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KODALY ES A ZENEI NEVELES

Kevé s értelmiségi akad ma hazán kb an , akinek a zenei nevelésről ne lenne véleménye, avagy ne
ha llo tt vo lna a Kodály módszerről. Ne mcsak azé rt, mert ez a téma az utóbbi időben sok helyen,
so k fórumon na pirende n vo lt és van, han em azé rt is, mert az 1972-es Mu zsik a folyóiratbel i vita,
és az azt megelőző rádiós kerek asztal nyilván ossága ó ta nem egy esetben hangzottak el pro és
kontra vélemé nye k sza kma beliek és kívülállók megnyilat kozásaiban . 1978-ban még a Parl ament
kulturális bizottságában is napirendre ker ült a zenei nevelés. majd után a a Magyar Ne mzet vita 
fóruma s a televízió fog lalkozott vele. legutóbb ped ig a han gzat os "Torzulások" cím szó alatt
újabb cikk sorozat je lent róla meg, ismét a Muzsika hasábj ain .

Kevesen van nak. akiknek ne lenne véleményük. de sok azoknak a szá ma , akik va lójába n nem
is tudj ák. mi az a so ka t emlege tett " Kodály rn ódszer " , így. idézőjelben . Mert megv an az oka az
idézője l használatának . Két szélső séges péld a hadd szemléltesse a témában való tájékozatlanság
fokát :

- egy szül ő azt pan aszo lja , nagyon sajná lja. hogy gyermeke nem tanul Kodály m ódszerrel,
rnert csak közönséges álta lános iskolába jár ;

- egyik kiváló ha ngszere s m űv é szü nk, neves távol-keleti zeneaka démián vend égtan ár. korban
a lig hagyta cl a negye dik évrizedet. a hozzá forduló érdeklődőnek azt feleli. igen sajná lja . hogy az
ö idej ében még nem volt Kod ály módszer ...

Hazánkban. amió ta megje len t Kod ály-Kerényi Iskolai Énekgyűjtemény l-ll. cirnű m űve

(1943). majd Ádá m Jenő Modszeres énektanit ás a relatív szolmizácio alapján cí rn ű kön yve ( 1944),
ezek 1945 utá n minde n iskolai tankö nyv ala pjá ul szo lgá lta k - s szolgá lna k ma is ! - , vagy is az
egé sz országba n. mind en szinten Kod ály intenci ói a lapjá n fol yik az okta tás. Ezt nevezték el az
I964-e s budapesti ISM E (Inie rn ational Society for Music Education) nem zetk özi konferenciáján
részt vevő kü lföld iek Kod ály mó dsze rne k. A fent említett sz ü l ő nek teh át nincs oka panaszra,
gyerme ke az álta lános iskoláb an ugyan azon alapelvek szerint részesü l zenei nevelésben. mint az
ének-zenei á lta lános isko la tanul ói, mind össze egy a .különbség: az oda jár óknak naponta van
énekorájuk. Az említett han gszeres m űv é sz pedig - akármilyen furcsán hangzik - nem vette ész
re . hogy ő is Kodály módszerre l tanult , hiszen iskoláit 1945 ut án végezte ! Nem vett e észre. rnert
o lyan természetes volt szá má ra . mint az anyanyelv tanulása .. .

Felt ételezve bár. hogy e so ro k olvasója teljesen tisztáb an va n azza l, milyen ala pokon nyug szik
az oly nagy világsikernek örve ndö magyar zeneoktatási rnódszer, csupán összefoglalásul, Ko
dál y Zoltán születésé nek centená riuma oká ból, hadd sorolj uk félújra a nagyszerű zenei nevelé si
koncepció legfőbb je llemzö it. Ha az egész magyar zenei nevelést ma úgy hat ározhatjuk meg,
hogy a lapja a Kodály m ódszer, akkor ezt el sősorban Kodálynak írásban és szó ba n adott útrnu
tat ásaira . va lam int az á lta la írott zenei gya ko rlatokra értjük. Ezek az írások a Bóni s Ferenc szer
kesz tette Vissza tek intés l. és I L'k őtet é ben tal álh at óak, s jelenleg készül a sorozat harmadik köte-
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· te, mely kodálynak a korábbi kötetek 1963-ban történt lezárása óta elhangzott, vagy publikált
megnyilatkozásait öleli fel. Pedagógiai céllal komponált szerzeményei, gyakorlatai pedig impo
záns sort alkotnak: első volt a Bicinia Hungarica.l. (1937), majd a Bicinia Hungarica Il-III-lV.,
3330lvasógyakorlat, 15 kétszólamú énekgyakorlat. Énekeljünk tisztánl, továbbá: Öt!okú zene
l-It-lll-Ií/., 33, 44, 55 kétszólamú énekgyakorlat, Tricinia, 66, 77 kétszólamú énekgyakorlat. KiS'
emberek dalai, Epigrammák, Ez kereken 1448 gyakorlat! És akkor még nem számitottuk hozzá
azokat, melyeket a mester az egyes iskolai énekeskönyvek szerzőinek külön kérésére komponált.

Különősebb zenei tájékozottság nélkül is ezekből az adatokból bárki megláthatja, hogya XX.
század zeneszerzőiközül nem találunk egyet sem, aki ennyi idejét és energiáját fordította volna a
zenei nevelés tananyagának megalkotására. De még az általános zenetörténet korábbi lapjait
forgatva sem látunk hasonlót. Johann Sebastian Bach vagy Robert Schumann, akik köztudomá
súan sokat írtak gyermekeknek, nem mondhatnak ilyen volumenű pedagógiai életművet magu
kénak. Kodály tudatosan vállalta ezt a küldetést. I946-ban New Yorkban a komoly zene népsze
rűsítéséről szóló előadásában így vallott:

"Sok időt forditottam arra, hogy kórusokat írjak gyermekeknek és iskolai énekkönyveket ál
lítsak össze. Azt hiszem, sohasem fogom sajnálni az időt, amely így nagyobb művek írására elve
szett. Úgy érzem, ezáltal ugyanolyan hasznos munkát végeztem a közösségnek, mintha további
szimfonikus műveket írtam volna. És néha egyszerűiskolás fiúk felvillanyozóan szép és kétségte
lenül magas művészi színvonalú előadásában gyönyörködhettem, melyet szerény. művésznek

még el sem ismert tanítók vezényeltek." .
Az útmutatások anyagából kiszűrhetjüka kodályi elvek egyik fő vonását: minden gyermekre,

minden zenét tanulóra egyaránt vonatkoznak, tekintet nélkül arra, hogyafővárosbanvagy egy
tanyai iskolában tanulnak-e, szűleiknek megvan-e a módja a zerretanittatásra, vagy sem, van
nak-e vele született zenei adottságaik, vagy nincsenek, amatőrök lesznek-e vagy zenészek.

A másik fő vonás az egységesség. Mindenütt nagyjából azonos módszeres felépítés szerint és
azonos tananyag alapján tanitják olyan tanárok, akiknek képzésére hasonlóképp az egység vo
násai a jellemzőek. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Kodály első inspirációjától számítva már
közel hat évtized eltelt, a gyakorlati megvalósításnak pedig negyedik évtizedében járunk, akkor a
generációk átformálódása egyértelműenkimutatható. A ma működő tanárok, tanítók már zöm
mel az új módszeren nőttek fel.

További jellemzője a módszernek, hogy a gyermekek a zene megismerését annak művelésén

keresztül, aktív módon, énekelve érik el. Dalanyaguk eleinte teljes egészében a magyar népdal,
mint ahogya kisgyermek is először anyanyelvét sajátítja el. A zenei elemek tudatosítását a relatív
szolmizációval kezdik, már szinte óvodás fokon, így jutnak el az évek során a zenei írás-olvasás
megtanulásához. Énekelni mindenki tudhat .- vallja Kodály -, ezáltal közelebb kerülhet a zené
hez, megismerheti, megértheti, s az aktív zeneműveléssel a passzív zenehallgatás terméketlen ta
lajáról a zeneművészet gazdag kertjébe kerülhet. "Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon
át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát
s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos kerteken" (Visszatekintés ll. 468. old.).

Hogy miként kerülhet közelebb a zenéhez valaki, s hogyan lehet "a zene mindenkié", azt a kü
Iönféle korokban másképp képzelték el, s ma is nagyon sokféle irányzat él egymás mellett.
S hogy Kodály zenepedagógiai eszméi éppen az elmúlt két évtizedben leltek olyan nagy nemzet
közi visszhangra, annak oka az eredetileg magyar népzenei anyagra épített, magyar gyermekek
számára megalkotott módszer általános érvényű tulajdonságaiban rejlik, melyek a legkülönbö
zőbb népeknél adaptációkra indítanak. E cselekvő, cselekedtető zenei nevelési pedagógia

l. alapja a népdal, a zenei anyanyelv elsajátítása, lehe\őleg még a kisgyermek életkorában.
(Idézet Kodály 1951-es gyermeknapi beszédéből: "Az elsó benyomások a legrnaradandóbbak,
már amit hatéves koráig hall a gyermek, sem irtható ki belőle később".) A gyermek megismeri a
népdal metrumát, lüktetését, az 'egységet és a felezést (zenei szakkifejezéssel a negyed és nyolcad
értékeket), dallamban a legősibb hívó motívumot (kis terc, szolmizálva szo-rni) és annak felső,

alsó bővitéséből álló három-négy hangnyi dalocskákat. motivumokat ;
2. a zenei írás-olvasás, a zenei analfabetizmus leküzdése elengedhetetlen feltétel a zenei mű

veltség megalapozásában, ennek eszközeí: a ritmikai és dallam-elemek tapasztalati úton való
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megszerzése, a relatív szolmizáció, mindezek elsajátítása népdalok éneklésén keresztül, felisme
rés, begyakorlás, alkalmazás kezdettől töretlen ívben a legfelsőbb fokig;

3. a hallásképzés alapját az eddigiek tudatos birtoklása képezi.
Az első fázisban magyar népzenei anyagra alapozott zenei nevelés Kodály elgondolása alapján

később egyre tágabb horizonttal rendelkezik. Erre utal Ötfokú hangsor a magyar népzenében ci
mű, 1917-ben írott tanulmányában:

"Hogy az ötfokú hangsor, annyi régi nép, talán minden népek zenéjének kezdete: nálunk is él
és virágzik, 1907 óta tudjuk, mikor Bartók Béla először talált nagyobb tömegben efféle dalokat a
Székelyföldön."

Az eredeti magyar népdal felkutatásától a népzenének a műzenébe és az iskolába kerütéséig
sok évtized telt el. Amennyire nehéz és bonyolult feladat volt a paraszti zenének olyan formába
öltöztetése, mely megáll a koncertpódiumon, olyannyira sok gondot jelentett a népdal mellé a
zenetanításhoz szükséges megfelelő didaktikus folyamatot iskolai szinten megtalálni. Kodály
Párizsban töltött tanulmányi ideje alatt megismerkedett a francia zenei nevelési módszerrel, ang
liai útjai során pedig nagy érdeklődéssel figyelte az angol zeneoktatás és kóruséneklés magas
színvonalát, s a zenészek alapos képzettségét. Kutatta az okokat. A Tonic-Sol-Fa módszer,
amely az angol iskolákban volt használatos, s ma egyszerűen a relatív szolmizácíó angol gyakor
latának tekinthetjük, úgy vélte Kodály, hogy a magyar iskolákban bevezethetőlenne, a magyar
népdal anyaga nem ellentétes vele; kiindulásul pedig a kis hangterjedelmű gyermekdalok, de

. mindenekclőtt a pentaton hangsor szolgálna. Ez hazánkban a századunk húszas éveiben fennálló
oktatási módszerrel merőben ellentétes elvnek hangzott, miután akkor a C-dúr skála és a tanda
lok képezték az iskolai énektanítás gerincét, átvéve a német oktatási rendszerből azt, ami a leg
merevebb és leginkább zeneietlen. Nem is szólva arról, hogy míg a germán zenei anyagban a dúr
az általános, addig ez a felfedezett magyar népzenei anyagtól teljesen idegen volt, tehát a zenepe
dagógiában gyökeres átállítás vált szükségessé. Akárcsak a ma~rországi német kultúra ma-
gyarrá tétele idején, egy századdal korábban. '-"

Kodály 1929-től kezdve minden zenepedagógiai írásában hangot adott annak-begy.az.iskolai
énektanítás általános színvonalát kell emelni,

- ahogy a görögöknél a zenének a nevelésben központi szerepe volt, nálunk is rangra kell
emelni;

- a zenei analfabétizmus a zenei műveltség akadályozója, ez okozza, hogya hangversenyter-
mek és operaelőadások komoly programjának gyér a látogatottsága;

- a tanítóképzőben emelni kell a zeneoktatás színvonalát ;
- a zenei élmény nyújtása az iskola feladata;
-- a napi torna mellett a napi éneklés a gyermek testét és lelkét egyformán fejleszti;
- nagyon fontos a karéneklés; a kollektív érzés, a közös erőfeszítésből eredő szép eredmény

öröme fegyelmezett, nemes embereket nevel;
- csak a legértékesebb, legtartalmasabb anyagot szabad a gyermekeknek tanítani; remekmű

veken keresztül vezessük a gyermekeket a remekművekhez:

- a magyar népzene legyen a gyermek zenei anyanyelve, csak ha azt elsajátította, forduljon
idegen zenei anyaghoz;

- a kórust ne a zongora hangjára támaszkodva tanítsuk be, hanem helyette inkább a kórus
tagjait tanítsuk meg kottát olvasni, vagyis: az út a zenei analfabétizmusbóla zenei műveltségbe a
zenei irás-olvasásen keresztül vezet;

- a magunk zenei anyanyelve mellett elsősorban a rokon népek népdalaival kell megismerked
nünk ; azoknak zenei anyagában lelhetünk ismerős vonásokat, e,jelenségek tanulmányozása és
gyakorlása a magunk megismerését mélyíti; .

- a zenei nevelés sokoldalúan fejleszti a gyermek képességeit, nemcsak közvetlenül a zenei ter
mészetűeket, hanem hallószervét, koncentráló készségét, beidegződését, érzésvilágát, és szolgálja
a testnevelést is;

- minden gyermeknek már az óvodában meg kell kapnia a rossz zene elleni védőoltást, mert
ha felnő, már nincs a méreg ellen orvosság;

- kottát olvasni hangszer nélkül is kell tudni, az előadó értse, amit játszik (ezt célozza a belső

hallás fokozott fejlesztése) ;
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- a szellem a mozgékony ujjak mőgött kullog, holott a jó zenésznél a hallásnak kell elöl járnia;
- li jó zenész kellékeit négy pontban lehet összefoglalni: I. kiművelt hallás, 2. kiművelt érte-

lem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz. Mind a négynek egyensúlyban kell lennie, egyik sem sza
ladhat előre al többi elhanyagolása nélkül.

Kodály pedagógiai koncepciójának gyakorlati megvalósítása sok híres zenei nevelési rendszer
anyagából épült szintézissé, közülük Guido D'Arezzo, John Spencer Curwen, Rudolf J. Weber,
Joseph Maurice Chevé (Galin-Paris-Chevé), Agnes Hundoegger, Emile Jacques-Dalcroze, Fritz
Jöde a legjelentősebbek.

Az ötvenes évek elején egy új t:skolatípusban valósult meg Kodály sokat hangoztatott napi
. éneklési programja: megszületett a zenei, később ének-zeneinek nevezett általános iskola. Ko

dály pedagógiai elveinek I~gintenzivebb gyakorlati munkálása ezekben történik. Bebizonyoso
dott, hogy azok a gyermekek, akik naponta részesülnek olyan szisztematikus zenei nevelésben,
melynek az éneklés az alapj a, minden más tárgyban is ügyesebbek. jobban haladnak, mint társa
ik, akiknek csak a rendszeres heti két énekórájuk van. A naponta végzett zenei foglalkozások
igen gyors tempóban fejlesztik ki a zsenge gyermekben a ritmusérzéket, a tiszta éneklés iránti
készséget, az átélt interpretálást, élesítik a memóriát és pontosságra nevelnek. A zenei tempó és a
dinamikai eszközökre figyeléscsiszolja a felfogóképességet és műveli a kifejezőkészséget, ezért az
ilyen gyermekek fantáziája gazdagabb, fogalmazásaik szárnyalóbbak. A gyors asszociálás és
koncentrálás kifejleszti a matematikai készségeket, és a zenei ritmus jobb tornászokat nevel belő

lük, mint az átlag. A sok-együttes éneklés, zenei élmény jobban alakitja bennük a közösségi ér
zést. Az ének-zenei általános iskolákban tanuló gyermek képességeinek felmérése, a zenei neve
lés transzfer hatásainak kutatása a zenepszichológia feladata. E kutatások eredményei időről

időre publikációkban látnak napvilágot mind hazánkban, mind azokban az országokban, ahol
alkalmazzák Kodály zenei nevelési koncepcióját.

Számba véve az évtizedeket, melyek a magyar népdal gyűjtese óta elteltek, felmérhető, hogy az
19OO-as évek elejétől máig megtett út nagy. Eleinte csak a gyűjtés, a feldolgozás, a műzenébe öt
vözés volt a fő cél, később egyre inkább látszott, hogya megszüIetett új műveknek új közönség is
kell. A megértés folyamata csak az iskolán keresztül volt elindítható. Az iskolában elsajátított
népzenei alapanyag a további évek során a zeneirodalomban való eligazodáshoz vezet. A zene
nem csupán érzelmi ráhatás, hanem íntellektuális úton elsajátítható tudásanyagot tartalmaz, ép
pen úgy, rnint az iskola többi tantárgya, mely az írás-olvasás segítségével szerezhető meg. Az is
kolában nemcsak a zenét tanítjuk, hanem a zenével nevelünk, a közismereti tárgyak sokaságá
ban a zene szolgálja legtisztábban a humán nevelés célkitűzéseit.

Zenei nevelésünk nemzetközi hírét csak fokozza a külföldről idelátogató szakemberek nagy
száma. Megfigyeléseik elsősorban a pedagógiai módszerre irányulnak, de természetesen kiterjed
nek a szervezetre és a tartalomra is. Miután minden országban fellelhető bizonyos népdalkincs,
Kodály tézise, miszerint a zeneoktatást-az anyanyelven kell kezdeni, bárhol megvalósitható. Ép
pen a sokféle adaptálás kapcsán figyelhettük meg.•nennyire igaz Kodálynak a jelen írás korábbi
részében idézett szava a pentatonnal kapcsolatban, Bartók gyűjtésének említésével: " ... az ötfo
kú hangsor, annyi régi nép, talán minden népek zenéjének kezdete". Valóban, szinte minden
adaptálást lehet a félhang nélküli pentatonnal kezdeni. A lefelé hajló kisterc (S7m) a gyermekda
lokban csaknem mindenütt megvan, ugyanígy megtalálhatjuk a magyar óvodás dalok ritmusát is
a nemzetközi anyagban. De változik a záróhang, és változnak a hangsúlyok! Mint ahogy a nyelv
lejtésében is megfigyelhetjük a különféle nemzeti sajátosságokat. Amilyen a beszéd hangsúlya,
olyan a versé, a dalé.

A módszer kialakulása döntő módon kapcsolódik Kodály személyéhez, idegen földre jutása is
elsősorban a személyi kapcsolatok révén, Kodály munkásságának, zeneszerzői, zenetudósi, folk
lorista tevékenységének elismeréseként történt. Az 1958-as koppenhágai ISME konferencia óta
1961-ben Bécsben, 1963-ban Tokióban hangzott el előadás a magyar zenei nevelésről a nemzet
közi társaság összejövetelein, mignem 1964-ben az ISME hazánkban tartotta nagyszabású kon
ferenciáját, melyen Kodály Zoltán személyesen felszólalt, s a társaság díszelnökévé választotta.
Itt kapott ~Iőször széles körű megbecsülést zenei nevelési rendszere, s ekkor kezdődöttelterjedé-
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se a nem~tközi területen. A konferencia után, még annak az évnek szeptemberében a Szovjet
unió Észt Köztársaságának fővárosában,Tallinnban Heino Kaljuste imponáló gyorsasággal ve
zette be magyarországi tapasztalatai alapján a kodályi koncepciót: nem annyira helyszíni tapasz
talatok átültetésérőlvolt szó, hanem inkább a magyar iskolai énekeskönyvek észt nyelven törté
nő, észt népdal-anyaggal kiegészített megjelentetéséről. Habár az észt és a magyar nyelv közös
eredetének az élő nyelvben .kevés bizonyítéka maradt fenn, a közös gyökérből származó eredet
nyilván erős érzelmi motivációt adott ahhoz, hogy az észt adaptáció ilyen gyorsan megszülessen.
A mai napig is ez képezi az észt iskolai énekkönyvek gerincét. Ugyanígy történt a lett iskolazene
terén is. Pár év múlva Leningrádba is eljutott az első lépések híre, és P. F. Weis kandidátusi disz
szertációt írt a magyarországi relatív szolmizáció lényegéről. 1965 óta az észak-amerikai konti
nensen meglepőgyorsasággal terjedt ei a kodályi koncepció, az USA-ban és Kanada francia, va
lamint angol nyelvű részein. Ma mindkét államban működik Kodály Intézet, nem is "egy, az
USA-ban pedig az OAKE (Organization American Kodály Educators) egy központtal és tizen
két helyi csoporttal tölti be funkcióját. Franciaországban 1966 óta Jacquotte Ribiére-Ráverlat
egymaga látja el azt a munkát, amelyet nálunk itthon évtizedeken keresztül szakemberek cso
portjai végeztek, ugyanis összeállította a Kodály koncepció adaptálásához szükséges eredeti, hi
teles francia népzenei anyagot (4 kötetben 500 népdal l), a hozzá való tanári kézikönyveket és
munkafüzeteket a tanulók számára. Dél-Amerikában előbbArgentínában, majd Chilében és Pe
ruban talált visszhangra Kodály tanítása, jelenleg pedig brazíliai alkalmazása folyik.

Nagy lendülettel kezdődött a hatvanas évek végén Kodály eszméinek terjedése Japánban is, el
sősorban Hani Kyoko személyes munkája nyomán, aki ma is vezeti a Kodály Esztétikai Nevelési
Intézetet. A japán érdeklődésreutal az a körülmény is, hogy a legutóbbi nemzetközi Kodály
szimpoziont, mely szám szerint az ötödik volt, Sapporóban tartották. A hetvenes évek elejétől

kezdve az egyik leginkább dinamikus expanzió Izrael területén mutatkozik, ahol Hanoch Ron
szakfelügyelőhéber fordításai és szakmai irányítása segítségével az egész országban, iskolákban,
zeneiskolákban, egyetemeken a kodályi koncepció gyakorlatával foglalkoznak. E cikk terjedel
me nem engedi meg, hogy mindazon országokról és személyekről hiánytalanul beszámoljunk.

. ahol és akik munkája nyomán Kodály zenei nevelési eszméi - s egyben persze a magyar zenei ne
velés eredményei -, visszhangra találtak, de legalább egy rövid felsorolás érzékeltesse: Anglia,
Ausztrália, Német Szövetségi Köztársaság, Svájc, Belgium, Finnország, Norvégia, Svédország, .
Dánia, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia.

Mindezekbőlkövetkezik, hogy Kodály eszméima már nemcsak a szűkebb magyar közösségé
ben, hanem a széles világon is követőkre találtak. Sok száz és ezer zenetanár fog össze a különfé
Ie nemzeti és nemzetközi Kodály-társaságokban az emberiség kultúrájának, a jövő nemzedéké
nek zenei műveltsége érdekében. Még a technika századában is lehet valami küldetése a zené
nek? Hivatása a zenei nevelőnek? Feladata a zenei nevelésnek?

"A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lel
ki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.

A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek
legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még
túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.

Nem minden zene ilyen. Sőt többsége annak, amit naponta szerte a világban hallunk: a min
dennapok, hétköznapok, emberi gyarlóságok zenéje - nem is érdemli a zene nevet. A zenei ön
képzésnek és egymásképzésnek nemlehet más célja. mint keresni az utat a jobbnál jobb zene felé,
s ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését"J(isszatekintés 1. 156. old.).
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