
Mit jelent számomra a zene? 

 

A zene az élet része, már az ősidőkben kialakult, és a mai napig formálódik, talán az 

egyik legrégebbi művészeti ág, és bárki képes megérteni, nem kell hozzá más nyelvet tudnia. 

A zene rendkívül hatékonyan képes érzelmeket kiváltani az emberből. 

Mit jelent számomra a zene? Ezt a kérdést már sokan feltették nekem is, másnak is, és 

ezerféle választ hallottam. Általában az az első megnyilatkozás, hogy nem tudna az ember 

nélküle élni. A zene jó dolog, olyan, mint a versek, a novellák vagy a regények. Érzéseket fejez 

ki, vagy történetet, történeteket mond el. Talán ezek is egyben a legnagyobb erősségei, mert az 

érzelmek és a történések mindenkire hatással vannak. Könnyen át tudjuk érezni, vagy bele 

tudjuk élni magunkat különféle szituációkba. A zene visszaadja az én érzéseimet, 

gondolataimat, cselekvéseimet is, miközben még szórakoztat is.  

 

A zene persze ízlés dolga is. Mindenkinek más a kedvence, más a zenei ízlése. Úgy 

gondolom, hogy a zene, amit szeretünk, elmondja rólunk, hogy kik vagyunk. A zene nagyon 

sokat elárul egy ember személyiségéről. Egyszer meghallgattam egy zenei albumot, és annyira 

nagy hatással volt rám, hogy azóta az a favorit. Még valamilyen pozitív élmény is ért engem 

abban az időben, amikor hallgattam, ez csak még jobban hozzájárult ahhoz, hogy a kedvencem 

legyen.  



Persze az éremnek két oldala van. Ott vannak például azok az albumok, amelyek 

alapvetően jók lennének, és szeretnénk őket, de egy-egy olyan negatív élményhez vagy rossz 

korszakhoz kötődnek az életünkben, hogy mégis inkább hanyagoljuk őket. Leginkább a 

szakítós albumok állnak ennek a kategóriának a csúcsán. 

„A zene maga a harmónia, ami az embert lelkénél fogja meg.”  Talán azért van ez így, 

mert ez az egyik lehetőségünk, amikor meg akarjuk fogalmazni, mi is a lélek. Zene. Fény. 

Színek kavalkádja. Nekem erről szól ez az egész, és ezt is jelenti számomra. Fontos a zene, és 

nem is akarom soha mellőzni. Valahogy ebbe a világba olyan jó néha elmenekülni, mert jól 

esik. Számomra a zene a maga teljességében a szabadságot, a boldogságot, a szerelmet, a 

csalódottságot és a szomorúságot is kifejezheti. 
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