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„ S okféle m u zs ik a  létezik , mely épp olyan 
arcú, mint maga a világ" -  vallja Szaba
dos György zeneszerző és zongoraművész, 
a kortárs magyar zene egyik kiemelkedő 
egyénisége. A Liszt- és Magyar Művészet
díjas alkotót a ma uralkodó zenei irányza
tokról és a bartóki örökségről kérdeztük. 
►M A zene egész különös érzéki, érzelmi 
úton avat be a titkaiba. Mindig kíváncsi 
voltam a világra és a benne működő nagy
szerű törvényekre, hiszen rajtuk keresztül 
ismerszik meg az Isten. Muzsikuscsaládba 
születtem, és hamar rájöttem, hogy a ze
nénél nincs jobb megközelitése a végső 
törvényeknek. Gyerekkorom óta ez, vagyis 
a teremtett világ csodáinak megértése, 
megélése és a zene foglalkoztat. A muzsi
ka kettős természetű, egyfelől nagyon is 
e világi, másfelől és lényegénél fogva 
transzcendens.
►h Könyve is jelent meg a témában A ze
ne kettős természetű fénye címmel.
►n Bárdos La jost élete alkonya felé meg
kérdezték, hogy lehet-e muzsika nélkül él
ni. Az öreg mester úgy válaszolt, hogy le
het, de nem érdemes. Egyszerű igazság és 
nagyon igaz. Mert a zene mesél és beavat, 
megtart az egyetemesség terében. Tanít
ványommal, Váczi Tamás zeneesztétával 
adtam ki ezt a kis kötetet, melyet egy mai 
zenei és mentalitástörténeti szemlélődés
nek szántunk. Minden lényeges dolgot új
ra és újra át kell gondolni. Az újakat pe
dig értelmezni.
►w Azt írja a zeneszerzésről és az impro
vizációról, hogy a rendezett zene, a 
kompozíció váz marad csupán, ha nem 
ad teret a lélek, az érzés szárnyalásá
nak.
►N Úgy tartom, hogy a művészet híd Isten 
és ember között: a világ bonyolultságát 
sikerül talán nekünk, zenészeknek kicsit 
megérteni és megértetni, leegyszerűsite- 
ni. Ahogy a mindenségben is rend van és 
rendszer, úgy a zenében is. Józse f A tt ila  
ezt így fogalmazta meg: „Csak ami nincs, 
annak van bokra, /  csak ami lesz, az a vi
rág, /  ami van, széthull darabokra." A mu
zsika benső rendje szabadságot ad, a vi
lág isteni szabadságába von.
►w Hogyan alakult ki kivételes improvi- 
zatív készsége?

pontot jelentett és jelent a progresszív 
zenében.
►w A Budapesti Műszaki Egyetem Szenthá
romság Kollégiumában, a budai Várban, 
majd a Kassák téri Kassák Klubban 
1975-1991 között működött ez a sajátos 
„iskola". Szabad zenét, improvizatív zenét 
játszottunk, melyet a klasszikus kortárs 
zene, a dzsessz, a népzene jelenléte jel
lemzett. S ahol egy voltaképpen nyíltan 
rendszerellenes szemlélet uralkodott. Ez a 
sokféleség elkezdett egymást megtermé
kenyítő módon létezni. Magam is sok ze
nét komponáltam és több gyakorlatot ta
láltam ki ennek érdekében. Kimondatlan, 
mégis működő alapfeltétel volt, hogy va
lamennyi muzsikusnak a belső felkészülés 
során lélekben és gondolkodásban is meg 
kellett tisztulnia. Különben nem tudta 
magát egyértelműen kifejezni ahhoz, 
hogy az együttes játék lényeges, hiteles 
és megfelelő legyen.
►h Zenéjét, bár eredeti és sajátosan ma
gyar zene, a sokszínűség jellemzi. Zon
goradarabjai mellett írt táncoperát és 
szvitet. A kormányzó halála rímmel his- 
tóríás éneket „metanyelven" 1956-ról,

►w Úgy vélem, a zenei improvizáció ma a 
legkorszerűbb nyelvezet és gondolkodás- 
mód, amely az emberekben élő született 
zeneiség gyakorlatán nyugszik. Kilenc-tíz 
esztendős lehettem, amikor édesanyám 
észrevette, hogy a rögtönzés természetes 
életelemem. Nem is igen voltam hajlandó 
a zongoratanárnő útmutatása alapján ját
szani. Elragadott a hangok sejtelmes vilá
ga. Folyt belőlem a sok akkord és harmó
nia. Természetesen el kellett sajátítani a 
hangszer megszólaltatásának minden 
csínját-bínját, a zenei kézművességet, a 
technikát, de az improvizációtól sosem 
szakadtam el. Kodály Z o ltán  naplójegyze
teiben az improvizációs hajlamot a leg
mélyebb zenei adományként említi, Bar
tó k  Béla is improvizatív alkat volt.
►w Pályája egyik legtermékenyebb sza
kaszában kísérletezőkedve a legendás 
Kassák Klub kortárs zenei műhelyének 
vezetésére ösztönözte. 1988-ban létre
hozta a szabad zene nyilvánossága klu
bot és a fiatal generáció képzésében is 
közreműködött. Jelen volt Dresch Mihály 
és Grencsó István indulásánál. Új gon
dolkozást hozott, egyfajta tájékozódási
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vonószenekari művet, mint például az 
Időzene. Miért e sok műfaj?
xx It t  pusztán a kor kultikus hatásairól van 
szó. A zene csak akkor tölti be hivatását, 
ha tiszta és eredeti. Formációimmal, így 
például a Magyar Királyi Udvari Zenekarral 
is arra törekedtünk, hogy minden korábbi 
beidegződést, stílusokra jellemző orna
mentikát „kiirtsunk" magunkból, hogy 
minden művész önmagát újraértelmezve, 
személyes hangon tudjon szólni, 
xx Az organikus formák, a magyar ar
chaikus dallamok újrateremtése áll mű
vészetének középpontjában, tehát a 
bartóki örökségből építkezik. 
xx Ez a hagyomány erős, mindamellett egy
re tanulságosabb és aktuálisabb, mert vi
lágunk hanyatlóban, összeomlóban van. 
Kodály és Bartók barátságáról, kulturális 
missziójukról készült volna részvételemmel 
egy film. Akkor ástam bele magam jobban 
művészetük és munkásságuk tudatosságá
nak a tanulmányozásába. Ma is elámulok, 
milyen pontosan látták a magyar kultúra, 
a magyar zene és nyelv helyét, sorsát és 
egyetemes jelentőségét. Kevés ilyen tisz
tán látó, elkötelezett gondolkodót és időt
len érzékű művészt látok korunkban, 
xx Nagy sikerű koncertet adott Nagyma
roson. Bár igen intenzív a zenéje, mégis 
utat talál a közönséghez. Mi a titka? 
xx Az intenzitás az a bűvös erő, amely a 
szavakkal kimondhatatlan. Ezért a művé
szi nyelven megszólaló tartalmakat a 
megfogalmazáson túl hitelessé teszi: él
ménnyé, érzéki igazsággá avatja, 
xw Stuttgartban a Kunsthalléban és a 
Magyar Házban lépett föl. Lát-e különb
séget a nyugat-európai és a magyar kö
zönség ízlése között?
►x Németországban a zene az első számú 
művészet. Azt tapasztaltam, hogy az ot
tani publikum nagyon értő és felkészült. 
A magyar zene iránt különösen fogéko
nyak. Angliában a bathi fesztiválon adott 
koncerten is igen zeneértő közönséggel 
találkoztam. Ők a dzsessz irányában tűn
tek beavatottabbnak. Amíg az angol pub
likum a világzene iránt nyitottabb, addig 
a német talán inkább a szigorúan vett eu
rópai zenét részesíti előnyben. A magyar 
közönség erősen hagyományos érdeklődé
sű, de lassan megadja magát az improvi- 
zatív zenei gondolkodásnak és előadói 
stílusnak is, ha úgy érzi, hogy hiteles.
►x A kortárs zene nehezen talál utat a 
közönséghez.
►x Ennek a zenének a nyelvezete nagyon 
„fedett", vagyis nemigen támaszt sem di

rekt jelenlétet, sem közvetlen kapcsolatot 
ember és ember között -  vagy csak alig és 
nagyon áttételesen. Nem csoda, ha nehe
zebben befogadható és gyakran hatásta
lan. Persze itt is vannak nagyszerű kivé
telek. Amennyiben egy zene felfogásához 
bonyolult képzettség kell, akkor a muzsi
ka periferikus állapotba szorul, hiszen po
zíciója, attitűdje nem kinyilatkoztató. 
A zene akkor is van, ha nincs ember. 
A muzsika egyetemes jelenség, állítás és 
hatás. Bizonyság erre a madarak éneke, a 
természet hangjai. Minden, ami létezik, 
hangjelenséggel is jelenti létét a maga 
szintjén -  a kő például hallgat. Voltakép
pen minden „zene" jelentősége ezen az 
alapon méretik meg. Ma nincsenek kitün
tetett stílusok, az arányok hiányoznak, 
nincs mihez kultikusan igazodni. Régeb
ben a művészek, a zeneszerzők stílusok 
mentén alkottak. Harmonikusabban, je- 
lenidejűbben látták és szólaltatták meg a 
világot. Ráadásul ma megrohamozzák 
egymást a kultúrák. Tanulnak egymástól, 
de a letisztuláshoz nincsen elegendő idő. 
A kultúrák találkozása új és magasztos 
szemlélethez vezethet, ha ezek a találko
zások nem felszínesek. Példa erre a gre
gorián dallamok meghonosodása, többek 
között a magyar zenei kultúrában. Ez a le
tisztulás is sok időt vett igénybe. Ilyen ér
telemben a ma divatos, úgynevezett vi
lágzene csupán zeneüzleti fogalom. 
A kortárs modern zene viszont túlnyomó- 
részt nem lép túl a magánszféra határain, 
xx A harmadik évezred zenéjét milyen
nek képzeli?
xx Ezt keresni nem lehet, vagy készen szü
letik, vagy nem. Sajnos ez utóbbi is egy 
reálisnak tűnő verzió. Korunk fő művészi 
és emberi kérdése és igénye a hitelesség 
-  és itt mindenkinek szemény szerint vizs
gáznia kell. A művészet sem csupán szó
rakoztatás, hanem megszólalás és meg
szólítás valahonnan. Mindig is ez volt és 
ez is marad. A zenében pedig, akárcsak a 
magyar nyelvben, elöl van az „állítmány". 
Az első hangnak is olyannak kell lenni, 
hogy megérintse a szívet. Ha hordoz ma
gában még valamit a művész a szakrális
kozmikus ember eredendő nagyszerűségé
ből, emelkedettségéből, a teremtés titká
nak mélységeiből, és ezt meri vállalni, ak
kor az emberek talán megérzik, hogy a ze
ne csodálatában maguk is a világ ütőeré
re tették a kezüket. És megnyugszanak, 
mert megbizonyosodnak, hogy mindig 
helyreáll a rend.

Szederkényi Éva

f  Fesztivál a határon

A főváros a hét végén újra óriási felhajtás köze
pette parádézott. Eközben az ország nyugati ha
tárán, a bájos barokk kisvárosban, Kőszegen is 
za jlo tt egy ifjúsági fesztivál augusztus 21. és 25. 
között. A Fesztivál a határon című rendezvény 
1999 óta vonzza egyre nagyobb számban a 
tizen- és huszonéves fiatalokat. Idén is közel 
kétezren keltek útra az ország különböző részé
ből, hogy néhány tartalmas napot együtt tö lt
hessenek.

AJesztivál elindítóinak célja az volt, hogy a . 
80-as évek szakkollégiumi mozgalmának példá- 
já ra  újjáélesszék a fia ta lok együttgondolkodásá
nak fórumát, ahol mód nyílhat a közélet, a kul
túra, a társadalom és környezetünk válaszokat 
sürgető kérdéseinek őszinte tisztázására.

A válaszkeresést tekintélyes közéleti szereplők 
előadásai, a velük való kötetlen beszélgetések, 
eszmecserék segítették. A fesztiválon jelen vol
tak a közélet, a kultúra és a tudomány neves 
képviselői. Ott volt többek között Schmitt Pál fő 
polgármester-jelölt, Fábry Sándor tévés személyi
ség, György Péter esztéta, Hámori József akadé
mikus, Kökény Mihály államtitkár, Szűrös Mátyás 
politikus, Buda Béla pszichiáter, Szerencsés Ká
roly történész, Tókéczki László művelődéstörté
nész, Kovács K. Zoltán, a Szabad Európa Rádió 
korábbi szerkesztője. Fellépett többek között a 
Ghymes, a IN I, a Hot Jazz Band és Cseh Tamás.

A politika i szélirány megváltozása nem kímél
te a fesztivált sem. A korábbi évek szponzorai 
(Matáv, UPC, OTP, Budapest Bank és a többi) 
idén nem tartották támogatásra érdemesnek a 
rendezvényt, ami ez évben jóval kisebb költség
vetésből gazdálkodhatott. A pénz persze nem 
minden.

Az ifjúsági találkozó résztvevői idén még ér
zékenyebbek voltak az őszinte, tiszta beszédre, 
világos válaszokat vártak. Sokan tiltakoztak a 
mai magyar közélet visszásságai, a vezető 
közéleti szereplők morális megkérdőjelezhetősé
ge, az igazság és a hazugság, a jó  és a rossz 
összemosása ellen. A rendezvény fővédnökének, 
Módi Ferenc köztársasági elnöknek köszöntő sza
vai különösen időszerűek voltak: „Nincs rosszabb 
a közönynél, amely fásulttá és könnyen befolyá
solhatóvá tesz. Kőszegen negyedik dolgos esz
tendeje minden végiggondolt ismeret, átbeszélt 
téma a balga közöny ellen küzd. Bizony nem árt 
néha átérezni, hogy végső soron az így megta
lá lt válaszokból, elhatározásokból íródik egy 
nemzet sorsa: az egymásra és a világra nyito tt 
kíváncsiság, a beleszólás és véleménymondás 
szent igénye, s a megszerzett tudás dönti majd 
el, hogy holnap mire leszünk képesek."

M.Zs.
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