Hats·6 borlt6nkon az

BaM

A VALOSAli MAGYAR HANGJAI
Harom sz.egedi fiu: VaTga Janos (sz616gitar), Kiraly
Istvan
(dobok), es
M6czan Peter (basszusgi tar)
1974-ben,
meghallva az az6ta is elsoszamu pelda.k-epkent tisz!lelt, Iengyel SBB-<t, elhata'l"ozta, hogy ZJanekart alapit. A billentylis posztra azonban nem vol-t megfelelo jeloltji.ik. Meresz ot-lettel JeveJ.ben
megkeres.tek Szakcsi Lakatos Belat es
ltala.Jkoz.Ot kertek tOle:. J3ar n.em
rem eny:kediek biztat6 val-aszban. Jegn-agyobb meg!epetesilkre - miutan elOadtak zenei elkepzeleseiket - a kitii:no
dz.ses.s:'llbiHent yiis igent mondott. 1974.
n6vember 15-en volt a bemutat..'<ozas a
szegedi KISZOV k•l ubban
- li.gysz.61van minden pr6ba n.eJ:ki.il. A koncert
hatalmas s id<ert aratott. Ezt kovetOen
mintegy fe! evi.g rendszeresan Szakcsival dolgoztak. Mint Eastek elmondtak,
r engeteget koszonhettek szakmai tudasanak es persze nevenek is. 1975-77.
korott, amikOT az East zen·e je meg .k.i!ejezetten a dzsessz fele mutatott, igen
.sok neves sza.kmabeliv·el dolgoztak
JegtobbszOr session jelleggel. Igy meg!ordult na•l uk Csik Gusztav, Fogara.si
Neme'th
Janos, Fiisti Balogh Gabor,
Karoly (bH!entyllsOk), Lakatos
Antal,
Nemeth Janos (saxofon), Babos Gyula,
J ohnny Labrizzi (gitar), Deseo Csaba
(hegedu)
K6szegi lmre (dob, konga).

es

1977 a zenekar szamara a fordulatot
hozta. Megvaltorott a hangvetel: egyre
tobb klasszikus es rockelem epi.ilt zenejilkbe es megszillettek az e!sO szvi-'
tek. Ugyanakkor hozzajuk kerillt BaUna
Gyula (akitol honvedelmi kotelezettsevol-t ak
gei miatt eppe.n a napokban
keny.telenek megvalrti), igy vegre al·l and6 zenek.ar alakuit. Budapesti es Vid.aki egyetemi klubok, epit5taborok. koncertek es dzsessz,bemutat6k
kovettek
egyrnAst, Lassan.kent megismerte nevi.iket az orszag. 1979 sz.ept-embereben az
MHV kiSIIemez koncertfolvetel ajan.la.tana:k zenejilk hosszu. szvit
jellege
m ia·tt - meg nem tudtak eleget tenni. De belatva az idO- es he!yszwke

megva.Jitoztathata tl·a n ten yet, megszille.tet·t ~.et rovidebb darabjuk: A val6sag
hangjai es a Szirenek, melyeket a radio
!olvet-ele 3!1-a pjan most osszel, a RockhuUdm .soroza·tban az MHV is kiadott.
Mar j6 ideje szives.en es gyakorta Jatott vendeg egyetemi k.Ju-bjainkban u
East. Koncertjei•ket, ki.ilonos
igeny~
seggel megsz6la·l6, instrumen.ta.Jis muzsi.kajukat m ill'ldig figyelem kiserl. A
november 15-i E epilleti hangverseny
a.zon.ban egesz sor meglepetessel srz.olga.Jt, hiszen a veletlenek folytan
az
East eppen e napon ilnnepelte oteves
szi.iletesnapjat es itt debi.italt Jegujabb,
mar enekes szviotjevel, · el.sO enekesevel,
Zarec:z.ky Mikl6ssal es uj billen.tyllsevel, Palvolgyi Gezaval.
A zenekar nagy JelegzetG mtlveibOl a
legujabb, a Jatekok a miisor masodik
r eszeben hangzott el A daJci.klusnak iS
mondhat6 S7Nitben mutatkozott be az
otodik East tag, az enekes.
ZarecZJky
erces hangja ritka szep, plasztikus sz6vegej-tesse! parosult. A rockzene viaaga·
fe le haj!6, frappansan nyers es r&vid
daHamok arfmyosan osz,tottak fol es ellenpontoztak az ossze.kotO hangszeres
temak sulyos akkordjait es dallamvezeteset. A dalsz6vegek j6! alkalmaz.ltodtak az East elgondolkoztat6, nem konynyu veretu muzsikajahoz:
meditaci6k
az c·! et ki.il6n6s jatekair61, sokszor sotet
es zavaros utvesztOjerol. Az Epil6gu.s
visront - mintegy feloldas kent a
zenekar cu-s poeticajat fogalmazta meg:
hitet az elet orok harm6niajaba.n. lgy
fogla·l ta ossze a zenekar otodik szi.ilete.snapjara - most mar szavakban is mondand6j: J.~nyeget.
Az ot.Odik evtordul6t egyebk~mt m.egegyszer megilnnepeltek. 20-an a Metr6koncerttel,
kl ubban egy jam session
ahol Szakcsi Lakatos Bela es tovabbi
egykori tarsak is beszalltak a zenekarba.
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