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Folytassa. Tanár úr!
legű, természetes szerveződésű 
vállalkozás, ‘ amely önmagában 
terebélyesedik. Önmagunkat ad
juk ki.

R: Rá lehet húzni valamilyen 
csuklyát a Szabados-zenére? 
Megfogalmazható bármiféle 
Irányzat?

Sz: Abszolút szabad, improvi- 
zatív zene, de abban a munkában, 
ami egy zene létrehozásához 
szükséges, tehát érzékben, él
ményben, instrumentális tudás
ban a végsőkig kiművelt. Ez így 
együtt egy kehely-állapot, amely 
készenáll arra, hogy az adott pilla
nat megemelő élményét megfo
galmazza. Bár a zene nyelvben 
megfogalmazhatatlan, de megkö
zelíthető. Kisuvickolt lelkű embe
reknek kell lennünk, ugyanis egy 
óvatlan pillanatban a személy 
mögé kerül a közös alanyi meg
szólalás.

R: Mint a dzsúdóban...
Sz: Pontosan, persze átvitt ér

telemben. Mint a keleti filozófiák
ban. Mondok egy analógiát. Pi
casso mindig oda lyukadt ki a nyi
latkozataiban, hogy úgy szeretne 
rajzolni, mint egy gyermek. Ez 
persze nem artikulációként érten
dő, hanem minőségileg. Ezt kell 
megteremtenünk a zenei értelem
ben, és ez végtelen koncentrációt 
igényel.

R: Mint jelent az, hogy most 
egy etnofesztiválon lépnek fel?

Sz: Semmi különöst. A zenei 
anyanyelv alapján működünk, a 
zenekar a tanítványaimból áll, ti
zenöt éve dolgozunk együtt. Az

Május 23-án a Makám zenekar 
szervezésében ismét etnofeszti- 
vál lesz a Zeneakadémián. 
A koncerten fellép Szabados 
György és nagyzenekara is, ami 
azért jó jel, mert a mester évek 
óta könyörtelenül halad a maga 
választotta úton és ez a kor nem 
igazán kedvez az öntörvényű 
kultúrhösöknek

Reform: Tanár úr, a közelmúlt
ban megjelent nagylemeze, ami 
tekintve, hogy az ön zenéjét 
egyelőre még kevesebben hall
gatják, mint mondjuk Puffadt

Öcsi Édesanyám, miért vagy te 
az édesapám című vidám kazet
táját, nem lehetett könnyű me
net.

Szabados: Az Adyton kiadó 
jelentette meg, ami egyrészt ugye 
Ady Endrére utal, másrészt egy 
ógörög szó, ami azt jelenti: a leg
rejtettebb szentély, egy belső, 
szent helye az emberi öntudat
nak. A 80-as években megjelent 
egy lemezem ezzel a címmel, és 
ezt kérte kölcsön néhány olyan 
ember, akik szellemileg elkötele
zettek és kilógnak a financionális 
srtuktúrából. Ez egy nonprofit jel-

we the Queen
meg egymilliárd tv-néző előtt -  azt 
állítja (és igaza van!), hogy egy év 
alatt annyian fertőződnek meg, 
amennyien ebben a pillanatban az 
EXTREME-t, USA STANFIELD-et, 
ROGER DALTREY-t, DAVID BOWIE-t 
vagy a magára maradt KIRÁLYNŰ-t 
látták és hallgatták.
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20.: egy koncert Freddie PLUTO 
Mercuryért, akivel néhány hónap
pal korábban az AIDS végzett. 
Úgy tűnik, ez az év úgy fo lyta tó
dik, ahogy a tavalyi. Mindenki el
kezd  meghalni, és élnek azok, 
akiknek talán meg kellett volna 
halniuk. Mindegy, ez van. A kon
cert egyesek szerint a világ legbe
folyásosabb, leghatásosabb művé
szetének, a rockzenének újabb fi
gyelemfelkeltő demonstrációja 
volt egy halálosan fontos ügy ér
dekében, mások szerint szimpla 
üzleti fogás. Az utóbbiakkal is 
egyet lehet érteni, amennyiben ez 
a másfélmillió dollárt hozó biznisz 
befektetés 5 milliárd ember túlélé
se kicsikarására.

©ült

emberi minőséget próbáljuk meg
fogni, úgy mint ahogy a no-színé- 
szek dolgoztak éveken át Japán
ban.

R: Fenn tudnak maradni 
ezzel a programmal?

Sz: Az üzlet nem nagyon iz
gat bennünket. Ez egy jelen
ség, más célt szolgál. Mindig 
azok kerestek meg minket, 
akiknek a lelki működése kap
csolódni tudott.

R: Hogyan lehetséges á 
kapcsolatteremtés?

Sz: Úgy, hogy a befogadó 
költészetet keres magában. Az 
ember úgy születik, hogy érzé
keink által felfogott határokon 
túl is figyelünk. Itt ugyanerről 
van szó. Egy olyan korban, 
amikor az egyén alkalmazko
dik egy sematikus világhoz és 
leépíti saját különbejáratúsá- 
gát, óhatatlanul a tömegé lesz 
a főszerep. Ez a zene viszont 
a kozmikus embert veszi cél
ba.

R: Nem próbálnak a gyer
mekek felé fordulni? Bennük 
még sértetlenül él mindaz, 
amiről ön beszél.

Sz: Egy barátom kislánya 
kapott egy zongorát. Szűz 
kézzel kezdte csapkodni; kita
lálta a játékot, de minden ütés 
indokolt volt, vitt és közölt vala
mit. Igaza van, úgy kell játszani, 
hogy az emberben megjelenjen 
egy kis ember és a mimikájával 
kifejezze a felnőttet. A művészet 
végülis mágia és a mágiát uralni 
kell, nem szabad, hogy feketemá
giává váljon.

R: Gondolja, hogy az embe
reknek a napi hajsza közben al
kalmuk nyílik erre a játékra?

Sz: Hiszem, hogy alkalmasak 
vagyunk rá. Az emberek mindig 
megőrzik magunkban az eligazo
dást, tudják, mi a rossz, és mi a jó.

Hegyi Hill Zoltán


