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nyitottságot, a kapcsolatteremtést és a kulturális önazonosság fontosságát 

hangsúlyozza, már önmagában is bíztató fejlemény. Sorsa vélhetően nem mű-

velői szándékán múlik majd. 
 

(1986) 
  
 

Az események titkos története  
(1956 zenei emléke) 
 

A színpadon négy muzsikus. Kétoldalt, félhomályban a zongorista és a fúvósok; 
középen, az asztal tetején kuporgó énekes reflektorfényben. Halkan, kísérteties 
elnyújtottsággal fuvolák szólalnak meg, hamarosan csatlakozik hozzájuk pre-
parált hangjaival a zongora is. Az énekes némán szembenéz a közönséggel, 
aztán váratlanul deklamálni kezdi szöveg nélküli szövegét. Kezdetét veszi az 

énekmondó és a hangszeresek hol egymást fölerősítő, hol váltó, hol ellenjajduló 

szertartásos jelenése, Az események titkos története a „történelmen kívüli időből”. 
Szabados György 1984-ben komponálta az 1956-os forradalom és szabadság-

harc előtt tisztelgő művét. A mintegy félórás darab először 1986-ban szűk kör-
ben a budapesti Kassák Klubban, nyilvánosan pedig 1991. október 17-én a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem aulájában, ugyancsak az évfordu-

lóhoz kapcsolódóan hangzott fel. A szerző históriás éneknek nevezi a török 

idők kedvelt zenei formáját felelevenítő művét. A rendhagyó kompozíció rej-

tőzködő stílusa, az európaitól eltérő kifejezésrendszere egyszerre idézi a sza-
badságharcot, illetve a kort, amelyben született – amely három évtized távla-
tából is hazugsághálóval fonta be 1956 igazságát és önmagán túlmutató történel-

mi üzenetét. Innen a visszafogott, valóban időn kívüli fogalmazásmód, a kortárs 
zene és a jazz elemeit egyaránt felhasználó nyelvezet, s innen a megváltoztat-
hatatlannal viaskodó, komorságában is emelkedett hangvétel. Szabados nem 

hadakozik a múlttal: a darab záró részében a muzsikusok szerepükből kilépve 

emberként szólalnak meg, és bocsánatot kérnek a hosszú látszatért: „Bestiális 

zsarnok szennyesétől féltünk / De nem sírtunk és nem sírunk / Úgyszólván a Napot szeretjük 

csak / Hogy lehessünk, akik vagyunk / S ezt kívánjuk tinéktek is / Minden édeseink”. 
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A többnyire egyetemistákból álló közönséget érezhetően zavarba ejtette a 
történtek értelmezésének kényszere, mint ahogy 1956 áldozatvállalóinak sem 

volt könnyű megemészteni az eltelt évtizedeket. Hogy a mementó ne múljon el 

nyomtalanul, azért a maga tehetsége szerint mindent megtett a szerző-zongo-
rista Szabados György, a fúvós hangszereken megszólaló Dresch Mihály és 
Grencsó István, meg az énekmondó Kobzos Kiss Tamás. 

 

(1991) 
 
 

Jazz – magyarul 
(Beszélgetés Szabados Györggyel) 
 

Budapesten született 1939-ben. Zenét magánúton tanult. Első együttesét 1955-
ben alakította meg. 1962-63-ban már free koncerteket adott, szinkronban az 
amerikai avantgárd törekvésekkel. Saját zenei nyelvezetének kialakításában 

erőteljesen épített a magyar népdalok parlando-rubato gyakorlatára és a keleti 

aszimmetrikus ritmusokra. Első jelentős külföldi sikerét 1972-ben a San Sebas-

tian-i fesztiválon aratta, ahol elnyerte a free kategória első díját. Több jelentős 
németországi és ausztriai fesztiválra kapott meghívást. A hetvenes-nyolcvanas 

években nyitott zenei műhelyt vezetett a Kassák klubban. Iskolateremtő 
muzsikus, szólóban, trióban és az általa irányított MAKUZ (Magyar Királyi 
Udvari Zenekar) zenekarral játszik. 1985-ben Liszt-díjjal tüntették ki. 

– Ez az interjú egyetlen téma, egyetlen kérdéskör megközelítésére vállalkozik: van-e, s 

lényeges-e a nemzeti karakter a jazzben. Ma ismét sokat vitatkoznak a nemzet fogalmáról és 

arról, hogy mi a magyar. Ön elismeri ezeket a kategóriákat? 
– Természetes, hogy elismerem, de ez nem elismerés kérdése. Nem a fogalom 

jött először létre, hanem az az élmény és környezet, amely a fogalmat alkotta. 
Az is, hogy nemzeti és magyar, egy szellemi környezet, egy látásmód iden-

tifikációja. Mint muzsikus is elsősorban úgy gondolkodom, mint szellemi 
ember. Hiszen ha valaki külön akarja választani – hogy megvilágítsam – például 

a jazz-zenét a zenétől, mint speciális területet, az sajnos szűkíti a dolgok érdemi 

taglalását. Én ezt is csak szellemi eredeztetésből, annak függvényében tartom 


