
hadd tegyem hozzá, hogy ebben nem áll egyedül a
mai nyugati egyháztörténetírásban - az a felfogás,
miszerint a római egyház "restaurálása" az öku
menizmus végét jelentené.

A másik - és homlokegyenest ellenkező előjelű,

de a pápai látogatást kiaknázó - könyv MALA
CHI MARTIN The Decline and Fali of/he Roman
Church (A római egyház hanyatlása és bukása),
amely összehordja a 2000 éves múltra visszatekin
tő pápaság minden bűnét. hibáját, tévedését és mu-
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Íme, megint egy legendás felvétel. melyről nem
gyöznek mesélni, akik szerenesés szem- és fültanúi
lehettek a Klemperer vezényelte és rendezte elő

adásoknak. S bár a hajdani hangzás fényei valame
lyest megkoptak a Magyar Rádió pincéjében "lap
pangó" lakklemezeken. hála Sztanó Pál hozzáérté
sének, végül mégis megsejthetjük, miért voltak oly
forró sikerűek ezek az operai esték.

Pedig - nem tagadhatjuk - a Fidelio tempói szo
katlanok. Klemperer gyorsvonati sebességgel sza
guldott a partitúrán, s a későbbi években e szekat
lan hevülete alaposan megcsökkent. De akik ak
kor és ott hallgathatták e felfokozott dinamikájú
előadást, bizonyára megérezték a mű kivételes tör
téneti szituációból fakadó tanítását, melyet ez a
rendezés és ez az értelmezés hibátlan teljességgel
hozott ki belőle. Klemperer ugyanis a megtalál t és
megszerzett szabadság hatalmas drámájaként ren
dezte és vezenyelte a budapesti Fidelió-t. A fővá

ros ban akkor még romos épületek és foghijas tel
kek emlékeztettek a másodík világháború feltépte
sebekre. S az emberek önmagukra ismerhettek :
azokra, akik feltámolyogtak a pince sötétjéből és a
Rabok kórusának szavaival sóhajtották el: "Ó,
tiszta lég, mily jó itt künn, -- Mily körtnyű a lehel
let l - Ó, tiszta lég, csak itt,- csak itt van élet,
A börtön sírgödör ... sírgödör! ... "

A céltalan, értelmetlen öldöklés s az önfeláldo
zás, a szerétet vívja k üzdelrnét ebben a darabban,
mely végül is az utóbbi győzelmével zárul. Aki
azonban Klemperer értelmezését hallhatta, nem
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lasztását anélkül, hogy erlnek a két évezrednek
eredményeit, sikereit, alkotásait akárcsak érzékel
tetné. Noha a szerző a könyv címét Gibbon klasz
szikus müvéből kölcsönzi, Gibbon történetírói
nagyságát nem sikerült kölcsönvennie.

Igaza van a kötet egyik angol kritikusának : "A
pápák történetéről írni nem lehet semlegesén. Min
den ilyen könyv önanalízis. ön kivetítés és - talán
- öngyógyítás is,"

NAGY KÁZMÉR

egyéni szinten élte út e harcot, hanem idegvégzödé
seiben még érezve az elmúlt évek borzalmait, me
lyek a Fidelio mondanivalóját általános emberivé
transzponálták. S amikor e csaknem fékevesztett
lendületű előadás a végpontjára érkezve a hűséget,

a szeretetet és az ég kegyelmét ünnepelte himnikus
erővel, a hallgatók az em beriesség már-már veszn í
látszó eszményeinek visszaszerzését és megmenté
sét is ünnepelték.

Még e megviselt. az idő múlásának fájdalmas
nyomait őrző felvétel is sejtetni engedi, hogy a
nagyszerű karmesterrel együtt dolgozó művészek

is teljesen átérezték a pillanat kivételes voltát: né
melyikük akkori hangi állapotán messze felülemel
kedve szolgálta az elképzelés sikerét. Mert ki ta
gadnú, ez a Fidelio más, mint a közismert és a meg
szokott. Más, mégis kedvesebb, életszerűbb azok
nál. Mert ebben az előadásban nem a múlt feltá
masztása valósult meg kivételesen magas szinvo
nalon, hanem annak lehetünk tanúi, ahogy az em
ber önmaga sorsának igazolásaként feltámasztja
azt, ami jóvátehetetlenül eltünni látszott, s kiolvas
ta sorsának igazolását a nagyalkotásból.

A pályája csúcsán lévő Székely Mihály, Ma
leczky Oszkár s az akkoriban kiteljesedő Mátyás
Mária ének teljesítménye is kivételes, megállná he
lyét a világ bármelyik operaszinpadán. De felnőt

tek hozzájuk a többiek is, akik ugyancsak a ma
gyar opera történetének nagy alakjai, ha ekkor
már túl is a zeniten. Bizonyosak lehetünk benne,
hogya próbák ekkor is félelmetesek voltak, s a
művészek joggal rettegtek attól, hogy a hatalmasra
fokozott tempók közben az együttesek felborul
nak. Ám ezúttal nem a teljesen hibátlan és csipkés
re finomított művészi produkció volt a legfonto
sabb bár a zenekari játék kétségtelenül magával
ragadó, hanem az az üzenet, melyet Klemperer
közvetíteni akart a partitúrából. s amelyet meg
értett mindenki, akár közremüködője,akár hallga
tója volt a csodálatos előadásnak. .

R. L.


