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1. ALAPVETÉS
A zene a jó életminőség elérésében, a mentálhigiénés állapot javításában rendkívül
fontos eszköz lehet a diakóniai munkában, legyen szó akár sérült gyermekekről, vagy
idős, demens gondozottakról. Egységben láthatjuk ezt a gondolatot az Evangélikus
Diakónia alapelveivel, amennyiben feladatának tűzte a segítségre szoruló
embertársaink méltósága feletti őrködést, mégpedig a teljes emberi személyiséget és
életminőséget figyelembe véve, holisztikus szemléletben. Míg a zenepedagógia
eszközei a nevelésben és a mindennapokban válhatnak a kiegyensúlyozott életérérzés
elérésének segítőivé, a szociális- és diakóniai munkában, a szeretetszolgálatban,
vagyis szélsőségesebb helyzetekben a zeneterápia, vagy az abból leszűrt
tapasztatlatok válhatnak hasznossá. A demenciában szenvedőkkel vagy sérült
gyermekekkel való foglalkozásban kiemelten fontos a gondozók részéről a nyugalom,
türelem, valamint a meghallgatás és beleérzés képessége. Az egyházi gondozásban
van lehetőség jelen lenni számukra, a találkozásban megerősíteni bennük a
megáldottság érzését, és ezen keresztül reményt és vigasztalást adni. Ebben lehet egy
fontos eszköz a zene is. Már itt fontos leszögeznünk, hogy a zeneterápia önálló
kompetenciákat és ezekhez rendelt képzéseket igényel. Ugyanakkor a zeneterápiából
és a jó gyakorlatokból leszűrhető tapasztalat olyan eszköztárt adhat a diakóniai
munkában dolgozó, megfelelő képességekkel rendelkező dolgozók számára, amit
fontos lenne hazai diakóniai intézményrendszerünknek is kihasználni,
továbbfejleszteni.
A zeneterápia az utóbbi évtizedekben egyfelől önmagában is sokágú területté
fejlődött, másfelől a művészetterápia részeként definiálható. Ilyen irányú felsőfokú
képzések és szakmai továbbképzések az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán
és még néhány más műhelyben, például a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében, vagy a Pszichiátriai Társaság keretei között folynak. Jelen
képzésünk természetesen nem egyenértékű ezekkel, hiszen nem tudja felvállalni az
előbb ismertetett szakképzések céljait és mélységét, a zeneterápiában alkalmazott
módszerek tanulságai azonban segítséget jelenthetnek abban, hogy a zene gyógyító,
léleképítő hatásával a diakóniai munka mindennapjaiban is élhessünk1.

1

Vö. HARMAT–TARDY 2013, 16. o.
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2. A ZENE HATÁSÁRÓL
A zene emberre gyakorolt hatása közismert. Érdekes, hogy fizikai és biokémiai
mechanizmusok nyomán a növényvilágban is megfigyelhető a hatása. Különböző
eredményeket lehet találni népszerűsítő és tudományos szaklapokban a zenének a
növényekre gyakorolt hatásáról.2
Emberekre gyakorolt hatásai közül elsősorban a megnyugtató jelleget szokás
kiemelni. Erről bővebben is lesz szó a későbbiekben. Fontos azonban aláhúzni
aktiváló szerepét is. Elég csak a táncra utalni, vagy arra, hogy sokan zenét hallgatnak
futás közben is.
A zene hatásának közismert, szép leírása a görög kultúrában is megjelenik.
Gondoljunk Orfeusz történetére, a vadállatokat megszelídítő, alvilági hatalmak szívét
meglágyító muzsikájára. A görög filozófusok, mindenekelőtt Platón nagy jelentőséget
tulajdonítottak a zene nevelésben betöltött szerepének és ezzel összefüggésben az
erkölcsileg nemesítő, vagy épp ezzel ellentétes hatású zenék, hangsorok
osztályozásának.3 Püthagorasz és tanítványai pedig esténként énekléssel tisztították
meg gondolataikat a nap zajos ártalmaitól, valamint bajaikat, bánataikat és
betegségeiket zenével gyógykezelték.4

Dr. T. C. Singh (az indiai Annamalia Egyetem Botanikai Tanszékének vezetője) 1962es kutatása szerint a növények 20-60%-kal gyorsabban nőnek, ha zenét „hallgatnak”.
A hanghullámok felgyorsítják a sejtalkotó protoplazmák mozgását.
2

Dorothy Retallack 1973-ban végzett kísérletet három növénycsoportban. Az egyik
csoportnak 8, a másiknak 3 órás periódusban F hangot játszottak. Az első csoport
egyedei elpusztultak, másodikéi jobb állapotban vészelték át a kísérletet. A legjobban
a csendben nevelkedő növények voltak. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a huzamosan
tartott, vagy rendszeresen ismételt monoton hang hatása kifejezetten negatív. De
Morgenzon, dél-afrikai bortermelő 2008-ban 2473 barokk darabot játszott hét és fél
napig folyamatosan a szőlőültetvény egyik felében. A csendben nevelkedő
kontrollcsoporttal szemben a zenét hallgató ültetvényeken bőségesebb lett a termés.
Lásd
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jan/31/tim-atkin-playingmusic-plants-vineyard
3

HARMAT–TARDY 2013, 22. o.

4

Uo. 20. o.
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Ezekről a hatásokról bibliai történetek is tanúskodnak. A zenével való gyógyítás
archetípusa Dávid és Saul története, amikor Saul megszállottságán (búskomorság,
depresszió) a fiatal Dávid lantpengetéssel enyhít5.
A mozgósító zene mintapéldája az ószövetségben Jerikó bevétele, ahol a kosszarvból
készült kürtök „kísérőzenéjével” omlottak le a város falai.6
A zene hatása számos újszövetségi történetben is megfigyelhető. Az ApCsel tanúsága
szerint Pál és Szilász a börtönben éjféltájban imádkozott és énekkel magasztalta
Istent. A történet folytatása szerint ezután csoda történik: megnyílik a börtön ajtaja.7
Itt egyszerre tapasztaljuk meg a zene vigasztaló és csodatévő, vagy inkább a csodát
kísérő erejét.
Augustinus vallomásaiban írja le azt a történetet, amikor Ambrosius püspök és
gyülekezete Justina, ariánus tanítást valló császárné és hívei elől a templomba
menekült, és ott himnuszok énekléséből merített lelki erőt. „Ekkor határozták el, hogy
a keleti közösségek módjára himnuszokat és zsoltárokat énekelnek, nehogy a népet a
bánat egyhangúsága eltompítsa.”8 Mai szemmel talán furcsa azt látni, hogy a lelki
vigasztalás eszköze egy igen szikár, dogmatikus műfaj, nem pedig a vigasztalás
hangját kidomborító forma. Az ok a különböző korszellem mellett abban is kereshető,
hogy a himnuszokban megélhető az értelem és érzelem egysége, hiszen a szép
dallammal épp az ellentétes fél által megkérdőjelezett tanítás megerősítése nyer
egyértelmű kifejezést.9
Luther is több helyen beszél a zene pozitív hatásáról. Álljon itt ezek közül néhány.
„Isten legszebb és legcsodálatosabb ajándéka a zene. A Sátán idegenkedik is tőle, mert
sok kihívást és gonosz gondolatot elűz. Az ördög nem viseli el. A zene az egyik legjobb
művészet. A hangok megelevenítik a szöveget. A szomorúság szellemét elűzi, ahogyan
Saul királynál látjuk.”10
„A zene a megszomorodott ember legfőbb vigasza, a szívet megelégíti, felüdíti és
felfrissíti.”11

5

1Sám 16,14–23

6

Józs 6,1–22

7

ApCsel 16,25–26

8

AUGUSTINUS 1982

9

Vö. Felekezeti alapismeretek zenei rész: a himnuszról.

„Der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes eine ist die Musica. Der ist der Satan sehr feind, damit man viel
Anfechtungen und böse Gedanken vertreibet. Der Teufel erharret ihr nicht. Musica ist der besten Künsten eine.
Die Noten machen den Text lebendig. Sie verjagt den Geist der Traurigkeit, wie man am Könige Saul siehet.”
Asztali beszélgetések 51. fejezet XLIX
10

„Musica ist das beste Labsal einem betrübten Menschen, dadurch das Herze wieder zufrieden, erquickt und
erfrischt wird. ld. előbb
11
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„A zene a legjobb művészet és gyakorlat. Semmi köze a világhoz. Az énekesek sem
gondterhelt emberek, hanem boldogok és a gondokat az énekléssel messzire
dobják.”12
„A zene Isten adománya és ajándéka, nem emberi ajándék. Így elűzi az ördögöt és az
embert boldoggá teszi, vele elfelejti a tisztátalanságot, a haragot, a gőgös
beképzeltséget és más bűnöket. A teológia után a zenének adom a második helyet és a
legmagasabb rangot.”13
A reformátor a zene aktivizáló, tanító és gyönyörködtető szerepéről is beszél, amikor
a muzsika hatását három latin fogalommal összegzi: movere, docere, delectare
(megmozgat, tanít, gyönyörködtet).14
Témánk, a gyógyító zene szempontjából különösen is érdekes, hogy közeli ismerőseit
többször biztatta levélben arra, hogy búskomorság ellen zenéljenek, illetve
hallgassanak zenét. Ezt ajánlotta a Thomas Wellernek is, aki Drezdában volt udvari
orgonista, majd a freibergi dómban tevékenykedett, és testvérérével együtt gyakran
ejtette foglyul a melankólia. Egy 1534-ben kelt levelében Luther konkrét művek, a Te
Deum és a Benedictus eljátszására biztatta gyógyírként. Hasonló tanácsot adott III.
György, anhalti fejedelemnek is.15
Összefoglalva, Luther igen sokrétű szerepet tulajdonít a zenének, mégpedig csupa
pozitív dolgot, mintha számára csak az számítana zenének, ami pozitív irányba hat,
vigasztal, jóra indít, nemesít, gyönyörködtet, megmozgat, és a rosszat (ördögöt) elűzi.

„Singen ist die beste Kunst und Übung. Es hat nichts zu thun mit der Welt … Sänger sind auch nicht
sorgfältig, sondern sind fröhlich, und schlagen die Sorgen mit Singen aus und hinweg.” Asztali beszélgetések 51.
fejezet XLIX

12

„Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes nicht ein Menschengeschenk. So vertreibt sie den Teufel
und macht die Menschen fröhlich: man vergisst dabei allen Zorns, Unkeuschheit, Hoffart und anderer Laster. Ich
gebe nach der Theologie der Musik die naechste Stell und die höschte Ehre.” Martin Luther

13

14

TRAJTLER 1995

15

EDLER 1982
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3. A ZENETERÁPIA DEFINÍCIÓJA
A zeneterápia definícióját a Zeneterápiás Világszövetség Klinikai Gyakorlati
Bizottsága az alábbiak szerint határozta meg: „Zeneterápia során a képzett
zeneterapeuta egy tervezett folyamatban használja a zenét vagy zenei elemeket
(hang, ritmus, dallam, harmónia, dinamika), hogy elősegítse a kommunikációt, a
kapcsolatokat, a tanulást, a kifejezést, a mobilizációt, a szervezést, és a szerveződést,
illetve terápiás hatást gyakoroljon fizikai, emocionális, mentális, szociális és kognitív
szinten. A zeneterápia célja feltérképezni az egyén lehetőségeit és/vagy helyreállítani
sérült funkcióit, hogy jobb inter- és intrapszichés és/vagy interperszonális integrációt
érjen el, és ennek következtében a prevenció, rehabilitáció vagy kezelés
következtében az egyén minőségileg jobb életet élhessen."16

Idézi
HARMAT–TARDY
2013,
15.
o.
http://www.ng.hu/Tudomany/2003/09/Mire_jo_a_zeneterapia
16

Vö.

Mire

jó

a

zeneterápia.
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4. A ZENETERÁPIA FORMÁI17
A passzív (receptív) terápia keretében a páciens hallgatja a zenét. Kiegészítheti ezt
szakember vezette pszichoterápia. A befogadott zene által kiváltott élményeket
beszélgetésben vagy más formában, például rajzban dolgozzák fel. Korábban ki nem
mondott érzések, szorongás, félelem juthat így felszínre.
Az aktív zeneterápia lényege a páciensekkel közös zenélés, éneklés. Ennek
leggyakoribb módja az improvizáció ütős hangszerekkel. (Ez a részvevőktől nem
kíván zenei előképzettséget.) A terápiának ez a módja legtöbbször csoportosan zajlik.
Az alkalom folyamán a viselkedés, magatartás különböző érdekes, szokatlan, esetleg
kevésbé tolerált, elfogadott megnyilvánulásai kerülhetnek felszínre. A
csoportdinamikai feladatokhoz hasonlóan könnyen kiderül, ha valaki megzavarja a
másik aktív zenélését vagy nem képes együttműködni. Míg a klasszikus zeneterápia
inkább az improvizációra épít, a diakóniai munka keretében nem lehet eléggé
hangsúlyozni a közös éneklés jelentőségét.
Komplex eljárásnak nevezzük, ha a páciens a hallott vagy eljátszott zenei hatásokat
más művészeti területtel (például rajz) kapcsolja össze.

17

A zeneterápia formáinak leírását ld. többek között HARMAT–TARDY 2013, 16. o.
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5. A PASSZÍV TERÁPIÁBAN
HASZNÁLATOS ZENÉKRŐL
Igen összetett kérdés, hogy milyen zenét alkalmaznak a terápiában.
Tardy József zeneterapeuta tapasztalatai szerint hasznos olyan zenei stílust
választani, amit a páciens szeret.18 A terápiás célok így könnyebben elérhetők.
Tardy ajánlásai szerint célszerű kerülni a szöveges zenét, mert ilyenkor a hallgató
kognitív szintre vált, és a szövegre figyel. Tardy tapasztalt zeneterapeuta, és hasonló
okból kerüli a programzenét, hiszen inkább szabad asszociáció indukálása a cél.
Ezeket figyelembe véve számára a legcélravezetőbb Mozart zenéje, mert általánosan
ismert, általában egyszerű a zenei nyelve és egymással ellentétes érzelmek
szerepelnek benne. Hatására megjelenik az öröm, a gyönyör éppúgy, mint a fájdalom,
vagy félelem. Általában kedveltek a variációs tételek.19
A zeneterápia keretében használatos muzsika karakterével kapcsolatban a fentiek
mellett érdekes szempont, hogy a szomorú karakterű tételeket sem kell feltétlenül
kerülni.20 Az ilyen zenei karakter nem artikulált fájdalmak, traumák felszínre
kerülésében, és feldolgozásában segíthet. A szomorú zene prolaktin hormont szabadít
fel. Ez indítja el a tejelválasztást a kismamáknál, ez szabadul fel a szeretkezés után és
általában ez felelős a trauma utáni nyugodtság érzéséért.21 Ilyen karakterű
kompozíciókat vett CD-re Ars lachrimarum címmel Szászvárosi Sándor viola da
gamba- és Nagy Csaba lantművész.22

Érdekes tapasztalat, hogy Kurtág műveit (pl. Quasi una fantasia) a klasszikus komolyzene rajongók kevésbé
fogadják el, mint a techno és rap kedvelők. Ld. Jász Annamária (2015.03.12.)„Ha nem lett volna Bartók, a
pszichiátrián kötök ki, Interjú Tardy Józseffel, Fidelio, https://fidelio.hu/jazz-world/ha-nem-lett-volnabartok-a-pszichiatrian-kotok-ki-32263.html
18

JÁSZ Annamária: „Ha nem lett volna Bartók, a pszichiátrián kötök ki. Interjú Tardy Józseffel.
https://fidelio.hu/jazz-world/ha-nem-lett-volna-bartok-a-pszichiatrian-kotok-ki-32263.html.
19

A késő reneszánsztól a barokkig terjedő időszakban a lefelé lépő kromatika a sírás, halál, gyász jelképévé vált.
(Ld. Schütz: Karácsonyi történetében a betlehemi gyermekgyilkosság jelenetben megjelenő motívumot, vagy Bach
Weinen, Klagen, Sorgen Zagen kantátjának nyitó tételét. A tritonus (szűkített kvint vagy bővített kvart) hangköz,
mint az egyik legdisszonánsabb hangzás a 16., 17. századi zeneelméleti írásokban „diabolos in musica” elnevezést
kapott.)

20

CSABAI Máté: Miért vigasztaló mégis a szomorú muzsika? https://fidelio.hu/klasszikus/miert-vigasztalomegis-a-szomoru-muzsika-139342.html és VARGA Katalin: Szexualitás, szülés, kötődés: Az oxitocin
pszichoemotív
hatásai.
http://semmelweis.hu/neurologia/files/2017/01/Varga-SZEXUALIT%C3%81SSZ%C3%9CL%C3%89S-K%C3%96T%C5%90D%C3%89S.pdf
21

22

SZÁSZVÁROSI–NAGY 2018
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6. A ZENE KÜLÖNBÖZŐ
KORCSOPORTOKBAN ÉS KÓROS
ÁLLAPOTBAN
A következőkben néhány kutatást ismertetünk, amely a zeneterápia alkalmazásának
lehetőségeit és eredményeit mutatja be.
Ingo Roden, az oldenburgi Carl von Ossietzky Egyetem pszichológusa gyermekek
körében végzett kutatást. Egyik projektje a stresszkezelésre irányult. Harmincnégy
véletlenszerűen kiválasztott németországi általános iskolás gyermekkel zajlott a
vizsgálat, akiknek egyik csoportja (tizennégyen) tizennyolc héten keresztül heti
rendszerességgel plusz zenei órákat kapott. A másik csoport (húsz fő) plusz
természettudományi órákon vett részt. A projekt végén számítógépes szimulációval
stresszhelyzetbe hozták őket. Vérnyomásukat, pulzusukat és kortizol szintjüket
mérték. A zeneórát kapott csoport kevésbé agresszívan kezelte a stresszhelyzetet,
mint a másik csoport. A fiziológiai mérésekben nem mutatkozott szignifikáns
különbség.23 Roden egy másik kutatása arra utal, hogy a zenét tanuló gyermekek
eredményesebben képesek kezelni a bennük szunnyadó agressziót.24
Elizabeth Stegemöller, az Iowa State University tanára Parkinson-kóros betegek
között végzett kutatásokat. Huszonhét beteg egyik csoportja számára heti egy
énekórát adtak nyolc héten keresztül, míg egy másik csoport heti két énekórán vett
részt. A projekt elején és végén egyénenként méréseket végeztek a hangterjedelemre
és egy hangtartásának időtartamára vonatkozóan. A kurzus végén mindkét csoport
jobb eredményt mutatott, ezen belül a heti két órán résztvevő csoport szignifikánsan
jobbat. Ami ennél is fontosabb, az az, hogy az életminősége mindkét csoportnak
javult.
A Parkinson-kórban szenvedők 60-80%-át érintik hangadással kapcsolatos tünetek:
légzésbeli nehézségek, hangképzés megváltozása, hangszalag károsodása. Ezekre

23

Popa, Elena: Music training can help children cope with stress – Ingo Roden cikkének összefoglalása.

https://musiceducationworks.wordpress.com/2017/09/13/music-training-can-help-children-cope-with-stress/
Music lessons may regulate children’s aggressive behaviour – Ingo Roden cikkének összefoglalása.
https://musiceducationworks.wordpress.com/2016/12/01/music-lessons-may-regulate-childrens-aggressivebehaviour/
24
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korábban nem volt ismert gyógymód. Az énekes terápia képes ezeket enyhíteni és
ami nem kevésbé fontos, hozzájárul az életminőség javulásához is.25
A népszerű, kiváló színész, Kulka János betegsége és lassú gyógyulása kapcsán
kaphatott nagy nyilvánosságot a zene szerepe az afáziás26 betegek között. A
beszédzavarnak ennél a formájánál az agy egy részének sérülése következtében
blokkolódnak a mondanivaló elképzelése és elmondása közötti idegi kapcsolatok.
Kulka esetében a rehabilitáció egyik kulcsa Varga Sarolta terapeuta vezetésével
korábban énekelt számainak hallgatása, majd együtt éneklése volt. A gyógyulásban a
kezdeti, csaknem beszédképtelen állapotból olyan szintre jutott, hogy élő
tévéadásban elénekelte korábbi slágerszámait, Leonard Cohen Hallelujáját, illetve
Dés-Bereményi Nagy utazás című számát. A zene beszédfejlődését is jelentősen
előmozdította, segítette előhívni és aktiválni a korábban mindennapokban használt,
de a stroke következtében elfelejtett szavakat, kifejezéseket. Sőt terapeutájával
közösen más betegek zeneterápiájába is hatékony segítőként bekapcsolódott.27
Zeneterapeuták tapasztalatai szerint a zenének számos kórházi szituációban is segítő
szerepe lehet. A korábban már idézett Tardy József, pszichológus, zeneterapeuta
beszámol arról, hogy ha műtét közben szól a muzsika, a beteg inkább erre emlékszik,
mint a fájdalomra és utána kevesebb fájdalomcsillapítóra, nyugtatóra van szüksége. A
zene segítheti a rehabilitációt is. A kliensek nyugodtabbak lesznek, enyhülnek a
szimptómák, a zene segíti a betegség feldolgozását, azt, hogy a betegségre
koncentrálásból újra a szociális kapcsolatok (család, munkahely) felé forduljon. A
muzsika természetesen nem gyógyszerpótlék, de kiszélesíti a páciens életterét. Tardy
rákbetegeknél, szív és érrendszeri betegeknél, krónikus fájdalommal küzdőknél,
valamint depressziósaknál, személyiségzavaros esetekben is alkalmazza a
zeneterápiát.

Tim
Newman:
Singing
improves
Parkinson's
https://www.medicalnewstoday.com/articles/309140.php
25

symptoms

and

quality

of

life.

26Az

afázia leggyakrabban a stroke következtében fellépő különböző típusú beszédzavar.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Bevezetes_a_neuropszichologiaba/ch11
s05.html
Farkas György: Kulka úgy érzi, 10 százalékos a beszédkészsége, Interjú Kulka Jánossal. https://24.hu/eletstilus/2018/07/25/kulka-ugy-erzi-10-szazalekos-a-beszedkeszsege/

27
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7. ZENE ÉS GYÁSZFELDOLGOZÁS
Tardy tapasztalata szerint a gyász feldolgozásában is segít a meditatív zene. Emlékek
előhívását segíti és a gyászolót előremozdítja a megnyugvás felé.28
A népi gyakorlatból ismert siratás nem a meditációt szolgálja, de – a halottkultuszhoz
kapcsolódó hiedelmek29 mellett – az emlékek felidézését, a fájdalom kiéneklését igen.
A siratásra a Bibliában is számos példát találunk Jeremiás siratóéneke például Jósiás
halálakor (2Krón 35,25), Dávid siratóéneke Saul és Jónátán halálkor (2Sám 1,17–27).
A gyász feldolgozásának zenével való támogatását a zenetörténet több emlékezetes és
fontos adaléka is igazolja. J. S. Bachot 1720-as karlsbadi útjáról visszatérve felesége,
Maria Barbara váratlan halálának híre fogadta. Meggyőző érvelések igazolják, hogy
felesége emlékére és egyben az örökéletbe vetett hite tanúságaként írta egyik
legelmélyültebb és legnagyobb szabású hegedűkompozícióját, a d-moll partita
ciacconáját.30
Liszt Ferenc 1859-ben, fia, Daniel elvesztésekor komponálta szimfonikus költeményét
Les morts címmel. Lánya 1862-es halálakor pedig a Weinen Klagen, Sorgen, Zagen
variációkat írta zongorára, majd orgonára. Az előbbi Lamennais abbé verse nyomán
született. A mű alapvetően sötét hangévtelét többször megszakítja egy csendes,
misztikus hangvételű akkordsor, ami a kompozíció folyamán egyre magasabb hangról
indul. Liszt a kottába a hangok fölé a feldolgozott költemény szövegét is beírta. Ez is
megerősíti, hogy ez a zenei anyag a költeményben szereplő bibliai mondat zenei
megjelenítése: Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. (Jel 14,13). A Weinen
Klagen alaptémája Bach azonos című kantátájának basso continuo témája. Ez a
kvartot átfogó, kromatikusan lefelé ereszkedő motívum, a halál, gyász, fájdalom
tradicionális zenei kifejezése.31 A mű végén pedig felcsendül a vigasztalást kifejező
ének, az a korál, ami Bach kantátáját is zárja: Mit Isten tesz, mind jó nekem.
A gyász, a halálközelség megtapasztalása, mint látjuk, a komponista zseniket
magasrendű kompozíciók megírására ihletette. Ezekben a műveikben a halál és gyász
sötétsége mellett erővel jut kifejezésre a vigasztalás és a reménység hangja is.

Vö. Tardy Józseffel készült interjú. https://fidelio.hu/jazz-world/ha-nem-lett-volna-bartok-a-pszichiatriankotok-ki-32263.html

28

A halott lelke egy ideig még kapcsolatban marad az élők világával. Ha nem történik meg a tisztes siratás, a
halott visszajár kísérteni. Vö. A siratás hiedelemfunkciója, szerepe a halotti-, temetési szokásrendben
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/05/194.html
29

30

Ld. DUKAY 2017.

31

Vö. 20. sz. jegyzet.
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Egyszerűbb, az átlagember számára sokkal elérhetőbb példával is érzékelhetjük, hogy
a gyász idején a zene milyen felemelő erőt adhat. Temetéseken különös intenzitással
tapasztalhatjuk meg, milyen vigaszt nyújthat a közös éneklés. Egyfelől az énekekben
megfogalmazott reménység, másfelől az éneklő közösség mással nem helyettesíthető
támaszt adhat a gyászolóknak. Érdekfeszítő cikket írt erről a témáról a német
gyakorlati teológus professzor, Christian Möller.32

32

MÖLLER 2000.
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8. ZENE ÉS ÉNEKLÉS A GYERMEK- ÉS
IDŐSGONDOZÁSBAN
A zeneterápia gyakorlata képzett zeneterapeuta szakember munkáját igényli. De a
belőle merített tapasztalatok olyan esetben is alkalmazhatók, ahol nincs lehetőség,
illetve szükség zeneterapeuta szakember munkájára.
Ezek a területek elsősorban a gyermekek és idősek körében végezhető énekes
alkalmak.
Nyugat-Európa számos országában működnek ezek a munkaágak, általában egymást
kiegészítve hivatásosok és önkéntesek részvételével.
Széles körben ismert, hogy a csecsemőkortól kezdve, sőt már a terhesség idejétől
milyen fontos a gyermekek személyiségfejlődésében a zene.33 Tücsökzene,
tündérzene, ringató stb. elnevezéssel olyan foglalkozások váltak elérhetővé az utóbbi
években, amelyeken az édesanya a kicsivel együtt vesz részt. A foglalkozások
középpontjában az éneklés, ritmikus játékok és a tánc áll. Amellett, hogy a gyermekek
lelki és szellemi fejlődésében van fontos szerepe az ilyen foglalkozásoknak, az anyagyermek kapcsolat elmélyítésében is hatékony eszközt jelentenek.
Az otthonokban élő árva vagy sérült gyermekek számára is rendkívül fontos segítő
eszköz lehet a közös éneklés. Ebben sok közös pontot figyelhetünk meg az idősek
között végzett munkával.34 Mindkét korosztály számára alapélmény a másoktól való
függés. Mindkettő alapvetően fogékony az éneklésre, az utánzásra.35 A közös éneklés
mindkettő számára megnyugtató. A biztonság érzetét kelti. Különbség, hogy míg a
gyermekeknél cél, hogy újabb és újabb, koruknak megfelelő éneket tanuljanak, az
idősek között ez a szempont kevésbé kerül előtérbe. Számukra fontosabb a
biztonságot adó, régen (gyermekkorban) megtanult, megismert énekek ismétlése.
A megfelelően kiválasztott tér (templomtér, kápolna) mindkét korosztály számára a
nyugalmat sugallhatja, régi templomok emlékeit elevenítheti fel. Fontos, hogy a

Kodály többször emlegetett mondata szerint egy gyermek zenei nevelését születése előtt kilenc hónappal kell
elkezdeni.
33

Az Alzheimer kórban szenvedők állapotának súlyosságát gyermeki életkorral szokás mérni. Enyhe demencia: 56 éves, közepesen súlyos 3-4 éves, súlyos 1-2 éves gyermekkornak felel meg. Vö. Toft-Kristensen előadása az
ECPCM 2017-es strasbourgi konferenciáján. https://ecpcm.eu/wp-content/uploads/2017/10/Toft-Kristensenen.pdf

34

35

Uo.
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csoport számára a lehető legnagyobb nyugalmat biztosítsuk a zavaró külső tényezők
kizárásával. Alapvető, hogy a csoport vezetője csak a közösségre koncentráljon.
A zene alapvető paramétereivel (dúr – vidám, moll – szomorú, dallam iránya fel vagy
le, dallammozgás ugrás, vagy lépés, tempó gyors vagy lassú) akkor is hat, amikor a
verbális kommunikáció nem működik. A hatás kétféle irányba mutathat: a bennünk
lévő érzéseket erősítheti (érzéseinket visszatükrözheti), vagy megváltoztatja, a
nyugalom érzését erősíti az izgalommal, non-konform érzéssel szemben.
Asszociációkat, emlékképeket, érzéseket ébreszt, enyhíti a félelmet és a stresszt,
ugyanakkor lelki, szellemi aktivitást ébreszt, táncra és mozgásra serkenthet.36
Az ECPCM (European Conference for Protestant Church Music) 2017-es évi
konferenciájának központi témája is a zene és éneklés idősek és demenciában
szenvedők gondozásában, ápolásában betöltött szerepe volt. A konferencia
bemutatta, hogy ez a kérdés több nyugat-európai országban szinte önálló
szakterületként működik kutatói, publikációs háttérrel és széleskörű gyakorlati
apparátussal. 37
Németországban külön kórusokat és kórusheteket szerveznek idősek számára. Ezek
résztvevői többnyire korábbi kórustapasztalattal rendelkeznek, de hangjuk,
fizikumuk változása már nem engedi az aktív kóruséneklést. A Seniorenchor-ban vagy
a Senioren Singwochén azonban megtalálják helyüket és lehetőségeiket maximálisan
kihasználva intenzív közös zenélésre nyílik mód számukra.38
A demenciában szenvedők ápolásában kiemelten fontos szerepet kaphat a közös
éneklés, zenélés, vagy zenehallgatás. Hiszen, bár értelmi szinten alapvető
nehézségekkel küszködnek, érzelmi, érzékelési szinten még sok képességük,
tartalékuk van. Ezekben a zene, mint nyelvtől független kommunikációs sík fontos
eszköz lehet érzelmi, szociális és fiziológiai szempontból is. A verbális
kommunikációra képtelen gondozottak sokszor a muzsikán keresztül válnak
elérhetővé és ezáltal lesznek aktivizálhatók. Ahogyan korábban is említettük, a zene
emlékeket ébreszt, meglévő, de szunnyadó képességeket aktivál, erősíti az én-tudatot.
A hangszerek – sokszor ritmushangszerek – segítik a koncentrációt, a test-érzést,
fejlesztik a finommotorikát.
A demenciában szenvedőkkel való éneklésben régről ismert énekek kaphatnak
meghatározó szerepet. Jól alkalmazhatók ritmikus gyakorlatok. Ehhez sokszor a
legegyszerűbb házilag készített hangszerek – például homokkal, gyönggyel töltött

36

Uo.

A téma egyik széleskörben elismert kutatója, Kai Koch. Az idetartozó alapvető tanulmányának címe:
Seniorenchorleitung, Empirische Studien zur Chorarbeit mit älteren Erwachsenen, Berlin, 2017 strasbourgi
előadásának elérhetősége: https://ecpcm.eu/wp-content/uploads/2017/10/Kai-Koch-en.pdf
37

38

Lásd H. Draugelates előadása, https://ecpcm.eu/wp-content/uploads/2017/10/Draugelates-en.pdf
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műanyag palackok – is jól megfelelnek. A zenéléshez, ritmikus játékhoz mozgás, tánc
is kapcsolható.
A mostani idős generáció tagjai gyermekkorukban sokat énekeltek családban,
iskolában, különböző közösségekben. Ez jó alapot szolgáltat a közös énekléshez
elesettebb állapotban is. Régi énekgyűjtemények, egyházi énekeskönyvek és népdal
kiadványok jó forrást jelenthetnek a repertoár kialakításához. Ott, ahol többen
vesznek részt az idősekkel való éneklésben, fontos segítséget adhat az énekanyaggal
kapcsolatban is a kollégák közti tapasztalatcsere. Ha az éneklő közösség erre
alkalmas, akkor megbeszélhető, ki melyik éneket szeretné énekelni a következő
alkalommal. A tervezett énekekről való közös egyeztetés nemcsak célravezető, de
erősítheti a csoport közösségét, a közösség-élményt is.
Az ECPCM konferenciáján elhangzott néhány további praktikus tanács is az idősekkel
való énekléssel kapcsolatban.
 Fontos, hogy az énekvezető biztosan, jól követhető módon énekeljen.
 A kor előrehaladtával együtt járó fiziológiai változások miatt az átlagosnál
mélyebb fekvés ajánlott időskorban.
 A csoport tagjainak hamis hangjaira kár felhívni a figyelmet. A zenélésnek ezen
a területén nem cél a minden részletében csiszolt, makulátlan előadás, a hiba
tudatosítása viszont elbizonytalanító hatású lehet.
 Az énekeket legjobb hallás után tanítani, feleleveníteni. A nyomtatott
formátumú kiadvány sokszor inkább csak összezavarja a demenciában
szenvedőket, a lapozással a tételek megkeresésével rosszabb állapotban már
nem tudnak megbirkózni. Egy-egy kézbeadott lap az éppen énekelt tételhez
azonban jó támaszt nyújthat, különösen akkor, ha az éneklők többsége énekkari
gyakorlattal rendelkezik.
És végül álljon itt még egy példa: a két terület, a kisgyermekkori közös éneklés és az
idősgondozás összekapcsolásáról.
Süll Kinga Komarnoban (Szlovákia) ringató foglalkozásokat vezet. Havonta egyszer
beviszi a gyermekeket az anyukákkal együtt az egyik helyi idősotthonba. A
gyerekekkel olyan népdalokat énekelnek, ami az idősek számára gyermekkorukból
ismert, így az éneklésbe az anyukák mellett többen bekapcsolódnak az idősek közül
is. A többiek (rosszabb fizikai és mentális állapotban lévők) passzív zeneterápiaként
élik meg az éneklést – feltehetően magukban reflektálnak a zenére. A tapasztalat
szerint mindenki számára építőek ezek az alkalmak.
Hazai diakóniai munkánkban tovább hasznosíthatók a fenti tapasztalatok.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Mit gondolnak a zene hatásával kapcsolatos gondolatokról a kurzus résztvevői?
2. Van-e személyes tapasztalatuk ezekkel kapcsolatban?
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3. Luther véleményéhez hasonlóan fogalmazzák meg saját mottójukat a zenéről!
4. Van-e tapasztalatuk a gyermekek és/vagy idősek körében való éneklésről?
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FOGALOMTÁR
Afázia: Leggyakrabban organikus agyi sérülések (például stroke) következtében
létrejövő beszédzavart jelent.
Demencia: A demencia sokféle betegség gyűjtőfogalma. A szakirodalom mintegy 55
féle változatát ismeri. Ezek közös jellemzője a tartós, 6 hónapnál hosszabb, sőt
általában véve visszafordíthatatlan állapot. A demenciában sérül az elme, a
gondolkodás, csökken a felfogóképesség. Károsodik a beszéd, a praktikus,
mindennapi teendők elvégzésében akadályok merülnek fel, az érintett a
mindennapok során segítségre szorul. Leggyakoribb tünetei: nagyfokú feledékenység
(nem tévesztendő össze az öregedés természetes folyamatában fellépő
feledékenységgel), a gondolkodás sérülése, ennek következménye a kérdésekre adott
pontatlan, összefüggéstelen válasz, csökkenő ítélőképesség (az új helyzetekkel,
váratlan kihívásokkal nem tud megküzdeni), identitászavar, depresszió, sokszor a
mindennapi élethez tartozó alapvető mozgás (például felöltözés) is fáradtságot okoz.

