
Opera a porondon 12-15-ig 

Nagy korok - Nagy mesterek – Nagy művek 
Észak-Duntántúli felsős általános iskolások és alsós gimnazisták vetélkedője 

 

 

Mi az opera? 

Az Opera olyan színpadra írt mű. amelynek cselekmé- 

nyét, történetét énekelve mondják/mesélik el. (,,Dramma per 

musica",,,Musicdrama").Egyesíti az operaéneklés két egyenrangú és meghatározó 

követelményét: a zene minél tökéletesebb tolmácsolását és a 

színészi játékot. 
 

Elnevezése a latin o p u s  szóból származik = mű. Többes száma O p e r a 

= művek.  
 

Az opera műfaji gyökerei az ókori tragédiába nyúlnak visz- 

sza, ahol a színészek gyakran hangszer kíséretével (kithara /kitara/) recitálták 

(beszélték el) szerepüket. Sőt, a cselekmény egy-egy fordulópontján a kórus is zenei 

aláfestéssel mondta (később énekelte) verseit.  

 

      Az operaírás kezdetét illetően nincs egységes álláspont. Egyes források a XV. szá- 

     zad második felében jelölik meg, elfogadhatóbb azonban az az ál-  

    lásspont, amelyik a kezdetet egy évszázaddal későbbre teszi, 

Jacopo Peri ,,Daphne"-iát (Dafné) említi e l s ő  o p e r a- 
ként (1594.) 
 
 

A Daphne zenéje nem maradt fenn. Az első opera, amelynek ze- 

néje fennmaradt, ugyancsak Peri műve, az Euridiké. A 

hangszerkísérete – mai nyelven szólva – igencsak szegényes. Egy nagy gitár, egy 

gravicsembaló, egy nagy lant és egy nagy líra – ez az egész zenekar. A darabnak 

nincs előjátéka (nyitánya) és nem tagolódik felvonásokra. A hosszú énekszava- 

latokat - recitatívcókat - ötszólamú kórusrészletek szakítják meg. Nincs benne 

mai értelemben vett ária, csak arioso (szabad szerkesztésű dallamos énekbeszéd). 

A 12 szereplő magánszámokban és párbeszédekben fejezi ki gondolatait és érzel. 

meit. 
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A  b a r o k k  o p e r a 

 
Az opera születése 

Az opera születésének ideje a BAROKK kor, Születésé -

nek helye: ITÁLIA. 

 

 ltália - olasz opera 

1594, Firenze, karnevál. Az utcákon színes farsangi forgatag. 

Középütt lassan haladó kocsisor. Az egyik közöttük hajónak álcázva döcög, egy másik 

é!őképpé merevedett jelenetet hordoz színpaddá előIépett deszkáin. Kétoldalt álarcos, 

tarka jel- mezbe öltözött emberek sokasága és mindenütt szóI a zene.  A kék ég lassan 

acélossá  szürkül, de a jókedv egyre emelkedik. A homályban arrébb Jacopo Cor- 

si (Jakopó Korzi) díszesen kivilágított palotája vonja magára a 

figyelmet, amelyben hirtelen megszűnik a zaj, majd felhangzik valami 

különös muzsika: féltucat hangszeres zenész,  élükön a csembalistával, kísér né- 

hány énekest, akik mintha szavalnának, de inkább mégis énekelnek. Daphnéról, 

a szép nimfáról szól a mese, aki babérfává változott.  Ek- 

kor ott, Jacopo Corsi házában szólalt meg az első ope- 

ra, Jacopo Peri zeneszerző és Ottavio Rinaccini (Rinaccsini) 

szövegíró (linbrettista) alkotása. 
  

A Daphne zenéje nem maradt fenn. Az első opera, amelynek ze- 

néje fennmaradt, ugyancsak Peri műve, az Euridiké. A 

hangszerkísérete – mai nyelven szólva – igencsak szegényes. Egy nagy gitár, egy 

gravicsembaló, egy nagy lant és egy nagy líra – ez az egész zenekar. A darabnak 

nincs előjátéka (nyitánya) és nem tagolódik felvonásokra. A hosszú énekszava- 

latokat - recitatívcókat - ötszólamú kórusrészletek szakítják meg. Nincs benne 

mai értelemben vett ária, csak arioso (szabad szerkesztésű dallamos énekbeszéd). 

A 12 szereplő magánszámokban és párbeszédekben fejezi ki gondolatait és érzel. 

meit 
 

Az etső kiemelkedő jetentőségű olasz operaszerző Clau- 

dio Monverdi (Cremonában született 1567-ben. elhunyt Velencében 1643).  
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1590 táján a Gonzaga hercegek szolgálatába szegődött, így került Mantuába. Elóbb 

hegedűs volt, majd karnagyként működött. 1595-ben saját költségén elkísérte a 

herceget Magyar- országra, a törökök elleni hadjáratára. 1599-ben Flandriába utazott a 

herceggel, ahol tehetségéhez méltó elismerést kapott a Gonzagáktól. Ezt követően a 
Velencei Köztársaság szolgálatába lépett. 

 

Monteverdi a nagyműveltségű, széleslátókörű reneszánsz alkotók egyik 

utolsó képviselője volt. Ő alkalmazta először műveiben a 

monodiát (deklamáló jellegű összekötő beszéd, a későbbi recitativo alapja).  

Operáiban a szólószámok - áriák - a megszemélyesített 

alak jellemzését, érzelmei, gondolatai kifejezését, a cselekmény 

drámai hangulatának tolmácsolását szolgálták. A színpadi 

helyzeteknek megfelelően a szólószámokba a cselekmény további résztvevői is 

bekapcsolódtak,  kialakította a kettősök, hármasok (duettek, 

tercettek) és a többi együttesek formáját. (Szólószámk + együttesek: 

megjelent operáiban a zártszámok kettősségr.) 

 

15 operát alkotott. a Poppea megkoronázása utolsó darabja 

volt. Tudatosan elkülönítette benne a beszédszerű (recitati- 

vo) részeket a dalszerű részletektől (arioso). Kisebb szerepet 

kapott benne a kórus, egyértelműen a zenéé lett a fősze- 

rep. 
  

Az opera a francia barokkban. 
Az ltáliában született barokk zenének sajátos műfaja jött létre Franciaország- 

ban. Fő jellemzői: rövid, világos, áttekinthető formák, egyszerűség, tömörség, 

rövidség, értelem és rend. A francia barokk zene középpontjában az 

opera állt: a ,,tragédie lyrique” {tragédi lírik}. A francia stílus megte- 

remtője az olasz származású Jean Baptiste Lully (Zsan Bap- 

tiszt Lülli), aki a műfajban az olasz operát ötvözte a francia ba- 

lett elemeivel, így alkotva meg a zenedráma egy teljesen önálló változatát:  

ének, hangszeres zene, tánc kombinációját. 
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A francia barokk opera műfaji előzménye az akkor nép- 

szerű udvari balett volt. A francia operára ezért mindig is jellemző maradt a 

sok táncos jelenet, balettbetét. ltt alakult ki először a határozott ,,felvo- 

násszerkezet", amelyet a táncok tagoltak. A francia barokk operák 

jellemzője volt még a természetfölötti, titokzatos jelenetek nagy 

száma. 
  

Lully – Moliere vígjátéka nyomán készült – Úrhatnám 

polgár cmű „udvari komédiája” 1670 őszére készült el, XIV. Lajos 

király kérésére . Tipikusan barokk mű. Olyan comédie (komédi) balett, 

amelyben átszövik egymást a különböző művészeti ágak. 

A színész, a táncos, az énekes egymásnak tükröt tartva 

folytatja párbeszédét. Mindehhez hozzájárul,a színt és a történetet 

megvilágító több, mint 1.000 gyertya lobogó lángja. 

 

Opera az angol barokk színpadán. 

Az angol opera más úton járt, mint az olasz mesterek zenés színpadi művészete. Az 

angol barokk operát a színház, a látvány elsőbbsége jelle- 

mete. Előzménye egy ünnepélyes, pompás álarcos felvo-

nulás – a „masqe” (maszk, maszka} – amely apró táncos jele-  

neteket, prózai, vagy zenés képeket foglalt magában. Ezeket nem 

művészek, hanem a felvonulók adták elő. Hamarosan kialakult azonban a masquea 

művészi változata, amely már profi előadók színpadi játéka volt. Így az angol 

operára jellemzőek maradtak a táncok, rövid daIok, kórusdalok, és 

gyakran szerepeltek benne – egyéb mesebeli lények társaságában – tündé- 

rek, manók, boszorkányok. 
 

Az angol opera egyik atyja – ,,pátriarkája" – John Blow (Dzsón Bló) 

volt. (1649 -I7O8), a másik Matthew Locke (Mettyú Lack) 1,6Zt - t677). 

Blow munkássága a késő reneszánsz, illetve kora barokk zene és az érett barokk 

között ívelt át, zenéjére jellemzőek a váratlan harmóniai fordulatok és az  
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előszeretettel alkalmazott disszonáns hangzatok. Sok elveszett műve között a 

Vénusz és Adonisz című operája az első egészében ránk maradt ismert 

angol nyelvű opera. 

 

Metthew Lock és John Blow voltak az első rangos angol komponisták. Jelen- 

tős hatással voltak a fiatalon, 36 éves korában elhunyt Henry Purcellre, 

az angol barokk világszerte ismert zeneszerzőjére. Henry Purcell 

(1659 – 1695) John Blow tanítványa volt. Nagy vívmánya, hogy sikeresen 

egyesítette az angol zene hagyományait és a francia hatá- 

sú barokk stílust. Dido és Aeneas című operájával meste- 

re fölé emelkedett. 

 
 A történet kiváló lehetőséget biztosított Purce!l számára, hogy jellem- és 

helyzetábrázoló tehetségét bemutassa. A mű bővelkedik szebbnél 

szebb részletekben. Ezek sorából is kiemelkedik Dido bú- 

csúja.  
 

A Dido és Aeneas Purcell egyetlen olyan darabja, amelyben 

nincs próza. 
  

 

A Iegjelentősebb angliai késő barokk zeneszerző a német 

származású, zenéében olasz és német hatásokat hordozó Georg Friedrich 

Händel volt. 27 éves korában telepedett le Angliában, 8 évvel később 

már a Krályi Zeneakadémia vezetője volt. Händeltől azt várták az 

angoI zenekedvelők, hogy megis- mertesse őket az oIasz 

operák világával. Messzemenőkíg ele- get tett ennek a feladatának 

is. Az általa bemutatott olasz operákon és saját mű- vein keresztül a kor legismertebb 
énekeseinek közreműködésével népszerűsítette Ang- liában az olasz operaművészetet . 

Ezzel párhuzamosan a zenei élet központjává tette az angol fő- 

várost, Londont. 
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A Julius Caesar Händel legremekebb olasz operája. 

Kleopatra Händel legjobb operai nőalakja. A szöveg- 

könyv szerint is, zenei megformálásában is összetett egyéniség: 

ravasz, hatalmat akaró, csábító, majd őszintén szerető. Caesar 

bátorságát, nemes tulajdonságait Händel zenében keltette életre. 

 

Az opera a bécsiklasszikus mesterek életművében. 

Haydn, Mozart, Beethoven operaművészete 
 

 

Joseph Haydn (1732 –1809) osztrák zeneszerző, karmester,ope- 

raimpresszárió, énekes és zenetanár, a bécsi első nagy mestere, a 
klasszikus szonátaforma tökéletesítője, a szimfónia és a vonósné- 
gyes klasszikus műformájának kimunkálója.  
 

Joseph Haydn az Eszterházy hercegek szolgálatában 

– 30 év Magyarországon, Eszterházán (ma Fertőd) ezernél több ope- 

rai esten dirigált. Egyedül 1786-ban mintegy 125 elöadást kellett vezé- 

nyelnie, a hozzá tartozó betanító próbák, az énekesek képzése, a másolók mun- 

kájának ellenörzése mellett. Aligha vitatható tehát, hogy az opera, 

mint összmüvészeti alkotás az Eszterházyak vidéki rezidenci- 

áján is a legnagyobb presztizzsel rendelkezett. Aligha 

véletlen, hogy az 1776-os önéletrajzi vázlatában a "Müveim közül a követ- 

kezökkel arattam a legnagyobb sikert” bekezdésben három operáját sorolta 

fel, "amelyek Ö Császári és királyi Felségének jelenlétében kerültek elö- 

adásra". 
 

Eszterháza voltaképpen kicsi, vidéki magánszínház volt, amely megkötötte 

az operaszerzöi képzelet szárnyalását. 1787-ben a töle opera buffát kérö prá- 

gaiaknak írt híres levelében Haydn így fogalmazott: "Valamennyi operám túlon-  

túl a mi (magyarországi, Eszterházy) társulatunkhaz van kötve. Sehol másutt 

nem érhetik el azt a hatást, amivel én a helyi sajátosságok figyelembe véte- 

lével számolhattam. 
  
Eszterházán, amennyire a kutatás fel tudta deríteni, egy-egy új opera témájának, 

Iibrettistájának kiválasztása voltaképpen Miklós herceg privilégiuma volt. Ezen  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1732
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeneszerz%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karmester
https://hu.wikipedia.org/wiki/Opera_(sz%C3%ADnm%C5%B1)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Opera_(sz%C3%ADnm%C5%B1)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szon%C3%A1taforma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szimf%C3%B3nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Von%C3%B3sn%C3%A9gyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Von%C3%B3sn%C3%A9gyes
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kívül Haydnnak figyelembe kellett vennie az énekesek kis létszámát, a viszony-

lag kicsi, bár általa betanított, kitünö kamarazenekar méreteit. Ö elfogadta eze- 

ket a helyi adottságokat; kamaraoperákat írt egy rezidenciális színházba.  

 

Az operaszerző Haydn jóval Mozart Bécs és Prága 

városi közönsége számára írt híres operái elött meg- 

tette a maga úttörő lépéseit. Huszonnégy operá-ja három évti- 

zedet ölel fel. Műfajukat tekintve nagyrészt vígoperák – vidám drámák – mi- 

vel a herceg ezeket jobban kedvelte a komoly műveknél. Művei között 

külön említést érdemel többek között „A megjutalmazott 

hűség”  

 
Haydn ebben a darabjában az áriákra bízza a darab han- 

gulati kifejezését, de a rövid és hatásos záró kórus is töké- 

letes zenei képet ad a darab egészéről amikor a finale len- 

dültével, vidám hangzásával közli a hallgatókkal a vadá- 

szat istennőjétől kapott megbocsátás örömét.  
  

Wolfgang Amadeus Mozart (t756 Salzburg -t79t Bécs) a 

XVlll. század második felében - a bécsi klasszicizmus 

időszakában - az opera műfajának legnagyobb mes- 

tere volt. 
  

Rövid, de annál termékenyebb élete során Mozart 626 művet,   

közöttük 20 év leforgása alatt összesen több, mint 20 

operát. alkotott. Az operák és daljátékok Mozart leg- 

fonntosabb művei közé tartoznak.  

 
12 éves volt, amikor Bécs számára ,,Bastíen és Bastienne" cimmel 

bájos pásztorjátékot komponált, amelyet a zenetörténet Mozart 

első remekműveként tart számon. Operáiban a sokszínű 

életet állitotta színpadra és műveiben ötvözte a tragikus és  
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komikus elemeket. Operáinak hősei hús-vér emberek, ele- 

ven egyéniségek Öt - úgynevezett nagyoperája - igen előkelő helyet 

foglal eI a mindenkori ,,opera-világrangIistán".  
  

Tanítás és hangversenyezés közben készült halhatatlanná lett keleti 

ihletésű háromfelvonásos daljátéka,  Singspielje, a  ,,Szöktetés a  

szerájból". A darab zenéie már nemcsak illusztrál, ha- 

nem előre viszi a cselekményt és tökéletesen jellemzi 

a szereplőket is. Kitűnő példa erre Ozmin akasztófa áriája, 
amelyben Mozart az olykor kedélyes, máskor zsörtölődő öreg törököt a 

zene karakterével is bosszút lihegő muzulmánként ábrázolja, 
 

A Figaro házassága zenéjében Mozart az olyan szél- 

sőséges érzelmeket, mint a féltékenység, bosszúvágy, 

groteszk komikum, vagy éles irónia úgy ábrázolja, 

hogy sohasem kirívó, sohasem bántó. Susanne ,,Ró- 

zsaáriája” egy finom zenei köItemény, amelyből kisugár- 

zik hogy a kis szobalány már tudja; semmi sem állhat boldogsága 

útjába. Erről énekel ebben a ,,mozartian" gyengéd vallomásban. 

  

Mozart a Don Giovanni (Don Juan) zenéjében minden 

szereplőjét a legtökéletesebb zenei jellemrajzzal áb- 

rázolja Ahány jeIlemvonás csak fellelhető ebben a ,,kalandban", az 

mind tökéletes értelmezésre talál Mozart zenéjében. S ez vonatkozik az 

együttesekre is. A zenei jellemábrázolás kitűnő példája 

Leporello ragyogó jellemrajza. Híres ,,registeráriája” 

az operairodalom egyik legkimagaslóbb alkotása. 

Olykor lázadozik ugyan ura ellen, de néhány tallér hamar jobb belátásra birja és 

máris kapható újabb hamisságokra. Leporello egyike a zenés 

színpad legé- lőbb, leghitelesebben megrajzolt 

alakjainak. 
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Cosi fan tutte. Zenéjét illetően két ,,tábor" véleménye áll szemben, Az 

egyik szerint Mozart alkalmazkodott a történet könnyed, játékos hangulatához és 

vidám, kedvesen mosolygós muzsikát komponált hozzá, A másik vélemény sze-

rint zenéje komoly lélekrajz, magasrendű jellemábrázolás. Sokak szerint pedig    

az a megállapítás látszik a legmegfelelőbbnek, hogy Mozartnak 

ezt az operáját csakis komédiának szabad felfogni és így is kell 

színpadra állítani, Külön érdekessége az opera zenéjének, hogy 

Mozart számos he- lyen alkalmaz hangfestő elemeket: a szívdobo- 

gás, ijedelem, zokogás, delejezés, szélzúgás, hullámok ringása, 

üvegcsörömpölés, mind zenében kifejezhető ábrázolására. A mu- 

zsika véghezviszi a legnagyszerűbb varázslatot: a  kisded játékot 

földöntúli régióba emeli. a hűtlen jegyesek hangján az igaz 

szerelem hangját énekeli. 
 

Az operában csodálatos szépségű számok találhatók. 

Elég megemlítenünk közülük a ,,hadbavonultak" távozó vitorlását 

tekintetükkel követő nővérek és Don Atfonzo tercettjét: ,Jó szél- 

nek hűs szárnya" - Ferrando lírai vallomását ,,szerelmes lehelet 

űdíti a lelket', vagy GÍutietmo felháboro-dását: ,,Így csináljátok 

mindig, lányok". A vígopera alaphangulatát pedig reme- 

kül tükrözi a finale játékosan vidám hangulata. 

  
„A varázsfuvola” a német daljáték betetőzése. Ami a 

mű zenéjét illeti, Mozart a Varázsfuvolában egyesíteni 

tudta a legmagasabb művészi tökéletességet a köz- 

érthetőséggel. Mozart ebben az alkotásában tökéletes 

egységbe ötvözte a komoly opera olaszos stílusát, a 

német népies hangot és a divatos bécsi muzsikát.  

 
A főszereplők mindegyikének jut legalább egy olyan – szinte zenei 

csodának nevezhető – szám, amelyet még Mozart többi operájá- 

ban is hiába keresünk. Sarastro második felvonásban  
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megszólaló két áriája, főleg pedig az „Itt bosszú meg 

nem élhet” kezdetű E-dúr ária a szó legszorosabb ér- 

telmében vett humánum megfogalmazása, a legma- 

gasztosabb muzsika a legközérthetőbb nyelven, az 

egész mű szimbóluma.  
 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1927).  

Egyetlen operája – a Fidelio – a legnagyobb alkotá- 

sok közé tartozik.  

  

A darab egyik fő erénye, hogy Beethoven a zenéjével hite- 

lesen jellemzi hőseit: Leonóra hősies elszántságát, Flores 

-tan igazságba vetett hitét. A zenés dráma az igazság 

győzelmével fejeződik be, Beethoven diadalhimnusz- 

szal koronázza meg a Fideliót.   
------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

Opera a porondon 12 - 15 

Zenei lista a felkészüléshez, lelőhely megnevezéssel 
 

 1. Peri: Euridiké: L’ Euridiké Prolog La Tragedia  (Internet) 
     1. L' Euridice - 1 Prologo La Tragedia - Jacopo Peri - YouTube 
          ▶  1:57 
           https://www.youtube.com/watch?v=6QK47uaF0HY 

                010. szept. 23. - Feltöltötte: Farfranz 

           Le musiche sopra l' Euridice di Ottavio Rinuccini rappresentate nello    
           Sponsalizio della ... 

 

 

 2. Monteverdi: Poppea – záró duett. (Int.) (Található a régebbi   

  vetélkedő-zenék között  -  Idei ősz 2015,  Korról- korra         

https://www.youtube.com/watch?v=6QK47uaF0HY
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb_9je2KLPAhVCnRoKHeI2AVgQuAIIOjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6QK47uaF0HY&usg=AFQjCNFq_9jb3_CXE6pHsog2q4j5G_KyVg&sig2=EACUkpIq2i4rXOG1kQFvrg
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3. Lully: Úrhatnám polgár – Nyitány. (Int.) 

     Jean Baptiste Lully - L'Orchestre du Roi Soleil 
  

jmybilbao 

      Találhtó: Internet 

  

4. Purcell: Dido és Aeneas  Dido búcsúja – Youtube  (Int) 
     Purcell: Dido búcsúja - YouTube 
      ▶  5:33 

https://www.youtube.com/watch?v=4NEu6z1wjlw 
2008. jan. 16. - Feltöltötte: kottakarcsi 
Halmy Ferencné Dömötör Margit tiszteletére celebrált gyászmisén készült 
videofelvétel Hamari Júlia ... 

  

 5. Händel: Julius Caesar – III. felvonás: Kleopatra és Caesar  

    kettőse (dudettje), „Caro!  Bella…”  (Int.) 
     'Julius Caesar' 17 FINALE 2 / Händel 'Caro! Bella!' * J ... - YouTube 
      ▶  9:09 

https://www.youtube.com/watch?v=oXg-eRVbftg 
2010. márc. 20. - Feltöltötte: mariandelochs 

In this excerpt, Caesar and Cleopatra enter the city of Alexandria and ... to 
show how a Handel audience might . 

 

 6. Haydn: La fidelta premiata (A hűség jutalma /Megjutalmazott     

                                                        hűség/)  Záró kórus   
      Található: Hungaroton 3. CD 24. tr  Nro 47/b Coro 

                         „Quanto piu diletta”  Zeneakadémia Hangát CD /vagy könyvár! 

  

7. Beethoven: Fidelió – záró kórus. 
     Található a Zeneakadémia Hangtárának 2. CD-jén:  

                      „Wer ein holdes Weib.errungen” (Utolsó track) 

                                                     vagy: könyvtárban      

 

  

8. Szöktetés: Akasztófa ária. „Ó, az lesz majd a kéjes óra, hogy- 

                                                     ha áll az akasztófa”  (Int.) 
      Mozart: Szöktetés a szerájból – Akasztófa-ária (Székely Mihály … 
       ▶  2:53https://www.youtube.com/watch?v=xZzcPQN5MeE 

011. júl. 3. – Feltöltötte: Norina64 

Mozar: Die Entführung aus dem Serail – Ha, wie will ich triumphieren Osmin:  
Mihály Székely (1901-1963 … 

https://www.youtube.com/user/jmybilbao
https://www.youtube.com/channel/UCGb-8o4wUnI0Zd5Xmn0RMcA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj7kaT82qLPAhWDtRoKHTBqC20QtwIIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4NEu6z1wjlw&usg=AFQjCNGo2meeA6itw4k-Yg_XFkYN-YvTHw&sig2=3sfGSfAV4D_ODLfhFrsxzQ
https://www.youtube.com/watch?v=4NEu6z1wjlw
https://www.youtube.com/watch?v=oXg-eRVbftg
https://www.youtube.com/watch?v=oXg-eRVbftg
https://www.youtube.com/watch?v=xZzcPQN5MeE
https://www.youtube.com/watch?v=xZzcPQN5MeE
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9. Figaro: Susanna rózsaáriája -  

     Kalmár Magda - Susanna áriája (Rózsaária) - Mozart: Figaro ... (Int.) 
▶  5:21 

https://www.youtube.com/watch?v=dweLnJBWbjQ 
011. márc. 5. - Feltöltötte: Norina64 

Mozart: Le nozze di Figaro - Deh, vieni, non tardar Susanna: Magda Kalmár 
Sung in Hungarian. 

 

10. Leporello: Regiszter ária.   
       Székely Mihály – Leporello áriája (Regiszterária) – Don Giovanni I. fv  
        ▶  5:09 

https://www.youtube.com/watch?v=6mJXVDN-9IE 

2015. jan. 26. - Feltöltötte: Máté István                                   (Int.) 
Székely Mihály – Leporello áriája (Regiszterária) – Don Giovanni I. fv. 
Máté István ... 

 

 

11. Mozart: Cosi fan tutte 1889. Act 2  Finale (Int.) 
      Cosi fan tutte 1998 - Act 2: Finale - J. Kaufmann, N. Rivenq, E ... 

https://www.youtube.com/watch?v=WkgNLrUDtYg                Int. 
 

 

12. Varázsfuvola: Sarastro – E-dúr ária (Int.) 
       Székely Mihály – Sarastro áriája - Mozart A varázsfuvola - YouTube 
        ▶  4:54 

https://www.youtube.com/watch?v=PkSfffL6z9g 
1.            015. márc. 31. - Feltöltötte: Máté István 

1. Székely Mihály – Sarastro áriája - Mozart A varázsfuvola ... Mozart: 

A varázsfuvola - Sarastro F-dúr áriája ...  Int. 
 

 

Mozart öt nagy operájának műfajai, llbrettistái, helyszínei, 

főszereplöi, történései 

 
S z ö k t e t é s  a  s z e r á l y b ó l:  

Daljáték – Singspiel 

Gottlieb Stephani 

Törökország – XVI. század 

Constanza – Blonde – Belmonte – Pedrillo – Ozmin – Szelim basa 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dweLnJBWbjQ
https://www.youtube.com/watch?v=dweLnJBWbjQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj76rjn36LPAhVJBMAKHSXKAroQtwIIJjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6mJXVDN-9IE&usg=AFQjCNGLy58QC2TzhyyAEkUhLCEBLdDjzQ&sig2=BJ3p3rsR4eTc4zC6cmzkdA
https://www.youtube.com/watch?v=6mJXVDN-9IE
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii8aKu4aLPAhWCVBoKHcGLAxcQyCkIHjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWkgNLrUDtYg&usg=AFQjCNEDHUBH-v0i7dLnfQ_qNx_xH17nUg&sig2=gC70rrMxdDsUrFLhZtT0WQ
https://www.youtube.com/watch?v=WkgNLrUDtYg
https://www.youtube.com/watch?v=PkSfffL6z9g
https://www.youtube.com/watch?v=PkSfffL6z9g
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F i g a r o  h á z a s s á g a  

Vígopera 

Lorenzo da Ponte 

Spamyolorszá – Sevilla XVIII. század 

Almaviva gróf – Grófné – Figaro – Susanne – Cehrubino 

 

D o n   G i o v a n n i 
Zenedráma 

Lorenzo da Ponte 

Spanyolország XVIII. század 

Donna Anna – Donna Elvira – Zerlina – Don Ottavio – Don Giovanni 

– Leporello – kormányzó 

 

C o s i  f a n  t u t t e 

Lorenzo da Popnte 

Nápoly – XVIII. század 

Fiordiligi – Despina – Dorabella – Ferrando – Guglielmo – Don 

Alfonso 

 

A  v a r á z s f u v o l a 

Daljáték – Singspiel 

Emanuel Schikaneder 

Keleten, a mesebeli időkben 

Pamina – Tamino - Éj királynője – Papageno – Papagena – Sarastro  

 


