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pillanatban még úgy tudni, Tihanyi László
Anyaisten címû operája egyszeri tüneményként

bukkant fel a szerzô hazájának zenés színpadán. A fran-
cia nyelvû mû, melynek ôsbemutatóját s további há-
rom elôadásból álló elsô szériáját tavaly késô ôsszel a
Bordeaux-i Nemzeti Operaházban tartották, Buda pes -
ten a Tavaszi Fesztivál során, egyetlen estén hangzott
fel. A MûPa szerény befogadóképességû Fesztivál
Színházát zömében az úgynevezett szakmai közönség
töltötte meg – írásom így nem is annyira a mû nyilvános
magyarországi életének kezdetérôl, mint inkább azon
ôszinte reményem kifejezésérôl szól, hogy e kezdetre
– nem elôbb-utóbb, hanem – minél elôbb sor fog kerülni.         

A budapesti Zeneakadémián oktató ötvenkét éves
Tihanyit még zeneszerzés szakos hallgatóként kezdte
el foglalkoztatni François Mauriac kisregénye, a Ge nit -

rix. Diplomamunka gyanánt, a mû Pór Judit készítet-
te magyar fordítása alapján opera írásába fogott, me-
lyet – saját elbeszélése szerint – már úgy fejezett be,
hogy tudta, a darabot nem fogja kiadni a kezébôl. A je-
lentôs zeneszerzôi és kortárs zenei elôadói életmûvet
felépítô Tihanyi az elmúlt években fordult újból pálya-
kezdése meghatározó élményéhez, s komponált ismét
operát az 1923-ban keletkezett Mauriac-mûbôl, ezúttal
már eredeti nyelvû szövegkönyvet használva, melyet
Alain Surrans segítségével készített. E különös kelet-
kezéstörténet legalább részben magyarázhatja azt a
szembetûnô, de egyáltalán nem magától értôdô tényt,
hogy az elsôoperás szerzô olyan darabbal rukkolt elô,
amely a színpad, az énekesek, a zenekar, a kórus, a zenei
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forma és a drámai folyamat viszonyait kiérlelten, jó arány -
érzékkel, eredeti, de egyúttal profi módon rendezi. 

Tihanyi László operája felkavaró, megindító mû:
zenéje az elsô pillanattól fogva magával ragad – elvét-
hetetlenül sajátos hangja, egyéni tónusa van, mely fé-
lelmetes vonzerôvel szippantja be hallgatóját. Tulaj do -
nít hat nánk e magával ragadó hang töretlen ér vénye -
sülését annak a körülménynek, hogy Tihanyi –
magyar kortársai és XX. századi elôdei körében vi-
szonylag ritka erényt gyakorolván – egészen kiváló
hangszerelô, ám többrôl s másról is szó van. Tihanyi
partitúrája aligha jellemezhetô hitelesen egy olyan fo-
galmi rendszerben, melyben a hangszerelés külsôdle-
ges, másodlagos tényezôként leválasztható volna az,
úgymond, „voltaképpeni” zenei matériáról. Ehelyett
úgy tûnik, mintha az operát felépítô motívummagok
az eleve adott hangzás/hangszín talajából szökkenné-
nek szárba, s teremtenének dús akusztikus vegetációt.
E változatos és választékos, ám mégis egységes zene-
kari hangzásvilág képes magába ölelni olyan zárvá-
nyokat is, mint az adott pontokon felvételrôl megszó-
laló szívhang vagy vonatzakatolás. Felette bontakoz-
nak ki az énekszólamok leggyakrabban recitativo vagy
arioso jellegû vonalai, melyek jóval ritkábban ária-
szerû dallamosságba emelkednek, máskor énekbe-
széddé szikárodnak.  

Az Anyaisten a társalgási dráma nyelvén beszéli el a
kommunikációra való képtelenség történetét: a sze-
replôk, ahogy mondani szoktuk, elbeszélnek egymás
mellett, szavaikat a közlés hiábavalósága által kiváltott
melankólia és kétségbeesés hatja át. Igazi kommuni-
káció híján érzelmeik állandó frusztrációt keltve ben-
nük ragadnak, ám épp e frusztráció az, ami egyre szo-
rosabban egymáshoz láncolja ôket. Félicité, az anya
zsarnoki és zsaroló szeretettel csügg ötvenéves fián,
Fernand-on, aki átgondolatlan kitörési kísérletként ve-
szi feleségül az alacsony társadalmi státus zártságából
a házasságba menekülô, túlságosan is fiatal Mathilde-
ot. Az egy fedél alatt élô három ember harcai közben
egyikük, Mathilde elesik, bár látszólag függetlenül

e harcoktól: elvetél, majd ennek szövôdményeibe bele-
hal. A nô értelmetlen és magányos halála (betegágyá-
nál nem virraszt vele senki) elmozdíthatatlan rettenet-
ként áll anya és fia közé. Fernand, aki rosszul sikerült
házassága elôl annak idején riadtan menekült vissza
anyjához, most az öregasszonyt vádolja Mathilde halá-
láért. Félicité lassan megérti, hogy a fiatal nô épp halá-
lában tudta végleg elvenni tôle fiát, s e felismerésbe vé-
gül bele is pusztul – Fernand magára marad. Van még
egy szolgáló, aki az egyszerûség nézôpontjából kom-
mentálja a hármak drámáját; egy orvos, aki nem gyó-
gyítja, ám szenvedélyesen regisztrálja a test és a lélek
szenvedéseit; s egy gyermek, a szolgáló unokája, aki
nem váltja meg a felnôtteket – a katekizmust magolva
minduntalan megfeledkezik a test feltámadásáról.
S ott van végül a helyszín, a ház, a félelmetes otthon,
melynek két szárnya közt csak a fûtetlen, rideg s sötét
elôtéren keresztül vezet az út. Tihanyi zenekara olykor
e nagyon zárt világ végtelen sötétségekbe nyíló szaka-
dékait mutatja meg, a pillanatok apokalipsziseit, a hir-
telen szétáradó kétségbeesést; máskor, distanciát tart-
va, mintha az emberi életeket magába foglaló öreg ház
rideg és szorongást keltô, néma közönyét érzékeltetné.

Mindez – a Bordeaux környéki, XIX. század végi
provinciális polgári miliô ellenére – dramatikai érte-
lemben nagyon is hajaz Debussy–Maeterlinck Pelléas
és Mélisande-jára, melyben egyébként Tihanyi is ope-
rája egyik „roppant természetes elôzményét” látja
(Muzsika, 2007/11.). Az Anyaisten szövegkönyvének
mindenesetre két nagy erôssége van. Egyfelôl: a fel-
épített emberi kisvilág alaposan be van rendezve, s
részleteiben is ki van találva ahhoz, hogy az autonóm
létezés illúzióját keltse. Másfelôl: a kimondhatatlan
dolgokat kerülô párbeszédeket a szövegkönyv nem
egyszerûen megbízhatóan szállítja, de reflexív módon
is viszonyul hozzájuk. Félicité és Fernand egyik dialó-
gusa kétszer is elhangzik a darab során, ám a második
elhangzáskor a szöveget két gyerek kántálja, agresszí-
ven ritmizált énekbeszéddel. A vita tehát játszmaként,
gyerekes (egyúttal tehát gyerekesen kegyetlen) társas-
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játékként leplezôdik le, de e játszmára ezúttal már a
zene által is megjelenítve rátelepszik a kimondhatat-
lan szelleme: a dialógushoz hozzákeverve a kórus latin
nyelvû himnuszt intonál, mely szövegi-zenei szféra a
darab kezdetétôl Mathilde meg nem született gyer-
mekét szimbolizálja. Az opera utolsó jelenetében
Fernand magányát a múltból elôkúszó, de végleg ér-
telmüket vesztett mondat-kísértetek népesítik be: böl-
csességek, melyeket filozófiai munkákból gyûjtött ki
magának; a Mathilde által dúdolgatott sanzon egy
sora; az orvos elharapott megjegyzése Mathilde-ról; a
kisfiú által bebiflázandó katekizmus egyik bugyuta
kérdése; Félicité egy szenvedélyes kitörése. És aztán
megtörténik a fordulat, melynek katartikus ereje van:
Fernand-ban a fájdalom és a veszteségérzés megérleli
a valódiról, az egyetlen fontos dologról szóló közlés pil-
lanatát. Panaszolkodása és könyörgése az emberi sors
mélységes nyomorúságáról szól. Az opera zárómono-
lógjában Tihanyi egy másik Mauriac-mû mottójaként
is szolgáló Baudelaire-szöveget használ: „Uram,
Istenem! Te, a Teremtô, Te, a Mester; Te, aki alkottad
a Törvényt és a Szabadságot, Uram, könyörülj, könyö-
rülj a bolond férfiakon és nôkön! Óh, Teremtô!
Létezhetnek szörnyek Annak a szemében, aki egyes-
egyedül tudja, miért léteznek, hogyan váltak azzá és
miképpen kerülhették volna el, hogy ne váltak légyen
azzá? Uram, könyörülj!” E szavak elhangzása közben
az énekszólam körül fokozatosan eltûnik az opera
hangzó teste, s végül a szóló basszbariton hangot hall-
juk csak, melynek éneke egyre inkább leegyszerûsö-
dik, lecsupaszodik, s végül a magas regiszterben pró-
bál megkapaszkodni egyetlen kisszekund-motívum-
mal. E motívum egyfelôl nagyon is logikusan
következik a szólam elôzményeibôl (az egyes fôsze-
replôkhöz a kompozíció meghatározott hangközök
konstruktív használatát rendeli), ám másfelôl egyene-

sen visszavezet az operai mûfaj, sôt a kifejezésesztéti-
ka alapján álló európai zene ôsgesztusához, Monte -
verdi nagy lamentóihoz, Orfeo és Ariadné panaszéne-
keihez. Ez a páratlan erôvel kivitelezett zenei meta-
morfózis, a gazdag zenei eszköztár visszavezetése a
panaszos kiáltásig – nehezen feledhetô.          

Christine Dormoy rendezése a maga világos vonal-
vezetésével és puritanizmusával segített a gyakori idô-
síkváltásokat alkalmazó opera követésében; ehhez si-
került áttekinthetô, semleges és mégis nyomasztó te-
ret kreálnia Philippe Marioge-nak. Miután a szereplôk
nemcsak egészen nagyszerû énekesek – az elôadás ze-
nei kivitelezése általában is nagyon igényesnek bizo-
nyult –, de rendkívül erôs kisugárzással rendelkezô s
már puszta megjelenésükkel is határozott karaktert
sugalló színpadi személyiségek voltak, a rendezés által
sugallt, minimalizált színpadi mozgás alig fordult ön-
maga ellen. A második felvonásban aztán jöttek a ren-
dezôi névjegyek – az égbôl hulló babazápor inkább za-
varba ejtett. Viszont erôteljes volt az a kép, amelyben a
kórus tagjai Félicitének öltözve árasztják el a színpa-
dot: ez az a kísérteties (das Unheimliche), amirôl Freud
beszél. Félicité a halálakor óriási sírgödörben süllyed
el, mely a fiával közös otthona kellôs közepén nyílik
meg, s ez megint csak igen plasztikus színpadi jelnek
bizonyult – e sírgödör peremén énekli majd el panasz -
énekét Fernand. 

Az Anyaisten nem könnyû befogadást ígér, hanem
megrázó, nagyon emberi élményt és rendkívül alapo-
san végiggondolt, finoman megmunkált mûvészi
konstrukciót. Nem kuriózum, hanem kimagaslóan je-
lentôs új magyar opera, mely joggal várja, hogy értô
zenés színházi mûvészek és a kortárs zenei produkci-
ók közönségének verbuválásában profizmusra szert
tett szakemberek segítségével jelenvalóvá váljon ide-
haza is.     

z operáknak is megvan a maguk sorsa. A fiatal
Puccini az Edgar befejezése után azonnal hoz-

zálátott a Manon Lescaut komponálásához, melynek
premierjéig az elôzô munkából három átírt, kevéssé
sikeres változatot mutattak be – a negyediket már a
Manon diadala után. Az Edgar nem tartozik az életmû
jelentôs darabjai közé – a zseniknél inkább, mint a kö-
zépszerûeknél nagy a különbség az ihletett és a köte-
lességszerû mûvek között. Az utóbbiak, ha alapjaikban
„el vannak rontva”, toldozás-foldozással sem emel ked -

hetnek a chef d’oeuvre kategóriába. Az Edgar nem szü-
letett szerencsés csillagzat alatt, s hogy ebben Puccini
magánéleti problémái vagy a gyöngécske librettó meg-
ítélése körüli szerzôi huzavonák játszottak-e nagyobb
szerepet, ma már nem érdekes.

Mindamellett jó, hogy egyszer az Edgart is látni le-
hetett (ha többször is lehetne, jobban megtérülne a be-
fektetés, nem anyagilag értem, de az operai közönség
egy része kibillenne az örökös slágerdarabok konven-
ciójából), mert azért rajta van Puccini érintése. És az
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