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Amadinda kapott meghívást a 
fesztiválra, és ha már az Euró
pa Kiadó kiutazott, velük ment 
Kamondy Ági és Molnár Ildikó 
— vagyis a Transzbalansz két 
tagja is.

Király Tamás divatbemutató
jánál tartottunk tehát. Az „elő
adás” leírására itt semmi szük
ség, hiszen rövidesen a Petőfi 
Csarnokban is színpadra kerül 
az új kínálat. Ami azonban ér
dekesség, hogy Királynak ezút
tal alkalmi amszterdami társai 
akadtak: egy helyi újhullámos 
zenekar vállalkozott a kísérő 
szerepére, kint élő magyar ba
rátok és vadidegen modellek 
gondoskodtak arról, hogy a ru
hák úgy mutassanak, ahogy azt 
Király Budapesten eltervezte.

A „Fashion Show” sikere 
után a második napon felfoko
zott érdeklődés fogadta azt az 
együttest, amelynek mellékel
ten közölt plakátfotójával jó 
ideje tele volt a város. A VHK 
csak este tizenegykor lépett 
színpadra ugyan, de a klubban 
már órákkal korábban ott volt 
a közönség — a szélesebb ér
deklődési körűek ugyanis az 
emeleti kisteremben hallgathat
ták meg az Amadinda ütős- 
együttest.

Tehát először a VHK. Aki 
nyilatkozatokból, interjúkból is
meri Grandpierre Attiláék ze- 
nészi-művészi attitűdjét, tudja, 
hogy náluk a színpadi sponta
neitás a legfontosabb elemek 
egyike. Bár zenéjük egyre több 
rockelemet tartalmaz, a tarta
lom, az ott, helyben megszülető
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Bitch — Rotk Sjamaan —, The 
Gallopping Coroners.” A nevek 
így talán keveset mondanak, 
pedig a hazai rockzene három 
jelentős csapatát jelölik. Az 
amszterdami hirdetőtáblákon 
kis és nagy plakátok ezrei hir
dették június első felében, hogy 
„A másik Magyarország” cím
mel ezek a társulatok adnak 
majd összefoglalót a rock ke
vésbé nyereségorientált válfajá
ból. Június tizediké és tizen- 
negyedike között a város köze
pén lévő Melkweg klubban 
rendezték meg á Budapest Ex
plosion című fesztivált.

A Melkweg szervezői, akik a 
budapesti Petőfi Csarnok két 
munkatársa, Nádor Kati és 
Szabó György segítségével válo
gatták össze a programot, igye
keztek minden olyan fontosabb 
attrakciót megmutatni a holland 
közönségnek, amely a Ráday, 
Közgáz és egyéb klubok műso

rán az utóbbi néhány évben 
szerepelt. Az Operaház balett
kara, Kurtág György és a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar mellett 
tehát az említettek is látni en
gedtek kicsit azokból a prog
resszív törekvésekből, amelyek 
a kis pesti klubokban folynak.

A műsorsorozatot Király Ta
más divatbemutatója, az Ani
mal’s Dreams nyitotta. A Pető
fi Csarnokban látott trilógia, 
am- a Girl’s Dreams-szel in
dult, rhajd a Boy’s Dreams-szel 
folytatódott, itthon idén nyáron 
fejeződik majd be — de a mű
sor már készen áll, így Király 
ezt vitte ki Amszterdamba. Jel
lemző a holland főváros közön
ségére, hogy bár a Mel.kwegbe 
rendszerint koncertekre és disz
kóba járnak (persze, nem akár
milyenre, hanem amelyen a B 
52’s és a Cure zenéje szól), kü
lönleges érdeklődést tanúsítot
tak a Kelet-Európából érkezett 
modellek iránt.

Egyáltalán, miért arra kíván
csiak a hollandok, amire? Miért 
pont ezek az együttesek, elő
adók kerültek ki Amszterdam
ba?

A dolog tavaly indult el, ami
kor a holland kulturális mi
nisztérium munkatársa, Peter 
Schreiber, és a Melkweg igaz
gatója, Kor Schlosser Budapest
re érkezett, hogy körülnézzen, 
mit tudnának a legjobban hasz
nosítani a pesti kínálatból. A 
Petőfi Csarnok munkatársai elő
ször a befutott, aranylemezes 
együtteséket ajánlották figyel
mükbe. Nevek nélkül legyen 
elég annyi; nem keltek el. 
„Rossz utánzat, amit csinál
nak” — mondták a hollandok.

Ezután következett a kis klu
bok sztárjainak köre, ahol rög
tön rátaláltak az Európa Ki
adóra, a Vágtázó Halottkémek
re és Waszlawik Gazember Csi- 
ga-Bigájára. A kísérletező zené
szek közül Szemző Tibor és az
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felszabadult zenei vadság vál
tozatlan. Igen ám, de ehhez tö
kéletes, vagy majdnem tökéle
tes színpadi körülményekre van 
szükség. A VHK-nak sokszor 
volt már kudarcban része, itt 
Amszterdamban azonban meg
lehetősen különös trauma érte 
őket: a közönség és a helyi tö
megkommunikáció nem vette 
észre, a magyar kollégák előtt 
azonban nyilvánvaló volt, nem 
sikerült igazán a koncertjük. 
És mindez azért, mert a szín
padi kontrolllhantgot keverő he
lyi technikus nem megfelelően 
látta el a feladatát. A muzsiku
sok szinte semmit nem hallot
tak magukból a színpadon, és 
noha vakon sem produkáltak 
rosszat, hangulatukat teljesen 
visszavetette ez a malőr.

Mindenesetre érdekes volt, 
hogy amivel a VHK tagjai elé
gedetlenek voltak, ahhoz a hol
landok szívből gratuláltak, és 
az amszterdami rádiósokon kí
vül a szomszédos Belgiumból is 
megkeresték az együttest — a 
magyar rádióriporternek alig 
sikerült elcsípni őket.

A második rockest Waszlawik 
Gazember László együttesének 
programjával indult. A csoport 
tagjai Kovács Ágota és Nagy 
Feró, tehát az itthon is jól is
mert társaság. Gazi oroszos 
folkrock zenéje volt az, ami

ről a magyarok előre tudták: 
ilyet Hollandiában még bizto
san nem hallott senki. A rock 
budakalászi Sámánja, akinek 
maxi-kislemeze egy svájci le
mezkiadó vállalkozásában ép
pen jelenlegi nyugat-európai 
turnéja kezdetére készült el 
nem nagyon lepte meg a hol
landokat — Amszterdamban 
ugyanis annyi az élmény, hogy 
semmin sincs idő meglepődni. 
Jókat nevettek a sajátos kon
cepciójú videókon, a papírból 
formázott csodaautón, Feró 
poénjain, és a számok között 
angol nyelven előadott tréfá
kon.

Valamivel szombat este tizen
egy után az Európa Kiadó fog
lalta el a színpadot, és megtet
te azt, ami mindvégig hiány
zott. Remek popzenéjével egy 
nagyszerű koncerttel hidat vert 
a két kultúra közé.

Néhány perc múlva a szín
pad előtt táncoltak, akár a 
Club 2000-ben lettek volna. Az 
első számnál még akadt néhány 
keverési nehézség, de a prog
ramot folytató, igen rég hallott 
„33 nevem volt” már remekül 
megszólalt Menyhárt Jenő és 
később Kiss Laci is magyarul

énekelt. Igen bölcsen úgy gon
dolták, fontosabb a természe
tesség, mint a szavak. Egyéb
ként, akit érdekelt a szöveg, az 
a zenével párhuzamosan egy 
vetítővásznon olvashatta.

Ahogy jöttek az újabb és ré
gebbi dalok, a Popzene, az 
Európa Kiadó, percről percre 
forrósodott a hangulat. A Meg
alázó durva szerelemnél elrom
lott Menyhárt gitárja. Termé
szetes lett volna, ha a pech 
miatt begörcsöl a társaság —, 
de nem így történt. Döncire 
bízták, hogy „szóval tartsa” a 
közönséget — ő pedig olyan 
szólót produkált mindjárt a 
szám elején, hogy áldom a sze
rencsét, hogy így történt, és ezt 
a koncertet magnóra vehettem.

Másik János, Magyar Péter, 
Kiss Laci és a két gitáros — 
mindenki hatalmas bedobással 
dolgozott ezen az estén — még
ha amit műveltek, nem is tűnt 
munkának. Az egyórányira sza

bott műsoridő után a közönség, 
forró reakcióihoz képest meg
lepő módon, minden nagyobb 
ováció nélkül engedte le a ze
nekart a színpadról, azt gondol
va, hogy csak rövid szünetre 
távoznak. Mikor rájöttek, hogy 
a koncertnek vége van, megin
dult a visszázó kórus. Menyhár- 
ték egy fergeteges Hello Baby- 
vel honorálták az ünneplést.

Mire visszamentek az öltöző
be, már várták őket az újabb 
nyugat-európai meghívók.

Ennyi történt tehát Amszter
damban. Ismét bebizonyosodott, 
ha a magyar rock valamit akar 
kezdeni a nyugati piacon, ak
kor azt eredeti, nem magyaros, 
de a nemzeti, társadalmi saját
ságokat tudatosan kifejező elő
adókkal kell kezdeni. Mindhá
rom együttes hosszabb turnét 
nyitott meg a Melkwegben. Az 
Európa Kiadó Angliáiba, a Csi- 
ga-biga és a VHK német nyelv- 
területre utaztak. Tele tapasz
talatokkal és pozitív megerősí
tésekkel, hogy érdemes csinál
niuk, amit tesznek. Folvamatos 
jelenlétre, és itthon is megfe
lelő alkotói körülményekre van 
szükségük, és biztos hogy sike
rülhet a felzárkózás.

Herskovits Iván
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