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A hatvanötödikre
Kovács tanár úr… – próbálkozunk néha ügyetlenül, mikor hivatalos ügyeket intézünk a TO-n, vagy épp tanárainknak mesélünk valamit a 20. századi zenetörténet
kurzusról. Nehezen jön szánkra a név, hiszen a beszélgetés valamennyi résztvevője
– kortól és nemtől függetlenül – ugyanazzal a négy betűvel írja le Őt: Samu.
Egy becenév, melynek használata legkevésbé sem a tiszteletlenség, sokkal
inkább a tanszakon uralkodó családias hangulat jele. (Noha mi is csak örököltük ezt a megszólítást…) Mindenki Samuja számunkra nem csupán egy
tanár, hanem mentor és zakpapa is, aki egyengeti az utunkat, kiáll az igazunkért
és mindig jobb kedvre derít. Egy egész újságot teleírhattunk volna azon elejtett
mondataival, melyektől valamelyik hallgatója aznapra felvidult. Samu tanár úr
rendelkezik azzal a ritka adottsággal, hogy óriási tudásának morzsáit közérthető és maradandó módon szórja szét. Óráin számos összefüggés válik világossá,
s minden zene értelmet nyer. Előadásait várják és szeretik a muzikológusok
és nem-muzikológusok egyaránt.
Sokan már gyermekként megismerik hangját a rádióból, a zenetudós ambícióikban kicsit is kételkedő fiatalok pedig az első előkészítő foglalkozás után már
Samu-fanokként távoznak. Mi a titka? Ennek megfejtéséhez még legalább
65 évre lesz szükségünk. A jelenlegi zenetudós hallgatók, még inkább a jövő
muzikológus növendékeinek érdekében – akiknek még nem volt részük a Samujelenségben – kívánjuk, hogy adassék meg legalább még ennyi, és tanár úr sok-sok
embernek szerezzen örömet. Ők cserébe szeretni fogják. Nagyon. Mint mi.
BD, BL, EM, MP,
BM, HZs, LZs,
DA, FJ, JL, LA, VV,
BA, GR, HZs, MD,
BZs, BL, HP és OV
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Szemelvények „… csak tiszta forrásból”
Ahogy hajdanán Bartók Béla és Kodály Zoltán a népdalokat, olyan szorgalmasan gyűjtötték a hallgatók
hosszú évek során Kovács Sándor tanár úr órán elejtett megjegyzéseit. Ezek a mondások olykor a
tananyagot segítették elsajátítani, olykor bátorítóak voltak, olykor pedig rávilágítottak addig sosem
gondolt összefüggésekre. A gyűjtés mennyisége meghaladja a kereteinket, ezért egy válogatást készítettünk
a muzikológus hallgatók feljegyzéseiből.
Békéssy Lili
„Remek ember volt ez a VIII.
Henrik, a nők valósággal elvesztették tőle a fejüket.”
„Az asszonynak már az első megszólalása is válóok.” (Az orr)
„Hivatásos falu bikája.” (Kisvárosi
Lady Macbeth Szergeje)
„A kapitány gazdag és időmilliomos. És egy tökéletesen üresfejű valaki – mint egy anyós!”
(a Wozzeck tanítása közben)
„Nem értem, miért olyan nehéz megtanulni az évszámokat.
Én például minden évszámot
tudok… csak legfeljebb azt nem,
hogy mi történt akkor.”
„A kantátát nevezik motettének,
Kirchenstücknek, különösen fantáziadús vidékeken pedig Musiknak.”
„A nők a lelküket általában g-mollban tárják ki. Ha A-dúrban, akkor
nyert ügyünk van.”
„Nagy hiszti – kis szünet – nagy
hiszti repríz.” (The Rake’s Progress)
„Minden középkorú nő arra gondol, hogy miért nem a Hufnágel
Pistihez ment feleségül.”
„Ez a temető éjfélkor… Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy szellemes
zene.” (The Rake’s Progress)
„Zenészkörökben ha valaki azt
mondja, hogy fúga, illik terpeszállásban becsúszni az asztal alá a
gyönyörűségtől.”

„Ami eljut Kelet-Európába, arról
tudjuk, hogy meghalt.”
„Téma érkezik az 1. vágányra.”
(Brahms: IV. szimfónia)
„Jön egy akkord, ami ha sütemény
lenne, megenném.” (The Rake’s
Progress)
„Szoktak nézni híradót? Manapság minden magyar nő válasza,
akit megkérdeznek az utcán a
riporterek, úgy kezdődik, hogy
hááááát… hihihihi…”
„Őszintén szólva, dodekafon rigót
nem láttam még egy darabot sem.
De úgy néz ki, Messiaen látott
már.”
„A végére odaírt egy D-dúr akkordot. Ha ezt nem teszi, elviszik
Szibériába.” (Sosztakovics: V. szimfónia 4. tétel)
„A többi elefánt állítólag borzasztó
ideges lett, mert a zene tele van
mindenféle metrumváltásokkal.
Na, most az ugye beletelik egy
időbe, amíg egy elefánt metrumot
vált.” (Cirkusz-polka)
„Napóleont úgy szétverik, hogy konyak lesz belőle.” (az 1815-ös bécsi
kongresszusról)
„Annyira rigó, hogy én félnék a
fuvolista alá állni.” (Messiaen: Le
merle noir)
„Szegény
birkák
ijedtükben
Beethovenre hivatkoznak, de csak
a név elejét tudják kimondani.”

„Kérem szépen, borzasztó jópofa
a darab hangszerelése a katonazenekarokra oly jellemző hárfával.”
„A történelem nem egy trolibuszdrót. De mindig azt tanították, hogy
van a tendencia, én meg elképzelem, hogy trolibuszok vagyunk.”
„Hát, mélyen megragad a fülben,
az biztos.” (Schönberg: op. 11)
„Webern halála bizonyítja, hogy a
dohányzás káros az egészségre.”
„Mindig is úgy képzeltem el, hogy
Mozart kétségbeesetten szaladgál
a szobában: leírtam egy egykvartszextet, most mit csináljak? Constanze a konyhából visszaszól:
hát írjál már egy ötödik fokot, mi
mást csinálnál?! Na de szegény
Webernnek mit mond a felesége,
ha kétségbeesik, hogy leírt egy
Giszt? Írj egy A-t, mert az jó csúnya?” (klasszikus összhangzattan
vs. atonalitás)
„Szinte szép…” (Webern: op. 10)
„Ha az ember óvatlanul elkezd kürtölni, elképzelhető, hogy egy barlangból előbújik egy sárkány.”
„Itt jön a tudomány. Elég undorító dolog: fagottra való hülyeség.”
(Strauss: Till Eulenspiegel)
„Olyan T-D, hogy az ember megnyalja mind a tíz dobhártyáját.”
„A hagyma olyan, mint egy ütemvonal a mézben.”
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A számok nem hazudnak
Az élet csupa összefüggés, semmi sem véletlen. Az sem a véletlen műve, hogy Kovács Sándor 65 éves…
Senki sem hiszi, hogy a számmisztikát kedvelő tanár úr minden különösebb ok nélkül ért ehhez a korhoz.
Ő maga a 65.
Félprímnek hívjuk azt a számot, amely két prímszám szorzata. A 65 félprím, hiszen osztható 5-tel –
az eredmény 13. 5 és 13… Az 5-ös szám nem szorul
magyarázatra. Viselőjének gondolat- és ihletgazdagságot kölcsönöz, írói vénával és szónoki tehetséggel
ruház fel. (Rossz szögállás esetén plagizáláshoz vezethet. Bizonyítékul gondoljunk csak egy május (5.
hónap) 13-án (!) született politikusra.) Az 5-ös számú
ember mindenkivel harmonizál, logikus gondolkodású, sokoldalú, talpraesett, szellemes, memóriája kitűnő. Aztán ott van az 5 főerény, az 5 ujj és az
5 érzék: egység megalkotása minden helyzetben,
hogy távolabbra ne menjünk, a tanszakon.
Ilyen kedvező számhoz hogyan társulhat a 13?
Az 5-ös viselője köztudottan vonzódik a szélsőségesen egyedi vagy szokatlan zenéhez. Kis túlzással azt
mondhatjuk, ez az ember zeneszerző vagy zenetudós.
A zenetörténet egy nagy alakjának pedig a 13 volt
a rettegett, ugyanakkor attribútummá vált száma.
Arnold Schönbergről van szó. Samu tanár úr 20. századi zene iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban,
mint Schönberggel való osztozása a 13-as számban.
Azon sem kell meglepődnünk, hogy a 65 számjegyeinek összege 11, vagyis egy mesterszám, egy maga-

sabb rezgéssel bíró szám. Viselőjét éleslátás, egyediség, szokatlan megközelítés és bolondosság jellemzi.
A 11 számjegyei pedig a 2-höz vezetnek, ahol szintén
samui tulajdonságokat találunk: együttműködés,
segítőkészség és gondoskodás.
A mesterszámok kapcsán észre kell vennünk, hogy
mind a „Kovács”, mind a „Samu” 88-at ad ki, ha ös�szeadjuk a betűk ábécében elfoglalt helyiértékét.
Két mester(szám) egyetlen névben… A „Kovács
Sándor” eredménye 203, amely nem csupán félprím –
akárcsak a 65 –, hanem számjegyeinek összege 5.
A 11, azaz november után érdemes néhány szót
szólni a 27-es számról is, hiszen mégiscsak a születési napunk határozza meg életünket a legjobban.
A numerológia szakértői itt szerencséről és intellektusról beszélnek, illetve arról, hogy a 27-eseknek
mindig ragaszkodniuk kell az eredeti ötleteikhez.
(A legszerencsésebb szám az említettek közül mégsem
a 27, hanem a 13, hiszen azt az ötös lottó sorsolások
6,21 %-ában kihúzzák…) Kívánjuk, hogy minél tovább
kitartson a szerencse, sose lankadjon az intellektus,
és megvalósuljanak az ötletek!
Mona Dániel

Emlékek
Lakatos Zsuzsi:

Gusztin Rudolf:

Év végi vizsga. Már vagy húsz perce küzdök az életemért,
többé-kevésbé sikertelenül. A helyzet egyre kilátástalanabb, a tanár úr arca pedig egyre unottabb. Utolsó megmentő kérdés következik:
– Mit tudna mondani Debussy Children’s Corner című
darabjáról?
– …
– Ez nem sok.
Látom, hogy gondolatban már lemondóan nyúl az indexemért. Aztán hirtelen bevillan a megváltás mondata:
– Ebben a műben van egy Jimbo’s Lullaby című tétel,
amely a zenetörténet egyik legfontosabb darabja; itt
sikerül valakinek először jól jellemeznie egy elefántot!
A tanár úr arca hirtelen megenyhül.
– Na jó… Ötös.

2012 augusztusában lehetőségem volt eljutni
Indiába. Egzotikus helynek számít ez nekünk,
európaiaknak, így minden magyar ismerősöm
felkapta a fejét rá, amikor megemlítettem. Samuval szeptemberben a Wesselényi utcai épület
aulájában futottam össze, és megemlítettem, hol
voltam nyáron. Azt vártam volna, hogy felkapja
a fejét, rácsodálkozik és elkezd kérdezősködni.
Ehelyett a következő párbeszéd zajlott le:
– És látott elefántot?
– Nem.
Életem legrövidebb élménybeszámolója volt.
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Kovács Sándor tanár úr a komoly és okos zenetudósokon kívül más tanszakok hallgatóinak, hangszereseknek,
elmélet-szakosoknak is tart órákat. Ezeken az általános zenetörténet órákon is sokszor vicces vagy éppen nehéz
helyzetekkel találja szemben magát az ember. Lássunk a sztorikból néhányat.
Ozsvárt Viktória
„Gyakorlatilag annyi történt, hogy Samu (nem emlékszem már, milyen összefüggésben), mondott valami
olyat, hogy »Bachnál sincs például szeptola«, mire én
jelentkeztem, hogy tudok egyet. Samu meg kiküldött
a zongorához, eljátszottam, és jé, tényleg. Azért nem
ugrott be neki ez a hely, mert a szeptola ott-akkor
nyilvánvalóan nem metrikus elemként, hanem mondjuk egész ütemen át 7:4 prolációként lett értve, mint
abszurdum, Bachnál pedig csak egy kiírt quasi-liberoarpeggio az a negyedenkénti hét tizenhatod az e-moll
partita legelején. Ez tehát a történet. Sajnos nem voltam azonban elég leleményes, és nem kértem előre a
félév végi jegyet (nota bene, 1997-ben egy ilyen kérés
még illetlennek számított volna), így csupán egy elismerő biccentés maradt a jutalmam.”

Benkő Minka rajza
Egy rézfúvós hallgató a középkor zenéjéből vizsgázott. Arra a kérdésre, hogy hány szólamú a gregorián,
a vizsgázó a következőt válaszolta:
- Három.
Tanár úr kifejezte egyet nem értését, és kérte a
vizsgázót, hogy találgasson még.
- Kettő.
Még mindig nem jó, gondolkodjon még egy kicsit.
- Egy.
Mire a tanár úr válasza:
- Így van, és most ezt a számot beírom az indexébe is.
Reményteljesebb pillanatok is voltak az általános
zenetörténet órákon. Egy alkalommal a különlegesebb
ritmusalakzatok előfordulásáról volt szó; a részleteket
mesélje el Szabó Barna:

Az említett reményteljes zeneszerzés szakos hallgató
idővel maga is tanár lett, muzikológusokat is okított
szolfézsra, a transzponálás és a partitúraolvasás rejtelmeire. Utóbbi tárgyból az ő tanítványa volt sokunk
zeneszerzés tanára, Bella Máté, aki egy évig szintén
Samu tanár úr általános zenetörténet óráit látogatta
lelkesen. Vagy mégse látogatta olyan sűrűn? Az alábbi
történet alapján kétségek merülhetnek fel:
„Csak egy évig jártam Samuhoz általános zenetörténetre. Amikor év végén bementem vizsgázni, a
tanár úr merő megdöbbenéssel nézett rám, majd
megkérdezte: »Maga meg kicsoda? Maga hozzám
járt?« Mondom, hogy igen… »Az kizárt.« Zavartan
gondolkodtam, hogy ezt most hogyan tudnám neki
bebizonyítani – nem számítottam arra, hogy ez is
lehet vizsgaanyag. Végül Batta tanár úr jött be, és
megerősítette, hogy de bizony Samuhoz kellett járjak, mert az ő csoportjában biztosan nem voltam.
Ezután vizsgázni már megkönnyebbülés volt.”
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Ozsvárt Viktória

Handley Zsófia

Benkő Minka

Belinszky Anna

Kovács Sándor ’Samu’
Lakatos Zsuzsi

Békéssy Lili

Mona Dani

Gusztin Rudolf
Horváth Pál
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„Regibus” contra novo bus
Historia est magistra vitae – mondták a latinok.
Ahhoz, hogy jól tudjunk a jelenben érvelni, nem árt
ismernünk a múltat. Éppen ezért, hadd kezdjem azzal,
hogy először a közelmúlthoz fordulok, és röviden ismertetem a fővárosi trolibuszok számozásának történetét. A figyelmes szemlélődőnek feltűnhetett, hogy
Budapesten a trolik számozása 70-től kezdődik, s
tart egészen 83-ig. De miért éppen 70 a kezdőérték?
A válasz, ami (pontosabban aki) egy egész korszakot
meghatározott: Sztálin elvtárs. A második világháború
után az első troli 1949. december 21-én indult útnak,
ugyanazon a napon, mikor a magyar nép hőn szeretett
(táv)vezére, Sztálin a 70. születésnapját
ünnepelte. Bár 2006-ban, az 1956os forradalom 50. évfordulóján
egy kisebb csoport tüntetett
azért, hogy számozzák át
ezt a járatot, ez végül nem
járt sikerrel. „A velünk élő
történelem” – mondaná
Kovács tanár úr.
Ebből a kis történeti bevezetőből is látható tehát,
volt már példa arra, hogy
egy tömegközlekedési (újabban közösségi közlekedési) járat
száma egy ember születésnapjával
függjön össze. Ez a közös pont Sztálin
elvtárs és Kovács tanár úr életében.1 Kovács
tanár úr ma 65 éves, és köztudott, hogy nagyon szereti
a közösségi közlekedést. Nem vagyunk olyan fényes
helyzetben, mint anno voltak, mert 65-ös számozású
járat már létezik: a 65-ös busz, mely közel 50 éve rója
a III. kerület utcáit. Azonban ha járatot nem is tudunk
számoztatni, a tanár úr másik régi vágyával össze tudjuk kötni a születésnapját és a közösségi közlekedést:
legyen egy olyan járat, ami a Zenetudományi Intézet és a Zeneakadémia között szállít utasokat. Nincs
logikusabb választás erre, mint a 65-ös busz, ezzel
is ünnepelve a tanár urat.

1

A BKK fontosnak tartja utasai visszajelzéseit szolgáltatásaival kapcsolatban, így meg kell ragadnunk a
lehetőséget arra, hogy megkérjük a BKK-t: a tanár úr
65. születésnapja tiszteletére változtassa meg a 65ös busz menetrendjét. Sztálin elvtárs és Kovács tanár
úr életművét összevetve – és tevékenységeik hatását
megvizsgálva – nem látom okát, amiért elutasíthatnák ezt a kérést, miközben helyet adtak a másiknak.
Ha pedig a tanár úr személye nem lenne elég érv, úgy
tudatni kell a BKK-val, hogy régóta feszül a vágy diákokban és más tanárokban egyaránt, hogy országunk
fővárosában legyen egy olyan járat, amely a két intézményt összekapcsolja, megkönnyítve ezzel
a zenetudósok életét, és ezzel is elősegítve ennek a tudományágnak
az előmenetelét.
Ha megnézzük a 65-ös busz
menetrendjét, az alábbiakat olvashatjuk: „A ’T’-vel
jelölt időpontokban az
autóbuszok Fenyőgyöngyéig, igény esetén a Szépvölgyi dűlőig közlekednek.”
Ehhez képest már csak egy
finom módosítás lenne, hogy
„igény esetén a Zenetudományi Intézet és a Liszt Ferenc tér
között közlekednek”. A BKK Telebusz
szolgáltatásáról a honlapjukon ezt találjuk:
„A Telebusz-rendszer lényege, hogy az ilyen típusú
szolgáltatást nyújtó buszok csak akkor közlekednek,
ha arra az utasok részéről valós igény jelentkezik.
Az utazási szándékot […] a 06 1 3-BKK-BKK (06 1 3-255255-ös) telefonszámon lehet jelezni […]”. (kiemelés
tőlem) A magyar zenetudomány egyöntetű állítása
szerint van valós igény. És nincs ragyogóbb időpont
ennek elindítására, mint Kovács tanár úr 65. születésnapja. Állítom – sőt garantálom – a BKK-nak, hogy
a ZTI és a Zeneakadémia közti útvonalon nem lenne
kevesebb utas, mint a 4-es metrón csúcsidőben.
Gusztin Rudolf

Illetőleg ez csak az egyik közös pont. A másik, hogy a tanár úr bizonyára felvette volna a beindítani kívánt
alapfokú diktátorképzőbe óraadó tanárnak a nagy vezért.
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A nápolyi szext íze

Kovács Sándor óravázlata tanítványa megjegyzéseivel
DOKUMENTUMKÖZLÉS – MERÉNYI PÉTER
A Figaro egyik munkatársa a Liszt Ferenc téri épület XV. termében az alább közölt kéziratra bukkant.
Kovács Sándor óravázlatába feltételezhetően az egyik hallgató piros tollal kommentárokat írt,
amelyekben megörökítette tanára legemlékezetesebb megjegyzéseit.
ÓRAVÁZLAT
Kreatív bevezető feladat
Hat gyufaszálból négy egybevágó háromszög kirakása.
A gyufaszálak nem keresztezhetik egymást.
Megoldás: Tetraéder. Térben kell gondolkodni.
„Ugye nem kell hangsúlyoznom, hogy tudatosan
kezdtem az órát ezzel a feladattal?”
Összhangzattan
- Ismétlés, g-moll:

I5 VI V# V2 I6 IV VII56# I6 II6b IVszűk7 I46 IV56# I46 V#87 I

„Hozzanak egy zsák borsót, ha nem emlékeznek a VI-V kötésre… Hogy legyen mit a falra
hányni.”
Ha nem érvényesült a legkisebb mozgás elve:
„Ezt egy bakkecske is megirigyelné.”
Kvintpárhuzam esetén: „Ezt Brahms fölírná a
gyűjteményébe. Ugyanis állítólag volt egy füzete,
amelyben gyűjtötte a kvint-párhuzamokat.”
- Transzponálási gyakorlat
„Már a dobhártyámon érzem a nápolyi szext ízét.
Mi jön utána? A nápolyi szext olyan mint a baj,
csőstül jön: utána mindig egy negyedik fokú szűkített szeptim áll.”
„Olyan lassú tempóban játszik, hogy két akkord
között a 78-as troli elér a Kossuth térig.”
„Az összhang példákat végig egyenletes fortéban
tessék játszani. Az nem jó megoldás, ha a példa
első fele fortissimo, majd hirtelen pianissimo
lesz, amikor bizonytalanok egy akkordban.”
- Zenetudományi dogma: autentikus lépés a klasszikus
összhangzattanban
„Bizonyára mindenki hallotta, hogy a klasszikus összhangzattan autentikus lépésekből áll.
Ez hülyeség, ugyanis az I-V lépés, ha jól tudom,
plagális.”

- Házi feladat
„A kidolgozott példa transzponálása az összes
hangnembe. q = 136. Mára azt kértem, hogy minden akkord legyen egy nyolcad, jövő héten triolákban kell játszani.”
Lendvai teóriája
„Ha véletlenül megértették, fél óra múlva már
nem fogják. Egyébként Lendvai elől eldugták azt
a cédulát, amelyre Bartók a Fibonacci-számsort
fölírta: „1 liter tej; 2 kiló cukor; 3 darab zsemle; 5
kiló liszt; 8 darab postabélyeg.”
- Utalás Stockhausen mikrotonális művészetére
„Mintha tizenöt villamos kanyarodna egyszerre a
Moszkva téren.”
Kávészünet
Diktandó: Bach: Goldberg-variációk, 6., 9. tétel
- Kíséret + első szólam
- Feladat: Milyen kánon? A második szólam melyik
hangról, mikor indul?
„Hogy lesznek maguk zenetudósok? Képzeljék el,
hogy jöttek a törökök, felégették a könyvtárat és
a Goldberg-variációk kéziratának teteje megpörkölődött. Csak a kíséret és az első szólam látszik.
Hogyan rekonstruálnák a művet?”
Zenei példák elemzése - Haydn 104. szimfónia, 2. tétel
„Az a B a 6. ütemben olyan, mint amikor az ember a jó húslevesben ráharap egy egész borsra.
Tudják, milyen a jó húsleves? Nem Maggi.”
Megjegyzés az elefántokról: „Ha az elefánttehénre rájön a bikázhatnék (ez öt évente egyszer történik meg), akkor infrahangú énekével csalogatja
a hímeket. Méghozzá új stílusú népdalokat énekel:
kupolás szerkezetű dallamokat.”
Hallásgyakorlat - Hangközök, akkordok
„Mit játszok? Nem hallja, hogy ez egy szép
β-akkord?”

2014. november 27. | FIGARO

10

Napi recept: Noktürn
HOZZÁVALÓK:
•
•
•
•
•

minimum 1 l bor
2 kéz
zongora
ég
szögmérő

ELKÉSZÍTÉS:
Vedd magadhoz a bort, és idd addig, amíg két kéz helyett hármat nem látsz.
Ekkor ülj le a zongora elé, és emeld meg azt a kezed, amelyiket a három közül
a balnak gondolod. Az 5. ujjaddal nyomj le egy nagyon mély fekvésű billentyűt.
Fontos, hogy fekete legyen, mert a fehér nem autentikus. Utána következik a
hang oktávja. Kezdj el hármas- és/vagy négyeshangzatokban öblögetni. Az utolsó
lépést legalább kétszer ismételd meg. Ezek után szemléld meg az eget, majd ha
elég inspiráltnak érzed magad, visszanézhetsz, ekkor kell elővenned a jobb kezed,
és leütni vele egy dallamhangot. Ismét fel kell nézned, ezúttal harminc fokban.
Ha nincs matematikai végzettséged, és jó noktürnt szeretnél készíteni, ajánlott a
szögmérő használata. Alkoholtól fűtötten tálald.
(Kovács Sándor receptjét Benkő Minka jegyezte le)

A nullához vezető út
2014 novemberében átadták a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti György épületének -2. emeletét, mely
egy héttel korábban készült el. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Vigh Andrea rektorasszony, valamint
Lakatos Gergely főmérnök. Az egyetem vezetősége dr. Kovács Sándor születésnapja alkalmából döntött az új szint
megépítése mellett. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a tanár úr szóban többször is kifejtette azt a kívánságát,
miszerint kurzusait az abszolút nullában szeretné tartani. Az egyetem vezetősége ezzel az aprósággal kíván tisztelegni kiváló professzora előtt.
Lakatos Zsuzsi
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„… tudjuk, hogy a zenetudósok mind okosak…”
Olyan jeles alkalmakkor, mint amilyen Kovács
Sándor tanár úr 65. születésnapja is, szinte kötelező, hogy a fontos emberek is megszólaljanak. Hamar
lemondtunk róla, hogy a köztársasági elnökkel, a
miniszterelnökkel vagy más főméltósággal egyeztessünk időpontot, s ehelyett úgy döntöttünk, hogy
egy igazán exkluzív interjúval készülünk. Alban
Berg megboldogult özvegyétől tanultunk telepátiát,
hogy felvehessük a kapcsolatot Modokkal, az elefántok elefántjával. Mó hihetetlenül boldog volt,
mikor megtudta, hogy az interjú apropója nem más,
mint a magyar zenetudomány „elefántemberének”
köszöntése. Több évtizednyi hallgatás után az elefánt
először nekünk beszélt őszintén zenével és a zenetudománnyal való kapcsolatáról.
Nem titok, hogy Kovács Sándort és neki köszönhetően
több zenetudós-generációt is szoros kapcsolat fűz az
elefántokhoz. Arról azonban soha nem esett szó, hogy
vajon mit gondolnak az elefántok a zenetudósokról…
Modok: Azt mondják, hogy az okos zenetudósok
nélkülözhetetlen tagjai az embertársadalomnak.
Hozzátenném persze, hogy az okos zenetudós eleve
tautológia, hiszen tudjuk, hogy a zenetudósok mind
okosak. Ahogyan az elefántok képesek az emberi
érzelmeket megérteni, úgy képesek a zenetudósok
a zenét felfogni és közvetíteni. Bár sokan úgy hiszik,
hogy Kovács Sándor jelentős zenei ismeretterjesztő
tevékenysége csak az embereket célozta meg, elárulom, hogy bár a hangversenytermekbe és a Zeneakadémiára ritkán jutunk el, mi elefántok is élveztük
és élvezzük az MR3 Bartók Rádió adásait.
Wagner, Brahms, Sztravinszkij, Schönberg, Berg és
Webern egyaránt Kovács Sándor kedvenc zeneszerzői
közé tartoznak. Ön és az elefántok általában kiket
hallgatnak szívesen?
Modok: Az elefántoknak – akár csak a zenetudósoknak
– nagyon sokszínű zenei ízlésük van, én csak magamról nyilatkozhatok. Brahms szimfóniáit éjjel-nappal
tudnám hallgatni, az új bécsi iskola zenéjét azonban
csak kisebb dózisban kedvelem. Nagyon szeretem
Sztravinszkij darabjait is, bár a Cirkuszpolkával kapcsolatban nem ártott volna, ha legalább egy elefánttal
konzultál, mielőtt megszületik a mű. Tudom, hogy a

zeneszerzők és a zenetudósok is odáig vannak az idegesítően változó ütemekért és a különleges szabálytalanságokért, erre a zenére azonban nem nekik, hanem
elefántoknak kellett táncolniuk. Nagyon értékelem
persze a Katonaindulóból származó humoros részleteket is, de ez nem változtat azon, hogy elefántbalettnek
szakmai szempontból egy szabályos polka vagy keringő jobban megfelelt volna.
Ha eltölthetne egy napot Kovács Sándorral, hová kísérné el őt szívesen?
Modok: Régi álmom, hogy kipróbáljam a budapesti villamosokat. Bár fénykoromban a cirkusszal sokat
utaztam, a városi közlekedést mindig csak távolról
figyelhettem. Sok gőzmozdonyt láttam világszerte, amelyeket szívesen megmutatnék Samunak.
Cserébe azt kérném, hogy meséljen nekem az Ikarus
buszokról és egy kicsit többet az elefántok zenetörténetben betöltött szerepéről is. Örömmel elkísérném
őt egy általános zenetörténet órájára, egy szenátusi
ülésre vagy egy rádiófelvételre is, attól tartok azonban, hogy a mai szigorított biztonsági intézkedések
ezt sajnos nem tennék lehetővé.
A 65. születésnap az emberek és az elefántok életében
is nagy esemény. Mit kíván az ünnepeltnek?
Modok: Aki az elefántokat szereti, rossz ember nem
lehet – így csak azt kívánhatom, hogy tartsa meg elefánti kíváncsiságát és bölcsességét, és Isten éltesse
őt nagyon sokáig!
Belinszky Anna
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