
Et a koztudatban egy teegyszeriisito, makacs es 
nagyon hamis kep: a mii~·eszek, szorosahhan a 
popzeneszek onallo, <;zabad es roppant szerencses 
emberek. V alojaban a fent abrazo/t miiveszt fpus 
feher hollo a popszakmahan. A mai popzenb;z 
onmaga menedzsere, propagandistaja, szervezoje, 
iigy intezoje, meg mellesleg :::enet is s:::erez, gyako
rol, fellepesekre jar es sportol, hogy fi zikai eron
lere is megfe/e/0 /egyen . . 4 Pick L'p nyari .szama
nak studio korkepe j ol alauimas:::tja a terelt, mi
s:::erint a popzeneszek altalaban igen elfoglalt 
emberek. Julius kozeps6, f orro heteben, amikor 
minden norma/is ember a Balatonon vagy a ten
gerparton hiisO/t, a mih-es:::eket hoi talaltuk:' Ter
me -ere'len a studioban. Wost ugyanazokrOI /esz 
:.o, aJ..i J.. lemezre kesziilnek: az East, a Kar

thago, /lenk6 Laszlo, Komar La.szlo. Kanikula 
ide, vakacio oda , a tohbi palyatars .sem kiverel. 
,t Koral e\ a Hungaria, akik tumeznak, a 
P M-oln t es a llojtc .; an .. aklk gyakurolna1< is 
szoveget frnak es meg soro/hatnank a peldakat ... 
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- Lehet, hogy a studi6munka, uj iranyzatok huvosek, olykor 
il/etve a tapaszta/a tok szerint gepiesek, targyilagosak ... 
Uf retegz6des kezd6dik a stu- - Nem hisszuk, hogy jobbak, 
di6kban? Lesz rock, country es vagy akar korsze rubbek ie 
uj hullam profilla/ re!]delkez6 szunk akkor , ha rbgtbn tel
studio? ulunk egy divathullamra. 
- Talan ennyire nem lesz A jelenlegi zene annyit valto
eles az elteres, de teny, hogy zott, amennyit tavaly 6ta m i 
ma mar az egyes iranyzatok va ltoztunk. Mi soha nem fo 
mas-mas hangzast, es ily m6- gunk t6 1unk idegen zenet jat 
don mas stud i6m unkat kivan - sza ni, csak azt ami vel unk 
nak. azonos, ami spontan jon bel6-
- Visszaterve a lemezre, mi- lunk. Persze, a megsz61alasban 
!yen lesz a borit6, ktJ/6n6s te- mi is lepest akarunk tartan i a 
kin tettel arra, hogy az elsa le- fej l6dessel. Ezt jelzi hangsze r
mez taval y az egyik legmeg/e- parku nk gyarapodasa : az uj 
p6bb tasakterv volt a fantaszti- polif6nikus szintetizator, a Ta 
kus ro han6 elefanttaf? ma dobfelszereles, valam int 
- A tasa k egyszerre lesz hu az egy kulbnleges hangszer, a 
el6z6 lem ezhez es az uj cim- basszus szintetizator, amely 
hez. Egy fanta sztikus tajban lehet6ve teszi, hogy el6ben is 
egy nem kevesbe fantasztikus igen j6, tbmbr basszushan g
gepelefant fog rohanni . zast erjuk e1. Nyilvanval6 , hogy 
- M ikor jelenik meg a maso- hangzasban ujat kell hozn i, de 
dik Jemez? ez nem azt jelenti , hogy fela d
- A negyedik negyedevben , juk bnmagunkat . Sok nagyon 
azaz okt6ber masodik feleben . j6 uj hullamo <: 7. enekilr van es ---=- _ _ ____ .._=->.v , ... c:: n ,......, · $:trY' '"il( in.q r p .. 

ruen tern•!:dl a dlvatzen t. 
Ezt gyulolom , ugyanugy, mint 

East - a husegrol 
a diszk6zenet majmol6 sztaro
kat. Ugy erzem, az ut6bbi ide
ben van annyi tapasztalatom. 
hogy at is lassak ezeken a fel

- Erdekes a masodik Jemez Huseg - ez lesz a masodik East szines divatdolgokon . 
cime - Ezredfordu/6 - van-e nagylemez cime. A sz6 jelente- - A tapasztalat altalaban is 
kii/6nleges koncepci6ja? se, hangzasa, hangulata az megn6tt tava/y 6ta ? Peldtwl a 
- Hangzasban nem sok elteres East-re j ellemz6, es talan nem zenekar menedzse/esi iig yeit 
lesz az el6z6 fe lvete lhez kepest. tulzas, ha azt m ondjuk: a hu- il/et6en is? 
Ez talan kemenyebb lesz, de seg az egyiittes zenei celjai ko- - lgen, megn6tt, mondhat
szines hangzasra is toreked- zott kulcssz6. Huseg onmaguk- nam: sajnos m egn6tt. Egy ze
tl.ink. A lemez cfmad6 dala az hoz, a zenei igenyesseghez, az nekar ra van kenyszerftve, 
, Ezredfordul6 ", es a lemez altaluk kialakitott zenei irany- hogy levelezzen, szervezzen. 
temai e szam kbre csoporto- zathoz. Huseg - nagyon meg- propaganda ugyeket intezzen 
sithat6k. Nagyon nagy kbzhely nyer6 cim, olyan megnyer6, sajat maganak. mert nines, 
mar a , rohan6 vilag " megalla- mint a zenekar, amely masodik aki he lyette csinalja, es ez 
pitas, de igazsaga megdbbben- nag ylemeze cimeul ezt a sz6t rengeteg id6t es energ iat 
t6. Egy-ket ev is rengeteg val - valasztotta. Az els6 lemez vesz el. 
tozast hoz. 18 ev mulva ped ig nag y siker volt, s e Jemez ut6- - Gondolom, a munka nagy 
mar egy .ugy evezred kezdeten eletehez tartozik megkesett kii/- reszen mar tul vag ytok, es 
leszunk. lgy joggal tesszuk fel foldi visszhangja : a japan most teljes lendiilettel a Jemez
a kerdest : mi var rank az ez- King Records a fe/vetel angol re tudtok koncentralni. Van -e 
redfordul6n? valtozatat meg ebben az evben elteres a korabbi lehet6segek
- A Jemez felvete/ei az Omega meg akarja je/enteni. Az ered- hez kepest az iden ? 
studi6ban kesziilnek. Milyen meny orvendetes : jobb kes6n, - Lenyegeben nines. lsmet 
benyomasaitok vannak az ot- m int soha ... Remelhet6/eg Dob6 Ferenc a rendez6ha ng
tani munkar61? az uj, mar erettebb masodik mernok, akivel ugy erezzuk. 
- Nagyon j6 tapasztalataim nagylemez az els6 felvetel igazi alkot6i v iszonyt es nagy
vannak, es az eddigi legjobb alta/ kitaposott uton gyorsab- szeru muhelymunkat tudtun 
muhelymunkat sikerult meg- ban futja be nemzetkozi kar- kialakitan i. A felvetel szinhelye 
val6sitanunk. Nagyon j6 volt rierj et. Kerdeseinkre M 6czan a Rottenbiller utcai stud io. 
a l~gkbr . Peter, az East vezet6je vala- - Tavaly az egyik leg,obb 
- Erdekes, hogy a rock egyiit- szol: tasakterv vo lt a lemezbori o, 
tesek kivetel nelkii/ nagyon e/e- Szurcsik Janos munkata. 
gedettek az Omega-hanggal, - A multkor meg arr61 faggat- itt iii mellettunk, igy 6t 
mig mas zenekaroknak elter6 tuk az East-et, hogy iiresjarat- zem, lesz-e valtozas az UJ 
a ve/emenye. ban van-e? Akkor meg pr6bal- mez kapcsan? 
- Ennek az a f6 oka, hogy az tatok az uj lemezanyagot, most - Az els6 lemezhez meg ann ' 
Omega studio adottsaga i es a mar a studi6ban vagytok. tennek hozza, hogy sajnos. a 
rock nyers hangzasa nagyon Lesz-e elteres a masodik !e- hats6 borft6kep nem volt iga
j61 osszeillenek. mez eseten az el6z6hoz .ke- zan stilusos, az iden legf6kepp 
- Gondolod, hogy ez csak pest? a ·teljes kepi egysegre fogok tO
technikai kerdes? _ Alapveto jellegzetessegeben rekedni_. Eg,yebkent u~y~naz az. 
- Nem kizar61ag. Biztos, hogy nem fog elterni . Ez is a , pate- :, orgamku_s k~mpoz1c 1 o f~Ja 
Omegaek sokeves tapasztalata i ti kus rock " iranyvonalahoz fog Jellemeznl ~z . UJ tasakok~t ' ~· 
f6kent a rock teren gyumolcso- tartozni mint az elso Ierne- azzal az elteressel , hogy 1tt UJ 
z6ek. Erre tudok is egy szemle- zunk. ' szinek fognak megjelenn i. 
letes peldat a jelenlegi mun- - Mik az egyiittes tervei a le-

- M it jelent ez a forgalom az 
kab61. Az els6 nap a zenei ren- East szotaraban? mez utan ? 
dez6, Mecky (K6bor) beallitott - Jelenleg orszagos turnen 
egy dob hangszint, ami nekem - A pateti kus rock alatt olyan vagyunk a Koral egyuttessel. 
nem tetszett. Addig valtoz- rockzenet ertunk, amely a fel - Itt m ar az uj musort jatsszu 
tattam, mig kikevertem egy ne- fokozott erzelmek zeneje. Ezen- Okt6ber kozepen egyhetes hoi
kern jobban tetsz6t. Ez j6 is kivu! persze meg sok bsszete- land turnen veszunk reszt. es 
volt add ig, amig ra nem jat- voje van zenenknek : a blues, kilatasban van egy NSZK korut 
szottunk a tobbi hangszerrel. a dzsessz es az elektronika ha- is. Mindket helyen m indket le
Akkor kiderult, hogy a teljes ze- tasa . mez anyagab61 adunk el6, an-
nei hangzas szempontjab61 - Manapsag sokat beszelnek a go! nyelven . 
Mecky jobban tudta , hogy m i nyolcvanas evek zenejer61, es - Mikor varhat6 a lemez meg
kell . Ezt pedig csak komoly ta - amit r6/a elmondanak, az mind jelenese? 
pasztalatok utan lehet igy epp az ellenkez6je a Ti iran y- - E16re lathat61ag 
megiteln i. vonalatoknak, Ieven, hogy az els6 feleben . 
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