D.biitcilo East nagylemez

: 'Jdtekok ·a muzsikdval
• . Kiiliiniis,
zaklatott, ez a hang - nero eled ujja
megis harmoniaba olva!l-6 a hatodik es hetedik evtisziirrealista tusrajz kere- · zed fordulojanak nagyszerii
tezi a negybetiis szot _ atmoszfareja, a Yes, az
East _ egy fr'iss nagyle- Emerson vagy hazai pel·
dakkal a Syrius, a V'73
mez .borit6jan. Ezzel a ko· korszak; lezarult, nero vironggal kettiis premier ta-_ heto tovabb e zenei vonunui vagyunk: beindult a lat. Az East megis eliiltette
hosszu tavra tervezett Start a palantat, amely lassanmarkavedjegy es vegre lassan hozta hajtasait, s
. nagylemezhez jutott az kozben melyre hat.olo gyoorszag egyik legtehetsege- kereket eresztett, talajt fo·
sebb zenekara. Bizony, az g_ott.
East Iegenysegenek hosszu
biijtje eliizte meg az oly
Most megszUletett a Jafontos ,gyiimiilcserest"
tekok szvit- nagylemez valhat kemeny, olykor nel- tozata, meghozza tobbfele
kiiliizesekkel teli esztendo szimbolikus
ertelemmel.
kellett hozza. Azota ragasz- Mert egy jatszma - az elkodnak szimpatikus konok- ismertetesert foly6 kiizdesiggal zenei eil>epzeleseik- lem - ugyan veget ert, de
hez.
Eltokeltek: semmi a jatek Lgazan cs-a k most
iron sem engednek a hu· kezdOdik. tgy hat elsosorszonnyolcb61, nero iilnek ban az Eas.t szirrtb6lumfiil iigyeietes ,divatjarato~ rendszere a mervad6. Ot
ra". Eleinte ugy tiint: na- kimagasl6 kepessegu mugyon belterjes., szubjektiv zsikus ad izelitot, mikep-

pen Is szeret jatszanf.
Vagyis inkabb jatszadozni
hangszerevel, - hangjaval:
k/:innyeden, ffiegiS SUlyosan,
fesztelenii.l, me.gis feszesen,
liraian, megis szenvedelyes
hevii.lettel, kemenyen, megsimogat6n,
is eloml6an,
megis mellbevag6n, nosztalgiat ebresztve. megis az
uj idok hangjan,

I

szeliden,

megis tekintelyt parancsol-.
va. Varga Janos briliansan
,vihancol6" pizzicato gitarhangjai eles, ugyanakkor
j61 illeszkedo kontrasztjai
a bassztlsgitar (M6czan Peter), a moog es mellotron
(Palvi:ilgyi Geza) es a gi. tar dorgo unis6n6inak. Kiraly Istvan
(iitohangszerek) virtu6z m6don uzi- .
hajtja, vagy eppenseggel
tartja feken
a szeliden
hOmpolygo, majd sodr6,
olykor Zligva tajtekz6 di·
namikai hullamokat. Zareczky Miklos - nagy hangi biztonsagga!l, k•imun!kalt
enektechnika val e16adva .maga irta sziirrealista eletkepeit, vizi6it legin.kabb
a
iranyjelzonek szanja
melyivu,
improvizaci6kban is da1lamkozpontu muzsika megfejtesehez; tovabbra is nyitva hagyva,
kiben milyen erzesek, gondolatok tolulnak £01 a za·
ne hallatan.
• Az East ~at&stnusa
nemcsak az ujra nyitotta
val6 nagykozonseget, de az
ifju
zeneszgeneraci6t is
:negerintette. Munkajukra
a nemreg Budapest~ jart
Yoko Ono is folfigyelt es
az sem veletlen, bogy nagy-·
nevu vilagcegek jeleztek:
szeretnek az East lemezet
megjelentetnl. Enriek erdekeben M6czan& e napokban ujra studi6ban tart6.zkodnak: kesziti k a Jatekok
angol valtozatat.
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