
      A darabok szövege dióhéjban. – Opera a porondon. 

 

     Jacopo Peri:Euridiké 
         Opera hat képben, prológussal. 

         Szövegét Ottavio Rinuccini írta    

         Játszódik Görögországban, az alvilágban a mondai időkben- 

Főbb szereplői: Euridiké, Orfeusz, Vénusz, Proserpina. 

 

Története – cselekménye – dióhéjban. Orfeusz, a dalnok és a szép 

Euridiké lakodalmát ünneplik a meghívottak: az ifjú pár barátai, pász- 

torok és pásztorlányok. Orfeusz dalában Vénusznak, a szerelem isten- 

nőjének köszöni meg boldogságát. A dalnok azonban nem sokkal ké- sőbb 

hírt kap, hogy Euridikét a réten, virágszedés közben, kígyó marta meg és 

hamarosan meghalt. A kétségbeesett Orfeusz végezni akar ma- gával, de 

Vénusz istennő nem hagyja cserben. Elvezeti a dalnokot az alvilág 

küszöbéig. Pluto isten azonban nem akarja oda leengedni. Ám Pluto isten 

feleségének, Proserpinának az alvilág istennőjének szíve is megesik a 

boldogtalan Orfeuszon és vele együtt könyörög férjének, hogy teljesítse 

kérését. Még Charon, az alvilág révésze is a dalnok pártját fogja, 

úgyhogy végül Pluto megszánja és szabad utat ad neki a mélységbe, a 

halott lelkek közé. Orfeusz leszáll az alvilágba és meg- keresi Euridikét. 

Boldogan ölelik meg egymást. A dalnok kézen fogja feleségét és a 

sötétség birodalmából visszavezeti  a napvilágra.     . 

 

Jean Baptist Lully (Zsan Baptiszt Lülli): Az úrhatnám pol- 

                                                         gár 
Zenés – táncos komédia Molier nyomán 

Szöveg Molier nyomán 

 

Jourdain úr (Zsurden) leghőbb vágya, hogy művelt fővel végre valódi  

nemes lehessen. Meggyőződése, hogy pénzzel a műveltség hiánya is 

pótolható, csak fel kell fogadnia a legjobb tanárokat. Jourdain úr házas- 

ember létére szemet vet a szép, de elszegényedett Dorimene grófnőre 

(Dorimen) Jourdain hamis erkölccsel mér, ha a sajátjára nem is, lánya 

erkölcsére igencsak figyel. Környezete összefog, hogy egy kis leckétt 

adjon az eltévelyedett „házfőnek”, a józan ész nevében.                                                                                                                                            
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Henry Purcell: Dido és Aeneas 
  Háromfe lvonásos opera,  
  Szövegét Nahum Tate írta 
  Főbb szereplői:Dido, Aeneas, Belinda, Két boszorkány 

Játszódik Karthagóban, a trójai háborúk után. 
  
  A darab története – cselekménye – dióhéjban. A trójai háború után Aeneas         

Karthagóba menekül, ahol a hős és a város királynője egymásba szeretnek.   

Gonosz alvilági szellemek azonban szervezkedésbe kezdenek a kapcsolat 

meghíúsítására. Egy vadászat közben a boszorkányok nagy vihart keltenek és 

a párt elválasztják egymástól. Aeneassal közlik, hogy Jupiter parancsára 

ltáliába kell hajóznia. Dido nem hisz az isteni parancsban és mikor Aeneas és 

harcosai elhajóznak, véget vet életének  

 

 

Joseph Händel: Julius Caesar 
Háromfelvonásos opera  

Szövegét Nicolo Francesco (NikolóFrancseszko)Haym írta 

Játszódik Egyiptomban, kr. sze. 48-ban. 

Főbb szereplői Kleopátra, Julius Caesar (Júliusz Cézar), Achillas, 

Ptolemaios 
 

Története – cselekménye – dióhéjban.  Julius Caesar legyőzte Pompejust 

(Pompejuszt), aki Ptolemaios (Ptolemajosz) egyiptomi királynál kere- sett 

menedéket. Az azonban – Caesar kegyeit keresve – megölette. Caesart 

felháborította a gyilkosság, de Pompejus özvegye,  Cornelia és fia, Sextus 

mégis őt tartották felelősnek a hadvezér haláláért.  

 

 

Kleopatra álruhában megismerkedik Caesarral, azt akarná, hogy öccsével, 

Ptolemaiosszal szemben őt segítse Egyiptom trónjára. Achillas, a király bi- 

zalmas embereivel rátör Caesarra, aki a tengerbe ugrik. Mindenki holtnak hiszi. 

Achillas jutalmul Corneliát kéri Ptolemaiostól, de az megtagadja a kérést. 

Achillas erre Ptolemaios ellen fordul. Kitör a harc, amelyben elesik a zsarnok 

Ptolemaios. Caesar maga koronázza Kleopátrát Egyiptom király- nőjévé.  
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Joseph Haydn: La fidelta premiata  (A megjutalmazott hűség) 

Háromfelvonásos vígopera.  

Szövegét Giovanni Battista Lorenza írta.  

Játszódik az itáliai Cumaeban (Kúmé), a mondai időkben 

Szereplöi: Fillide, Nerina, Amaranta, Diana, Fileno, Lindoro, Perruchento 
 

Története – cselekménye – dióhéjban. Az itáliai Cumae városát Diana, a 

vadászat istennője –  egy papnő méltatlan viselkedése miatt – megbűnteti. 

Évenként egy tengeri szörny támad a városra és azt csak akkor lehet 

visszafordításra kényszeríteni, ha egy szerelmespárt áldoznak fel az istennő 

oltárán. Melibeo, Diana gonosz papja a bajt a saját érdekében használja ki. 

Halállal fenyegeti azokat a lányokat, akik nem akarnak engedni udvarlá- sának. 

 

Most éppen Amarantával próbálkozik, de annak inkább Perruchetto tetszik. 

Nerina nimfának viszont Amaranta fivérére, Lindoróra  van panasza: Amió- ta 

megismerte Fillidét, egyedül vele törődik, pedig Fillidének csak nyomta- lanul 

eltűnt szerelmese, Fileno jár az eszében. Előkerül a bánatos Fileno is, aki 

holtnak hitte kedvesét.  

 

A háttérben a cselszövő Melibeo bonyolítja tovább a szálakat, megakarja 

akadályozni, hogy a szerelmesek összekerüljenek. Úgy intézi a dolgokat, hogy 

Fillidét és Perruchettot áldozzák fel Diana oltárán. Előlép azonban Fileno és a 

maga életét ajánlja fel Fillidéé helyett. Ez kiengeszteli Diana haragját, a 

gonosz papot lenyilazza, megszabadítja Cumaet a szörnytől, a szerelmesek 

pedig egymáséi lesznek..  

 

Mozart öt nagy operájának műfajai, llbrettistái, helyszínei, főbb 

szereplöi, történései 

 

Szöktetés a szerályból: 
Daljáták (Singspiel) három felvonásban 

Szövegét Gottlieb Stephanie írta.  

Játszódik Törökországban, a XVI. század közepén. 

Főbb alakjai: Constanza – Blonde – Belmonte – Pedrillo – Ozmin – 

Szelim basa. 
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Története dióhéjban. Belmonte menyasszonyát, Constanzát, annak ko- 

mornáját, Blondét, és szolgáját, Pedrillot ka!ózok ejtették foglyuI és elad- ták 

a török Szelim basának. A basa szerelmes lesz Constanzába, ám a lány 

visszautasítja közeledését, mert hű akar maradni völegényéhez,. Belmon- 

tehoz, aki az eltűntek nyomára bukkan. Utánuk ered és megtalálja őket. 

Találkozik szolgájával, Pedrilloval, aki azt tanácsolja neki, hogy építőmes- 

terként próbáljon bejutni Szelim basa palotájába. Így is történik. A fiatalok 

boldogan ölelik meg egymást a találkozáskor. 

 

Elhatározzák, hogy megszöknek. Pedrillo leitatja az öreg háremőrt, a szök- 

tetés azonban nem sikerül. A dühöngő Ozmin fellármázza a házat és bosz-

szúra szomjazik. Kiderül az is, hogy Belmonte apja ellensége a basának. Az 

európaiak így még kevésbé számíthatnak kegyelemre. Elszántan várják a 

halált, a humánus Szelim basa azonban megbocsát nekik és szabadon en- 

gedi őket. 

 

F i g a r o  h á z a s s á g a 
Vígopera négy felvonásba 

Szövegét írta: Lorenzo da Ponte (Baumarchais nyomán) 

Játszódik Spanyolországban – Sevillaban – a  XVIII. században 

Főbb alakjai: Almaviva gróf – Grófné – Figaro – Susanne –   

 Cehrubino 

 

Története – cselekménye – dióhéjban. Figaro, Almaviva gróf komornyíkja 

éa Susanne, a Grófnő komornája, házasodni készülnek. Ezt azonban többen is  

megakarják akadályozni. A gróf, akinek tetszik a menyasszony. Marcellina az  

idős házvezetőnő, akitől Figaro egyszer pénzt kért kölcsön, ám csak azzal a  

feltétellel kapta meg, hogy feleségül veszi őt. A grófnő, aki tud férje Susanne  

iránti vonzalmáról - hogy kipuhatolja szándékát - a lány nevében találkára  

hívja férjét, 

 

Ez az első alkalommal meghiúsul. Almaviva bírósági tárgyalást rendez 

Marcellina ügyében. Ám ezen kiderül, hogy Figaro nem más, mint az idős 

asszony elveszettnek hitt gyermeke. Most már a grófnak engedélyt kell adnia 

az esküvő megtartására. A grófné azonban ismételten kísérletet tesz férje  
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szándékának feltárására és másodszor is találkára hívfa a grófot. Az most 

kézhez is kapja a levelet és nagy örömmel tesz eleget a kérésnek, azt hívén, 

hogy SusannevaI taIálkozik. A lakodalmat követő éjjel taláIkoznak is a 

parkban és a gróf teszi a szépet a Susanne ruhájában megjelenő felesé- gének, 

Így tesz a komorna is, aki a grófnő ruhájába öltözve Figaro udvar- lását 

fogadja, A gróf átlátja a történteket és botrányt csap, amelyben mindenki 

lelepleződik, főképpen ö szégyenül meg legjobban. 

 

 

Don Giovanni 
Zenedráma két felvonásban 
Szövegét Lorenzo da Ponte írta  

Játszódik Spanyolországban, a  XVIII. században 

Főbb szereplői: Donna Anna – Donna Elvira – Zerlina – Don Ottavio – 

Don  Giovanni - Leporello – Kormányzó                                                        
 

       Története - cselekménye - dióhéjban.  A feslett életű Don Giovanni éjjel 

álarcosan betör Sevilla kormányzójának házába. hogy elcsábítsa a lányát. 

Donna Annát, aki segítségért kiált. Elősiet az apja, de Don Giovanni 

párbajban megöli őt. Donna Elvíra, akit a lovag hűtlenül elhagyott, a városba 

érkezik. A következő találkozásukkor rádöbben, hogy Don Giovanni volt az 

éjszakai támadója. Vőlegényével. Don OttavióvaI bosszút esküsznek ellene. 

A kastélyban rendezett bálon Don Giovanni éppen azon fáradozik, hogy egy 

csinos parasztlányt csábítson eI, amikor megjelenik Anna, Elvíra és Ottavio, 

hogy Ieleplezzék a csábítót. Ő azonban újra elmenekül, majd túljár Zerlina je- 

gyesének ,Masettonak az eszén is. Végül elbizakodottságában Don Giovanni a 

megölt Kormányzó sírján áIló kőszobrot hívja meg vacsorára, A szobor meg is 

jelenik és bűnbánatra szólítja fel Don Giovannit. Amikor a lovag ezt 

megtagadja, a kőszobor magával ragadja a pokol méIyére. 

 

Cosi fan tutte 
Kétfelvonásos opera 

   Lorenzo da Popnte 

Nápoly – XVIII. század 

Fiordiligi – Despina – Dorabella – Ferrando – Guglielmo – Don Alfonso 
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Töténete – cselekménye: Don Alfonso, az öreg filozófus, fogadást köt baráta- 

ival, két fiatal tiszttel, Ferrandoval és Giuglielmoval (Gujjelmó), hogy az ő 

menyaszszonyaik sem hűségesebbek, mint a többi nő. Megállapodásukhoz 

híven a tisztek elhitetik menyasszonyaikkal, Fiordiligivel (Fjordilidzsi) és 

Dorabellaval, hogy háborúba kell menniük. Rövid- del távozásuk után 

Alfonso két fantasztikus öltözetű ,,albánnal' állít be a lányok otthonába és úgy 

mutatja be őket, mint barátait. Persze a két ,,albán" nem más, mint a két tiszt  

álruhában. hölgyek először felháboro- dottan visszautasítják a férfiak 

közeledését, még az sem használ, hogy azok öngyilkosságot tettetnek. Később 

azonban már kedvesebben visel- kednek az idegenekkel, mindegyik a másik 

vőlegényéve|l. Először Dorabellát veszik le lábáról Giuglielmo szerelmes 

szavai, majd Fiordiligi hódol be Ferrandonak. Éppen álesküvőt tartanak 

amikor az igazi vőlegények visszaérkeznek a „harcból”. A férfiak nagy 

patáliát csapnak, a lányok bán- ják bűnüket, míg azután kiderül, hogy kik 

voltak az ,,albánok". A tisztek végül visszaogadják hűtlen menyasszonyaikat. 

 

A varázsfuvola 
Daljáték  (Singspiel) két felvonásban  
 Szövegét Emanuel Schikaneder írta 

JátszódikKeleten, a mesebeli időkbenFőbb szereplői: Pamina – Tamino - 

Éj királynője – Papageno – Papagena – Sarastro  
 

Története – cselekménye: Tamino herceget egy óriáskígyó üldözi, életét az Éj 

királynőjének három udvarhölgye menti meg, Hamarosan megjelenik úrnőjük 

és felszólítja Taminot, hogy szabadítsa ki leányát  Paminát a gonosz Sarastro 

fogságából. A herceg a madarász Papageno társaságában  

 

el is indul Sarastro birodalmába. Papageno felfedezi, hogy Paminát egy durva 

szerecsen, Monostatos őrzi. Rövid időre sikerül megszöktetnie, de 

mindkeüőjüket elfogják.Közben Tamino megtudja egy öreg paptól, hogy 

Sarastro nem valami szörnyeteg, ahogyan azt az Éj királynője állította róla, 

hanem a Nap templomának bölcs főpapja. Sarastro hamarosan maga is 

megjelenik és megigéri Taminonak, hogy- ha kiállja a próbákat, beveszik a 

kiválasztottak közé és elnyerheti Pamina kezét, Sőt, Papageno is kaphat egy 

hozzáillő Papagenát, ha helytáll a próbákon. Tamino a bűvöserejű 

varázsfuvola segítségével úrrá lesz a tűzön. úrrá lesz a ví- zen és így  
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Paminával együtt beléphet a Bölcsesség templomának szentélyébe. Papageno 

gyengének bizomyul ugyan, de azért ő is megkapja Papagenáját. Hiába támad 

híveivel az Éj királynője Sarastro birodalmára, a Fény győzedelmeskedik, 

legyőzi a sötétség . 

 

Ludwig van Beethoven: Fidelio 
Kétfelvonásos opera.  

Szövegét Georg Friedrich Treischke írta. 

Játszódik a spanyolországi Sevilla mellett., az 1700-as időkben. 

Szereplői: Leonora, Florestan, Rocco, Don Fernando, Marcellina,. 

Jaquino, Don Pizzaro. 

 

Története – cselekménye: Pizarro, egy spanyolországi börtön pa- rancsnoka, 

titokban elfogatta és bezáratta Florestant, aki leleplezte  visz- szaéléseit. 

Florestan felesége, Leonóra megtudta hol tartják fogva férjéi és 

       férfiruhában, Fidelio néven, munkára jelentkezett a börtönben. Rocconak, a 

főfoglárnak lett a segédje 

 

     Rocco nagyon elégedett a munkájával, neki szánja a lányát, Marcellinát. Egy 

nap Pizarro hírt kap, hogy Don Fernando, a miniszter hamarosan ellenőrzést 

tart a börtönben, ezért parancsot ad Rocconak, hogy ásson sírt a börtön leg- 

mélyebben fekvő cellájában, mert foglyát elakarja tenni láb alól. Roccot elki- 

séri Fidelioo is és segít neki a sírásásban.  

 

Megérkezik a cellába Pizarro, kiparancsolja onnan Roccot és segédjét, hogy 

tőrével végezzen a védtelen rabbal. De Fidelio pisztolyt fog rá, megakadá 

lyozza a gyilkosságot. 

 

      Ekkor szólal meg a miniszter érkezését jelző kürt. Florestan megmenekül. A 

mi niszter megszabadítja őt a többi ártatlanul bebörtönzött fogollyal együtt. 

Pizarrora súlyos büntetés vár. Mindenki Leonóra hősiességét hűságét dicséri. 
 


