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HAgyomÁnyPeDAgógiA és lelkiegészség-nevelés: 
Az emBeRi HAng és A DAlolÁs eReJe nAPJAinkBAn

tut
lovász irén

i. Bevezető gondolatok hangról, természetről, 
harmóniáról, egészségről

Hang és csend kiegészítik egymást, miként test és lélek, ember és természet. 
Azt vallom, hogy mindezek egysége, egyensúlya, harmóniája a mai civilizáci-
ónkban is fenntartható.

Az utóbbi években egyre több a mentálhigiénés probléma, a depressziós beteg. 
Úgy tűnik, ez a tendencia párhuzamos azzal, ahogyan az ember távolodik ter-
mészetes életmódjától és a természettel való harmóniától. Aki harmóniában él a 
természettel, nagyobb eséllyel nem lesz lelki beteg, mert a természeti környezet 
állandó megújulása örök optimizmust képes adni az embernek.

Aki a földből él, annak rengeteg természetes erőtartaléka van. egykor, a föld-
höz közeli ember még harmóniában élt a természettel. Tisztelte annak erejét, és 
nem dobta el a kincseit. ethoszában a „ki mint vet, úgy arat” igazsága szerint élt.

A hagyományos értékek folyamatos átadásának, szabad átörökítődésének 
jelentős szerepe van az egészséges egyéni és az egészséges közösségi identitás 
építésében. elfogadom, hogy a kultúra állandóan változik. szerintem nem mes-
terségesen és mechanikusan kell konzerválni és vitrinbe zárva mutogatni a régi 
értékeket, hanem tanulmányozni, megismerni, és a mai világunkra alkalmazni 
annak segítő erejét!1 Azt vallom, hogy nem a hagyományt kell megmenteni, 
hanem önmagunkat és veszélyben lévő civilizációnkat a hagyományos értékek 
erejével! A hagyomány megmentő erejére nekünk van valóban szükségünk. 

nemcsak a levegőszennyezés civilizációs ártalom, hanem a zajszennyezés is 
az. minden dübörgő hang, agresszíven monoton ritmus, ami körülvesz minket 

1 v.ö: „múzeum! ellenségei oda szeretnék már zárni az egész magyarságot, hogy majd üveg alatt 
mutogassák(idegenforgalom!) Jól is illene oda „festői népviselet” mellé, gramofonlemezeken ere-
deti székely dalok.…..De hiába. A magyarság mg él, nagyon is él, és egyelőre nem akar múzeumi 
tárgy lenni…” (kodály zoltán: mi akarok a székely dalokkal? 1927. in visszatekintés 1974. 29.
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a bevásárlóközpontban, harsog a strandon, aluljárókban vagy éttermekben, és 
hívatlanul betör a privát szféránkba, az szennyez és rombol. A természetes em-
beri ellen való ez a mesterséges hangáradat, mégis, az emberek többsége szinte 
észre sem veszi, mert már immunissá vált rá. ma már nemcsak illetlen és egész-
ségtelen, hanem jogtalan is másokra erőltetni, kényszeríteni a dohányfüstöt. 
épp ilyen, ha ránk erőltetik a zajt, amit nem akarunk elszenvedni. Az ember 
magánterületének, az ember aurájának, az ember természetes tiszta (hang)kör-
nyezethez és a csendhez való jogának megsértéséről van szó. Hiszem, hogy eljön 
majd az idő, amikor a zajszennyezést is törvény fogja szabályozni. 

meg kell óvni magunkat, és vissza kell állítani természetes hang-környeze-
tünket is. Csak csendben lehet meghallani a madárfüttyöt és a patak csobogását. 
Csak a külső és belső csendből lehet belső harmóniát és egészséges személyiséget 
építeni. A jó zenét a csend meghosszabbításnak nevezem. Amikor az anya altatót 
énekel a gyermekének, akkor is a csendet hosszabbítja meg, és vezeti be őt újra 
a csendbe.

Az emberi hang gyógyít. Akkor is, ha hallgatja az ember, de még inkább, ha 
maga dalol. Az egykori parasztemberek még tudták ezt, hétköznap is, ünnepnap 
is sokat énekeltek: kiadták magukból a fájdalmaikat, megerősítették örömeiket, 
az énekléssel megélték ünnepeiket.

A jó zene lelki és fizikai rezgések harmóniája. Fizikai hanghullámok rezonál-
nak lelkünk húrjaira. Az egészséges ember rezgésszintje harmonikus. Amikor 
megbetegszünk, az egyensúly felborul, és helyre kell állítanunk ahhoz, hogy 
meggyógyulhassunk. ezért van a dalolásnak terapikus szerepe. Az énekléskor 
saját hangszalagjaink segítségével testünket mint rezonáns üreget használjuk, 
jó esetben saját testi és lelki rezgéseinket harmonizáljuk. 

A valódi népzene örök érvényességű és hatóerejű. Az évszázadok alatt letisz-
tult formáiban, mint időfolyamok által kimosott igazgyöngyökben, olyan ellen-
állhatatlan és megkérdőjelezhetetlen igazság, őszinteség, bölcsesség és időtlen-
ség rejlik, hogy energiájával túlél minden civilizációs és globalizációs vihart. A 
magyar népzene olyan biztos érték, hogy tiszavirág életű divatzenék nem tudják 
elnyomni. Használjuk saját magunkért és gyermekeinkért. 

Az ember test, szellem és lélek hármas egysége. ezt a hagyományos ember 
tudta, de mára elfelejtettük. már kisgyermekkortól mindhármat fejleszteni kelle-
ne. A mai oktatási rendszerünk nagy hibája, hogy csak a bal agyfélteke érdekli, a 
jobb nem. okos gyerekeket fejleszt, akik jól számolnak, és visszamondják a leckét, 
de a lelkükkel, érzelmi nevelésükkel nem foglalkozik senki, és fizikai testüket is 
elhanyagolják. 
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ez a felbillent egyensúly és megbomlott egység később sok lelki és testi baj 
okozója lesz, amit aztán a természet és a hagyomány helyett klinikai terápiának 
kell orvosolnia.2

ii. A dalolás hagyományos ereje:

A hagyományos magyar kultúrában a világ többi természetközeli népéhez 
hasonlatosan az éneknek, az emberi hangnak közismert, hatékony gyógyító ereje 
van.

már a magzati korban érzékenyek vagyunk a külvilág és az anya hangjaira. A 
magzat fizikai reakciókat ad a nemcsak a nyugtató, de az izgató, felkavaró zenei 
hatásokra is. ezért fontos, hogy milyen zenét hallgat, jó esetben milyen dalokat 
énekel az anya, aki babát vár. 

Az élet első jele a hang: a szívhang ami ritmus, rezgés. A világrajött élet első 
nyilvánvaló jele: a hang! Amikor az újszülött fölsír, hangot ad, akkor nyugszik 
meg az anya, apa, orvos, bába. Hogyne lenne természetes, hogy a gyermek első 
nyugtatását a fizikai ölelés, melegség mellett a ringatás, a ritmus, és az anya 
éneke, az altató dal adja. A dajkálás, altatás hagyományos eszköze ez altatódal. 
én tíz éves korukig minden este a mesélés után énekeltem a személyre szóló 
altatókat mindhárom gyermekemnek, és mindig beleénekeltem vágyaikat, ami-
ket az éneklés előtt minden este megbeszéltünk. mindegyiktől megkérdeztem:

 „Te miről szeretnél ma álmodni?”:… 

(Tente Juli, tente, szemecskédet hunyd le, 
Aludj kicsi ringó, kicsi rózsabimbó,
Csucsujja-bubujja, 
Alszik a Julika,
Tente Juli, aludjál, szép virágról álmodjál!”)

2  A steineri antropozófia, és alkalmazott pedagógiájának egyik vállalt alapja ez a hármasság. 
A Waldorf pedagógia hazai intézményesülésének kezdetekor fölkértek engem, hogy a magyar 
népköltészet, szokásköltészet, néphagyomány alapján válogassam össze a hazai óvónőképzés 
tananyagát. Akkor nem gondoltam, hogy mai napig ezt fogják használni az ország minden Wal-
dorf óvodájában, majd iskoláiban is. Azóta is azokkal a magyar népdalokkal, szakrális népének-
kel ünneplik a gyermekek az évkör múlását, jeles napjait, amelyeket akkor, a 80-as évek végén 
összeválogattam. nem kell mondanom, milyen tiszteletre méltó gesztus ez egy más kultúrából 
származó pedagógiai ideológiától. milyen jó lenne, ha a magyar hagyományok ismeretén, tisz-
teletén alapuló pedagógia a magyar közoktatásnak is természetes alapja lehetne!
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Az éneklésnek a hagyományos paraszti életben alapvető funkciója a nyugtatás, 
relaxálás, gondűzés, búfelejtés (Bár legtöbben a szórakoztató, mulató, ünnepi 
funkciókat emelik ki.)

egy moldvai csángó asszonyból egyszer így fakadt föl a keserves dallam és 
szöveg, miközben életéről és az éneklési szokásairól beszélgettünk. 

 „:Panaszkodom a seprűnek,
 mer az nem mondja senkinem
Panaszkodom fűnek, fának, 
A fa mondja az ágának,
Ága mondja lapijának, lapi az egész világnak… „

„Én sokszor de sokszor bémenek a pinecébe, vagy le a lépcsőre, hogy ne hallja 
senkise hogy én hogyan maradtam el árván három esztendőcske koromban…

„…Mamikám, mamikám, keljen fel, ki tanit. Münket ezek utána egy főzése s egy 
mosásra, Mamikám…”(Dávid Illésné. Egyházaskozár, 1980)

 A népdal, főleg a keservesek a költészet egyetemes emberi funkciójának meg-
felelően az önkifejezés, az önreflexió eszköze, az egyén világhoz való viszonyának 
kifejezője. Az emberi kommunikáció alapvető eszköze. ismert magyar népda-
lokból valók a következő példák. 

„ Fúvom az énekem, de nem jókedvemből, 
csak a bú fúttassa szomorú szivemből…” (Szék)

 „Este lett az idő, haza kell’ne menni, 
szeretetlen társval egy ágyba feküdni…” (Moldva)

Az alábbi idézetek parasztemberek vallomásai a hagyományos dalolásról Be-
recz András kérdéseire.

Az ének a lélek szerelme. Abba van a boldogság, az énekbe. Kifújja a lelkit, meg-
könnyebbül, Elénekeltem az énekemet, mehetetek... kaszálok…(72.o.)

 Az ének: elfelejtek egy bánatot, megörömitem a szivemet. …Az éneknek a szavai 
meghozzák a csillagokat, meg az erdőket, meg a mezőket meg a vizeket. Az ének 
szavai…(73.o.)
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Az ének …lelkin van. S azér fujja. Mert a bánat, néha-néha az öröm…ott a fejünk 
alatt van… (73.o..)

az ember még énekel. Hogy mér? A bánatot lökje arrébb! Taszitsa arrébb…Tűrj 
szű, s hallgass!” (80.o.)

Az ének fölvidít, vagy megkeserit, megszomorít. Kiadja a bánatát, vagy az örö-
mit. A Jó Isten ebbe beleadta a jót is, a rosszat is, a szomorúságot is, a bánatot is. 
Mer ha valakinek bánatja van, akkor elkezd énekölnyi, és kisírja magát., és akkor 
megkönnyebül. És ha valakinek öröme van, akkor rázendít egy jó vidám énekre, és 
akkor avval kiadja az ő örömit, hogy ha ő kiénekölhetyi magát valami jó, víg ének-
re…. (176-177.o.)

Ez olyan, mint a Béres csepp!
 Az énekszó a testnek a könnyebbsége! (72.o.)

(Berecz András: Bú hozza, kedv hordozza… Magon kőtt énekesek iskolája. I. Bp. 
1998.)

nemcsak az élet első, hanem az utolsó jele is a hang. A haldokló „kileheli a 
lelkét”. „Az utolsó szó jogán…”, „az volt utolsó szava….” mondják. megjegyezzük, 
hogy az utolsó szónak kitüntetett szerepe van. A dal a lélek kiáradása. A lélek a 
lélegzik, lélegzet szavunkkal egy tövű. 

A haldoklót, akinek a lelke távozóban a testéből, mások énekszava kíséri át az 
utolsó átváltozáson. A sirató mint műfaj nagyon fontos szociálpszichológiai, de 
egyéni funkciókat is betölt. „még meg se siratta” mondják, ha úgy érzik, nem volt 
fontos a hozzátartozójának. Az illendő búcsúzás a siratással együtt jár. kiénekel-
ni a személyes viszonyát a hozzátartozónak, felemlegetni a megholt személyes 
érdemeit, ez a végső tisztesség jele. 

A siratóasszonyok, a halott mellett a legvégső úton kitartó kísérők kiváltsága, 
hogy a legutolsó kapuig kísérhetik az e világból távozót. gyakran alagút élmény-
ről számolnak be. 

Az élet és a halál kapujában is nők segítik át az embert. Az anyák, bábák, a 
dajkák, a siratóasszonyok. és ők az élet nagy eseményeinél énekelnek.

énekkel, imával ünneplik a születést, a halált, a napfelkeltét, a napszentületet, 
ami kicsiben, a mindennapok mikroidejében a születés és a halál aktusának 
rituális átélése, megismétlése:
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„Én fölkelék jó reggel hajnalban, megmosdódám bűnös álmaimból…(moldva) 

„Midőn ágynak adom a testemet, deszka közé zárhatom éltemet,
hosszas álom érheti szememet, a kakasszó hozhatja végemet…
 …De én uram úgy megyek ágyamba, 
mintha mennék gyászos koporsómba….
…Vessünk számot, hát édes Istenem,
Hogy lelkemet ne kelljen féllenem,
Hogy lehessen bátrabban szóllanom, 
Midőn meg kell előtted állanom….!”
(Moldva)

ez utóbbi estéli imádságot halottnál is éneklik a moldvai csángók, ez is mutatja 
a rítusokkal jelzett világkép egységét. Az esti rítus is egy minőség meghalását, 
az átváltozást ünnepli. ez is egy átmeneti rítus. Arnold Van Gennep kulturális 
antropológus nevéhez fűződik a terminus és a jelenség általános leírása. 

ugyanerre példa menyasszony búcsúztató, menyasszonysirató énekeink szö-
vege, melyek szinte azonos szöveggel de más dallammal más vidéken pedig te-
metési, halottas énekek is lehetnek: pl:

„Fehér galamb szállt a házra, édesanyám isten áldja,
köszönöm, hogy feltartottál, tűztől, víztől oltalmaztál...(Mezőség)

„Fehér galamb szállt a házra, édesanyám, isten áldja,
köszönöm a nevelését, hozzám való szívességét! (Zobor vidék)

 A menyasszonysiratók az emberi élet egyik nagyon fontos állomását szolgál-
ják. Az átmeneti rítusok egyik legfontosabbika az esküvői, lakodalmi szertartás. 
ennek is az elválasztó szakaszát jelölik. Felbecsülhetetlen az az egyéni és szoci-
álpszichológiai szerepe ezeknek a rítusénekeknek, amiket ma már egyre kevésbé 
találunk a gyakorlatban. Az énekek segítenek méltóképpen lezárni egy fontos 
életszakaszt ( a lányságot) ahhoz, hogy méltóképp tudja aztán a fiatalasszony az 
új életfeladatait vállalni, az új szerepét betölteni.. sirató, mert valójában meg kell 
halnia az előző minőségnek ahhoz, hogy megszülethessen az új. 

A leány tisztességgel köszön el a szüleitől, leánypajtásaitól. gyakran hivatalos 
szószóló beszél helyette, erre való a vőfély intézménye. 



Az emberi hang és a dalolás ereje napjainkban

• 153 •

„Zörög a kocsi, pattog az ostor
Talán értem jönnek, talán engem visznek.

Még búcsút se vettem apámtól, anyámtól,
Leány mátkáimtől, legény pajtásimtól.
Gyüjj be anyám, gyüjj be, fond be a hajamat
Ötösvbe, hatosba,
Két szép selyemszálba….” (Zobor vidék)

néhány éve székelyföldön jártam egy kis faluban, amikor meghalt egy tíz-
gyermekes idős asszony. A háznál ravatalozták fel, és minden este virrasztott a 
nagycsalád, a régi barátok, az asszonyok énekeltek. ez olyan szép, természetes 
módja az elengedésnek, hogy mire négy nap múlva a temetésre került a sor, el-
árasztotta a családot a megnyugvás, a megtisztulás érzése, és megtörténhetett 
a valódi elengedés. megadatott neki a valódi végtisztesség. Így kellene tudnunk 
búcsúzni nekünk is, de sajnos a mai városi embernél, ahogyan a temetés, úgy 
az esküvő és a szülés is futószalagon történik. nem adjuk meg a méltóságot az 
emberi élet fordulóinak.

Az emberi élet nagy fordulóin és a mindennapok fordulóin mondott énekelt 
imádságok, szakrális énekek különös hatékony, hathatós, gyógyító erővel bírnak. 
A kimondott szónak teremtő ereje van. A kimondott szó a Biblia szerint is te-
remt. ez a szómágiának és minden erre épülő verbális műfaj erejének az alapja. 
ez alapján működik: az áldás, az átok a ráolvasás és az ima.

A nyelvészeti pragmatika modern megközelítései szerint a hétköznapi be-
szédből a formalizált beszéd be való átmenet legfelső lépcsőfoka az ének. A 
propoziciós erő csökken, és az illokúciós erő nő. ezért lehet, hogy az ének az 
egyik legfontosabb integráns része a vallási cselekvéseknek. szent Ágoston 
mondta: aki énekel, kétszeresen imádkozik.3 

iii. A gyógyÍTó HAngok lemezsorozat

énekesi és kutatói pályámon egyaránt régóta tapasztalom, hogy az emberi 
hangnak, az éneklésnek milyen fontos lelki egészség megőrző, harmónia fenn-
tartó funkciója volt és van, és, hogy az emberi hang milyen mértékben képes 
segítőül szolgálni akár élet-halál helyzetekben, sorsfordulókon is.

A hagyományos kultúrákban, így a magyar népköltészetben is vannak olyan 

3  Lovász Irén: Szakrális kommunikáció. Bp. 2011. 22
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szövegek, dallamok, amelyek elmondásával, eléneklésével évszázadokon keresz-
tül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok.

ez a háttere annak, hogy 2006-ban elindítottam gyógyÍTó HAngok című 
lemezsorozatomat a magyar zeneterápiás egyesület ajánlásával: 1. égi Hang. 2. 
Belső Hang 3. női Hang 4. gyógyító Hang. 

Célja az, hogy az írástudatlan alkotóktól örökölt tudás, képesség és eszközök 
segítségével bemutathassuk, milyen nagy ereje van a szakralitás, a nőiség meg-
éneklésének, az őszinte befelé fordulásból kinövő belső hangoknak, a természet 
hangját meghallásnak a lelki és a testi egészség megőrzésében. 

A sorozat darabjait összekötő gondolat az emberi hang segítő, gyógyító erején 
alapul. ez a zene, és ezen belül az emberi énekhang egyik legfontosabb, egyete-
mes és ősi sajátossága. A zene antropológiai lényege.

1. Az égi HAng (2006) lemez gondolati alapja a következő:
A szakralitás az emberi kultúrában a világ rendjének, az egységnek, az egész-

ségnek, az egyensúlynak fenntartását szolgálja. Az évkör pontos, rendszeresen 
visszatérő menete szerint ismételt énekek ennek a rendnek, harmóniának, fenn-
tartását segítik. 

ez a lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, melyek 
a magyarság hagyományos világképét tükrözik. A dalok többnyire szájhagyo-
mányban maradtak fenn. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok 
mellett felcsendülnek olyan máriaénekek, melyekben fellelhető a védelmező, 
oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. 

A középkori latin nyelvű ambrozián énekek és az olasz lauda az európai pár-
huzamokat, valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élését, di-
namikáját, színességét hivatott itt képviselni.

A zenei kíséretek a világ számos kultúrájában az elmélyülést segítő, s az 
örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, 
szabadon értelmezett változatai, a doromb-énektől az improvizatív és repetitív 
dallam-osztinátóig. 

 A hangszeres és vokális improvizációkat a felvétel helyéül szolgáló altemplom 
varázslatos akusztikája is inspirálta. 

Az égi HAng c. lemezt nagy sikerrel bemutattuk a Pécsi székesegyházban, 
a Budavári mátyás Templomban, a szent istván Bazilikában, az ulmi Dómban, 
régi magyar középkori kistemplomokban szatmártól szigetközig, a Budapesti 
művészetek Palotájában, a zágrábi és a Brüsszeli katedrálisban, a londoni szent 
Pál Templomban. A visszhangok mind-mind arról számolnak be, hogy sikerül 
átadni a szándékolt üzenetet. A mai embernek szüksége van a múltból merített 
energiák, erők, kincsek éltető, megtartó, gyógyító erejére.
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2. A BelsŐ HAng (2007.) lemez alapja az, hogy: miért félnek az emberek a 
csendtől? Így nem hallják meg belső hangjukat. A jó zenét én a csend meghosz-
szabbításának nevezem. miért ne találhatnánk meg újra a saját hangunkat, mely 
belső csendességünkből, a saját lelkünkből szól?

 
A Belső hang egy meditatív belső utazás, az én legmélyén szunnyadó őserők 

fölébresztése érdekében. A négy természeti őselem: a föld, víz, tűz, levegő ben-
nünk rejlő energiáinak fölszínre hozása a zene, a harmónia természetes eszkö-
zeivel.

legbelsőbb énünk mélyére csak a teljes elcsendesedéssel, befelé fordulással, 
kontemplációval juthatunk. Az énünk mélyén szunnyadó erők érintése a legősibb 
magyar imádságok, énekek, archaikus népdalok, gregorián dallamok segítsé-
gével, a legtermészetesebb húros hangszer, az emberi hang, és a négy elemet 
megjelenítő hangszerekkel történik.

A négy elemet megidéző négy tétel egymásutánja egy személyiségfejlődési 
utat vázol föl. 

1. A föld 
a születés előtti élet helye, az anyaméh befogadó, életet adó barlangját idézi. 

színe: barna. A föld a gyökér lakóhelye, őseink hagyatéka, a stabilitásunk alapja, 
az élet lehetősége.

„Szivárvány havasán felnőtt liliomszál,
Nem szereti helyét. El akar bújdosni.
Ki kell onnat venni, új helybe kell tenni,
Ki kell onnat venni, hátha megfoganék…”.
(Székelyföld)

2. A víz: 
magzatvíz, a vízimalom a személyes bánatok lejártatását, kipörgetését, fel-

dolgozását segíti. színe: kék. A víz a legmegnyugtatóbb, leglazítóbb elem, mert 
a magzatvízre emlékeztet. A víz a legegyetemesebb purifikációs közeg.
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„Túl a vizen van egy malom,
Bánatot őrölnek azon,
Én vagyok annak molnárja,
Ki a bánatot próbálja. 

Túl a vizen van egy malom,
Bánatot őrölnek azon
Nekem is van egy bánatom, 
oda viszem lejártatom…”.
(Mezőség)

3. A tűz: 
tisztítótűz, a szuverén egyéniség önállósodása, önmagára találása. színe: vö-

rös.

„Úgy ég a tűz, ha tesznek rá,
szól a világ, mit hajtok rá,
én is teszek, hadd lobogjon,
kutya világ hadd ugasson!”
(Szatmár)

„…Tüzes nyelveknek szólása,
úgy mint szeleknek zúgása
leszálla az ő fejükre nagy hirtelenséggel…”
(Dunántúl)

4. A levegő: 
a legemelkedettebb tétel, a földi létezés horizontjának kitágítása a transzcen-

dencia irányába. színe: fehér

 „Fújnak a fellegek Somogy megye felől.
Sokat gondolkodtam a soraink felől.
Sokat gondolkodtam még annak előtte, 
Felségednél dolgunk el vagyon rendelve.
Sokat gondolkodtam a régi atyákról, 
E világon való sok bújdosásinkról.”
(Dunántúl) 
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… Én kimenék ajtóm elejibe,
Föltekinték nagy magos mennyégbe.
Nyitva látám mennyország kapuját,
Azon belül mennyország ajtaját…
(Moldva)

5. A belső hang:
a bennünk lévő mindenség-elemeket integráló teljesség, az elemek együttes 

jelenléte. A mantra az elemekhez való viszonyunkat fejezi ki. A teremtés exta-
tikus körtáncát, a létezés örömét hirdeti a női-férfi pólusok megjelenésével, a 
jin-jang, az apai- anyai, ádám-évai archetipusok megidézésével. 

iv. A Belső Hang lemez hatásai és terapikus 
felhasználási lehetőségei

„… A magyar kollektív tudattalan gyökereiből táplálkozó lélekgyógyítás ze-
nei hangjait érzem  kiáradni a lemezből.”

„ezek valódi gyógyító hangok!”
Dr konta lldikó zeneterapeuta ajánló sorai a lemezhez

1. élet és halál kapujában lévő emberektől: szülő nőktől, a rákos betegekig 
rendszeresen kapok visszajelzéseket arról, hogy milyen módon segít a Belső 
Hang lemez a belső út megtalálásában, a mély ellazulásban, a gyógyulás felé 
vezető úton.

2. Felicity Cook hangterapeuta (Cambridge): 
 „A hitelesség hangja” c. workshopomra használom a Belső Hang cd-t. Belső 

kritikai hangunkat keressük, mellyel elnyomjuk a szégyen, a félelem, a szorongás 
stb érzését. Cél, hogy megtaláljuk a valódi hangunkat, amely megmutatja, kik is 
vagyunk valójában, felfedezve, hogy is fogjuk vissza magunkat. egyik gyakorlat 
egy utazás lesz, amivel belelátunk ezeknek a hangoknak a mélyébe, leírjuk a 
felfedezéseinket, majd a nap későbbi részében elkészítjük azokat a maszkokat, 
amelyek a kritikus belső hangunkat reprezentálják, mellyel visszafogjuk, aka-
dályozzuk, gátoljuk önmagunkat. elkészítjük azt a maszkot is, ami azt mutatja, 
kinek is érezzük magunkat mélyen legbelül, anélkül hogy kritikus hangunk az 
utunkba állna... A Belső Hang lemezt használom az egész hétvége során arra, 
hogy az embereket sikerüljön ráhangolni, arra mi is van legbelül.”
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„ Felicity Cook a voice therapist in Cambridge University says: “I am running a 
retreat this coming weekend on „Voicing Authenticity”. We will be looking at the 
inner critical voices of fear, blame, shame, etc and at the hidden authentic voice of 
who we truly are.... seeing how we hold ourselves back. One of the exercises is going 
to be a journey into looking inside for these voices, writing down the findings and 
then later in the day, making masks to represent these critical inner voices which 
sabotage us. We will also make a mask which will represent who we feel we are 
deeply inside without the inner critic getting in the way. I will be using your Inner 
Voice CD throughout the weekend to help people to tune into what’s inside.”

3.suzi Tortora táncterapeuta (New York): 
zenédet nagyon megindítónak tartom. naponta használom táncterapeuta-

ként a munkámban. Bár minden korosztállyal dolgozom, gyerekekkel foglal-
kozom főleg. Hetente több napot töltök rákos betegekkel egy gyerekkórházban. 
Az te estéli imádságodat használom arra, hogy nagyon kis gyerekeket meditativ 
állapotba hozzak ahhoz, hogy a nagyon fájdalmat el tudják viselni. A dalod gyö-
nyörű s nagyon hatásos, segít a szülőknek és a nővéreknek is. 

“I find your music so moving. I use it all the time. I am a dance therapist and use 
music a great deal in my work. Though I work with all ages, I specialize in working 
with young children. Several days a week I work in a cancer hospital for children. I 
use the Evening Prayer from your cd to help put very young children into a meditative 
state to be able to manage a very painful treatment they must receive. Your song is 
so beautiful and affective, it  helps the parents and nurses as well.”

4. Dr. Pászthy Bea, pszichiáter, osztályvezető egyetemi Docens, semmelweis 
egyetem, i. gyermekgyógyászati klinika (Budapest): 

„Belső Hang lemezt depreszió és anorexia nervosaban szenvedő kamaszlányok 
terápiájában használjuk, európai átlagon felüli, kimagasló eredményeket érünk el 
vele. egy intenziv egy hetes terápiában arra használjuk a lemezt, hogy előhívjuk 
az őselemek szimbolikus és archetipikus jegyeit. 

minden nap egy elemre fókuszálunk ( első nap a víz, második nap a föld, 
harmadik nap a levegő, negyedik nap a tűz a téma), s az adott személyiséget 
kapcsolni, viszonyítani próbáljuk az adott elemhez. kiegyensúlyozva ezzel a test 
és lélek, gyerek és család, múlt és jelen, természet és nőiség viszonyát. Hisz a 
nőiség teljes egészében nagy krízisben találja magát ezekben az esetekben. A női 
erők és értékek felszínre hozására és stabilitására törekszünk az archetipikus női 
attitűdök segítségével. 
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Fölépítettem egy 10 órás terápiát. 13-15 fős csoporttal dolgozunk. 5 nap- 5 
tétel. Az 5. nap mindegyik elem szintézise, csakúgy, mint az 5., Belső Hang tétel 
a lemezen. ez a szintézis, belső utunk megtalálásában segít. 

gyökerekkel, szárnyakkal dolgozunk. mindazzal, ami a kamaszokat érdekli: 
megtalálni a földet, ahonnan származunk, megtalálni egyéni és nemzeti identi-
tásunkat, aztán elröpülni ki-ki a maga útján. A kamaszokat ezt érdekli, nagyon 
szeretik ezt a zenét és ezt a művészetterápiás módszert. 

Napot is szeretem, 
Holdat is szeretem,
a fényes csillagot 
leginkább szeretem…

Áldott apa s anya, 
ki tégedet szült volt, 
aki téged szült volt, 
téged felnövelt volt.

Adjon Isten annak 
Ezernyi ezer jót,
Ki a te bölcsődet 
megrendítette volt!
(Moldva)

Mantra:

Földanya lábam alatt,
Égapa fejem fölött,
Én magam a tengely, 
Én magam a tengely. 

Gyökereim erősen,
Gyökereim biztosan
Tartanak a szélben,
Tartanak a szélben.

Indulásra készen,
Kalandok elébe,
Erővel testemben,
Békével lelkemben.

Indulásra készen,
Szárnyaim erősen,
Lágyan és merészen,
Röpítenek messze.

Messze föl az égbe,
Vizeknek fölébe,
Tengerek mélyébe,
Vissza le a földbe.
(lovász irén)
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egyéni-, család- és csoportterápia hármas terápiás egységével dolgozunk. Cél 
az, hogy mindez a fiatal lányokban belső harmóniát teremtsen. 

miután relaxált állapotban meghallgatnak egy tételt, egyénileg feldolgozzák, 
projektálják a zene által előhívott élményt. első nap a vizet akvarellel. második 
nap a földet agyaggal, harmadik nap a levegőt selyemsálakkal, negyedik nap az 
energetizáló tüzet szénnel dolgozzák fel és ki magukból. Csodás művek szület-
nek.

 ez a módszer beindítja a pszichoterápiás folyamatokat, melynek célja, hogy 
fölépítsék a harmonikus kapcsolat a testükkel, anyaföldjükkel, saját nőiségükkel, 
identitásukkal.

 meggyőződésem, hogy a Belső Hang cd-vel az előadó női archetipikus tulaj-
donságaival megtaláltuk a legjobb utat a gyógyító céljaink eléréséhez.”

Civilizációnk abszurditását mutatja, és megdöbbentő, hogy valódi klinikai 
körülmények között kell a természet erőit, elemeit gyerekeinkbe visszaplántál-
ni, cd-n kell az emberi hangot, és kapszulában a természetes ásványi anyagokat 
adagolni azoknak, akik távol kerültek a természetes forrásoktól. Azért, mert 
gyermekeink idegen, plasztik idolokat istenítenek, azok önpusztító mintáit akar-
ják követni, és azért, mert az emberiség a természetes helyett a mesterségesre, 
cd-kre és a kapszulákra szokott rá. 

5. néha tudomásomra jut néhány műalkotás, melyekhez közvetlen köze 
van a lemeznek. készült már a Belső Hang mantrám ihletette festmény, 
computergrafika: Feith Bálint: napfogyatkozás. gyökereim erősen….,. ugyan-
csak a Belső hang lemezem ihlette Horváth gábor kecskeméti fiatal író a szél 
dala c. versét, valamint a Három örökség és a Földszagú lélek c. novelláját.

„nem akarok a nagybetűs élet deformált elvei szerint létezni. Csizmában és 
vasvillával a kézben tagadom meg ezeket! nem igyekszem másnak mutatkozni, 
mint ami vagyok: nem több, de nem is kevesebb, mint bárki más. 

A hűtlenségem miatt a földem megtagadhatott volna, mégsem tette. szeretnék 
közel maradni hozzá, és magaménak érezni mindazt, amit mások gyűlölnek 
benne: az egyszerűségét, a tiszta hitét. A föld szagát és földszagúságát. …

mert én ebből a világból jöttem, oda is tartok vissza. Ami most van, csak 
átmeneti állapot. 

…és persze minden tavasszal felásom a kertet, hiszen az új termés mellett az 
éltető döbbenet jött el hozzám, ahogy megfordítottam. „

(Horváth gábor: kulák-könnyek. Bp. 2012.)
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v. A Dunánál Dalolókör

2008-ban elindítottam egy Dalolókört a budai belvárosban a lánchídnál, a 
Dunánál, a következő hívószavakkal: 

„Az éneklés testi-lelki öröméért, egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, 
az ősök hagyatékának megismeréséért, hagyományainkban rejlő értékek és erők 
felfedezéséért, kincseink újra birtokbavételéért, népdalaink éneklésének korlát-
lan lehetőségeiért most végre összejöhetünk keddenként dalolni a Dunánál, a 
Bem rakparton”.

két éve minden kedden találkozunk. Többnyire nők, de vannak férfiak is. Akik 
azért járnak ide, mert énekelni jó, a népdalok éneklése lelki-testi harmóniate-
remtő erejére rájöttek, és használják azt maguk épülésére.

 
 József Attila címadó és ihletadó versét időről időre közösen elmondjuk

„…A Duna csak folyt. És mint a termékeny,  
másra gondoló anyának ölén  
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen  
és nevetgéltek a habok felém.  
Az idő árján úgy remegtek ők,  
mint sírköves, dülöngő temetők.  
 
Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve  
nézem, amit meglátok hirtelen.  
Egy pillanat s kész az idő egésze,  
mit száz ezer ős szemlélget velem….

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.  
Enyém a múlt és övék a jelen.  
Verset írunk – ők fogják ceruzámat  
s én érzem őket és emlékezem. 
 
Megszólítanak, mert ők én vagyok már;  
gyenge létemre így vagyok erős,  
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,  
mert az őssejtig vagyok minden ős -”

minden alkalmat egy rituális határjelölő, üdvözlő hangképző gyakorlattal 
kezdünk és végzünk. ez egy hanglétra a testben. én belső hangmasszázsnak 
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is nevezem. saját hangunkkal járjuk be saját testünket. A létrametafora és a 
testtudatosság segít elképzelni azt, hogy az én valóban létra Föld és ég között. 
másik, amit használunk, a barlangmetafora. A szájüreget barlangoz hasonlítjuk, 
amelynek minden üregét bejárjuk. nem hagyjuk figyelmen kívül a barlang –
archetipikus szimbolikus jelentéseit, ami a meditációt a nőiség, a földanya, 
anyaföld energiáinak irányába tereli. 

A légzés, relaxálás, hangadás ősi, egyetemes módszereinek összekapcsolása a 
világ számos hagyományában ismeretes.

„kivülről befelé, a magán és mássalhangzók ismétlésével az archaikus em-
berek érintették bennsőjükben az intuícióval, érzésekkel összekapcsolt energia-
központokat, amelyeket ma csakráknak nevezünk.” (Stuart Pearcs: The Alchemy 
of Voice. London, 2005. 99.)

ezek stimulálása a hangadáskor keletkező energiával, mindannyiunknál köny-
nyen elérhető technika. 

A nemzetközi hang-és zeneterápiás elveket is alakul véve, mi tudatosan hasz-
náljuk a magyar néphagyomány hihetetlenül gazdag öröksége kínálta lehetősé-
geket is.

A dalolókörben sok magyar népdalt tanulunk, módszeresen, eredeti hang-
zóanyaggal dolgozunk. különös figyelmet fordítunk az évkör ünnepeihez kap-
csolódó énekes hagyományokra, érzéseink változását jelző és azokat megélni 
segítő dalokra, a dal, szó teremtő erejére épülő áldásokra, köszöntőkre, mágikus 
varázsszövegekre.

meggyőződésem, hogy a szó teremtő erejébe vetett hit s a hatékony rituális 
szövegek ma is segítően használhatók hétköznapjainkon, ünnepeinken.

Hogy jobban megértsem, mit is jelent ez a dalolókör a részvevőknek, meg-
kértem, írják le tapasztalataikat, élményeiket: mit is csinál ez a dalolókör velük? 
idézek néhány vallomásból. 

1.
„Felemel. Felpezsdít. életre indít.
elgondolkodtat.
szárnyakat ad!
megnyugtat. elaltat.
nővé tesz.
…az ember kicsit másként látva a világot megy ki a körből, máshogy tart 

hazafelé, mint ahogy idefele jött..” (Erika) 
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2.
„…most vagyok kész, hogy megtanuljam tudatosan arra használ-

ni a hangomat, hogy ezzel is egyensúlyt tudjak létrehozni bensőmben  
…Az énekléssel kifejezni azt, ami a mindennapi valós életben esetleg benn ragad. 
Feldolgozni az érzéseket, és felszabadulni ezáltal.

„mert ezzel is táplálom nőiségemet. …egy erősen kozmopolita élet és gondolkodás 
után most kezdek visszatalálni gyökereimhez. A népdaléneklés ebben is segítségem-
re lesz, azáltal hogy közelebb hoz az ősi titkokhoz, értékekhez. Tápláló talaj ez szá-
momra, hogy gyökereim erősen, gyökereim biztosan tartsanak a szélben...” (Anita) 
3..

„egy évvel ezelőtt nagyon nehéz élethelyzetben voltam. nagyon nagy veszteség 
ért, ami után újra meg kellett kapaszkodnom az életben. ekkor leginkább a zene 
jelentett megnyugvást számomra. érdekes módon más művészeti ág nem tudott 
ekkora vigaszt nyújtani számomra... ezért sokat jártam koncertre, de jó lett volna 
valahogy aktív részese lenni a zenei élményeknek, nem csak passzív befogadó-
ja. mivel nem tudok hangszeren játszani, más megoldást kellett keresni. ekkor 
találtam rá az interneten véletlenül a Bem rakparti Daloló klubra.” (Mariann)

4.
„…a szívek legmélyéről föltörő, bölcseletet közvetítő szövegek és a hozzájuk 

társult különös dallamok révén – nem tudom másként mondani  – hazataláltam? 
Ezek hazahoztak engem! („Íme, hát megleltem hazámat…”)

e szövegekkel-dallamokkal azonnal passzolunk egymáshoz, egymáshoz 
érünk, tán vége lehet a bicebóca létnek. 

nem muszáj már önnönmagamba és a jelenbe zárva maradnom. “ (Zsuzsa)
5.
„A rohanó, zaklatott hétköznapok felszínes művilága már elfárasztotta, ki-

zsigerelte a lelkem. mivel ez vett körül hosszú évtizedeken át, a környezetemben 
senki nem szerette, nem tisztelte a népzenét, mélyen eltemettem magamban 
a népdalokat, igazodni próbáltam a közhöz. Aztán a nemzeti múzeumban, a 
koncerteden váratlanul újra megérintett a régi érzés és újra csillogni kezdett a 
szemem. Boldog voltam és most már kerestem az alkalmakat, hogy újra hallhas-
sunk. nekünk az a koncert valóban olyan volt, mintha az ég hangja szólalt volna 
meg. és a többi is, mind. mindig kimagasló minőséget kaptunk, elvarázsolt a dal 
és a zene, mintha más dimenzióba keveredtünk volna. 

…Amikor a dalkör lehetősége felmerült, nagyon drukkoltunk, hogy a terv 
megvalósulhasson.  és persze nem volt kérdés, hogy ha beindul, oszlopos tagjai 
leszünk! muszáj volt menni, követelte a lelkünk. 

A multik világából becsöppentünk egy igazabb, a szívünkhöz sokkal köze-
lebb álló világba, ahol mélyebb húrok szólalnak meg, ahol érezzük, tanuljuk a 
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hagyományokat, ahol a lélek a fontos, nem a pénz. nagyon jó, hogy van olyan 
hely, ahová fáradtan zuhanunk be és lelkes szívvel, energiával telve jövünk el. A 
lelkünk átmosódik, a hétköznapok búját-baját elfelejtjük, az örömök felerősödnek, 
a bánatok kimosódnak, elszállnak. 

Mintha az ember hazaérne. és ezek a dalok máskor is segítenek, mint egy terá-
pia. Úgy érzem, nagyon messziről jönnek és nagyon mélyen hatnak. Átitatnak igaz 
érzelmekkel, akár vidámakkal, akár szomorúakkal. sohasem felszínesekkel. va-
lódi történéseket, mély tapasztalatokat közvetítenek egyszerűen, tömören… épí-
tik az embert, …Örülök a dalkörnek, …itt nem érzem a karriervágyat, a törtetést, 
az ügyeskedést, a számítást, csak befogadást, barátságot, pozitív kisugárzást.  Ha 
zaklatott vagyok, eldúdolok magamban 1-2 tőled tanult dalt és megnyugszik a 
gyomrom. erre csak a régi magyar népdalok képesek (számomra).” (Kata)

6.
„Azt hiszem, hogy én még beleszülettem a hagyományba, de valami nem 

engedte, hogy magamba szívhassam ott, akkor azt az ősi népi műveltséget, ami 
annyira sok gazdagságot ad a léleknek. Talán a válasz a gyermekemben rejlik, 
ahogy azt el is meséltem neked. még nem késő, még tovább adhatok valamit a 
jövő nemzedéke számára, amit tőled tanulhatok meg. most már vágyakozással 
tekintek az újabb és újabb dalok iránt, nem úgy mint rég.

első alkalommal a hanglétra után és közben érdekes feszüléseket érzetem a 
mellkasomban. A végén alig vártam, hogy kimehessek a teremből és kienged-
hessem magamból azt az évek óta raktározott fájdalmat és keserűséget, amit a 
gyermekkoromban elszenvedett bántások okoztak. szinte egy üreg keletkezett 
bennem, aminek a helyét azóta is töltögetem a dalaiddal és a találkozásokkor 
kapott élményekkel.

ezek a találkozások és dalolások egyfajta kozmikus valóságot tükröznek visz-
sza a múltból és valódi szakrális cselekménnyé válnak. egy olyan ősi magyar-
ságtudatot hoz elő a szellem mélyéről, amellyel feltöltekezve elérhetővé válik a 
hovatartozásom.

Örülök, hogy részese lehetek ennek a közösségnek, ami számomra kicsit má-
gikus és gyógyító, bizsergető és hidegrázós, felemelő és megnyugtató valamint 
sok mindent TAnÍTó! köszönöm neked!” (Szilvi)

7.
valóban igaz lehet, hogy az éneklés – vagy úgy általában a zene – hat a 

csakrákra, az energiaáramlásra. ezt tapasztalatból is tudom, mert volt egy 
stresszes, szédülős időszakom, és általában csak akkor éreztem magam job-
ban, ha a lelkemre hatottak – akár beszélgetéssel, zenével vagy tánccal. 
Bevallom, kedden sem voltam éppenséggel túl jól (én sem ettem vala-
mi sokat aznap:)), és féltem, hogy az éneklés hátha nem tesz majd jót 
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(életemben először és utoljára pont egy istentiszteleten, éneklés köz-
ben kerültem ájulásközeli állapotba, és azóta bennem volt ez a félelem), 
de magam lepődtem meg a legjobban azon, hogy ez mennyire nem így van.  
eddig a tánc volt az egyetlen, amiről biztosan tudtam, hogy képes teljesen ki-
kapcsolni, és a világ összes baját elfeledtetni velem, de kedden rájöttem, hogy 
az éneklés is ilyen, és nagyon hálás vagyok ezért a felismerésért! köszönöm!:) 
(Márta)

8.
saját hangom feltámadása:
Annyi történik, hogy megérkezem. Pont időben, pont oda, pont ahhoz a ta-

nítóhoz, pont azok közé az emberek közé… és csak elfogadást érzek… igenlést. 
ezek szerint eljutok a belső elfogadáshoz, igenléshez, hiszen ezt tükrözi a külvi-
lág egy eddig távoli, várva várt terepen… egy kicsi, bensőséges, a hangot, hang-
ban élő, rezgő egyenrangú részekből álló, békét-nyugalmat árasztó, mindemellett 
izgalmas, teremtő-keletkeztető csoportba… angyal-fénytársaim közé… heti egy 
órában a mindenség hangján… együtt… a mindenség gyógyulására… 

ez a feltámadásom története 2010. április 4-én (04.04.), az ihletettséget ki-
várva, és elengedve azt a félelmet, hogy valamit lekések. 

köszönöm az inspiráló, könnyed, gyengéd és türelmes tanító sziRén-tükröt! 
(Gabriella)

láthatjuk a közös jegyeket és kulcsszavakat ezekben a vallomásokban. mit is 
tesz az archaikus népdalok éneklése azokkal, akik használják, éneklik azokat? A 
múltból jönnek, igaz üzenetet hoznak az ősöktől, az elődökről, megérintik az én 
legmélyét, kitágítják az egyén tér és időérzékelését. A népdalok éneklése felemel, 
revitalizál, feltölt, megnyugtat, ellazít, megerősíti a nőiséget, a női hangot és a 
női öntudatot, kiegyensúlyozza a belső ént, segíti megtalálni a gyökereket, segít 
hazatalálni. segít átélni és feldolgozni személyes életkrízist, mint egy családtag 
(gyermek) elvesztését. ezek a dalok tisztítják a belső ént. segítenek a nemi, egyéni 
és nemzeti identitás építésében és fenntartásában.4

ezek a dalok és a dalok éneklése mint bizonyos hasznos szövegek recitálása 
valóban képes valóságot teremteni. Csakúgy mint a hatékony mágikus, gyó-
gyító szövegek tették a hagyományban évszázadokon keresztül. Tehát nemcsak 
leírják, hanem teremtik a valóságot. Az austini beszédaktuselmélet értelmében 
nemcsak konstatálják, hanem konstituálják a valóságot. Azok valóságát, akik 
tudják és merik használni e szavak és dalok erejét. Az éneklés különös kóddal 
erősíti a népdalszövegek hatékonyságát. Azt mondanám, ezeknek a hagyományos 

4  v.ö.: „mindenki dalol: a dal a nemzeti élet egy része, nálunk: „nemzetfenntartó erő”... „kodály: 
A népdal feltámadása.1918. in. visszatekintés. 15.
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népdalszövegnek eléneklésével egyének és közösségek bizony képesek önmaguk 
számára új valóságot, új identitást teremteni. 

vi. zárszó

Hogy hogyan élünk, az elsősorban rajtunk múlik. Filozófia és tudatosság 
kérdése, hogy addig is, míg a társadalom visszatalál egykori, természetesebb 
életmódjához, addig mi a saját életünket hogyan alakítjuk: milyen testi és lelki 
táplálékot veszünk magunkhoz, milyen minőségű levegő-és hangkörnyezetben, 
mivel gyógyítjuk vagy betegítjük magunkat. 

Az emberi hangról és a hagyományos dalolásról, annak jótékony, gyógyító 
erejéről való gondolataimmal igyekeztem felmutatni néhány alternatívát arra, 
hogyan lehet a globális káosz hatásait közömbösíteni egy európai nagyvárosban, 
magyarországon napjainkban. 

ez a civilizáció mára dugájába dőlt. minden mesterségessé vált, és mostanra 
kiderült, hogy nem működik, és nem ad tartós boldogságot. Hiszek abban, ha 
nem vágjuk maguk alatt a fát túl gyorsan és túl nagy erőkkel, egyszer visszata-
lálunk majd a természetes környezetünkbe, természetes közösségeinkbe és ter-
mészetes túlélési stratégiáinkhoz. ezek közé sorolom a művészeteket, beleértve 
a népművészetet: táncot, zenét, költészetet és a kézműves mesterségeket is. Az 
ezekhez való hozzáférést biztosítani kell gyerekeinknek nemcsak a családban, 
hanem közoktatásban is. ez a mi felelősségünk. „ez a mi dolgunk, és nem is 
kevés….”

nem tudjuk méltóképp megköszönni azoknak, akik évszázadokon át fenntar-
tották számunkra az ősi bölcsességet, tudást, akik hittek a szóbeli hagyomány 
értéket, erőt közvetítő erejében. 

A tiszta emberi hang, főként a női hang volt jelen minden fontos életforduló-
nál, életszakasznál, általában az élet-halál helyzetekben. köszönet jár azért, hogy 
fenntartották az ősi tudást, és így a régi dalok, szövegek, a hagyományos éneklési 
gyakorlat, az őszinte, tiszta emberi hang ma is képes gyógyírként szolgálni testet, 
lelket, egyént és közösséget. 

Csak ne hagyjuk elfeledni, és használjuk természetesen, magunk és gyerme-
keink javára!

kedves testi-lelki egészségünkre!
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