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CD

A Kassák Klub, Jazz Karácsony, 1986. 1. rész egy magángyűjteményben szereplő CD hanglemez,
amely a Pataki Béla, Fülöp Péter és társaik szerkesztette sorozatból való. Pataki Béla hangfelvétele.
A lemez hallgatása során újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy Szabados György és a MAKUZ milyen
igazi karácsonyi együttlétet és felszabadult muzsikálást produkált.
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Musicians (az est összes szereplői)









Szabados György – piano
Dresch Mihály – reeds
Mákó Miklós – trumpet
Kovács Ferenc – trumpet
Benkő Róbert – double bass
Lőrinszky Attila – double bass
Faragó Antal – drums
Baló István – drums

* A trackek nem külön számok, csupán kényelmi tagolásai az egybefüggő zeneanyagnak.

Szabados Györgynek az estet megnyitó szavaiból idézünk:
Kedves Barátaim! Valami nem fért a fejembe ma, amikor ide beléptem. Végül is hogy van az, hogy minden évben, most
már majd tíz éve karácsonykor itt mi együtt olyan szépen összegyűlünk. Gondolkodtam azon, hogy talán azért, mert olyan
kevés az a hely, ahol karácsonykor össze lehet jönni, és úgy lehet összejönni, hogy nincs rossz szájíze az embernek.
Aztán továbbfutott az ártatlan gondolat bennem,hogy valami kimondatlan és romlatlan indulat az, ami minket így összehoz, és mindjárt arra gondoltam, hogy nem is szabad ezt elrontani, ezt a romlatlan gondolatot, hátha tényleg veletek
együtt bennem is valamiféle önfeledt romlatlanság az, ami karácsony másnapján idehajt. S tovább gondolkozva, vagy
inkább nem is gondolkozva, hanem érezve a gondolatot, ami magától dolgozik, végül is arra a megmagyarázhatatlan
következtetésre jutottam, hogy talán valami hiány, vagy valamiféle helyzet az, ami ezt így kiváltja. Ami anélkül, hogy
szervezni, megbeszélni, akarni és manipulálni kéne, végül is mindnyájunkat idehajt…

