
„Lasst ums einen Lorbeer in diesen Namen weben,
Beethoven, Dein Name ist Freiheit und Kunst“, Gyula Juhász

„Engedd, hogy egy babért fonjunk mi is e névre.
Beethoven, hisz neved szabadság és művészet“, Juhász Gyula

Mit Dank an die Druckerei Keskeny  für großzügige Unterstützung der Edition –
Hrsg. Stiftung: „Gloria Victis“, Gründer und Übersetzer Sándor Mátyás, 2. erw. Aufl., Budapest 2022

Köszönet a Keskeny Nyomdának  az ünnepi kiadás nagyvonalú támogatásáért – 
Kiadó: Gloria Victis Kh. Alapítvány, a fordítást végezte: 

Mátyás Sándor, alapítványi elnök, 2. kieg. kiad.2022

Jubiläums-Edition
aus Anlass des Gedenkkonzertes
250 Jahre Ludwig van Beethoven

7.5. 1800 Beethovens (*1770) erstes und letztes Konzert in Buda
– zu Ehren von Palatin Joseph von Ungarn, Erzherzog von Österreich –

7.5. 2020/2022 Gedenkkonzert im Karmeliterkloster/heute Regierungssitz

mit Grußworten von
Viktor Orbán Ministerpräsident HU

Norbert Lammert Bundestagspräsident DE
Zoltan Rockenbauer Kulturminister a.D. HU

Hermann Parzinger Präsident Preußischer Kulturbesitz DE
György Vashegyi Präs. Akad. d. Künste, Dirigent HU

Gergely Fodor Regierungsbeauftragter, Leiter der Várkapitányság HU 

Eröffnung des Konzertes durch die Autorin des Beethoven-Buches
– von der Stifung Gloria Victis als Friedens-Botschafts-Buch ausgewählt –

Prof. Dr. Erika Schuchardt MdB a.D. DE

Ünnepi kiadás                                                                                                                                   

1800. május 7-én Beethoven (*1770) József nádor tiszteletére 
első és egyben utolsó hangversenyét adja Budán                                                                               

2020/2022. május 7-én jubíleumi emlékkoncert a Karmelita kolostorban 

Az ünnepi kötet ajánló sorainak szerzői:
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke HU
Norbert Lammert, a Bundestag volt házelnöke DE                                                                                        

Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség volt minisztere HU
Hermann Parzinger, a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány elnöke DE
Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, karmester HU

Fodor Gergely kormánybiztos, a Várkapitányság Zrt. vezetője HU

Az emlékkoncertet megnyitja: a Gloria Victis Alapítvány
által békehírnök-könyvként értelmezett mű szerzője,

Prof. Dr. Erika Schuchardt, a Bundestag volt képviselője DE

a jubíleumi Ludwig van Beethoven-emlékkoncert
alkalmából a zeneszerző születésének 250. évfordulóján



Erika Schuchardt kríziskezelő ∞  komplementer modellje
az Egyén 8 lépcsős komplementer spirális lelki útjának                                                                                   

a Társadalom 3 lépéses visszafordítási folyamatának esetében  
Készült az 1970 óta a világ minden részéről 

összegyűjtött 6000, három évszázadot (18.-21. sz.) átölelő élettörténet alapján

Orpheus-Magazin (Oper):
Interjú F. Maier, 2021

„Roll Over
Beethoven“

AJÁNLÁS 

A KRÍZIS MINT VESZÉLY ÉS MINT LEHETŐSÉG

PROF. DR. ERIKA SCHUCHARDT, oktatáskutatási szakember és a Bundestag egykori képviselője 
Beethovennek az életkríziseiből való kitöréseit interdiszciplináris eszközökkel veszi górcső alá.

„Kiutak a krízisből” – korunkhoz igazított új szemlélettel

Interjú: Florian Maier

& 

Hatezer élet -, ill. önéletrajz kiértékelése alapján a 
»válságkezelés komplementer modelljét« Ön egy 
nyolcfázisú életspirálként értelmezi. Miért éppen 
Ludwig van Beethoven életútját tárgyalja egy külön 
kötetben ebben a témakörben? Mennyiben jó példa 
a zeneszerző tézisének a bizonyítására?
Ezek közül az élettörténetek közül Beethovené több 
tekintetben is kiemelkedik. Nem csak azért, mert 
egy hihetetlenül részletes empirikus anyagot hagyott 
hátra – több mint 2000 levelet, naplókat , 400 kon-
verzációs füzetet és egy lenyűgöző zenei életművet –, 
nem, ő egyben a sötéten át a fény felé, a száműzetésből 
a feltámadásig vezető utat is jelenti. A heiligenstadti 
végrendeletében, 1802-ben felfedve legbensőbb kínjait 
– amelyeknek egyre erősödő hallásvesztése volt az 
oka – így igyekezett tisztázni magát az utókor előtt: 
»Ó ti emberek, kik engem mogorvának, bolondnak 
vagy embergyűlölőnek néztek, mennyire igazságta-
lanok vagytok hozzám! [...] Úgy kell élnem, mint a 
száműzöttnek  [...] Óh, Gondviselés, egy napot adj 
csak, az igazi örömnek csak egyetlen napját!« Több 
mint 20 évvel később befejezi a 9. szimfóniát – a 
halál epedésétől a legnagyobb diadalig vezető út ezzel 
befejeződik. A köztes években Beethoven egy tanulási 
folyamaton megy keresztül. Szellemi, művészi, szociá-
lis, anyagi és családi természetű válságok sorával kell 
megküzdenie. Egy, a hallását egyre inkább elvesztő, 
magát száműzöttnek, „bolondnak”, megvetettnek és 
számkivetettnek érző ember harca ez. Heiligenstadtba 
megy meghalni, – hogy aztán új erőre kapva halhatat-
lanná váljon.
Mennyiben lehet Beethoven alkotómunkáját szemé-
lyes krízisfeldolgozásának a kifejezéseként értel-
mezni?
Carl Gustav Jung óta tudjuk, hogy a spirál az élet 
ősképe. Ám ezt nem egy egyirányú utcaként kell 
értenünk, hanem a találkozásokra és párbeszédekre 
lehetőséget adó kétsávos útként. Magyarul, minden 
krízis rejt magában lehetőségeket is, feltéve, hogy 

az ember kész fellelni azokat.  A kedvezőtlen körül-
mények ellenére Beethoven folytatta a zeneszerzést 
és elérte a zenei katarzist. Franz Grillparzer a versé-
ben így írt róla: »A cél győztesként várja őt; élte utat 
mégsem mutat.« Én ennek épp az ellenkezőjét állítom: 
Beethoven az első, aki komoly életrajzi hagyatékának 
forrásaival dokumentálhatóan megjárja modellem-
nek a nyolcfázisú életspirálútját. Azzal például, ahogy 
eleinte tele bizonytalansággal tagadja süketségét, és 
minden követ megmozgat, hogy ismét egészséges le-
gyen. Vagy ahogy barátaival szemben megnyilvánul az 
agressziója, akik azonban mindezek ellenére lojálisak 
maradnak hozzá, mert megértik, hogy az agresszió 
részéről tulajdonképpen a szeretet megnyilvánulása, a 
feltétel nélküli bizalom a másik iránt. Vagy ahogy pont 
ő, aki környezetének megvetett, kigúnyolt, a belső 
hallgatásba száműzött áldozataként az emberiségnek 
ajándékozza 9. szimfóniáját:  »Milliók ti, kart a karba! 
Gyúljon csók az ajkakon!« Így hozva létre a zenének 
új DNS-ét, amelyben a vokális zenét és a szimfónikus 
elemeket ötvözi egymással, mert a saját zenéjében 
szavak nélkül már nem volt bizodalma.
A zsenialitás jelensége gyakran együtt jár a krízisek 
tömkelegével. Záloga a válság a géniusznak?
Az ember az életét előrenézve éli, de hátratekintve 
tud mérleget vonni. Amennyiben komoly szenzibi-
litással bíró emberek életének van egy koordinátája, 
akkor gyakran sikerül nekik a legyőzhetetlennek tűnő 
akadályokat is leküzdeniük. A legnagyobb ajándék-
ként fogadhatunk minden válságot, feltéve, ha megvan 
bennünk a hajlandóság, ilyen módon értelmezni a 
krízist. Beethoven számomra az az önmagát legyőző 
ember (lásd imáját a naplójában), akit mai kifejezéssel 
példás krízismenedzsernek nevezhetnénk, és aki a 
szó szoros értelmében átélt válságait a zenében testet 
öltve a világnak ajándékozza. Ha valakinek van ereje 
ennyire átszellemülten élni, azt csak alázattal lehet 
szemlélni.

Prof. Dr. Erika Schuchardt Beethoven élet- és alkotói útját a heiligenstadti vég-
rendelettől a 9. szimfóniáig a „krízisből a kreativitás irányába történő ugrásként” 
értelmezi. A zeneszerzőnek ezen életszakasza alapján demonstrálja a válságkeze-
lésnek maga által kidolgozott komplementer modelljét. A könyv a megalapozott 
zenetudományi ismereteket interdiszciplináris, a pszichológiától a festészeten és 
oktatáskutatáson át a biológiáig és technikáig terjedő egyéb ismeretekkel ötvözi. 

• »Diesen Kuss der ganzen Welt – Wege aus der Krise« (deutsch 2. Aufl. 2013)
320 S. inkl. DVD mit einem Vortrag der Autorin, Georg Olms Verlag, ISBN 
978-3-487-42101-8 • Gyúljon Csók az ajkakon – Kiutak a krízisből, 2. Kiadás 
2022, Budapest, ISBN 978-615-00-8010-9

A képen  fölfelé a válságot már megélt Személy    –   individuálisan – intraperszonálisan –  és  komplementárisan 
  lefelé a Társadalom válságot még meg nem élt, párbeszédre kész embereinek   – kollektiven – intraperszonálisan – 

visszatérése a ‚sikeres élethez‘ a  ∞  komplementáris kompetenciák megszerzésével            

Személy 

CÉL
STÁDIUM III
Reflexív-akcionális
önirányító
„KÉZ“-dimenzió
  

ÁTMENETI
STÁDIUM II
Emocionális,
kontroll nélküli
„SZÍV“-dimenzió

KEZDETI 
STÁDIUM I
kognitív-reaktív
más/ok által
irányított
„FEJ“-
dimenzió

©Erika Schuchardt
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CSELEKVÉS

ELFOGADÁS

DEPRESSZIÓ

EGYEZKEDÉS

AGRESSZIÓ

MEGBIZONYOSODÁS

BIZONYTALANSÁG
Mi történik itt valójában …?

Igen, ugyanakkor ez maga a képtelenség …!

Miért pont én?

Amennyiben …, akkor viszont kell, hogy …!

Minek, úgyis minden felesleges …!

Most látom csak …!

Megteszem …!

 Cselekszünk …!
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A lélek komplemen-
táris spirálisútja                                                         
Alfától Omegáig. Minden 
krízisben új

A O

Társadalom

OKTATÁSÜGY                                                                                  

∞  

  Komplementáris spirál                                                                                                                                           
            A berlini Reichstag kupolája ‘7



  Youtube Prof-Schuchardt
www.prof-schuchardt.de • info@prof-schuchardt.de

Orpheus-Magazin (Oper):
Interjú F. Maier, 2021

Sikeres válságkezelés: talán épp ez korunk legaktuá-
lisabb feladata?
Aggodalommal tölt el, amikor látom, hogy mivé lett 
társadalmunk a járvány idején. Az embereket áthatja 
a félsz, egyre egocentrikusabbak. A félelemtől való 
félelembe halnak bele. Elfelejtik, hogy a tulajdon-
képpeni harc a vírus ellen nem egyéb, mint az egyén 
hajlandósága felvállalni a felelősséget. Aki ezt átlátja, 
az természetesen távolságot tart és maszkot visel – a 
mások s nemcsak a saját maga iránti szeretetből. Ha 
ezt mindnyájan megértenék, nem lenne szükségünk 
ezekre a magyarázatokra és rendelkezésekre. És ismét 
meglenne a bátorságunk, hogy világos döntéseket 
hozzunk. Ma mindenkinek van egy felügyelője, a 
felügyelőnek pedig szintén egy felügyelője. Arra va-
gyunk kárhoztatva, hogy újabbnál újabb intézményt 
hívjunk életre, amely aztán majd átveszi a felelősséget. 
Egy embert csak akkor lehet sikeresen instruálni, ha 
ő maga is hajlandó cselekedni. Elfelejtettünk egymás-
sal beszélgetni. Passzívan bámuljuk, hogy mit csinál 
a másik, de hogy élve saját életünket beszéljünk vele, 
megosszuk véleményünket, a krízist torkon ragadjuk, 
abban egy lehetőséget véljünk felfedezni, és felelősség-
gel cselekedjünk? Azt már nem.

Az Ön által felállított modell megkülönbözteti 
a krízistől már sújtott és az attól még megkímélt 
embereket.  Ám a koronavírus mindnyájunkat 
veszélyezteti. Megváltoztatja ez az össztársadalmi 
krízisérzetet?
A vírust nem csak önmagában kell vizsgálnunk. Fon-
tos tudomásul vennünk, hogy ahol élünk a 21. század-
ban, az nem egy zárt állam, hanem egy globális háló 
világtársadalmának egy része. Más a helyzet, mint egy 
egyéni krízis esetében. Itt nem tudjuk megengedni 
magunknak, hogy passzívak legyünk és ne vállaljunk 
felelősséget. Mindenkinek meg kell válaszolnia a kér-
dést: engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk a krízis, így 
töltve be az áldozat szerepét, vagy hajlandóak vagyunk 
elfogadni a kihívást?
A pandémiát illetően krízismodelljének melyik 
spirálfázisában vagyunk jelenleg?
Embere válogatja. Minden negatív hírt először komp-
lementer módon pozitívként kell értékelnünk. Így 
a krízisspirált szüntelenül új kihívásként éljük meg. 
Erős értékrendű emberek ezt könnyebben el tudják 
érni. Ám sajnos sokan élnek „all inclusive” normák 
szerint. Ők saját magukat zárták be egy anyagi elvű 
társadalomba. Ha valaki csak azzal foglalkozik, hogy 
hogyan játssza a szerepét, hogy tegyen szert hatalomra 
és privilégiumokra, az állandóan ki van téve a veszély-
nek, hogy elveszíti rálátását az őt körülvevő dolgokra, 
egocentrikus módon csak maga körül köröz, míg 
végül mindez felemészti őt. Térjünk vissza a létünk 
eredeti értelméhez! Leljük örömünket az embertár-
sainkkal való találkozásokban és baráti kapcsolataink-
ban, gazdagodjunk rácsodálkozva a teremtett világ 
nagyszerűségére! Ilyen krízis szülte tapasztalatokat 
kívánok mindenkinek. Teszem mindezt a Beethoven-
nek tulajdonított bölcselet jegyében: »A keresztek az 
életben olyanok, mint a keresztek a zenében: felemel-
nek«

A beteg egészséges –
Az egészséges beteg

A halálért sóvárgó –
Az önmagát legyőző

Az etikailag romlott –
Az etikailag tökéletes

A kibékíthetetlen –
A kibékítő

A gyógyulást kereső –
A gyógyulást hozó

Az élőként megvetett –
A halála után halhatatlan

82
 Beethoven-Soiree zum 250. Jubiläum

übersetzt in 6 Sprachen

  
Youtube

„Sok ember hiszi azt, hogy tisztán lát engem, ám ehhez nem füzök kommentárt.”
∞  

A már fiatalon az egyre fokozódó süketedéstől
szenvedő Ludwig van Beethoven – ahogy hinni 
vélte – 28, valójában 32 évesen egy nyugtalan 
csatangolás közben a Heiligenstadti végrendelet 
keletkezésének idején, 1802-ben

Beethoven 9. szimfónia, „Örömóda”: „Gyúlj ki, égi szikra lángja … Gyúljon csók az ajkakon”
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Erika Schuchardt

UNGEWISSHEIT

GEWISSHEIT

AGGRESSION

VERHANDLUNG

DEPRESSION

ANNAHME

AKTIVITÄT

SOLIDARITÄT

Was ist eigentlich los ...?
Was ist eigentlich los ...?

Ja, aber das kann doch nicht sein ...?
Ja, aber das kann doch nicht sein ...?

Warum gerade ich ...?
Warum gerade ich ...?

Wenn ..., dann muss aber ...?
Wenn ..., dann muss aber ...?

Wozu ..., alles ist sinnlos ...?
Wozu ..., alles ist sinnlos ...?

Ich erkenne jetzt erst ...!
Ich erkenne jetzt erst ...!

Ich tue das ...!Ich tue das ...!

Wir handeln ...!Wir handeln ...!

LEBENS-SPIRALWEG: 
Für jede Krise neu zu beschreiten
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 Erika Schuchardt a Beethovenről folytatott ku-
tatási diszkussziót interdiszciplináris megközelítésben
eredeti kérdésfeltevésekkel újra élettel töltötte meg.
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Constantin Floros, zenetudós,
karmester, zeneszerző, Athén, Bécs, Tokió, Hamburg

 Életemben eddig ritkán éreztem magam
ennyire megszólítva. Egy sérült gyermek apjaként a
krízisspirálnak köszönhetően erősebb lettem.
Prof. Dr. Óe Kenzaburó, irod. Nobel-díj, Tokió

 Schuchardt… egy főnyeremény. Meggyőző inspi-
ráció a zenei életrajzkutatáshoz. Válságkezelő komple-
mentermodellje mérföldkő és egyben útmutató… 
Prof. Dr. Karl-Jürgen Kemmelmeyer, zenepedagógus, a 
hannoveri Zenepedagógiai Kutatóintézet igazgatója

 Egy elemi és egzisztenciális jelentőségű, hal-
latlanul inspiráló könyv… igazi ajándék…
Prof. Dr. Anton Neumayr, orvos, a Boltzmann Kutató-
központ igazgatója, zongoraművész, a Bécsi Filharmo-
nikusok partnere

 Beethoventől tanulni az életre – életkrízisek
életesélyekké is változhatnak…
Westdeutscher Rundfunk Köln WDR3 „TonArt”

 Erika Schuchardt könyve egy teljesen új mód-
szer a válságjelenségek legyőzésére... komoly reményt
jelent a krízisben lévő japán emberek számára.
Prof. Dr. Higucsi Rjúicsi, a tokiói Meiji Gakuin
Egyetem zenetudomány professzora

 Rendkívüli könyv – innovatív szemlélet – kon-
certszervezők részére is kihívás... 
Ilona Schmiel, a bonni Beethoven Fesztivál 
intendánsa

 Kreativitás a krízislegyőzés szolgálatában:
Beethoven mint példa. Schuchardtnak Ludwig van
Beethovenhez vezető útja új és szokatlan.
Hessischer Rundfunk FFM, HR2 Kultúrriport „Mikado”

 A számos Beethoven-könyv közül ezt találom
a legempatikusabb és az ismeretek közvetítésében a
leggazdagabb kutatási munkának.
Prof. Dr. Dr. Alfons Deecken SJ, Sophia Egyetem, Tokió

 „Az igazi művészet önfejű”… írja a jegyzeteiben
L. van Beethoven. „Műremek” életed – beleértve ezt a
könyvet is – meglepően igazolja ezt a gondolatot.
Prof. Dr. N. Lammert, a Bundestag volt házelnöke 

Prof. Dr. phil. habil. 
Erika Schuchardt     
A válságkezelés bestseller-szerzője, két
cikluson keresztül Bundestag-képviselő,
a Német Ev. Egyház zsinati, valamint a
genfi Egyházak Világtanácsának a tagja,
a Német UNESCO Bizottság alelnöke.
Kitüntetései: irodalmi díj, a Német Ev.
Diakónia Arany Koronakeresztje ésin Gold, 
1. Osztályú Nagy Német Szövetségi Érdemkereszt

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Constantin Floros  
           
Nemzetközi zenetudományi
szaktekintély, az interdiszciplináris
párbeszéd szószólója. Jogi, művé-
szettörténeti, filozófiai, pszichológiai
és zeneszerzői tanulmányokat Sza-
lonikiben, Bécsben és Hamburgban
folytatott.

A romlás kínjai Kiengesztelő csókGustav Klimt: Beethoven-fríz, 1902

auch als eBook
978-3-487-42101-8
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