
ELŐSZÓ 

Tisztelt Olvasó! 

Harmadik, egyben befejező kötetéhez ért az a trilógia, amely Sza-

bados György zeneszerző szellemi örökségének feltárását meg-

kezdeni hivatott. Annak a sorozatnak az utolsó kötete, amelyet még 

Vele álmodtunk formába és tartalomba. 

Reményeink szerint alapkőletétel e három kötetre terjedő munka, 

és iránymutatóul szolgál a jövő érdeklődő nemzedékeinek az 

elvégzendő feladatokhoz. Az Ő erőfeszítéseiknek szándékával talán 

majd még szélesebb körben megnyílik a „magyari", ugyanakkor így 

egyetemes, huszadik századi alkotó világához az út. 

Az utókor fontos dolga lesz minden részletéig feltárni ezt a tiszta 

vizű forrást, biztatásából táplálkozni, és erőt merítve új szellemi 

életet teremteni. Ez a feladat - az igaz szellem birodalmának őrzése 

-, nemcsak nemesítő szolgálat, de jelenkorunk és jövőnk egyik 

legégetőbb kihívása. 

Eme harmadik kötet, a művész, a gondolkodó, a zeneszerző, a 

muzsikus szellemi hagyatékának azon részét kívánja felmutatni, 

amely számos interjú, baráti beszélgetés során reánk hagyomá-

nyozódott. Kötetlen, szárnyaló és alapos diagnózisa a kornak, az 

egyetemes emberi szellemi működésnek, és a személyes áldozat-

vállaló jelenlétnek. 

Szabados György megfogalmazásai érezhetően magukon viselik a 

legmagasabb szintű zenei improvizációk ismérveit, ugyanakkor 

kidolgozottak, precízek, végiggondoltak. Minden interjú élő 

organizmus, amely hűen visszaadja az ő beszédét, jellegzetes mon - 

datfűzéseit, gondolatainak csak rá jellemző bő áradását. Termé-

szetesen az itt olvasható szövegekben rendkívül fontos az interjú-

készítők, beszélgetőtársak magas szellemi kvalitása, felkészültsége, 

érzékenysége. 
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Nehéz dolgunk volt nekünk, szerkesztőknek, a könyv gondozásakor. 

Mit közöljünk, és mitől váljunk meg? Hogyan ritkítsunk sorokat, 

hogy a gondolatok ismétlődését mellőzhessük? Végül, hosszú 

vívódás után döntöttünk úgy, hogy a számunkra fellelhető interjúkat 

teljes terjedelmükben közreadjuk. Tettük ezt annak ellenére, hogy 

itt-ott találhatók gondolati átfedések. De a megfogalmazások, a 

szövegkörnyezet, a mondanivaló íve, az összefüggések 

megvilágítása, interpretálása mindig más és más, és Szabados éppen 

adott szellemi korszakára igencsak jellemző. Úgy éreztük, hogy az 

egyes szövegekben megjelenő esetleges ismétlések nem kioltják 

egymást, hanem erősítik a kohéziót a tartalmi összefüggések 

rendszerei és az interjúk szekvenciái között. Ahogy egy buddhista 

példázat az élet minden egyes szegmensére alkalmazható - és 

egzisztenciálisan is többféle értelmezést bír, anélkül hogy az 

egyetemességétől megfosztatna - úgy lehet találó Szabados egy-egy 

gondolata sok vonatkozásban és értelmezésben. 

Maradtak tehát érintetlenül a szövegek, sorkihagyás nélküliek az 

interjúk. Tiszteletünk szándékával annak az embernek, alkotónak, 

szellemi kvalitásnak, akinek az interjúkban elhangzó gondolatai - 

véleményünk szerint - nem vonhatók szubjektív szerkesztői 

mértékek és szándékok alá. 

Jelen kötetben elsőként olvasható Hadas Miklós Mélységinterjúja, 

amely évtizedekig kéziratban maradt, s csak most juthat el az 

olvasóközönséghez. 

Köszönjük a szerzők önzetlen közreműködését! 

Nagymaros-Szombathely-Győr 

A szerkesztők 
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