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Mindannyian Szabados Györg y köpönyeg éből bújtunk ki - mondhatnák a hazai improvizatív
zene művelői; ennek eg y reprezentatív eg yüttese a MAKUZ . A mester , Szabados Györg y
zong oraművész és zeneszerző a Szalon vendég e volt a tavaszi fesztiválon. A
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MAKUZ (Magyar Királyi Udvari Zenekar) egy állandóan változó formáció, amely hol kevesebb, hol
több zenésszel lép fel, de valamennyien Szabados Györgytől tanultak. A ﬁatalok megfertőződtek tőle,
de járják a maguk útját. Az együttes magjához tartoznak: Vaskó Zsolt, Mákó Miklós, Benkő Róbert, Geröly
Tamás, Kobzos Kiss Tamás, Lőrinszky Attila, Grencsó István, Kovács Ferenc, Dresch Mihály, Baló István.

Szabados György Szombathelyen nemcsak koncertet adott, de bemutatták azt a zenei írásaiból
összeállított könyvet is, amelyet a B. K. L. Kiadó jelentetett meg egy háromrészes sorozat első
köteteként.

- Ezek az írások itt-ott, szétszórtan, különböző folyóiratokban (például a Magyar Szemlében, az Új
Írásban, a Győri Műhelyben) jelentek meg. Elekes Botond (az OKM szakmai tanácsadója) ötlete volt,
hogy a mester Szabados György írásos életművét ki kellene adni - mondta Boda László, a B. K. L.
Kiadó vezetője, aki - ahogy Elekes Botond és Szabados György is - tagja a Győrfree nevű
egyesületnek, amely a magyar improvizatív zenét művelők CD-it adja ki, nonproﬁt alapon. - Ennek az
első kötetnek két része van. Az első A zene kettős természetű fénye címet viseli, ennek írásai
megjelentek a 80-as években a JAK-füzetekben, de fontosnak láttam, hogy együtt legyen az azóta
született írásokkal, amelyek szerintem párját ritkító nívót képviselnek. Az ezeket összefoglaló rész
címe: A zene hatalma .

Szabados György európai rangú művész, aki az improvizatív zenében dolgozik, vagyis táplálkozik a
kortárs zenéből, a keleti zenéből, a jazzből, a magyar népzenéből. Nagyon összetett muzsika, amit
játszik, különböző formációkban. A kisujjában van a klasszikus zenetörténet, a feketék zenéje, és
amikor improvizál, ezek mind előbukkannak. A magyar kultúráról, a magyar zenéről elmélkedve a
világegészhez jut el, írásainak bölcseleti mélysége van. A kiadó úgy véli, mindezek miatt Szabados
György az egyik legjelentősebb magyar gondolkodó is. A kötet nem könnyed, hanem szellemileg
rendkívül fajsúlyos munka. Jól szemlélteti ezt például a Hamvas Béla és a zene című fejezet, amelyet a
gyakorlatban kiegészít az adalék-információ, hogy Szabados György Szombathelyről Balatonfüredre
utazott egy háromnapos Hamvas-szemináriumra, ahol évi rendszerességgel, szokásosan vesz részt.
A most megjelent kötet egy másik érdekessége egy földből kiásott papírlap fotója. Ennek történetét
Boda László úgy meséli, hogy Szabados György volt az egyetlen zeneszerző, aki 1956-ról két
zeneművet is merészelt írni - még a rendszerváltás előtt. Az egyiket Markó Iván felkérésére
Szarvassá vált fiak címmel, amelyből balettelőadás is lett. A másik Az események titkos története című
mű, amelynek Szabados György megírta a szövegét (nem történelmi jelleggel, hanem művészi
megfogalmazásban), aztán azt Kobzos Kiss Tamással átfordították egy metanyelvre. Kobzos
betanulta, énekelni kezdte, Szazabadossal és két másik zenésztársukkal közös előadásban. A
kéziratot biztonsági okokból elásták. Egy rokon ásta ki sokkal később, két éve, az 56-os forradalom
50. évfordulóján. Közben a két zenemű lemezre is került: 1999-ben jelent meg egy dupla CD, amely a
Szarvassá vált fiak zenéjét is tartalmazta, előadótársaik voltak: Dresch Mihály és Vaskó Zsolt.

Szabados György életművét a B. K. L. Kiadó úgy jeleníti meg a továbbiakban, hogy hamarosan kiad
egy interjú-kötetet, és a sorozat harmadik darabjába az egyéb írásokat fűzi össze. És hogy milyen
mélységű szövegeket várhatunk, arra álljon itt egy rövid gondolat Szabadostól: És Hamvas jut

legfrissebb

1
2
3
4
5

6

legolvasottabb

ajánljuk

BELFÖLD

Visszaküldött törvényeket módosíthat
a parlament
HÍREK

Olvasószemüveg et akart lopni a 14
éves fiú
HÍREK

Ezekkel a karácsonyi dallamokkal
növelhetjük az ünnepi hang ulatot
HÍREK

Stift Z oltán kiállítása az Isteng yermek
fényesség es születésére várva
HÍREK

István atya g ondolatai: imáinkban
adjunk hálát a meg váltásért, a
Meg váltóért
GAZDASÁG

Devizapiac - Gyeng ült kissé a forint
kedd reg g elre

Képsorok

KÁNTO R SÁNDO R GALÉRIA

Fotó: T ímár Gergely
1

2

3

4

A nap videója

5

6

7

további érdekes videók »

Beyonce 7/11 Irigy Hónaljmirigy módra
(videó)

eszünkbe, aki ezt írja: Telítve lenni valamivel, amiben nincsen halál ... ezt a zenéről írja ... A zene
valószínűleg a legtitkosabb hatalom... A zene az uralom rendkívül ﬁnom eszköze is volt... a mai napig
hatalmi eszközként is működik. Nem véletlen tehát, hogy ez a förtelmes heavy-metalos meg egyéb
mindenféle száz meg kétszáz meg ezer kilowattos őrület... így elterjedt: ez ugyanis egy hatalmi
játéknak... is része. A rosszul kezelt egzisztenciális erők megosztása, megosztódása, lehetőleg minél
nagyobb nyereséggel. Az események titkos története zenemű 1956-ról, kéziratát földbe ásták
Merklin Tímea
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Ausztriai munkák
Vezető szakácsot (Chef de Partie) keres a
Charlie P´s Pub und Dining/ Brian Patton
GmbH, munkavégzés helye: Bécs
Vezető pincért (Chef de Rang) keres a
Charlie P´s Pub und Dining/ Brian Patton
GmbH, munkavégzés helye: Bécs
Értékesítési munkatársat keres a
T renkwalder Personaldienste GmbH,
munkavégzés helye: Linz
Cukrászt keres a Hotel Steirerschlössl éves
munkára, munkavégzés helye: Zeltweg
Mechatronikust keres a M. KAINDL KG,
KAINDL FLOORING GmbH, munkavégzés
helye: Wals
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BC Körmend Celldömölk Dr.
Puskás Tivadar életmód gazdaság
Haladás hírek horoszkóp Ikervár
Jánosháza játék Körmend

kosárlabda Kőszeg Lami-Véd
Körmend Pars Krisztián recept
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