző ősnyelv. A zene preverbalitását a mozgással kapcsolatos volta 
adja, a zene felcsendült mozdulat. Zörej, hang kísérte mozdulat. Ugyanakkor zene és kép 
összefüggése (fogalom-előttiség, képi gondolkodás, a zene fejleszti a térérzékelésért felelős 
agyi régiókat220) vitathatatlan. A zenei képet úgy magyarázzák, hogy a hangerő a tőlem való 
távolságot (mélységdimenzió), a hangmagasság a magasság-mélység -érzetet adja, a felületet 
(textúra, denzitás221) a szólamok dinamikája, a harmónia-ritmus, a dallamok modulációja (a 
hangrendszer egy rendszer a rendszeren belül) adja. Ehhez jön hozzá a hangszínek 
kavalkádja. Az igazság azonban ennél mélyebb: maga az agy képes egy modalitást egy 
másik modalitásba fordítani, sőt, egy modalitásból (léptek, szagok) az egész helyzetre 

                                                 
214Beszédközpont és mozgásközpont funkcionális anatómiai szempontból összefüggnek. 
215Orkesztomai: táncolni, ógörögből 
216lásd még: biológiai rendszerek káoszkutatás, rekurzív halmazként való modellezése, valamint a ciklusok 
móduszbezárása. 
217A zene időbenisége az agyban téri élménnyé alakul. Ez korántsem csak W. A. Mozart saját -élménye! 
218 Dunkel 1997 (Lélek-Világ Zene) 
219Spatium (szpácium) tér, latin. 
220Tony Mickela, 1990 [Does Music Have an Impact on the Development of Students?] Sally J. Rogers,1990 
[Theories of Child Development and Musical Ability], Dee Dickingson 1993, Music and the Mind. 
221Sűrűség 
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(releváns helyzet [és annak polifón, multimodalitást felidézni]: táplálék, veszély, társas aktus, 
segélykérés, udvarlás, stb.) következtetni (az agy érzékletek, emlékek és feldolgozások ún. 
multimodális integrációja)!  
Véleményem szerint A ZENE A JOBB AGYI FÉLTEKE (szagok, képek, mozdulatok, emóciók) 
BESZÉDE, míg a racionalista-kognitív funkciókat magába foglaló bal agyfélteke tudja 
magáénak a beszédet (Wernicke [szenzoros] és Broca [motoros] beszédközpontokat. A 
racionalista-kauzalista „értelem” kifejlődése mellet a képek és a zene a tudatalatti nyelvezete 
maradt. Úgy tűnik, -az agy funkcionális aszimmetriájából ítélve-, mintha (jobb kezeseknél) 
csak a bal  agyfélteke fejlődött volna tovább?). A multimodalitás és asszociációs feldolgozás 
miatt, pl. egy csepegés lehet esőcsepp, könny, vér, barlang, egyhangúság, szorongás, telő idő, 
várakozás. Egy reccsenés lehet ragadozó közeledése, vagy a táplálékállat menekülése, 
eszközkészítés, vagy a tűzifának való gallyak gyűjtése, vagy épp egy végzetes mozdulat 
eredménye, elárultam a rejtekhelyem. Részemről ez nem ostoba, vagy esetleges asszociáció: 
minden szónak, hangnak jelentésudvara van, minden önmagát jelenti, és a hasonlóakat is: 
csak ez, és csakis ez teszi lehetővé a nyelv rugalmasságát, az árnyalási lehetőségeit. A 
hangok, miként a szagok és a teljes testi-hangulati-társas közérzet, az élet teljességéhez 
tartoznak, az agy képekkel egészíti ki a hangokat. Különösen akkor, amikor az ember nyelvi 
eszközöket készít: szimbólumokat, emlékeztetőket, amikkel később majd elvont műveleteket 
is végez. Olyan nagyon bonyolultat is, mint a szinesztéziák (szün=együtt,+ esztin =érezni), pl. 
bársonyos hang, reszelő hangon beszél, stb. nem is szólva a költői, egy egész világot felidéző-
megteremtő szerkezetről, pl. 
tavaszt kacagó Nap pásztorol, /simogat füveket, vadakat/ kertek aljáról csal elő/ pillangót, 
illatot, madarat (-D.N.) 
A zene gyakran indukál vizualizációt (ezek az ún. zeneálmok). A Mozart utáni zenét, jellege 
miatt festői zeneként differenciálja a zenetudomány. Nietzsche szavaival:...az eddigi zenékre 
táncolni kellett... Wagner zenéjére azonban csak úszni, lebegni, elsüllyedni (az énhatárok 
feloldása, Dionüszoszi katarzis típus) lehet. A gótikától nagyjából Mozartig, Stamitzig tartó 
korszak zenéje az ún. verbális zene. A barokk zene retorikai, ennek megfelelően a hatásos 
beszéd összes kellékeit magáénak tudja222 (Monteverdi, Rousseau, Bernstein, Ursula 
Kirkendaal, Nicolas Harnoncourt, Dunkel). A XV-XVIII század zenéihez bátran 
közelíthetünk Quintilianus-i retorikával, Chomsky grammatikai analízisével! A megfeleltetés, 
a szerkezet, a jel-jelentés, rag-jelentésváltozás a zeneileg nem kiművelt ember számára is 
sokszor érthető. A zenei hang a nyelvtani fonémának és morfémának felel meg. A 
motívum=szó, a frázis=mondat, a szakasz=mellékmondat. Sok lehetőség van a jelzős 
szerkezetre, adott dallamot lehet dúr vagy moll-akkorddal, akár fríg hangkészlettel, gondosan 
kidolgozott ritmikájú kísérettel, sőt, vele egyenrangú ellenszólammal (=a zenei szöveg 
kontextusának megteremtése) kísérni, -így az adott dallam sokféle értelmezést nyerhet (a 
jelentés árnyaltsága). A dallam, a motívum, önmagában zenei főnévként szerepel. Melléknévi 
igenevet az alatta levő harmónia képez belőle, az értelmezi a főnevet. Játsszuk C-dúrban a 
boci-boci tarkát, aztán játsszuk ugyanezt úgy, hogy a balkéz szólama esz-mollban legyen, 
bolgár (5/8+6/8, vagy 5/8, 7/8) ritmusban. A jelentés nyilvánvalóan megváltozik! A jelentés 
differenciáltsága nem független a társadalmi-ideológiai differenciáltságától –ami a stílusba 

                                                 
222Még a konzervatórium elvégzése előtt tanítottam Tiszafüreden (1984/85), a zeneiskolában. Hogy a gyerekeket 
közelebb vigyem a zenéhez, egyszerűbb klasszikus szonatinákat zongorázva hozzábeszéltem egy képzeletbeni, 
de a zenei karakterhez igen közel eső eseményt. Magam a Mozart szonáták játszásakor éreztem egy evidencia -
szerű érzést, hogy 'olyan ez, mintha beszéd lenne'. Később Bachnál éreztem bizonyos hangszeres (!) művekben, 
mintha ez ima lenne. Minden szaktekintélytől függetlenül tanítottam zeneiskolában és egyetemen is, a zene és 
beszéd összefüggését. De ezzel kapcsolatban irodalomesztétikai, retorikai érvelés már Platón óta is ismert. Az 
újrafelfedezés mégsem haszontalan. 
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költözik. Ahogy a nyelv tükrözi a társadalmat, úgy tükrözi a művészet is azt, a maga 
eszközeivel. 
Zeneterápiákon a karakterzenék játszása és hallgatása a leginkább célravezető. A dallamok 
egyben karakterek is, jelentenek, hordoznak valamit (dallam→mozgás→viszcerális 
jelentés→érzelmi állapot). A hasonló karakterek –nyelvészi analógiával élve- hasonló 
mezőbe223, egy szócsoportba tartoznak. Ilyen szómező pl. az évszakok nevei és az azokhoz 
kapcsolódó kifejezések, vagy az emberi testrészek nevei. A zene is tartalmaz ilyeneket. A 
bécsi klasszikus zene dúr hármashangzat felbontásából képzett energikus, vidám és napfényes 
témái egyazon csoportba tartoznak. A barokk zene Bach-típusúnak224 mondott fúga témái, 
tánctételek sztereotip dallamalkotásai szintúgy egy mezőt (csoportot, halmazt) alkotnak. Ha a 
dallamok nem is hasonlóak, de szemantikai, vagy emocionális töltésük alapján 
rokoníthatók.  
 
Depressziós szorongásban Bruckner I. szimfóniájának első tételéből hallgatattam részleteket, 
de pánik szindrómában Vivaldi négy évszakának (II. concerto, Nyár) záró tételét exponáltam, 
mert a vihar rész átmenet nélkül, hirtelen, „pánikszerüen” lepi meg a hallgatót. A hegedű 
repetitív játéka, a tremolók, a hangfestések, az átmenet nélküliség kifejezetten pánik 
rohamszerű. Bruckner zenéje metafizikai, óriási tabló, így inkább alkalmas az objektív 
szorongásban, tartósan fennálló aggódásban szenvedő beteg azonosulására.   
 
A preklasszikus kis karakterdarabok, ún. leíró zenék, amik a korai csembalózenében veszi 
kezdetét, Kuhnau, Couperin (François), Poglietti, és a hegedűs C. Farini, M. Ucellini tollából 
származnak. A nagyobb lépés a drámai ábrázolás felé Monteverdi lesz, s Vivaldin keresztül 
Beethovenhez (pl. VIII. szimfónia) érkezünk. A valóság utánzása, s mi több, a címben jelzett 
program ábrázolása egyre gyakoribb jelenség lesz a zeneirodalomban. 
 
A zenei program csak kiinduló pont. Egyik zeneterápiám ezzel indult: ,,Üdvözlök mindenkit. 
Le se üljünk, nyújtózzunk egy kicsit… Lélegezzünk lassan, ritmusra… No jó, üljünk le, de 
egyenes háttal, úgy sem altatót fogunk hallani… Háááát, ezen az októberi esős napon biztos 
klasz lesz egy kis nyarat hallani [Vivaldi: Négy évszak, Nyár concerto]…”  Félóra sem telt el, 
mikor a lélek napsütéséről esett szó. Egy másik beteg anyját olyan nyárhoz hasonlította, 
akinek a napfénye már egyenesen tikkasztó, perzselő (háttérben egy valóban túlszerető, 
korlátozó, domináns anya állt).  
 
Az imagináció a belső Nap felelevenítése volt –a depressziós, taknyos októberi esőben, mely 
köddel volt beszórva. Segítségül egy gyertya lángját hívtuk. Megbeszéltük, az erő, az 
önbecsülés forrása bent van, nem mástól kell várni folyton. (A betegek infantilizálódnak, s 
nem bízván magukban, gyermeki mód, külső megerősítés, tanács, segítség és dicséret után 
sóvárognak). Megbeszéljük még, hogy a szeretet nem érdem. (A terápián két nőbeteg is 
megfogalmazta, bűntudata van, még az életet sem, a fényt sem érdemlik meg. Sol lucet 
omnibus. A nap mindenkire süt, s ahogyan a napfény, válogatás nélkül süt mindenkire, úgy a 
szeretet is alapvetően nem függhet érdemtől. Önmagunk elfogadása nélkül vagy nem tudjuk 
fogadni mások szereteté, vagy csak függünk a külső elismerésektől és megerősítésektől. 
Gyakorlat:  
 
 
 

                                                 
223 Jost Trier szómező (Wortfeld) elmélete. 
224 Kvint ambitus alsó felső kis szekunddal kiegészítve, pl. d-a-b-cisz, 
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SZUGGESZTIÓ:                                           MOZDULAT/TESTHELYZET 
vagyok -                                          magunk elé nyújtjuk, kezek, tenyér lefele néz 
elfogadlak -                                     tenyér felfelé fordul 
elfogadom önmagam -                    kéz magunk felé behajlik, a kezek a két vállat érintik, 
hiszek -                                            imára kulcsolt kezek 
biztonságban vagyok -                    kezek háztetőt formálva a fejek fölött 
érzem, az energia áramlik belém    magas tartásból induló körzés, kezek a test mellé érkeznek 
 
Ugyanezt megcsináljuk zenére is, de legalább 5-ször 6-szor hipnotizáltuk magunkat. 
 
VAGYOK: egy c hang. Én. Önmagam érzése. Érzem, hogy vagyok. Lét. (A c= bika, föld, 
alapozás) 
 
ELFOGADLAK: d hang, ez a Másik. A d hangot időnként c- vel ismételgetem: az én a másikkal 
együtt konstituálódik. (kibillenő egyensúly, dinamika, d= mérleg) 
 
ELFOGADOM ÖNMAGAM: a c- hang oktávban (egybe esés, özanosság, magasabb integritás), 
tremolóban. 
 
HISZEK: a kis c hang, felül a kétvonalas oktávban (c2) C-dúr szól. 
 
BIZTONSÁGBAN VAGYOK: a c hang most Asz dúr (=skorpió, vágyak, újabb dinamika, mozgás) 
terceként szólal meg. 
 
AZ ENERGIA ÁRAMLIK BELÉM: a c hang ismét oktávban tremolózik, fent F-dúr, (oroszlán, 
potenciák, alkotás) C-dúr, Azs-dúr-C-dúr váltakozással (mozgás, ugyanaz az elem, más-más 
rendszerben eltérő helyet foglal el. Ehhez jön a 0 előjegyzésű C-dúr és −4 bés Asz-dúr adta 
dinamika.)  
 
Egy másik alkalommal Beethoven Für Elise –jének csupán izgatott, markáns részleteit 
játszottam. Nem is köszöntem, hanem, direkt késve berobogtam a szobába, a betegek már 
körben ültek. Szó nélkül játszani kezdtem a zongorán. Később, mikor megbeszéltük a 
hangulatot, a keservestől a szomorún át az erőszakosig sok negatív érzés szóba jött. Ezek után 
azt mondtam, hogy az életnek sok oldala van, s most eljátszom az egész darabot. Döbbent 
csend követte a tényt, hogy sok diszharmónia és feszültség hogyan tud egy egészbe csodálatos 
módon beleilleni. Aztán levettem egy futónövényt a polcról, a földre helyeztem. Kézen fogva 
a betegeket egyenként jártuk körbe a növényt, hol az árnyékos, hol a világos oldalt figyelve, 
itt egy letört levél, ott egy új hajtás. Mivel a betegek értelmi színvonala megengedte, 
beszéltünk Ozirisz, a fény és Séth (Szét), a sötétség birodalmáról. Hogy akkor van jó, ha már 
átéltem a rosszat, akkor van elégedettség, ha már tudom, mi a fájdalom, akkor van szeretet, ha 
tudom, milyen az, ha félelem (vagy düh) van, stb. Tehát a MI, SAJÁT világunk egy DUÁLIS 
világ. Mindent szét kell szedni ellentét párokra, majd a SZINTÉZIS magasabb spirálpontján 
ÖSSZERAKNI mindent, amit csak összerakni tudunk. 
 
A deskriptív-diszkurzív nyelv különösen „szeret” poláris világot festeni. A logikailag-
pragmatikusan bejárott igaz-nem igaz állítások nem adják ki a világzőttest. Szűk utakat 
taposnak. Ez a vagy-vagy logikája és a nyugati civilizáció paradigmája (analizís, indukció, 
kevesebb szintézis). Kelet életérzése az és kultúrája, a nem a: vagy-vagy, hanem; is, és. A 
művészet titka a prezentatív-idioszinkratikus nyelv, ami ilyenségegben és nem igaz, vagy 
hamisban gondolkodik. 
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Elfogadni, hogy az anyag és emberi társadalom világa diabolikus, „ördögi”. Minden 
megkülönbözetett, elkülönült, kettős. E duális világ szükségszerű tartozéka a lelki 
szenvedés is. Az egésztől való látszólagos elkülönültségünk (ego, pszichológiai én) sugallja 
azt, hogy fontosak vagyunk, vagy kisemmiztek bennünket. Hogy elveszítettünk, vagy 
birtokolunk valamit. 
Ezek, spirituális szempontból értékelhetetlen fogalmak. Nem bírhatunk semmit, nem 
veszíthetünk el semmit. Mert a: világunk olyan, akár a híd. Ne építs rá házad. Haladj át 
rajta. A „ne építsd rá a házad” annyit jelent, nem e világ az igazi helyünk. Íme, hogy megy át 
a zeneterápia logoterápiába –ha a kliensek ezt igénylik, állapotuk ezt megengedi. A világhoz 
való rakazkodás megbetegít. Mire belakjuk, megszerezzük, elintézzük, kivárjuk… máris új 
helyzet áll elő, a világ folyton változik. A világ folyamat,  tovaáramlás, flow, mozgás és 
örvénylés. A világ szélsőséges elutaítása (= ragaszkodás az elutasításhoz) is ilyen; az, amit 
elutasítunk, a következő hónapban, években már nem ugyanaz… Ez tiszta Buddhizmus, 
melynek előképe az egyiptomi istenek világában Maát, a középső út istene, jelképe mérleg és 
madártoll. Jézus szavaival; ne pazarolj időt és fáradtságot arra, hogy meggazdagodj. E világon 
csak arra van idő, s ez ittlétünk célja, hogy belüről gazdagodjunk. Buddhává váljunk = 
felébredettek legyünk. Transzparensek = átlátszók; tudjuk mit, miért teszünk/érzünk? 
Tudatosak legyünk, szemlélődjünk. –Íme a kiút, a pszichológiából, egy totálisabb létmód, 
szemlélet felé… 
 

ARCKÉPCSARNOK  -  TENNIVALÓKKAL 
 
A nagyobb betegségtani (nozológiai) csoportok az alábbiak. Persze tüneti átfedés gyakran 
megfigyelhető, sok kórformára jellemző pl. az alvászavar, szoromgás, nyomott hangulat, 
étvágytalanság.A pszichózis (elmebaj) legfőbb képviselői a különböző skizofréniák, a 
neurózis ma számos alkalmazkodási és testi zavar képét mutatja, pl. kényszerbetegség, 
fogyási mánia, az affektív zavarok csoportját a depresszió és a mániás, valamint atipusos 
depresszók alkotják. Az alkohol és drogfogyasztás az ún. depends magatartást, szerfüggőséget 
jelent. Az időskor külön gerontopszichiátriai csoportot jelent, pl. involúciós depresszió, 
elbutulás, Alzheimer kór. A pszichopátia bűnözőket és szélhámosokat jelent; ők sem félni 
sem örülni, sem részvéttel lenni nem tudnak. 
 

  
 
 
 
A pszichoszomatikus betegségekbe közel száz betegség beletartozhat, ekcéma, asztma, kolitis 
ulceróza, bizonyos gyomorfekélyek, alvászavarok, a metabolikus X szindróma pszichés 
összetevője, cukorbetegség, allergia, stb. stb. 
 
A betegségtől, de mindenek előtt az adott betegtől függően a zeneterapeuta célkitűzése 
más és más. Ha a zeneterápiát, mint a hospitalizációs ártalmakat enyhítő foglalkozást 
alkalmazzuk, akkor a pszichiátriai betegek csoportja heterogén, korra, nemre és életkorra 
nézve is. Differenciált foglalkozások esetén, ha nem is hasonló betegségekben lévőket, de a 

pszihózisok neurózisok 
affektív 
zavarok 

alkohol és 
drog 
problémák

pszichopátiák 

Időskori 
demenciák

pszichoszomatikus
betegségek 
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hasonló terápiás céllal bíró betegeket ugyanazon a csoport keretei között célszerű ellátnunk. 
 
NB. a zeneterápia általában más terápiák segítője. Nem előszobája, előszocializálója, hanem a 
modern, sokoldalú terápiás fegyvertár egyik eszköze. Ekképp lehet akár feltáró jellegű, bár 
legtöbbször tüneti. A zeneteráppia lehet „palliatív”, tüneti, hangulatjavító, relaxációs, affektív 
imagináció, vagy más kreatív (festés) terápia része. Mentálhigiénés, pszichoterápiás 
(anamnézis—exploráció [feltárás, tesztek]—diagnózis—terápiás terv és terápiás szerződés—
lelki munka) eljárás részeként azonban a zenetereápi nem alklmas az elfojtások erősítésére, 
veszélyes üzem. Mert az érzés (általában), a saját érzések elfogadása (enyém) és az érzések 
problematikus, traumás emlékekhez kötése fájdalmas. Mint maga az önismeret útja. 
Figyelem: a klienst mindig fel kell világosítani, milyen, egyéb, alternatív, vagy kiegészítő 
terápiás lehetőségei vannak! 
 
Jungiánus értelemben a zeneterápia szimbólumalkotó, és archetipikus (ez jelent filogenetikus 
állomásokat és ezen állomások ontogenetikus megismétlődését is) problémákat érint. Freudi 
értelemben a katarzis a tudatalattiba kalauzol, ahol a tabu, az Ödipusz-komplexus, a cenzúra 
problémái lesnek ránk. Én minden hívő vagyok, s a térlátást jobban szeretem a csőlátásnál 
(egy elmélet preferencia) –a zene hatalma nem lebecsülendő, különösen egy értő terapeuta 
kezében! 
 

SZORONGÁSOS KÓRKÉPEK 
(alapdifferenciálás: pszichotikus, nurotikus, facilitáló és debilizáló szorongások) 

 
-generalizációs szorongás (a depresszió előjele lehet!), 
-fóbiák (szociális fóbia, agorafóbia, claustrofóbia, etc.) 
-pánikbetegség, 
-poszttraumás tressz-betegség 
 
komorbiditás: elkerülő magatartás, kényszeres és dependendens személyiségzavar, 
alvászavar, szívritmus zavar, drog elvonás, reális, megérthető életesemények 
 
zeneterápiás alapfeladtatok: 

 
relaxáció, lassú, mély légzés, a légzési alkalózis kontrollálása, ének, sziszegés – 
légzésátállítás (indukált hypercapnia), monoton ritmikus gyakorlatok – a sztereotípia 
biztonságérzetet adhat sajáttestérzések megfigyelése, pulzusszám csökkentés önszuggesztiós 
dobolással 
zenével aláfestett IAI (irányított affektív imaginációk és deszenzitizáció; a szorongásos 
helyzetet kiváltó dolgok felidézése – nyugalmi dobolás és lassú mantrák mellett) 
 
mozgás: euforizáló és elterelő jellegű, körtánc, társas és párban történő táncos feladatok 
 
speciális: ordítás [lereagálás, acting out, saját érzés elfogadása!], jógalégzés, érintés-simogatás 
(az izzadt bőrt is!) speciális fogások (mudrák és ászanák, akupresszúrás pont ingerlése pl. 
palpitáció érzésekor [canalis caroticus, orr alatti szív pont nyomása, hasprés]). 
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Izgalmi szint növekedése, 
arousal , újdonságkeresés 

(noradrenalin), 
Ezen izgalmi szint már 
önmagában cél lehet, 

jutalom: dopamin, 
szerotonin 

Örömérzés, kielégülés, 
opiátok, majd lecsengés, 
szomorúság, kimerülés, 

bűntudat, a késztetés 
újraindításához vezető 
alacsony izgalmi szint 

Késztetés, 
kielégületlenség, 

disztímia, fixációs 
késztetés, pótcselekvés, 

örömvágy 

 
 
 
 
 
 

IMPULZUSKONTROLL-ZAVAROK

 
Ide tartoznak a dühroham, 
alacsony frusztrációs tolerancia szint, 
[patológiás] játékszenvedély, 
pirománia, compulsív vásárlás, bulimia 
nervosa [falásroham+ kényszeres 
fogyókúra, amolyan „speciális OCD”,] 
stb. Némely vonásában nalóg 
az addiktív viselkedéssel. A 
mechanizmus (ördögi kör): 
 
 
Magyarországon nincs betegnevelés 
(bocs’, ha Budapesten, 
valahol mégis van), pedig a betegségek 
mechanizmusának felvázolása 
megvilágító erejű lehet a beteg 
számára. Az információ adása 
a gyógyító tevékenység 
szerves része! Nem eléz egy Zocor –t 
felírni, a betegnek tudnia kell, milyen ételek tartalmaznak „rossz koleszterint” –hogy 
tartózkodhasson tőle. 
A fenti folyamatábrát megbeszéljük, s a pszichológiai ’stációkat’ is eljátsszuk, méghozzá 
zenére karatker, jellemző lelkiállapot                          karakterzenei változások, mozgással. 
 
Figyelem, a jó tanár, előadó, s terapeuta is mind ’impulzusgyár’, indulatot közöl, és generál. 
Tévhit, hogy a terapeuta csak hallgatja fekvő páciensét. Egy rövid, csattanós történet, egy-
egy- vicc, játék, vagy sport (sakk, pin-pong) az oldott, bizalmi kapcsolat szerves része lehet (a 
pácienstől függően). Kvázi viselkedés-terápia. A circulus vitiosus –t el kell játsszanunk; hogy 
megérthessük önmagunk (paradox intenció, válaszmegelőzés, kondicionálás): 
 
               (hamis ténymegállapítás/reális tapasztalat)  I. veszteségélmény                               II.  negatív énkép  
                         

   kognitív szorongás, 
                         negatív érzelmi állapot 
 
 
 
                                       irracionális védekező mechanizmus-mágikus hit (most nyerek, ezzel elérem, hogy…) 
 
E kognitív terápiás jelleget erős dramatizálással, és jelentős érzelmi hatással bíró zenékkel 
(oratórium és oprea részletek, turba és tömegjelenetek!) kísérjük. A tizedik gyakorlaton már 
megszakítjuk a folyamatot a II. lépcsőben: relaxálunk. Tudatállapot módódsító technikákkal 
helyettesítjük a III. lépcsőt. 
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Zeneterápiás tennivaló 

 
A zenei gyakorlat menete: szagatott (1 perc zene fél perc szünet) zenei montázsra táncolunk, 
mozgunk. A csendes szakaszokban megmerevedünk. A hatáslánc megszakításakor 
megbeszéljük élményeink. Feszültségoldó mozgás, légzés és ászana (jóga helyzet). A 
szakirodalom a jutalamzási pályarendszer zavaráról ír, (ventralis szegmentalis area,  → 
dopaminerg pálya → nucleus accumbens) de mi úgy teszünk, mintha nevelési és 
szokásalakítási probléma lenne. Szomorúság/alacsony arousal szint → melankólikus zene. 
Emelkedett izgalmi szint → motorikus barokk, klasszikus zene. Kielégülés/extázis/mámor → 
Wagner, Bruckner, Puccini. 
 

SZEXUÁLIS ZAVAROK 
 
Számunkra mindegy, hogy az exticáió, a libidó, vagy az orgazmus zavaraival álunk szemben. 
A lényeg a felszabadulásra, elengedettségre való képesség kibontakozásának elősegítése. 
 
Zeneterápiás lehetőség 

 
Hasonló depressziónál: önmagunk elfogadása, progresszív realxáció zenére –különösen olyan 
személyeknél, akik képtelenek elfogadni önmagukat (transzszexuálisok [az ellenkező, 
helyesebben a kiegészítő nem identitásával bír], transzvesztiták, homoszexuálisok). 
Ölelésterápia, gesztusok: nyitottság, baráti kézfogás, öröm, kitartás (egyensúlyozó mozgással 
haladás egy képzelt vonalon/gerendán). Sírás, borzongás, mosoly –érzelmek kifejezése, 
elfogadása. Mindez játkékos, és termsézetszerüen karakterzenei aláfestéssel végezzük, a 
zeneterapeuta kreativitására és ötletgazdagságára alapozva. Ravell Bolerója és De Falla 
Tűztáncja felkorbácsoló hatású lehet. A lényeg; elfogani testünk, erotikus álmaink, öncenzúra, 
és fölösleges erkölsi racionalizáció nélkül. 
 

SZEMÉLYISÉGZAVAROK 
 

 
 
Az egyetlen, amit tehetünk, a szimbólumokkal való játék. Krimi zenére rengeteg ellenségest 
proiciálnak a paranoidok. Legtöbb zeneálmuk merev, s számos megbocsáthatatlan eseményt 
vetítenek az alkalmas zenei idézetbe. Már, ha megszólalnak, mert gyakran érzelemmentesek. 
NB: Fegyveres erő tagjai, politikusok közt sajnos nem jelentéktelen számú, ilyen karakterű 
(és hataloméhes = környezetét kontrollálni akaró) személyt találtam! Mozgás: nyújtózás 
(változás), széttárt karok és lábak, erős (ergotróp, energikus), de egyszerű zenék, hátra felé 
menés (felxibilitás és bizalom), behunyt szemmel való mozgás (bizalom), bekötött szemű 
beteget egy másik (látó) beteg vezetget. A skizoid személy számára a zenetetápia önmagában 
semmi, ő a remete (magányos), a gondolataiba visszahúzódó. Álmodozóművész, ezért fontos, 
hogy motiválni tudjuk társas mozgásra (autisztikus)! Érzelmileg hideg, sokszor csak elviselik 

hőfok, közelség (távolság) szorongás, védekezés-támadás, sztereotíp és különc 

Paranoid, skiztíp, skizoid Elkerülő, kényszeres, dependens Narcisztikus, hiszteroid,  
borderline, antioszociális
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a környezet (és a zeneterápia) történéseit. A skizotíp ember tipikus extrém, fura, elvarázsolt, 
erre mondjuk, hogy hóbortos. Bár nem kevesük szorong társas helyzetben, excentrikus 
viselkedése és szokatlan, bizarr, sőt, néha meglepően találó [zenei] asszociációi 
felvillanyozzák a terápiát. Ha túl sok a pozitív tünete a Crow I. típusú skizofréniára 
figyelmeztető jel. A zeneterápia önmagában nem augmentálja (nagyítja fel) a tüneteket. Ha jó 
a kapcsolatunk velük, és a hiszteroid (ma hisztrionikusnak mondott) személyekkel, ők jól 
szerepelnek, maguktól facilitálják a terápiát.  
 
Az elkerülő személyiség szociális szorongó, zárkózott, enyhe „skizoid”, bizonytalan 
önértékelése van, ingerkerükő, „enyhe depresszív”. Zárkózott, s nem is mi fogjuk kinyitni (de, 
„örök nyitottságra ítélve”, nem zárhatunk ki semmit). Ne feledjük; a zeneterápia az érzelmek 
megélésében—elfogadásában és— kimutatásában segít. Nem vállalhatunk többet egy 
pszichiáternél, bár sajnos, legtöbbször, nekünk több időnk van a betegeinkre, mint egy 
pszichiáternek. A kényszeres személyiség nem igazán él, igazi gépember. Rideg, rendmániás, 
fukar és merev, ezek utalnak a belső stabilitás hiányára: döntésképtelen. Zárkózott. Erre 
mondjuk (a pszichoanalízis szóhasználatával, hogy) anális típusú személyiég. Zeneterápián 
nem fogunk vele találkozni, fél az alternatíváktól, az emberektől. Nem kockáztat. Ha eljön a 
terápiára, inkább mozog, minsem érzelmeiről beszélne. Nekünk segítőknek, azonban hinni, 
bízni és; kezdeményezni kell! 
 
Figyelem, a fenti betegségtípusok számtalan ember vonásai, enyhébb esetekben csak 
karakterről, s nem betegségről beszélünk. Zeneterápián nem lehetnek csak magukban, mert 
körülöttük minden megfagy: alexitímiások, nem fejezik ki érzéseiket, esetleg képtelenek is 
reá. A fenitekhez hasonló a dependens személyiségzavar: szeparációs szorongás, másoktól 
való függés, nemet nem tud mondani, önértékelése nulla. Szeretni kell, és önállóságra tanítani, 
sikerélményben részesíteni. Számára a zeneterápia kellemes kikapcsolódás.  
[…] 
 
 
 
Iskolákban összehasonlító vizsgálatokat végezve kitűnt, hogy 6 évesek, dráma tagozatos, 
normál, és zenét tanulók fejlődését konrollcsoportokkal hasonlították össze. Egy év alatt, a 
legtöbb változás (10 pontos rendszerben 7 pontot) a zenei osztály ért el. Az intelligencia 
várható növekedése 4 pont vol, ezt sokan el is érték. Csakhogy a zenei, komplex művészeti 
tagozat jeéentősebben javírja a memóriát, a finnomotoros mozgást, az érzelmek felismerését 
és megjelenítését, olvasást, a téri képességeket –mindez az agyi diffúz harástosknak voltak 
köszönhetők. A legtöbb és legkönyebb transzferhatás zenetanulás hatására indul be. –És ma 
magyarországon leépítjük a rajzot, a testnevelsét, a zenét. Okatási minisztereink 
alkalmatlanok funkciójukra. 1-14 –éves korig nem speciális ismereteket kell közölni —
életalapozó gondozást, oktatást kell adni! Én a pedaógiában a zeneterápiát becsempészve 
alkalmaztam énekórákon; sterssztelenítés, az isolai kudarcok asszociált feldolgozása, 
sajáttest- zabáylozás (jóga lélekgzés, ritmikus mozgás-feladatok), mélyélmények adása 
keretében. A kretívabb oktatás eleve nagyobb hatásfokú oktatás és mentálhigiénsé prevenció. 
Személyiséget nevel, nem fogyasztókat. A zenei nevelés rendkívüli pedagógiai hatása miatt: 
heti 4 óra testnevelés, rajz mellet heti 4 órás éneket kellene is mét bevezetni, még 
gimnáziumokban is. Kodály szavait elfeledtük, a szocialista –realista műveit játsszatjuk, pedig 
Kodály mint zenepedagógus volt nagyobb! A pozene ugyanis nem zene, üzlet, ingerlés 
csupán. És zajártalom. A jövő pegagógiája ismét fel fogja fedeznia humán tárgyak ember 
nevelő erejét, s a szakismereteket a későbbi évek szakképzseire fogja hagyni. Ma már torz, ki 
nem fejlődött személyiségek, mint ’specialisták’ tömege szaladgál az utcán. 

ISKOLÁK, GIMNÁZIUMOK 
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ÁLTALÁNOS MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁS 

 
A kliens önfeltárása a zeneálom ürügyén ragyogó lehetőség, hogy önismeretét bővítse. Ez a 
projiciáltató típusú zeneterápiát remekül lehet kombinálni a dinamikus (konfrontatív) 
rápiákkal, vagy a szupportív terápiákkal is. A zeneálom-projekció-önelemzés –az új élet 
igénye amúgy is minden terápia alaptengelye. A zeneterápia áltaalános mentálhiigiénés 
hatását az eredeti emberi-társas szituáció, a kötetlen beszélgetés, a lelki tartalmak ventillálása, 
az érzelmek áramlása, a spontán lét lehetőségei adják. 
 
[…]      

TAIGETOSZ INTÉZETEK 
 
Itt oligofréneket, debileket, mongol idiótákat, Arsperger kórósakat, autistákat, súlyos 
mozgássérülteket találunk. A hospitalizáció elkerülése a legfontosabb feladat: hangulatemelő, 
örömszerző, ingergazdag, játékos-feladatos énekórákról van szó. Rengeteg csörgő, dob, 
flexaton, kereplő, kasztanyett, cintányér, xilofon kell, hogy a koordinált mozgás, az 
együttműködés, a hanggal való önkifejezés –és rengeteg sikerélmény legyen a résztvevők 
öröme (kompetencia élmény, kontrollált regresszió, fejlesztő hatások, lereagálás). A zene 
intellektust fejlesztő, nyelvi készségek fejlődését indukáló volta miatt kifejezetten javasolt az 
ilyen intézményekben. Ha … lenne politikai akarat: pénzt, státuszt (segítő személyzet), szobát 
és eszközöket a rászorulóknak… 
 

IDŐSEK OTTHONA 
 
Az ingerszegény környezet önmagáman problematikus és lehangoló. Kellő ingerek 
hiányában, gyenge szociális és fiziológiás stimulusok hiányában könnyebben indul be az 
involúció, öregkori letargia és önfeladás –azaz a testi betegségekre való fogékonyság. Az 
idősek programokkal való ellátása fiatalító, immunprotektív hatású, a zeneórák és apróbb 
táncikálások, az érzelmi háztartás karbantartása felettébb indokolt. Az időskori depresszióban 
a tartós és reménytelen magány, a rossz anayagi helyzet, valamint a genetikai vulnerabilitás, 
csökkent neurontranszmitter termelés, gyász, megrendeült önértékelés, krónikus testi baj stb. 
elindíthatja a szorongás, aotáció, alvászavar ’triász’ kialakulását, ami az időskori depresszió 
jele. Az időskor testi problémáiban is segít a zene, sőt, a zene indukálhat szociális 
interakciókat, ami idősek otthonában is fontos: az, hogy emberek vannak mellettünk, még 
nem mindenkit késztet kommunikációra. A társadalom fejlettsége (nem pénzbenli!) jól 
lemérhető azon, mennyi figyelmet és anyagit fordítunk a gyerekeink, öregeink és állataink 
hogyan létére? […] 

MINDEN TERÁPIA LAPAJA 
 
A terápiák alapja nem szakmai prioritású. Kell, hogy tudjuk: a játék, a magatartásterápia, a 
pszichoterápia hatásmechenizmusait, de mivel: minden terápia alapja a bizalom, satbilitását 
morális (tehát nem csak lélektani, orvosi, stb.) stabiliás adja. Nem élek vissza a beteg 
gyengeségeivel, az információkat titoktartással és bizalmasan kezelem. A zeneterápia bármely 
terápiához kapcsolódhat:  
-önismereti, 
-encounter (Kurt Lewin), 
-pszichodráma, (pl. Moreno) 
-életvezetési tanácsadás,  
-hipnózis, relaxáció, 
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-kognitív, viselkedésterápia 
-logoterápia (Rogers, Viktor Frank), 
-tanácsadás, ventillálás, lereagáltatás 
-pszichoanalízis eljárásokhoz. 
 
Minden szakág csőlátáshoz vezet[het], ráadásul nem minden beteg alkalmas minden 
módszerre. A paradigmák váltogatása fejünkben (esetleg a gyakorlatban is), egyazon beteg 
esetében  plasztikusabb képet rajzol a beteg helyzetéről. A terápiás siker nem feltétlenül a 
terápiás eljárás hatékonysága (Hermann Imre). 

 
A  SEGÍTŐ 

 
Nem azért jött az ember fia, hogy szolgáljanak néki –mondotta Jézus,- hanem, hogy ő 
szolgáljon. –De ki tud szolgálni? Bizony, (a szívükben, hivatalai hatalmukból és 
felismerőképességükből fakadóan) a legnagyobbak szolgálnak. –Hogyan is szolgálhatnának a 
kicsinyesek, önzők, és mohók?? Azok a milliók, akik szerepért és hivatalért tülelekdenk? 
Mert akik magukat szolgálják, mások szolgáláról mit sem tudhatnak. 
 
A segítőnek le kell győznie saját halálfélelmét, egoját, ami az elkülönültség illúziója. 
Türelmesnek kell lennie, sok kliens agresszív, követelőző, vagy lassan feljődő lehet. 
Kommunikálni kell tudni: ez minden terápia technikai alapja (a másik alap, mint mondottam, 
morális természetű). Óvnunk kell munkaképességünk, nemet kell mondani, ha megfáradtunk, 
figyelni kell a burn out (kiégési tünetegyüttes) tünetek esetleges megjelenésére! (Én erre nem 
figyeltem, bajom is lett belőle, amit meg lehetett volna előzni.) Mindig időt kell adnunk 
magunknak, hogy rekreálódjunk, könnyű sport, pihenés és alkotó egyedüllét formájában. 
Segítőnek lenni nem szakmai hatalom, hanem szolgálat. A szolgálat adja az élet mélyebb 
értelmét […] 
 
[…]  
maga az ember mértékhiányos (hübrsiz), de nem készen találja a mértéket, hanem maga, mint, 
KERESŐ ember, mint FELMÉRŐ EMBER (költő) alakítja ki azt. Mint a ’föld lakója’ találja ki 
(költés) az ’ég mértékeit’. Az ember paradox lény. Vak. De hogyan is lehet valaki vak? Csak 
úgy, ha potenciálisan látónak születik… Ekképp vagyunk, ab origine (kezdettől fogva) 
potenciális költők. […] 
 
Az ember a fentiek értelmében; anima. Mert az igazi mérés/mérték nem a föld mérése, hanem 
az a szívnél található. Andersen ezt láttatja a tücsök és a hangya meséjében. A tücsöknek 
muszáj hegedülnie. Mert költőien akar lakozni. –Azt vajon honnan tudta a tücsök, hogy –az 
antik metafizikai hagyomány szerint –az, ami van, az alakított? (ami van, csak alakítva tud 
lenni: perasz/körülhatárolt, tért nyert, el-különült, önálló alak.) Ami van, önmagát alakítja: 
költ, formája (εĩδος), struktúrája (architektúra, harmónia, perasz, quidditas [elhatárolt alak, 
önálló minőség]) lészen. A semmi nem semmi, úgy, hogy nincs, hanem a semmi úgy van, 
hogy nem alakított, avagy nem illesztett (adiké, [α-δικη] disz-harmónia, nem morális, 
mértékkel nem rendelkező, nem szép/nem jó/nem morális/nem harmónikus). 
 
A művészetterápia lényege, hogy az alakítatlanból, a semmiből, a széthullóból teremtsen 
ALAKOT, MÉRTÉK szerint RENDezzen, valósítsa meg/támassza fel újra a HARMÓNIÁt. 
 


