
Bécs + karácsony + szilveszter = zene

Ausztria és a muzsika elválaszthatatlan – legyen az
szimfonikus zene, opera, népdal, mûdal, operett,

bármi, ami szépen szól. Az év végi ünnepekre ez még
inkább jellemzõ, s azt sem árt felidézni, hogy a német
nyelvterület legkedveltebb karácsonyi dala, a Stille
Nacht is Ausztriából származik. A legenda szerint
1818-bam született a dal. Ekkor történt, hogy a Salz-
burg melletti Obendorfban néhány nappal karácsony
elõtt elromlott a (Szent Miklós) St. Nikolaus-
templom orgonája. Azt rebesgetik – a település sze-
génységét jobban kidomborítandó –, hogy a hibát a
templom éhes egerei okozták, merthogy beköltöztek
a hangszerbe. Tény, hogy a roppant szegény faluban a
javíttatásra gondolni sem lehetett. Valóságos pánik
tört ki. Hogyan is lehetett volna elképzelni a Szentes-
tét muzsika nélkül? Szerencsére
Joseph Mohr segédlelkész fiókjá-
ban ott lapult egy alkalmas költe-
mény, amit megzenésítésre rög-
tön odaadott a barátjának, Franz
Xavier Grubernek, aki rekordsebes-
séggel komponálta meg hozzá a
muzsikát. Olyan zenét szerzett,
amihez elegendõ volt az éneket
egyetlen gitárral kísérni. Az akkori
Szentestét így szépen sikerült
megmenteni, de hogy az alkalmi
dal nem merült a feledés homá-
lyába, ahhoz szükséges volt még
néhány csoda. Kellett például egy
Karl Mauracher névre hallgató or-
gonaépítõ mester, aki 1825-ben
újjávarázsolta a St. Nikolaus-
templom hangszerét, s eközben
véletlenül rátalált az immár feles-
legessé vált dal kottájára. Hazavit-
te Tirolba, s mivel utazó zenész
volt, széltében-hosszában játszot-
ta. Manapság Placido Domingo
éppúgy a „Stille Nacht, heilige
Nacht” eléneklésével zárja bécsi
karácsonyi hangversenyét, mint
ahogy felcsendült már a dal
Szamoa szigetein, de a brazil õser-
dõben is. Bármilyen hihetetlen, a
„Csendes éj…”-nek van eszkimó
szövege is.

A karácsonytól olyannyira elvá-
laszthatatlan dal születését idõrõl-
idõre megünneplik. Leginkább ter-
mészetesen a kerek születésnapo-
kat ülik meg – legutóbb 1998-ban, a
180. számított ilyennek –, de más
években is tisztes a megemlékezés.
December 24-én évrõl-évre külön-
vonat indul Salzburgból a neveze-

tes dal szülõfalujába, s ott az eredeti helyszínen, egé-
szen különleges elõadásban lehet része a közönség-
nek.

Karácsonyi, ádventi dalban nem szenvednek szük-
séget azok sem, akik történetesen Bécsben marad-

nak. A Városháza dísztermében és oszlopcsarnokában,
a november közepétõl nyitva tartó Karácsonyi Vásár
egyik kulturális programjaként, a hétvégeken ott a leg-
jobb kórusok lépnek fel. Mivel a meghívottak a világ
számos országából érkeznek, a közönségnek módja van
„ellenõrizni”, hogy a távoli vidékeken karácsonykor mi-
lyen dalok járják. Az ünnepi készülõdés már második
éve teremt alkalmat a közkedvelt énekesek fellépésére
– az operettekre és musicalre szakosodott –Theater an
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der Wien színpadán. November végétõl négy vasárnap
délelõtti hangversenyre várják itt a karácsonyi zenék
híveit. A közönség kedvencei között, a fellépõk névso-
rában örömünkre magyar név is akad: Malek Andrea.

Az igazi nagy év végi, jobban mondva újévi szenzáció
inkább csak televízión követhetõ. A Bécsi Újévi kon-

certre ugyanis jószerével egy évvel korábban elkel min-
den jegy. A Musikverein gyönyörû Arany-termébe csak a
nagyon elõrelátók – és igen tehetõsek – jutnak be. So-
kaknak szolgálhat azonban vigaszul, hogy több mint
negyven ország televíziói közvetítik egyenesben vagy
felvételrõl a rangos zenei eseményt. A zenén kívül más
csemegét is kínálnak. A közvetítést ballett-betétekkel
egészítik ki, amelyeket nevezetes táncmûvészek, jeles
társulatok adnak elõ, általában híres helyszíneken, a
különleges alkalomra készített koreográfiában.

Az ötlet Clemens Krauss nevéhez fûzõdik. Igaz, 1929-
ben a hangverseny még nem az újévhez, hanem csak
Johann Strauss-hoz kötõdött. Krauss a Salzburgi Feszti-
válon vezényelt egy kizárólag Strauss-mûvekbõl össze-
állított hangversenyt, amelyet azután 1933-ig óriási si-
kerrel ismételt meg minden évben, a zeneszerzõ di-
nasztia más tagjainak mûveivel is bõvítve a koncertet.
Az elsõ igazi Újévi Hangversenyt egy örömünnepre
egyébként igazán alkalmatlan esztendõben, 1939-ben
tartották meg, szilveszter este. Az zenei esemény 1941-
ben került át az új év elsõ napjára. Elõször Strauss-
hangverseny, késõbb Filharmonikus Akadémia címmel
hirdették és tartották meg. Nincs esztendõ, hogy elma-
radna. Clemens Krauss a háború éveiben is ragaszko-

dott az Ausztria zenei hitvallásának tekintett rendez-
vényhez. Azzal érvelt, hogy a nehéz idõkben még in-
kább szükség van valami reményre. Mi más nyújthatna
ilyesmit jobban, mint a muzsika? Váratlan haláláig,
1954-ig, Krauss maga vezényelte a hangversenyeket, s
késõbb is megmaradt a szokás, hogy a Bécsi Filharmo-
nikusok zenei igazgatója álljon a karmesteri emelvény-
re. 1955 és 1979 között Willi Boskovsky volt ez a személy.
Lemondása után, 1980-tól, Lorin Maazel vette át a fel-
adatot. 1986-ban azután úgy döntöttek: évente mást
kérnek fel a vezénylésre, ami egyúttal a program kiala-
kítását is jelenti.

Az ötlet bevált. A legnagyobbak jönnek Bécsbe, és
tesznek eleget – örömmel – a felkérésnek, mert az a
könnyebb mûfaj ellenére komoly kihívást jelent. Nehéz
erõpróba ez, hiszen oly sokan ismerik a Strauss-
dinasztia ilyenkor elõadott mûveit. Ki ne lenne képes
összehasonlítani egy-egy interpretálást? Az újévi
hangverseny csak közönségsikerként programozott: a
szakma igencsak kritikusan figyeli, mit hoz ki egy-egy
karmester a megszokott muzsikából. Amennyiben nem
tetszik valami, a mûbírálók mindenfajta hagyomány-
tisztelettõl mentesen mondják ki véleményüket. Igaz, a
lemez-, a CD-eladást mindez alig befolyásolja: az újévi
koncertekrõl készült felvételek kimondottan kapósak.
Tavaly – amikor Ricardo Muti vezényelte a hangver-
senyt – a Deutsche Gramophon már január 6-án piacra
dobta a CD-t, amely egész évben igen kelendõ volt. Az
idei újévi hangversenyt megint Lorin Maazel vezényle-
tével láthajuk-hallhatjuk.

Szászi Júlia
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