
 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az önálló est Lovász Irén legújabb albumának anyagára épül. Néprajzkutatói, 

egyetemi oktatói és hangterápiás munkásságának összefoglalásaként a magyar 

hagyományos dalolás gyógyító szerepét hangsúlyozza ez a szakértő 

magyarázatokkal, összökető szövegekkel is kiegészített lemezbemutató. Az estet 

daltanulás és közös éneklés zárja. Lovász Irén tíz éve rendszeresen működteti 

terapikus  Dalolókörét Budapesten, főleg nőknek: "Az éneklés testi-lelki öröméért, 

egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának megismeréséért, 

hagyományainkban rejlő értékek és erők felfedezéséért, kincseink újra 

birtokbavételéért, népdalaink éneklésének korlátlan lehetőségeiért …” 

 

A  NŐI HANG (2017) az ÉGI HANG (2006) és a BELSŐ HANG (2007) után  GYÓGYÍTÓ 

HANGOK című lemezsorozatának harmadik darabja. Az egész sorozat az archaikus 

magyar népdalok segítő, gyógyító erejére épül.  Alapja, hogy a magyar 

népköltészetben is vannak olyan szövegek és dallamok, amelyekkel évszázadokon 

keresztül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok.  

A NŐI HANG dalai a magyar folklórban megénekelt női sorsokról, érzésekről szólnak. 

Elhangzanak kislánykori gyermekjátékok, menyasszony búcsúztatók, menyegzői 

énekek, altatók, dalok a boldog és boldogtalan szerelemről, az asszonysorsról, 

hallható ballada, könnyű szülésre mondott népi imádság és sirató is. Hisz az élet és a 

halál kapujában is a nők kísérik az embert, és a fontos élethelyzeteteket kitüntetik 

énekükkel, a női hanggal.  A lemez  nyitó  és zárószáma a nő sajátos, teremtő, alkotó, 

életet adó áldott képességét dícséri, az életerőt hirdeti. A női hang a női lélek és a női 

lét tükre, sokféle: boldog, szomorú, derűs és felhős, ártatlan és pajkos, gyenge és erős.  



Lovász Irén saját családi, női mitológiája is megjelennek itt: saját dalait és 

gyermekeinek dalolt személyes altatóit is megosztja.   

„Mára nagyon fontos lett a nőiség hagyományos szerepeinek tudatosítása, a nőiség 

vállalt megélése, a női szerepekre való felkészülés gyermekkortól való segítése. Ez a 

lemez talán segíthet abban, hogy a mai magyar nők: kislányok, nagylányok, fiatal és 

idős asszonyok velünk együtt énekeljenek, vagy találhassanak visszhangot saját lelki 

rezdüléseikre, élethelyzetükre e lemez szövegeiben, dallamaiban.”(Lovász Irén) 

 

Sajtó: 

„Egy őszinte beszélgetés élményével gazdagít Lovász Irén eddigi legszemélyesebb 

vallomása, a Női hang....művészi üzenet a nőkről, nem csak nőknek. A képzeletbeli 

kérdező bárki lehet kisgyermek korútól az élet végső határán állóig. Az énekesnő a 

népdalok nyelvén válaszol, évszázadok tudását és személyes tapasztalatait is 

beleszőve. (Gelesz Andrea: Lyukasóra 2018/1.) 

 

„Lovász Irén pályaíve tudatosan végigvitt, tudósként és művészként is valamennyiünk 

hasznára váló munkásság. A nehézségeket is megélő, ám ezt hajtóerőként használó, 

azokból mindig erősebben felálló igazi női sors az övé. Lovász Irén kétívű pályájának 

útjai összetartanak. Kevesen teszik, amit ő: művészi alkotást hoz létre a tudomány 

igénybevételével. Egész életútja, munkássága, tanári léte, embereket összehozó 



Dalköre mind ugyanazt a célt követi: figyelni az emberekre, segíteni, ott lenni és 

gyönyörködtetni… 

Lovász Irén dalai gyógyítanak. Mert tapasztalatból szólnak, meggondoltak és erejük 

van. Hitelesek. Ezek a zeneszámok arra késztetik a hallgatót, hogy magába nézzen. 

Az énekek szépek és nagyan jó elmélyedni bennük. Ajánlást adott hozzá a Magyar 

Zeneterápiás Egyesület… 

(Fehér Anikó: Folk Magazin, 2017/5. XXIV.évf. 5. szám 32.  

 

Műsor: 

 

 

Hanganyag: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QjKfcNVfvhM 

https://www.youtube.com/watch?v=dST0e1MS6GA 

https://www.youtube.com/watch?v=t6kre_Agyps 

https://www.youtube.com/watch?v=GBdx7M5TzEo 

https://www.youtube.com/watch?v=xsqlZMGFAvQ 
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