Ünnepi SZAZEN – Kassák Klub, 1988.

No. 119

György Szabados & the MAKUZ recordings (live)
Released
Recorded
Genre

October 25, 1988
Kassák Klub, Budapest, Hungary

Free jazz

27:34
/ Bognár Ferenc
Collector/Maker Szabados-hagyaték
Length

Format

Wave files

Az Ünnepi SZAZEN – Kassák Klub, 1988. egy magángyűjteményben szereplő hangfelvétel, amelyen immár
a Szabad Zene Nyilvánossága klub rendezvényeként elhangzott koncertből hallható részlet.
Az elején hiányos felvételt kortörténeti szempontból tartom fontosnak, a SZAZEN szellemiségében történő
muzsikálás dokumentumaként. Elsősorban zenészeknek és kutatóknak ajánlom.
A zene a SZAZEN szellemiségében fogant zenélés Szabados György irányításával.

Track listing*
1. Track 1 (hiányos)

27:34

Musicians










Szabados György – piano
Dresch Mihály – woodwinds
Grencsó István – woodwinds
Vaskó Zsolt – woodwinds
Mákó Miklós – trumpet
Antal Tibor – violin
Benkő Róbert – double bass
Lőrinszky Attila – double bass
Geröly Tamás – drums, percussion

* Az eredeti felvétel felhasználásával készült szerkesztett és módosított változat. Az eredeti felvétel a Szabados-hagyatékból
(Molnár Csaba digitalizálása) származik Ünnepi SZAZEN megjelöléssel.

A SZAZEN-ről Turi Gábor A Szabad Zene Nyilvánossága (Szabados György és köre) című írásából idézünk:
"A muzsikusok eddig is abból az egyszerű és mind mélyebb meggyőződésből folytatták e tevékenységüket, hogy a szabad
zenélés, mint a zene leghitelesebb módja, fölöttébb időszerű. Időszerűségét a civilizáció kulturális csődje: a zene
gyökértelenedése, a műzenei stílusok teljes elidegenülése, az ember belső elnémulása teremtették meg, ami korunk
ürességében újra a szüntelen kozmikus emberi lét eszméletét, a lényünk egészét érintő elemi zeneiséget követeli; a direkt
gyermeki látásmód meditatív művészi gyakorlatát és közegét. A szabad zene és zenélés úgy is, mint "sílus" – tehát
nemcsak zenei értelemben, hanem metafizikusan is időszerű."
Ezek a mondatok egy meghívóból valók, amely a budapesti Kassák Művelődési Ház új klubestjének első műsorára szólt
1987. december 15-én. Maga a klub és az ott folytatott zenei-zenélési gyakorlat korántsem újkeletű: jó évtizedes múltra
tekinthet vissza, amióta a XIV. kerületi Uzsoki úti intézmény helyet ad a Szabados György vezette zenei társulások
próbáinak. Eleinte a későbbi 180-as Csoport magját alkotó muzsikusokkal Kassák Műhely néven, majd a MAKUZ
Zenekarral és barátaikkal működött – és működik ezután nyilvánosan – itt az a kör, amelyik a szabad zene és zenélés
jegyében létrehozta a Szabad Zene Nyilvánossága Klubot.

