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Január végén a Berlini Filharmoniku-
sok élén dirigálta Fischer Iván a 
d-moll szimfóniát. A kritikusok arról 
számoltak be, hogy az utóbbi években 
is nagyon érdekes Mahler-impulzusai 
voltak a magyar dirigensnek, és most 
a III. hangzása is üdítően eltér a meg-
szokottól, emellett kiemelték a diri-
gens rendkívül tényszerű és pontos 
interpretálását. 
Fischer Iván pályája kezdetén is na-
gyon elkötelezett volt a cseh-osztrák 
zeneszerző iránt, már a Fesztiválzene-
kar bemutatkozó koncertjén, a rá-
adásszámok között felhangzott az V. 
szimfónia lassú tétele. Egy interjúban 
a karmester így nyilatkozott Mahler-
ről:  „hallatlanul őszinte. Nem kíván-
ta magát szépíteni, hanem vállalja a 
személyiségét. Márpedig extrém sze-
mélyiségről van szó.” Egy másik beszélgetésben pedig a BFZ 
vezetője azt említette, hogy Mahler muzsikája hozzásegíti az 
embereket ahhoz, hogy kinyissák magukat és a bennük lévő 
érzelmi ajtókat. A BFZ és maga a dirigens is rengeteget tett 
azért, hogy a hazai közönség is megismerje  a sokoldalú ze-
neszerzőt-karmestert, aki a tizenkilencedik században – rö-
vid ideig – a magyar zenei élet üstököse volt. Évekig Mahler 
Ünnepre várták az érdeklődőket, újabban pedig Mahler-na-
pokkal emlékeznek a zeneszerző-karmesterre. 
Nemcsak Mahler-koncertjeikkel, hanem felvételeikkel is 
nagy sikereket arattak, hiszen a II. szimfónia előadásukban 
Gramophone-díjat nyert, az Ötödikért megkapták a 
Diapason díját, az Arany Hangvillát (Diapason D’Or), ame-
lyet mindig a hónap legjobb komolyzenei CD-jének ítélnek 
oda. Ez a lemez még az olasz Toblacher Komponierhäuschen 
díját is elnyerte, az albumot választották meg 2014 legjobb 
Mahler-felvételének. Mahler I. szimfóniájának a felvételéért 
Grammy-jelölést kapott a BFZ, a VI-ért pedig Fischer Iván. 
A tavaly megjelent IX. pedig ismét szép reményekre jogosít, 
hiszen a kritikusok szerint „nagyszerű felvétel, ami tele van 

élettel”, s jelzők között megtalálni az 
őrületest, a lélegzetelállítót és a ki-
hagyhatatlant is. 
Az idei szezon koncertjein két új 
Mahler-szimfónia is szerepel a Buda-
pesti Fesztiválzenekar programjában: 
ősszel mutatták be a Hetediket, már-
cius 10-én pedig a Harmadik, d-moll 
hangzik fel a Müpában. Fischer Iván 
a sikeres berlini vezénylést követően 
most a saját együttesével is megmu-
tatja, mi mindent mond számára ez a 
szimfónia. Az érdeklődők még 11-én 
és 12-én is meghallgathatják a művet 
Gerhild Romberger alttal, a Bajor 
Rádió Énekkarával, valamint a Can-
temus Gyermekkarral. Majd hétna-
pos vendégszereplés következik már-
cius 13-tól, amely során Róma mellett 
a milánói Scalában, Brüsszelben, 

Wroclawban, Barcelonában és Aix-en-Provence-ben is elő-
adják a darabot. 
A hat tételből álló, másfél órás játékidejű, monumentális 
III. szimfóniát három nyáron keresztül komponálta Mah-
ler, s ezzel a darabbal aratta első átütő szakmai és közönség-
sikerét. „Olyan nagy művet képzelj el, amelyben valósággal 
az egész világ tükröződik – én magam is szinte csak hang-
szer vagyok, amelyen a Mindenség játszik” – írta menyasszo-
nyának Mahler a III. szimfóniáról. A Salzburghoz közeli 
Attersee partján lévő házban dolgozott a művön, nagyokat 
sétált a környéken, hogy aztán élményekkel, érzésekkel telí-
tődve térjen vissza. Amikor Bruno Walter, a barát és kar-
mester-kolléga meglátogatta, s tekintete a Höllengebirge 
sziklafalaira esett, Mahler így szólt hozzá: „Nem kell oda-
néznie, én mindezt már megkomponáltam.”  Bruno Walter 
hallgathatta meg először – Mahler zongorás előadásában – 
a kész kompozíciót, s így vélekedett róla: „szimfonikus vi-
lágálom’.

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja:  www.bfz.hu

Gustav Mahler – Fischer Iván és együttese a szel-
lemi örökség egyik leghitelesebb folytatója

Hangokból komponált tájkép
Mahlerológia a Fesztiválzenekarral és Fischer Ivánnal

Ebben a szezonban két újabb szimfóniával folytatódik a Budapesti Fesztiválzenekar Mah-
ler-sorozata, hiszen ősszel már előadták a Hetediket, márciusban pedig a Harmadik hang-
zik fel a Müpában. A három márciusi hangversenyt követően Mahler művét Fischer Iván 
vezényletével hét állomásból álló, külföldi turnén is játssza a társulat. Így lassan már teljes 
lesz a BFZ Mahler-kollekciója, ami az évek során Gramophone-díjjal, Grammy-jelölésekkel 
gazdagította a társulatot. 
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Ránki / PeRRault 
kelleR QuaRtet
Messiaen: az isteni jelenlét három kis liturgiája 
Haydn: a megváltó hét szava a keresztfán
Közreműködik: Ránki Fülöp - zongora, Keller Quartet (március 20.)  
Bruno Perrault - ondes martenot, Pro Musica Leánykar (karvezető: szabó dénes)
Vezényel: Keller andrás

HaYDn 
a teRemtés
Közreműködik: Baráth emőke,  
Cser Krisztián, Megyesi Zoltán, 
Új Liszt Ferenc Kamarakórus  
(karnagy: nemes László norbert)
Vezényel: Keller andrás

Kocsis Zoltán

Fejérvári Zoltán 
© Felvégi Andrea

Baráth Emőke 
© Raffay Zsófia

Keller András

mÜPa | 2016. május 19.  

kocsis / oRenDt 
c o n c e R t o  B u D a P e s t
MaHLeR: A fiú csodakürtje 
sCHuBeRt: IX. „Nagy” (C-dúr) szimfóniára
Közreműködik: Orendt Gyula - ének
Vezényel: Kocsis Zoltán
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conceRto BuDaPest  
és az umze közös soRozata 

HommaGe À stRaVinskY 3.
stRavinsKy/ BOuLeZ / BeRG
Közreműködik: Fejérvári Zoltán - zongora, Vezényel: Rácz Zoltán
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