
Peldaol az East 
Igen kevesen vrulaljak 

Magyarorszagon, hogy ige~ 
nyesebb, Os.szetettebb, oly
kor elvontabb :z.enet jatsz
szanak. Manapsag a hang
zas a konnyen ertheto 
konnyuzenenek, valamint a 
kemeny hangzasu rocknak 
kedvez. Persze azert akad
nak ki vetelek ... 

Meg 1974-ben nehany te
hetseges magyar muzsikus 
Lengyelorszagban jart es 
meghallotta az akkor meg 
csak szarnyaikat bontogat6, 
de az6ta mar vilaghirnevre 
szert tett SBB-t (Silesian 
Blues Band). Mjutim mind
annyiuknak tetszett az 
elektronikus, orgonaval du
sitott, de ugyan.akkor rend-

.. kivi.il kerneny alapok·ra fel
epitett rene, elhataroztak, 
hogy hasonl6 utat valaszta

fellelhetok legyenek zene
jiikben. Gyotrelmes evek 
utan elertek: sajat hangza
suk egyre kedveltebbe vrut. 
A kovetkez6 hetekben je
lentOs valtozas elott all az 
egyi.ittes. A tovabbh~peshez 
szi.i.ksegesnek tartjak, hogy 
maguk koze vegyenek egy 
enekest. Zareczky Mikt6s 
25 eve.§, masodeves a 
dzsessztanszak enektagoza
tan. Ugy erzik, az o tuda
saval v.aloban meger5sod
tek, de az enekles mellet1; 
megtartjak fo jelleg:z.etes
segeiket, talan egy kicsit 
tOmorebbek lesmek sz616ik 
Mindenesetre tovabb akar
nak h~pni es szeptemberben 
az East mar enekessel lep 
fel. 

(risko) 

nak. S 1975-ben Szegeden ..-----------~
megalakult az East. Vide
ken azakban az evekben 
meg sokkalt:a kisebb volt a 
lehet&eg, mint most, sok 
aldozatot vallaltak, amig 
elindultak felfele. 

Az East a kezdebi. sike
re.l{ utan attette "szekhelyet 
a fovarosba, valamennyi 
zenesz Budapestre koltO
zott. M6czan Peter, Varga 
Jamos, Ba!.ina .Gyula. as._ Ki
raly Istvan egyre-masra 
foltlint a nagyobb koncer
teken. A kozonseg kezdte 
megkedvelni oket, mind 
nagyobb lett ta.boruk. So
Mig meghataroz6 hata sal 
volt rajuk a dzsessz, majd 
egyre jobban arra tOreked
tek, hogy a l'Ock jegyci is 

Hoi tart a ~ 
Szabadteri Nep 

Tovabbra is epiil a haza 
Szentendrei Neprajzi Muzeu1 
sza-videki ta.jegyseg, s epi.il ~ 
utan meg nyolc mU.Zeumi e1 
XIX. szazad pa.raszti vilagat 
keit mutatjak be. A tervek : 
Eszak-Kelet-Magyaiorszag, : 
illetve alfoldi mez6varos, De 
till es a Balaton-felvidek mir. 
mint 80 e:z.er neprajzi targy~ 
J.athat6 lesz a nepi epiteszet 
egyedi da rabja is. 


