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Talán furcsának tűnik a kedves Olvasó számára, hogy egy negyedévenként megjelenő magazin 
oldalain televíziós koncertről talál beszámolót. A dologra két magyarázatot tudok adni: noha 
jómagam sem tudtam személyesen jelen lenni a hangversenyen, így Önökhöz hasonlóan a televízió 
képernyőjén keresztül követtem végig a Bécsi Filharmonikus Zenekar világszerte sugárzott 
hagyományos évadköszöntőjét, talán hálásabb olyan eseményről recenziót írni, amit népszerűsége 
folytán és a közvetítés jóvoltából sokan ismernek, illetve lévén, hogy évente egy alkalommal 
megrendezett koncertről van szó, sem az ismétlődés, sem az elavulás veszélye nem fenyeget. Arról 
nem is beszélve, hogy 2001. január 1-je a harmadik évezred és a XXI. század első napja is volt, s 
egy ilyen jeles alkalomról az AUDIO sem maradhat le. Hogy zenei szempontból milyen 
érdekességekkel szolgált a hangverseny, arról később… 
 
Bécsben óriási hagyománya van az újévi koncerteknek, 1939-ben és 1940-ben még szilveszterkor 
tartották az eseményt, s 1941-ben, pontosan hatvan éve rendezték először Újév délelőttjén a 
hangversenyt. A hagyomány, s a minőség jogosan lett népszerű, méltán hallgatják-nézik 
sokszázmillióan a közvetítést évtizedek óta. "A bécsiek", ahogy mindenütt emlegetik a zenekart, 
kiemelten kezelik az újévi koncertet. Volt is nagy riadalom, amikor felröppent a hír, hogy a Scala 
ellenkoncertet akar csinálni az év első napján, s Bécs helyett ezentúl Milánót fogják kapcsolni a 
rádió- és televíziótársaságok. Aztán, hál' Istennek, minden maradt a régiben, de a zenekar nyilván 
meg akarta mutatni a világnak, hogy jogosan maradt náluk a marsallbot. Nem véletlenül állt ezúttal 
Nikolaus Harnoncourt a zenekar élén. A bécsiek az újévi koncerteken (is) mindig nagy gondot 
fordítottak a karmester kiválasztására. A kezdeti időkben Clemens Kraus  és Josef Krips, majd 
1955-től huszonöt éven át az akkori koncertmester, Willi Boskovsky, 1980 és 1986 között pedig 
Lorin Maazel vezényelték az év első koncertjét. 1987-ben Karajan nyitotta az évenként egymást 
váltó karmesterek sorát. Tudott dolog, hogy a bécsieknek 1933 óta a mindennapi koncertéletben is 
csak rendszeresen visszatérő dirigenseik, állandó vendégkarmestereik vannak, hivatalos vezető 
karmesternek nem hajlandóak kinevezni senkit. Önálló, független intézmény ők, éppen ezért a 
legnagyobb, legünnepeltebb karmesterek is megtiszteltetésnek veszik, ha a zenekar őket választja 
néhány fellépés erejéig. Különösen igaz ez az újévi koncertekre. Mindig a legkiválóbbakat lehetett 
látni a bécsiek élén. S persze mindegyik más egyéniség, ami tükröződött is a koncerteken. S ettől 
jók a bécsiek. Sokan azt mondják, egy jó zenekar akkor is jól szól, ha nem vezényli őket senki, vagy 
ha történetesen rosszul vezényli őket valaki. Ez így igaz, de a legjobb zenekarok viszont nemcsak 
jól, hanem másképp is szólnak, ha más habitusú ember áll előttük a pulpituson. Amikor például 
Claudio Abbado állt a zenekar élén, az újévi koncertek számomra egy kicsit túl profinak tűntek. 
Nem mintha Abbado nem lenne temperantumosságra hajlamos olasz, de a drámai temperamentum 
és a bécsi keringők jóízű előadásához szükséges elegáns nüanszok ismerete, a báj iránti érzék nem 
ugyanaz. Ebből lett az az, akkor talán legjobb megoldásként is értékelhető fegyelmezett profizmus, 
amitől persze az újévi koncert nem volt rossz, sőt humormentes sem, csak egy kicsit merev lett, de 
legalábbis bécsietlen. Zubin Mehta kicsit ellentmondásos, "görcsösen tudományos" hanyag 
eleganciája (vagy elegáns hanyagsága?) sem volt számomra meggyőzőbb. Carlos Kleiberrel már 
egészen más világ köszöntött be két január elsején is: Kleiber oldott mozgása, velejéig laza, de 
önmagával szemben hihetetlenül szigorú zenélési (és zenéhez való közelítési) módja helyenként túl 
nagy feladat elé állította a zenekart. Akkor úgy éreztem, a karmester jobb, mint a bécsiek, s noha az 
eredmény így is lehengerlő volt, mégis mintha a kleiberi elképzelést, az igazán kecses, oldott 
zenélést a bécsiek nem tudták volna maradéktalanul végrehajtani. Abban volt talán a legtöbb 
eredendően bécsies elegancia, amikor - mint például két éve - ismét Lorin Maazel állt hegedűjével 
az együttes elé, s igazi Stehgeigerként irányította néhány darab erejéig a világ egyik legjobb 
zenekarát. Ott egyetlen dolog zavart csupán: látszott, hogy nem először muzsikálnak együtt. Persze 
ez tényként a többi karmesterre is igaz volt, csak talán nem látszott annyira. Szóval Maazellel nem 



tűnt pirosbetűs ünnepnek az újévi koncert. Riccardo Mutival, a tavaly már harmadik újévi 
koncertjét dirigáló karmesterrel már inkább felszabadult tudott lenni a zenekar. Aztán jött most 
Nikolaus Harnoncourt. 
 
Az a Nikolaus Harnoncourt, akit sokan csak historikus zenészként, a Concentus Musicus 
alapítójaként és vezetőjeként ismernek, minden "régizenészek" pápájaként, mértékadó, 
megfellebbezhetetlen zenetudósként, szigorú, marcona tekintetű puristaként, mellesleg kiváló 
zenészként emlegetnek. Persze a vélemények megoszlanak, de közömbösen még senki nem ment el 
Harnoncourt mellett. Az a tény, hogy felvételeinek nagy része (bár már a "kis résszel" is Dunát 
lehetne rekeszteni) főként barokk és klasszikus stílusú darabokat tartalmaz, senkit ne tévesszen 
meg. Harnoncourt mindenféle komolyzenei stílusba képes beleásni magát, mindenről van 
mondandója, s aki olvasta A beszédszerű zene című könyvét, az talán sejti, micsoda 
információhalmaz birtokában vág neki Harnoncourt egy-egy előadásnak. Persze nemcsak fejjel, 
szívvel is képes tudni a zenét, s az emocionális megközelítés felvételein, koncertjein is tetten érhető. 
 
A 2001-es újévi koncerten Harnoncourt zenetudósi alapossága már a műsorösszeállításon is 
meglátszott. A koncertet a tradicionálisan zárószámként ismert Radetzky-indulóval kezdte, ám a 
közönséget önmegtartóztatásra szólították fel, vagyis a mindenkiből kikívánkozó ütemes taps 
visszafojtása volt a feladat. Ezúttal a zenét kellett hallgatni, ugyanis a jólismert sláger eredeti, 
úgynevezett urtext verziója hangzott el, ami - a vonósok dominanciája miatt - kamarajellegűbbé 
teszi a darabot a manapság preferált rezes változat helyett. 
  
Az egész hangulatra számomra rányomta a bélyegét Harnoncourt megnemalkuvó személyisége, 
noha az így elért újszerű minőség révén ez vált a koncert legnagyobb pozitívumává is. 
Személyiségével, látásmódjával ugyanis szokatlan, megmagyarázhatatlan módon tud hatni a 
zenekarra, s a zenetudósi értelemben vett tudás, következetesség és a próbák nyilvánvaló alapossága 
a koncert emelkedett és minden koncentrációval együtt elengedett légkörében biztos háttérként 
szinte kitapintható. A hallgatónak egyszerűen jólesően biztonságos érzése van, s ez - különösen 
Újévkor - igen fontos dolog. 
 
A műsorban a szokásoshoz képest változást jelentett néhány Joseph Lanner-mű előadása is. 
Harnoncourt saját bevallása szerint Haydn szellemi utódjaként tekint Lannerre. Igaz, hogy Johann 
Strauss vezetésével a Bécsi Filharmonikusok már 1873. április 22-én, az újévi koncerteknek is 
otthont adó csodaszép (és nem mellesleg tavaly a világ három legjobb akusztikájú 
hangversenyterme közé soroltatott) Musikverein megnyitóján is játszották Lanner műveit, ilyen 
szempontból tehát inkább hagyományápolás Harnoncourt műsorpolitikája. Ugyanakkor Joseph 
Lanner művészetéről jómagam nem vagyok olyan jó véleménnyel, mint Harnoncourt, bár el kell 
ismerni, hogy van néhány eredeti és érdekes ötlet Lanner zenéjében. A Vadászkedv-galopp például 
kifejezetten jól megírt, hatásos mű, s itt Harnoncourt olyan finom karmesteri megoldásokkal élt, 
amiket annak idején a csak szemmel dirigáló Ferencsiktől lehetett látni. A Reggeli Lapok című 
Johann Strauss műben oldott, vonóshangszeresekre emlékeztető mozdulatokkal irányította a 
zenekart. A vonós mozgáskultúra persze nem véletlen, hiszen Harnoncourt "eredetileg" csellista. 
 
Ha már Harnoncourt vezénylésénél tartunk: abszolút gazdaságos módon, egyértelműen, 
energikusan, de lazán, pálca nélkül dirigál. Illetve vezet, mutat, anticipál, néha talán még énekel is. 
Vezénylése korántsem konvencionális, bár forradalminak sem nevezném. Inkább okosnak. Talán 
nem mondok ellent az előző mondatokban leírtaknak, ha azt állítom, néha, különösen a drámaibb 
részeknél, kiütköznek Harnoncourt karmesteri hiányosságai, technikája feszültebbé válik. 
Mozdulatai azonban még esetlenségükben is őszintébbek, jelentékenyebbek s egyértelműbbek, mint 
sok világhírű, technikailag kiválóan képzett kollegájáé. A legnagyobb szeretettel talán a Stájer 
táncokat dirigálta, bár ezt szerintem inkább Lanner iránti személyes szimpátiája, mint a mű 
nagyszerűsége indokolta. Mindenesetre a darabokhoz való szubjektív közelítés nála jobban 



dominál, mint másoknál, s ez sokkal emberibbé teszi a produkciót. Ezzel együtt fejjel rendkívüli 
módon kontrollálja a történéseket. A legritkább esetben vezényli például a dallamot. Figyelmét 
többnyire a középszólamokra fordítja, amelyek kimunkálása a kiegyenlített zenekari hangzás egyik 
alappillére. A Bécsi Filharmonikusok érzésem szerint ezen a délelőttön a szokásosnál is szebben, 
egységesebben szóltak. Feltűnő volt az, ahogy a hangzást teljessé, kerekké tették a másodhegedűk 
és a brácsák míves vibratói. Amikor az egész együttesnek vezényel Harnoncourt, leginkább 
karaktereket, gesztusokat mutat, vagy esetleg csupán indukál. Nagyszerűen bánik az időkkel, az 
apró tagolásokkal. Csak akkor alkalmaz azonban bármit is, amikor szükséges. A Kék Duna 
keringőben már megszokott romantikus tempóingadozásokat, túlzott kivárásokat nélkülözve ismét 
keringőt csinált a műből. 
 
A zenekar vevő volt az újításokra, cserében Harnoncourt is hagyta őket játszani, amikor csak 
lehetett. Lenyűgöző, mekkora élvezettel képesek játszani a keringők "esztamjait" a brácsák és a 
másodhegedűk majd' egy egész koncerten keresztül; ráadásul olyan, más földi halandó számára 
bizarr ritmikai kecsességgel, amit csak Bécsben tudnak. A felszabadult zenélés egy pillanatra sem 
csapott át pongyolaságba, nem ment a minőség rovására, sőt inkább jótékony hatást tett a 
hangzásra. A remek vonóskarhoz kiváló fúvósteljesítmények járultak. Különösen kiemelkedőek 
voltak az első kürtös finom, árnyalt hangszínbeli és dinamikai megoldásai. Jól jellemzi a zenészek 
hozzáállását, hogy - amint az a bravúrosan megírt és meghangszerelt, magávalragadó Strauss-
keringőből, a Falusi fecskékből kiderült - az igencsak középkorú első fuvolás vette magának a 
fáradságot és elsajátította a modern fuvolajátékban lassan már nélkülözhetetlen körkörös légzést, 
noha ezt a technikát zenekari zenészek között szinte kizárólag csak a fiatalabb generáció 
képviselőitől látni. 
 
A karmester és zenekar egymásrahangolódása, mint arra már a cikk elején utaltam, nem újkeletű 
jelenség a bécsieknél, mégis mintha most nagyobb és pozitívabb lett volna a dirigens által előidézett 
változás, mint a korábbi években. A hetvenegy esztendősen is fiatalosan energikus Harnoncourt 
zsenialitása az utolsó ráadásban, a hagyományok szerint zárószámként most már nagyzenekari 
hangszerelésben elhangzó Radetzky-indulóban tetőzött. Végig a közönséget vezényelve, 
dinamikailag és ritmikailag abszolút kordában tartott szélsőséges pianót és fortét "tapsoltatva" a 
publikummal, a jelenlévőket a produkció tevékeny és hasznos részesévé tette, ezáltal olyan 
kompromisszumot kötve, amivel egyértelműen a saját elképzelése (és a zene) diadalmaskodott. 
 
Az év-, évszázad- és évezrednyitó hangversenynek számomra csak egy apró árnyoldala volt: ilyen 
mennyiségben azért kicsit sok a polkákból, galoppokból, keringőkből. Igaz, hogy évenként egyszer 
el lehet viselni, főleg ha ilyen kiváló tolmácsolásban hallja az ember a darabokat, ráadásul azt látja, 
hogy a zenészek még a gyengébb darabokban való együttmuzsikálást is élvezik. Mert bizony azért 
Strauss nem dicsekedhet sem barátjának, a nagy Brahmsnak ajánlott keringőjével (Embermilliók, 
átkarollak!) sem az Harnoncourt-nak köszönhetően újévi koncertműsorban először szereplő A 
kobold című polka-mazurkájával. A műsor kétségtelenül legnagyobb formátumú, mondhatni 
legkomolyabb darabja az Egy éj Velencében második félidő elején felcsendülő nyitánya volt. Ekkor 
sajnáltam igazán, hogy a televízió (és ritka kivételektől eltekintve a rádió is) csak az év első napján 
közvetít Bécsből szimfonikus zenekari hangversenyt. Jót tenne talán mindenkinek, ha egy kicsit 
gyakrabban (és más műsorral is) hallhatnánk "félig-élőben" ezt a kiváló együttest. 
 
 
Ittzés Tamás 
 
(megjelent az AUDIO c. lapban 2001-ben) 
 


