
 
 

Greetings music lovers, 

Gyögy Szabados would be 77th years old on this day, 13th July. We remember him on this website with the 
release of several concerts and films, so far not publicly broadcasted or highlighted. 
The website “The World of György Szabados” offers a comprehensive collection of his life works. Please visit for 

an inspiring, enriching and educational experience. 

“being pervaded by something, which is void of death” - Béla Hamvas  

 
Köszöntjük Zeneszerető Barátainkat, 

Ma, július 13.-án lenne Szabados György 77 éves. Ezen a napon olyan koncertek és filmek bemutatásával 
emlékszünk rá weboldalunkon, amelyeket a nagyközönség eddig nem láthatott. 
Weboldalunk „Szabados György világa” további izgalmas témákat kínál: életművének teljes gyűjteményét 
igyekszünk közkinccsé tenni. Nemes, gazdagító és tanulságos időtöltést kívánunk az oldal böngészésével.  

"telítve lenni valamivel, amiben nincsen halál" – Hamvas Béla  

 

Liebe Musikliebhaber, 
György Szabados würde heute seinen 77 Geburtstag feiern. Wir erinnern uns an Ihn auf der Webseite mit der 
Veröffentlichung einiger Konzerte und Filme, die bis dato noch nie veröffentlicht wurden, sowie ein paar 
weiterer Highlights.    
Besuchen Sie die Website "Die Welt des György Szabados" eine umfassende Werksammlung aus seinem Leben. 
Viel Freude und Inspiration beim Besuch der Webseite. 

“von etwas erfüllt sein worin kein Tod ist”. – Béla Hamvas 

 
Rudolf Kraus (Webmaster) 

 

 

 

György Szabados & Vladimir Tarasov & Anthony Braxton -  Jazz and 
Improvised Music Festival, Kanjiža (SR), September 13, 2003 
- Previously unreleased concert video, with Interview of the musicians (Subtitles in Englisch, German, Hungarian) – 
Very good Video & Audio quality 
 
- Eddig nem nyilvánosságra hozott koncert video  és interjú a zenészekkel magyar felirattal. Nagyon jó video és 
audio minőséggel.   

 

György Szabados & MAKUZ with Members of the Chamber Orchestra "Liszt 

Frence Kamarazenekar", Budapest and Choir of six bass playing - 
"Szertartászene királyunk, a Nap tiszteletére / Ceremony music in honour of 

our King, the Sun" at Magyarkanizsa Jazz Festival, Art House, Kaniza, 7th 

Sept. 2005 

 

Film by Zoltán Bicskei: „Nagyapáti Kukac Péter mennybemenetele” (Péter 
Kukac from Nagyapát is going to heaven) – Feature film (játékfilm) (2000) 
- The movie, which features music by Szabados & MAKUZ, has not been published in the last 20 years. You can 
watch the film here from today till October 13, 2016 (in Hungarian language with Serbian subtitles) 
 

– A filmben Szabados György zenéje a MAKUZ előadásában hallható. Bicskei Zoltán játékfilmje az utóbbi 20 évben 
nem volt megtekinthető. Mától kezdve 2016 október 13.-ig látható weboldalunkon magyar nyelven, szerb 
felirattal.   



 

Film essay by György Szabados & Zoltán Bicskei: "…hanem ez a hatalmas 

égbolt” (…but this endless Canopy of the Heavens / aber dieser unendliche 

Himmelsbaldachin)" (1994)  

- Video & Audio film with English and German subtitles 

- video magyar nyelven, angol és német felirattal 

 

György Szabados & MAKUZ - April 1, 1993, Zeneakadémia, Budapest, 

Hungary 

- great concert, good video & audio quality 

- nagyszerű koncert, jó video és audio minőség 

 

György Szabados Solo - playing "Szent Főnixmadár koncert" in Almássy téri 

Szabadidőközpont, Budapest, (HU) November 12, 1993 

- wounderful solo concert with good video & audio quality 

- csodálatos szóló koncert jó video és audio minpőségben 

 

 

György Szabados & MAKUZ with Johannes Bauer – Magyarkanizsa Jazz 
Festival, Sept. 15, 1995 

- So far unreleased concert video 

- Ezidáig nem hozzáférhető koncert video 

 

Ferenc Bognár "Summary List" (work in progress) 
- a great music collection in chronoloigical order – up to now more than 120 concerts, LP’s, CD’s all with detail 
background information (in Hungarian) 
 
- összegyűjtött zenék időrendben – eddig több mitn 120 koncert, lemezek és CD-k részletes információkkal 
magyarul 

 

Essay by Hubert Bergmann: "Klang eines verschwundenen Kontinuums - Zur 

Aktualität des Wirkens von György Szabados"  

- This is the first major reflection on György Szabados’  life's work in German language after his death on June 10, 

2011 

- ez az első nagyobb német nyelvű esszé Szabados György életművéről 2011. június 10.-én bekövetkezett halála 

után. 

Ráduly Mihály 
interview series (all in 

Hungarian language): 

 

Ráduly Mihály 
interjúsorozata 

magyarul: 

 

  2014: Grencsó István – “A lehullott morzsákat is fölcsipegettem"  

  2014: Benkő Róbert – “És akkor azt mondta, hogy most muzsikálunk…"  

  2015: Gábor Turi – “Elsősorban gondolkodóként áll előttem” (Szabados 

Györgyről)"  

  2015: Gonda János – “Mélyfúrással” a magyar zene gyökereihez - Beszélgetés 

Gonda Jánossal"   



DOWNLOADS: 

 
Itt tölthető le: 

  

Interview with Tamás Régheny from 2008: 

  German translation: "Die zeitlose Botschaft der Improvisation" 

  English translation: "The timeless massage of Improvisation" 

Interview with Molnár Csaba from 2006: 

   German translation: "Zeit zur Muße" - Text mit Bilder 

  English translation: "Time for leisure" Text with images  

Lecture in Száhalombatta (HU) from 2003: 

  German translation: "Béla Hamvas und die Musik" 

  English translation: "Béla Hamvas and the music"  

Interview with Turi Gábor from 1992: 

  German translation: "Jazz - auf Ungarisch"  

  English translation: "Jazz - in Hungarian"  

and many many more to find.....countless concerts, videos, pictures, news, memorabilias, …  his spirit is alive   

és még sok más: számtalan koncert, video, fénykép, hírek, emlékek – Szabados György szelleme él és közöttünk 

van. 

 

 
 

If you are interested in being 

informed of critical updates 

such as audio, video, or 

translations, register either on 

the Forum or send us an email. 

 

Amennyiben szeretne további 

információkat kapni fontos új 

anyagokról, mint pl. új audio, filmek 
 vagy fordítások, akkor erre úgy van 

lehetősége, hogy vagy regisztrál a 

FORUM on, vagy küld nekünk egy e-

mailt.  

Falls Interesse besteht bei wichtigen 

Updates wie neues Audio, Filmmaterial 

oder Übersetzungen informiert zu 
werden, gibt es die Möglichkeit sich 

entweder über das Forum registrieren 

zu lassen, dazu klicken sie auf folgenden 

Link: Forum oder senden sie eine Email. 
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