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A uéprenényú hetvenes évek illűziói szerteÍoszlottak. A hajdan alternatívát jelentí hangokat elnyomták a gigabájtok,

nagyuabásti projektek és a nindezek iirvényében norajlő globális zajhatások. A konstruktívnak tetszí gondolatok és

kudenényuénk prőfétáifeluínes szavakban vagy netakonnunikációban bujkáló erkiilcsielisnerést, jobb esetben néni

tiszteletet érzékelhetnek; és azt is inkább uenélyiik, nen pedig szelleníik iránt...

A zene a legunzitÍvebb jelenség, ani a világban zajló változásokra els ként reagál, a ternészet hugjai, a ternészetben

egyként létez6 enber, s olyan níÍvészek által, akik értik és kijzvetítik a hangokban lévó jelentést. l|anapság sokkal kevuebben

váIuztják és vállalják a nédiun szerepet; a zenészek inkább játszanak, nesélnek, szőrakoztatnak, s nen kijziilnek - pláne nen

kijzvetítenek. Pedig a zene, nint eredeti, eredendí tulajdonságainál fog,a - szinte akaratunkon kívíil is - lénz6 jelenség, na is

ugyan gy núkijdik... De vajon niról nesél, nit nond? Kiiliiniisen a harminc-neryen éve volt ígéretesen íszinte

- szabad, inprovizatív, aleatorikus - hangokhoz képest. A kérdést illet en nen elhanyagolva azt a nyilvánvalő tényt sen, hogy

az igazi níÍvész késnége, tehetsége, valanint értékrendje, uellenisége egységu, erósen iiszeftiggí egész, nelynek

tisszetev it nincs értelne kíiliin elemezgetni.

A témáról Szabados Gy rggyel beuélgettÍink. Az alábbiakban az 6 gondolatait idézen tijnijrítve,

de majdnen sző szerint.

,.A nagyobb sze||emi vá|tozások idején azok az a|kotÓk mutattak íe| igazán je|entós míívészi a|kotásokat, je|enségeket, akik

nemcsak a tehetségiikbó| adődÓan tisztijniisen tevékenykedtek (|ehetó|eg gy' hogy ebbó| jő megé|hetésÍik is |egyen), hanem akik

sze|lemek vo|tak. Akik tudták, hogy a míivészet minden pi||anatnak a te|jes átvi|ágítása, tehát tisztában vo|tak a fundamen-

tumokka|, és azta| is, ami itt épp most tiirténik - vagyis a teremtés szintjén viszonyu|tak a vi|ág je|enségeihez. A zenében ehhez

nemcsak ke||6,Íantáziáva| megá|dott' magas íz|ésííés jÓ formaérzékíímuzsikus ke|l, hanem o|yan, aki pontosan érti, hogy mi

zaj|ik kiirii|titte. Az improvizatív zene megje|enése annak a tiinete, hogy sok mindennek vége van ebben a civi|izáciőban, hiszen

a ku|trira, azon belii| pedig a zene a |egérzékenyebb je|enség, ami a vi|ág vá|to satra reagá|. Ezt már a legrégibb korokban is

tudták - |egalábbis a gondo|kodÓ, fenntartrí sze||emíí emberek. |lla a legt bben ilyen irányu|tság nélkÍil, meg|ehetós

nagyképííségge| viszonyuInak mindenhez, így a zenéhez is; sokan abban a tévhitben Yannak, hogy fe|fedeztek va|ame|y

íormá|is do|got, mikiizben te|jesen tájékozat|anok és érzéket|enek a ktirÍi|tittiik zajI vi|ágjelenségekre.

Ösztijniik nem sugal|atos, csak ktivetó. t fó|eg siker-kiivetó.

Pedig a je|enleg tapasztalhatő áta|aku|ás horribiIis. Az emberi civiIizáciÓ ttirténete során nagy ku|trÍrák tíintek e|, melyeknek

nyomuk sem maradt; nár-nár ezekhez |ehetne hason|ítani anaivá|tozások horderejét. J'|inden civi|izáciÓ és a benne é|ó

kiiztisség, va|amint az ebbó| íakadÓ kultrira, egységes. Amikor ez az egységes á||apot hanyat|ő fázisba kerii|, fe|ismerhetó |assan

a hanyat|ás titkos oka. Ez leggyakrabban az iinhittség va|ame|y koncepcioná|is vá|tozatában érhetó tetten.

Ezen a vi|ágon penze mindig van hiba, mindenben; ha minden tiiké|etes |enne, megál|naazé|et.Az emberigondo|kodásnak

azonban van egy a|apjaiban meghatároző negatívuma, me|y szerint: az ember rÍgy vé|i, a ttiké|etesné| is tiikéletesebbet tud

íelépíteni, s neki ez iirtikké va|Ó hata|ma.

A nyugati, vagy euro-amerikai civiIizáciő is egy i|yen utat jártbe az e|mrÍ|t két-három évezredben, ame|ynek |ehaj|Ó deszcendens

ágát, bukását é|jiik ma meg. A zenemíívészet - ha kiivetni akarja mindezt, vagyis autentikus akar |enni - csakis a mai |étet,

ennek |e|ki á||apotát ttikriizheti. És ebbe egyetemes háttérként a szabadság istenes rendje is be|etartozik. Ho|ott, szinte minden

forma, ame|y ma megje|enik ebben a ku|trÍrában, már az egyetemes fundamentá|is formáktől e|téró, mesterséges íorma.

A szabad zene ezt a me$erségességet, ezt a mesterké|tséget kezdte e| a ko||ektív tudata|atti szintjén, s az tiszttin k mentén

minden eróve| |ehántani magárÓ|. Egyébként minden |ényeges és fontos zene, és a benne megnyi|vánulő szel|em, Beethoventól

BartÓkig, az aÍrikai majd amerikai feketéktó| a mo|dvai csángÓkig, rijra meg (jra az ósi, a fundamentá|is je|enségek mé|ységébó|

merített, magrÓ| niivekedett. A zene mindig és mindenkor ezért szőla|t meg e|ósziir, szííretlenii| is a |egautentikusabban a direkt,

áttéte|esség-mentes megnyi|atkozásban, az improvizativitásban. Vo|t egy lény, ame|yik e|kezdett hangokat kiadni...
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