
In Memoriam B aftőkBéIa
AHZ-turné SponyolorszÓ9bon

A nágysik€rű év eleji németo._
szági tuÍné után tren sokkal' bús_
Yét hélfőn újra útra k€lt á Má-
gyár Á|lani HangYersenyzenekar.
Áz egybetes spanyoloÍszági hang-
versebykörút során Vá|enciában'
sánÍiago d€ compostelábán és
Madridban konc€rl€z€tt az együt-

A nyolcvmas években sprnyol-
oÍszág ku] tuszmlnisztóÍlumának'
!álamint a nelnzcti színházi és ze-
nei intézetének tudalos és irigylés-
Íe lnéltó célja az oÍszág zen.l
infrastruktú.ájának kiépítósc vt)lt
Ennek cÍcdlnóIryckónt lagyobb és

klsebb váÍosokban ls so.Ía épüllek
a rcndkívül ]ó akusztikáJú, Dagy-
sZerű 1echnikal felszeIeltséglí'
többfunkciós koncerttermek' Így
az ez alkalommal 100 laggal utazó
lrarrgveÍsenyzenekarnak mcgada_
totl a jó körü]Dónyck közötti mu_
zslká]ás öÍöme

A haDgvcrscnykörút a spanyol
paltner - a negyedszázáda műkö_
0o es az Allz nrsplnrar koncerue-
]l s7eÍyez6 lberm sica ké.ésórc
Barlók jegyében zaj]oll' saItiago-
ban és valenciában ahol a hc
lyi híradás,,a hónáp koncertje"-
ként em|egette r magyar muzsiku-
sok fellépését -' valaminl a mad-
ridi e]só konccrtcn is Bdrlók KéÍ
képél op Ia. és A kékszakóllú her-
te? lárát sző|^lLr|la meg a zene
kar. A Balázs Béla szövegére íÍ1,
na gycgyü ttcs t igónyló, czúttal
koncertformában fe]hangzó mű
szólisLái Tdkdcs I'amd]'d és KolóÍs
r(o/oJ voltak. A madddi zárókon-
ceÍ! műsora komoly feladatot rótt
a zenekarra. A csalláldtos manda-
rinl ebben a foÍmában a jelenlegi
összetételú egyiÍttcs ez alkalom_
mal játszolta elószöÍ - a kevés
próbalehetóségellenére kitűnó'
en. Az est szóIislíJa, kéi londoni
konccrtie között 24 órára a spl-

nyol fóvárosba érkezó Jandó ]enó,
Bdríók 2 zongordIersenyél jáL-

szotta, Íáadásl i8ényló sikeÍÍel
A háÍom évezledes múltra

visszátekintó spanyo]ország ma
modcm szellemű' az ldegen kultú_
Ía belogadására kész, nyito1L or_

szág' Ennek köszönhotó aZ a világ
zenekaÍait felvonu]tató' októbertóI
májusig mintegy 34 koncertct ma_
gába fogla1ó béÍIelsoÍozal is,
melynek keÍetében a Magyar Ál_
lami Hangvcrsenyzenekrr Iellé'
pett EgyÜtlesünk clólt többek
közöLt a claudio Abbado !ezé'
nycltc Gustev MahleÍ TÍjÍsági Zc
nekar, Pesko Zoltán' a Bajo.
Ál] imi zenekar. a wiener
symphonikeÍ, a Vógh sándor diÍi-
gálta camerata Academica sa Iz_

burg ós az AlexandeÍ Lazarov
vczcttc moszkvai Bolsoj zcnckara
játszoltak Az ÁHZ után például

ápÍllis 30'án euÍópai konceÍt'
körúija során a Budapesti Kong-
resszusi Közponlot is útbaejló -san FÍancisco orchestre volt a

madridi Auditor]o Nacional d€
Musica vendége

Az 1995 96 os szczonban az
lzraeli szimfonikusoklt dirigáló
Zubrn Mehta, Cfuistoph von Doh
nányi' a Pittsbxrgi sZilnfonikus
Zcllckar élén Lorin Mazel ós a

Ncw York - MetÍopo]itan operá
ZeiekaÍát yezóny|ó James Levinc
neve Leszi ígéretcssé a már elké_
szült hángversenynaptár kínálatát

Mindenek elótt a spanyol közőn_
sóg mlnd a négy konccÍlcn meg-
nyilvínuló lelkes tclszósnyilvání_
tása. az á)taluk nem .,anyanyelvj
szinten beszélt" Barlók-műrek fo-
gadtrltása a bizonyíték arra, hogy az
ÁHZ méltó a felsorolt zenekaÍok
táJsaságára' A mísik, egyben a si'
kerre utrló legtóbb blzonyíték egy
újább 1999-ig lcbonyolílísra ke'
Íülő - spanyol hangvcrscnyk(jrúÍrá

A turné beÍejezÍérel az eg}üt-
tes inkndánsát, samu Lászlót és
a sikefszéfia iliigensét, Fischer
Ádónoí ké nk meg, összegez'ék
,ékmén!tlket.

samu László: - Az 
^HZ 

hlta-
dik alkaIommd jíÍ spanyolország-
ban. FeTencsik karnagy úÍÍa1
kczdődajtt vendégcskedésünk a gyö-
nyöÍÍi Grilnadíban' leguióbb pcdig
scvillában, a vi]ígkiállítiison mu-
zsiká]LÜnk 1992-bcn Ezúital en-
gem BaTlók zenéjének kcdvezó
fogldtalása lepett meg. Azokat a

zenci]eg nagyon problematikus ré'
szekct js koncentÍálfln kísérték fi-
gye]cmmel' melyck olyko! netÜlrk
is nchézséget oko7nal{. oróm volt
lattni, ahogy a teljes hallgatóság a

kézbckapotf spanyol nyelvű szöveg
könyvct végigkísérte' Együtt éltek a
texlúríval és a 7cnével'

Fischer Ádám: Amit tud-
1unk. kihoztunk cbb6l a tuÍnóbóI. A
z€nekm nagyon nagy lcljcsítményt
nyújtolt' Az ÁHz-vcl való immár
évtizcdlryi Utazás után fontosnak
LlrÍom. hogy ,rdSlat zeneirodalom_
mal vendégeskedjünk' Ez olyan tÍa_

dícióka( is hordozó üzcnet, amivel
mi mÍst ludunk mutalni a közön'
ségnek, mint egyéb ncmzetiségű ze'
nekiÍok' számomÍa nagyon sokat
je]en1 D hangversenyz€n€k.ü' hiszen
tobbségűk az én geneÍíciómhoz tar_

tozlk' Ez egy nagyszeÍű cgyi]ttes.
Anníl szomoÍúbb azt látni. hogy
lzok az emberck, ákikkel cgyüif
kczdtem a pílyát, 20 25 évj tiszÍes-
ségcs' becsÜlelcs munka után a táJ_

sadalmi vílLozások következtében,
a tÖíónclem vesztcscinek érezhclik
magukít' s'jnos' képlel€n vagyok
segíteni rcJtuk' de Íemélem, hogy
jobb 1esz n€kik egyónenként ós
e8yütt is' A zenekar ]övőjébe llem
ludok mosl bcteszólni' Biz'todom
a7 ebben a foÍmáben való fennma
rádásukban.
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