
EAST-SZVIT 

NAGYS ZERO 
KONCERT 

DE KI AZ A TORMA? 

Nagyon' si~Il -- -P.Io<lukcif)t 
mutatott be az EasCegyUt'
tes a minap a Budai lfjusa
gi Parkban. A jazz-'rock 
stilusba sorolhat6 egyiittes 
masodik keszillv -
nagylemezenek anyagat 

, jatszotta el a le.lkes kozon
segnek. Az East a maga 
csatajat meg evekkel ez
elot~ a kezdet kezdeten 
megvivta. A valaha Sze
gedrOl ~ndult egyiittes 
semmitol es senkit61 nem 
zavartatta magat, az ak
koriban meg nem tulsago. 
san--nepsz&ii instrumenta
lis jazz-rockot-ja.tszotta ko-

- .. -noku4-o-Az tgenyesebo - fia--
-taloknak mar akkor is te:t-
szett jatekuk, hiszen jel
szavuk, s egyben erejiik a 
tiszta .megsz6lalas volt. 
Eseti.ikben az igenyesseg · 
volt alapkovetelmeny, ke
sobb talalkoztak az enekes 
Zareczky Mikl6ssal, ol
dottabDci., konnyebbe, so
kaknak erthetObbe valt az 
East. Gatat is jelenthetett 
volna zenejiiknek a _lazi
tas, -fe1tettiik 6ket, ne
hogy a sz6 rossz ertelme
ben slagergyarosotk legye
nek. A felelem felesleges
nek bizonyult. A muzsiku
sok ma mar az egyik leg
tehetsegesebb magyar ze
nekart alkotjak, bem1,1tat
koz6 Lemeziik, a Jatekok, 

nagy-nagy szakmai es ·ka,.. 
zonsegsikert aratott. Ennel 
jobb kezdest elkepz~lni 
sem lehetett. 

{:) a tortenet -most folyta- . 
t6dik. Legujabb szvitjiik-
kel a zenei alapok felvete-
len j1.1tottak tul. (A ra
enek.les es a keveres nyar 
vegen kovetkeztk.) Kon
certjiik studi6min&egben 
szOlt. Palvolgyi Geza me
ditativ tipus, biHenty\is 
hangszereken jatszik, ze-
nei kvali.tasar egyertel,.. 
muek, 6 ~ egyiittes meg
hataroz6 . szeinelyi~ge. 
Varga:~!~!l-9~ _. _ gj,~!fO!J,.~~:'"'·"~-

-gyarorszagon egyed~ 
iranyzatot kepvisel, az eL
niult evekhez- kepeS.t job
,ban a1kalmazkodik a ·ko
zos megsz6l:alashoz, kive;.. 
teles a techn.~a]a. M6-
czan Peter ba~sz1.lsgi.taros 
ket hangszert is kezeJ, 
biztosan adja meg az ala
pokat, jateka, zeneje ma
gava;l ragad6. Kiraly Ist
van dobosjateka megfele
lc5en kapcsol6dik az egyiit'
teshez. Zareczky Miklos, 
az enekes, folyama.tosan 
fejl6dilk, hanganyaga meg
felel6, nem akar show
man lenni, egyenisege 
idomul a szvithez. Ezek a 
fiatalemberek nem v~let
leni.iJl vaJ.tak elfogad<itta, a 
Syrius 6ta nem voilt ilyen 
j6 magyar jazz-rook egytit
tes. Zenejiik modern. for
dulatokkal telitett. . Okos 
menedzselessel talan nem
zetkozi hirnev-re is szert 
tehetnek. 

Mindig erdeklOdessel 
varjuk a kiilfoldi egyiitte
sek bemutatkozasat. A 
hoHand Malonski Band 
semmi erdemlegeset nem 
mutatott, tuca·tjaval ta•la
lunk Hlen egyiittese~et 
nemcsak Eur6papan, ha
nem. itthon is. Vajon mi
ei-t ~ppen ok jottek . . ide? 
Nem val6sz~nu, h(}gy kii-

, lonosebh 1geny merii:lt 
volna fel ujabb koncert
jtikre. A GM 49 blokk:. 
jaban kapott helyet egy 
Torma nevu fiatalember. 
Szinpadra lepese · egyene
sen botrany! Ideje lenne 
mar vegre felm~mi, ki es 
miert lephet . ki:izi:inseg 
ele ' 1982-ben Magyar-
orszagon. . OnceJ.u, .·setnmit'
mond6; ' tires, zenei erte
kekkel nem rendelkez6, on
mutogat6 m\isoranak ,sem· 
mi ertelme nem _v().lt. Gat

·lastaian enekes: Artiku-
lalni sem tuci; "- Izlestelen 
jelenseg. De hogy mindez.t 
belepojeggyel .· n:ezze· r ri'i{!g 
a kozonseg: nero tudjuk, 
. mire velni. 

Risko Geza 


