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Szabados György komponista, 
zongoraművész, az új zene nagy 
egyénisége nincsen kibékülve a v i
lággal (amin nincs is sok csodálni- 
való), és tudja: sok olyan szférája 
van életünknek, ahol már csak a hi
deg törvényszerűségek uralkodnak. 
Persze, korántsem valami lemondó 
beletörődésről van szó az ő eseté
ben sem, hiszen Szabados -  mint 
minden igazi alkotó -  a maga sajá
tos művészi eszközeivel, a humá
num elkötelezettjeként próbál vá
laszt találni az életünket átszövő 
örök kérdésekre.

-  Az Ön világa a zene, létfor
mája az alkotás, de nyilván érzi, 
érzékeli, hogy életünk és körülöt
tünk a világ egyre bonyolultabb, 
kiismerhetetlenebb. Hogyan véle
kedik minderről?

-  Úgy érzem: valami furcsa, ski
zofrén világban élünk. Mire gondo
lok? Már jó  ideje a pusztán racioná
lis elme került hatalomra és igyek
szik mindent, még legbelsőbb vilá
gunkat is kisajátítani magának. Egy 
-  a lényünktől teljesen idegen 
technokrata szupervilág született 
meg így, és prófétái abban a hamis 
illúzióban élnek, hogy még saját ér
zelmeink fölött is uralkodhatunk. 
Pedig csak rabjai és önző kihaszná
ló i vagyunk e technikai világnak.

-  Mit jelent Önnek a zene, a 
komponálás most, egy új század 
küszöbén?

-  Mondhatnám: mindent, és arra 
törekszem, hogy az új zene, ame
lyet magam is művelek, a világ lé
nyeges dolgairól szóljon, a termé
szetes élet legspontánabb kifejezője 
legyen. E zene átadásához és befo
gadásához felül kellene emelked

nünk kicsinyes dolgainkon, gyarló
ságainkon, hogy a tökéletes átlé- 
nyegülés állapotába kerülhessünk. 
Különösen fontos feladata, küldeté
se van tehát ma a művészetnek — 
így persze a zenének is hiszen 
egy olyan szellemi magaslatra kel
lene elvezetnie az embereket, ame
lyet birtokolva humanizálhatjuk ezt 
a már-már kezelhetetlen világot

-  Köztudott: megszállott híve 
az improvizációnak.

-  Ma újra az improvizáció a leg
inkább kézenfekvő művészeti esz
köz és feladat, hiszen csakis ezáltal 
lehet egy megközelítő zenei szinté
zisét adni a zajló világnak. Vallom 
ezt annak ellenére, hogy tudom: 
sok ellenzője van ennek a törekvés
nek és általában a .másságot”  kép
viselő új zenének. Kompozícióim

ban egyébként nagy teret hagyok a 
spontán alkotásoknak: így a mű
vész és a hallgató kölcsönös szelle
mi energiája találkozásánál nem 
egyszer egy kollektív alkotás is 
megszületik.

-  November 16-án a Pesti Viga
dóban tartja szerzői (dzsessz-) 
estjét a MAKUZ-együttessel kö
zösen. Mit takar ez a rövidítés?

-  Ez a Magyar K irályi Udvari 
Zenekar, amely létező, de valójá
ban egy idealisztikus szellemi 
„képződmény” . Magam is a saját 
ideáim szerint igyekszem rendezni 
életemet, és a zenekar életre hívása 
is ennek a kísérletnek az eredmé
nye. Magyar: mert magyarok va
gyunk, K irályi: mert a művészet 
olyan szellemi magaslat, amelyet 
királyi rang ille t meg, és Udvari: 
mert ehhez az ezoterikus királyság
hoz udvartartás is „dukál” . A kon
certen egyébként egy hazai ősbe
mutató is elhangzik majd, sok nyu
gati országban régóta sikerrel futó, 
de Magyarországon még ismeretlen 
táncoperám, A kormányzó halála 
szvitváltozatát adjuk elő. A kompo
zíció a kelet-európai totalitárius 
rendszerek bukásáról, a méltatlan 
vezetők mindenkori sorsáról szól.

Tóth Ádám

TÉLI DÉLUTÁN dm-
mel november 17-én, délután 4 óra
kor a MOM Szakasits Árpád Műve
lődési Központban (X II., Csörsz u.
18. Tel.: 175-2649) indul a Zeneis
kolások a gyermekekért kon
certsorozata, a Dr. Horváth Beatrix 
Mendl jogtanácsos-Gyermekállam 
Alapítványa-Citta Di Gaudio ren
dezésében. Közreműködnek: az 
óbudai „Aelia Sabina”  Zeneiskola 
növendékei, az Óbudai Gimnázium 
„Gázláng”  énekkara, valamint Jan- 
dó Jenő zongoraművész és Pálos 
Zsuzsa színművésznő. A koncertso
rozatra rendszeresen meghívnak 
külföldről is zeneiskolás gyermeke
ket, továbbá olyan hazai művésze
ket, akik más műfajban váltak is

mertté, de a komolyzenében is ott
honosak. Minden koncertet Bee
thoven IX . szimfóniájának Öröm
ódája zár, amelynek előadásába a 
közönséget is bevonják.


