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Released - 
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May 17, 1979. 
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Genre Contemporary music 

Length 33:57 

Collector/Maker 
Soós András / Bognár Ferenc 
- 

Format Wave files 

 

A Kassák Kortárs Zenei Műhely a Szkénében, 1979. egy magángyűjteményben szereplő hangfelvétel, amely   

a nevezett műhely zenészeinek a Szkéné Színházban adott koncertjén készült. 

Track listing* 

1. In C [Terry Riley] 22:45 

2. Csíki verbunk (szólózongora változat) 7:42 

3. Track 3 3:29 

Musicians** (likely) 

 Szabados György – leader (#1), piano (#2-3) 

 Tarkó Magda – vocal (#3) 

 Dés László – saxophon (#1) 

 Babits Antal – clarinet (#1) 

 Szemző Tibor – flute (#1) 

 Kálnay János – oboe (#1) 

 Vörös D. László – bassoon (#1) 

 Váczi Tamás – trombone (#1) 

 Petrovics Tamás – cimbalom (#1) 

 Melis László – violin (#1) 

 Körmendy Ferenc – viola (#1) 

 Tamás Ferenc – cello (#1) 

and possibly 

 Tréfás István – violin (#1) 

 Lőrinszky Attila – double bass (#1) 

 

* Az eredetiből készült módosított változat (az eredeti külön megőrizve). 

** Rudolf Kraus által valószínűsített zenészlista. 

 

 
Bognár Ferenc jegyzete: 
 

Régi hiányt pótol a 2021 Szilveszterére előkerült felvétel, amelynek létezéséről tudtunk, de a mai napig nem állt 

rendelkezésünkre. 

A Kassák Kortárs Zenei Műhely vendégszerepelt a Szkénében. A produkció középpontjában persze Terry Riley 

legendássá vált darabja állt. Figyelemre méltó az a mértéktartás, aminek köszönhetően mintegy 23 perces elő-

adásban szólaltatták meg az idő- és arányérzék elvesztésére, bőbeszédűségre hajlamosító darabot. Érdekesség, 

hogy néhány hónappal előbb a Kassák Klubban megvalósult előadás még 33 perces volt. Persze lehet, hogy 

otthonukban tágabb teret engedtek a kísérletezésnek, mint egy rádiófelvételes alkalomkor. 

De beszéljünk a többi darabról is. Szabados szólóban adta elő a Csíki verbunk szólózongora változatát. Egyben 

ez a legrégebbi ismert elhangzása a darabnak. A Szabados György – Tarkó Magda duódarab ismét csodálatos 

példáját adta a szabadzenélési együttműködésnek. 

Újévi ajándéknak tekintem és ajánlom ezt a felvételcsokrot. 

 

 

 

 

 


