
SIKERES START 

UTAN P.OLYDOR East-est az FMH 
Telt haz. A nezoter elcsonde

sedik, a szinpad elsotettil. Ha
talmas mennydorgeszaj , sejtel
mes zorejek, majd egyre eroso
do templomi orgonaha ng. Az el
so fenynyalabok a billentyusre 
sz6r6dnak, azutan a hangszere
bol elnyujtott hangfoszlanyokat 
elovarazsol6 sz616gita rosra. A 
basszusgitaros alakja is elotUnik 
a sotetbol. Nehany masodperc 
mulva megrezeg a cintanyer , 
megperdtil a dob es kiteljesedik 
az egytittes jellegzetes hangzasa. 

tgy kezdodik az East es a le
mezgya r Start markajanak nagy 
izgalommal vart elo lemezbemu
tat6ja a Fovarosi Muvel6de<>i 
Hazban. S mikozben a hangu
latos bevezeto reszt hallgatjuk 
- es elnezztik V arga Jtinos uj
jainak hihetetlen gyorsasagG. 
mozgasat sz616gitarjan, M6cztin 

· P e,ter . osszetart6 ereju basszus-
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ja tekat, Ptilv olgyi G eza hosszl"1. 
vibral6 ujj a it a szintetiza toron, 
Kiraly Jtinos mertani pontossa
gu titeseit a cinta nyerhegyek 
mogott - . erdem es felvill an tani , 
honna n is indult ez a zenekar, 
amig eljuthatot t eddig az es
teig. 

1975, Szeged. Ez megalak ula 
suk idopontja es szinhelye. Az 
alapit6tagok koztil ha rma n (M6-
czan, Kiraly, Varga) meg rna is 
egytitt dolgoznak az Eastben. A 
kedvencek : SBB, Mahavishnu, 
Pink Floyd, mely nyom ot hagy
nak a tagokban. Ekkori m uzsi 
kajuk az inkabb a dzsessz hc:•. 
kozel all6 dzsessz- rock. Az ut
kereses ket eve alatt t izenhat 
zenesz fordul m eg a zenekar ban, 
kozttik napjaink hiresebbnel h i
resebb hazai dzsesszmuzsik usai : 
peldaul Csik Guszttiv, Szakcsy
Lakatos Bela. Ekkoriban azon-
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ban nem sok baber t r m uz 
egytittes szamara. Berobban II 

,.mi egyek vagyun k ve l td<" f (• • 
le hard- rockos P iramis <'l rill <' l · 

Mig mag unkban em! k zunl<. 
addi g a szinpadon tizp rcnyl lm 
poza ns ja tek uta n gy ze nei v(li 
tas ; felhan gz ik az uj nagy ! •nw 1 
gyors temp6ju nyit6t tt•ll•, 11 

szinteti za tor da ll um;'1va l. 1\ z f1t 
veze t6 resz l kovcto lusst'• cl ni 
lam ula n a mikrofonh oz ll' P nz 
otbdik Eas t- flu, Zareczk11 Mlk l6~. 
s az a lmokr61. n vugy nk r61 kt't.d 
cnekelni. 

1977 : a Z n SZ k IClVtlbb CS I 

szoltak az East-hungzf1s t. t's v11 
lamelyest csiikkcnlt• lt(•k n 
dzsesszes elcmckc l. 

1979. a prilis: a Rockr fl cklor 
tehetsegkutat6 versenycn m f1 r Ilk 
arat tak a legnagyobb kozons g
sikert. A szakma azonba n elsza
laszt egy nagy lehe toseget : nem 
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jatszott a csoport. Ekkor erzik 
sztikseget, hogy muzsikajukhoz 
enekest keressenek. Egyesek sze
rint azert, hogy bejuthassanak a 
Iemezstudi6 falai k oze. 

A , Lelegzet" rovid urzeneje 
neha az SBB-re emlekeztet, 
id6nkent Pipk Floyd-os hangu
latot araszt a sz616gitar, Tan
gerine Dream-es a billentyus 
jat.ek. Mindezek azonba n nem 
zenei masolasok, csupan hangu
latukban fedezhetok fel hasonl6-

. sagok az East es kedvenc egytit
teseik muzsikai kozott. 

A lagy orgonakiserettel elene
kelt ,Epi16got" lassu, himnikus 
bucsuzene zarja le. 

Nehany tizedmasodpercnyi 
csond, majd felcsattan a sikert 
jelent6 tombol6 taps. A nagyle
mez kozel negyvenperces zene
anyagaval szemben az elo le
mezbemutat6 tobb mint egy 
6raig tart : mert az LP- n el
hangz6 darabok kidolgozottab-

. ban, b6vebben hangzanak el el6-
ben. 

Az East stilusat nehez megha
tarozni. Ok patetikus- rocknak ne
vezi~ muzsikajukat; az emberek 
legmelyebbrol jov6 erzelmeit ki
vanjak felszinre hozni es egy
ben szeretnek elgondolkodtatni 
is hallgat6sagukat. 

Az East es rajong6ik nagy 
oromere a , Kelet" zeneje elott 
hamarosan kitarulnak a kapuk a 
nyugati hangleinezpiac fele is. A 
Polydor lemeztarsasag az egytit
tes demokazettajat . meghallgat
va megvette els6 LP-jtik zene
anyagat, s mar meg is kezd6d
tek az angol nyelvu felvetelek . 

A Magyar Hanglemezgyart6 
Vallalat pedig veltik inditotta 

· Cttjara a Start-markat, s exklu
ziv szerz6dest kivan kotni az 
egyi.ittessel. 
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