
In Memoriam Vajda Sándor, 2003. No. 141  

György Szabados recordings by the Hungarian Radio 

Released - 

Recorded 

 

January 10, 2003 

Studio 6 of Hungarian Radio, Budapest, Hungary 
  

Genre Free music 

Length 13:05 

Collector/Maker 
Szabados-hagyaték / Bognár Ferenc 
- 

Format Wave files 

 

Az In Memoriam Vajda Sándor, 2003.  egy magángyűjteményben lévő felvétel, amely a Magyar Rádió 

Nemzetközi Jazz-tehetségkutató Versenyének névadóira való megemlékezésről készült. Vajda Sándor nyolc 

éven át volt Szabados odaadó muzsikustársa. 1999-ben halt meg. A felvételen Szabados György szólójátéka 

hallható. 

A zenék Szabados György szerzeményei. 

Track listing 

1. Lassú és friss Vajda Sándor emlékére 13:05 

Musicians 

 Szabados György – piano 

 

Note: a zeneanyag a Szabados-hagyatékban lévő analóg és DAT hanganyag Molnár Csaba által történt digitalizálásából származik. 

Ez az összeállítás az eredetiből készült szerkesztett változat (az eredeti külön megőrizve). 

 

 

 
A rádióbeszélgetés során Szabados többek között a következőket mondta Vajda Sándorról: 

 

…Igazából azt kell mondjam, hogy az ő jelenléte ez alatt a nyolc év alatt nemcsak azt jelentette, hogy ő játszott 

a zenekaromban, ez sokkal több volt. Egyrészt jó barátok lettünk, másrészt én nagyon hálás vagyok (akkor is 

hálás voltam), hogy ő részt vett, hajlandó volt részt venni egy olyan zenei munkában, amely vadonatúj volt a 

maga idejében. És ezt nemigen vállalták sokan, ő vállalta. Ez is mutatja és igazolja az ő magabiztosságát és 

tehetségét. 
 

Hiszen ugyan mint komponista és mint aki ezt a zenei világot magamban hallucináltam, az én voltam, 

de ehhez kellettek társak… olyan társak, akik a jazz fundamentumát, a ritmust adják. 

Ő és Faragó Antal, aki ütős [és aki már nem Magyarországon él] hajlandók voltak velem együtt kidolgozni. 

Ez egy kemény munka volt, hisz itt egy teljesen más ritmikai koncepciót és érzetet kellett magunkban 

kifejleszteni, és ezt kifejező eszközzé tenni. 
 

Tehát ez egy nagyon szép emlék a számomra, és remélhetőleg a régebbi felvételek…őrzik az ő jelenlétét 

és dicsőségét… 

 

 

 

 

 

 


