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   A disszertáció megírásában a Szerző elsősorban irodalmi forrásokra és korabeli kritikákra 
támaszkodott mind a zenei, mind az irodalmi vonatkozások tekintetében. 
   A tanulmány fő témáját, a szövegválasztást illetően a legfontosabb megállapítás az, hogy a 
vokális kamera zenei művekben felhasznált szövegek majdnem teljes mértékben korrelálnak a 
kor irodalmi ízlésével. 
 
   Az olasz kamararománcok általános “rossz híre” a silány minőségű vers-választásnak,  a 
zeneszerzők, énekesek rossz ízlésének következménye, akik tudatlanságból, közömbösségből 
mellőzték a kortárs költőóriásokat. 
 
   A szerző dokumentumokkal igazolja, hogy az ariették, notturnók, románcok és a ballate et 
similiakhoz választott szövegek tökéletesen tükrözik a korabeli mainstream “fogyasztói” 
ízlést. 
   Az hogy Perucchini vagy akár Donizetti előnyben részesítik Metastasio könnyed verssorait 
Leopardi kitűnő, de nehezebben emészthető verseivel szemben, nemcsak a “poeta cesareo” 
műveinek rendkívüli dallamossága és közérthetősége miatt van. 
   Egyszerűen csak azért, mert majdnem a XIX. század közepéig az irodalmi közönség 
szemében Leopardi különcnek számít, míg Metastasio költeményei, a Romantika híveinek 
durva kritkái ellenére, vastag kötetekben, az akkori lépték szerint, igen magas 
példányszámban kelnek el. 
   Ez a tanulmány a napóleoni időktől egészen Olaszország egyesítéséig vizsgálja a vokális 
kamarazenei műveket. A könnyebb eligazodás érdekében a Szerző két szakaszra osztja ezt a 
periódust, amelyek között a választóvonal Gioachino Rossini Soirées musicales 
gyűjteményének megjelenése az 1830-as években. 
ÍZLÉS, ZENE ÉS KULTÚRA A XIX. SZÁZADI OLASZORSZÁGBAN  
   Mielőtt a lényegi tartalomra térne, a Szerző rövid áttekintést ad a témával kapcsolatos, már 
létező irodalomról. 
   Megállapítható, hogy az olasz kulturális és zenei palettán a legdominánsabb műfaj a 
melodráma, amely nemcsak a számára kijelölt helyen, azaz a színházban dívik. A 
legsikeresebb darabok különféle hangszerekre írt parafrázisai, variációi, a rimembranza et 
similia-k a szalonokat is meghódítják. 
A SZALON: A HELYSZÍN, A HELYSZÍNEK 
   Mielőtt a Szerző a kamarazene kulturális, zenei és irodalmi vonatkozásait elemzné, 
fontosnak tartja a helyszín bemutasát, ahol ez a különös zenei műfaj ideális otthonra lelt, 
nemcsak a művek előadása, de megszületésük tekintetében is.  



   Érdekes vonatkozás a nők kitüntetett szerepvállalása a szalonok életében. Legtöbbször nők 
lehelnek életet a szalon világába és ez nem feltétlenül üres fecsegésben, házasságkerítő 
praktikákban vagy professzionális hímzésben merül ki.  
.   Mintegy megkövetve a női nemet a kor gyakran szexista, retrográd kultúrája miatt, a Szerző 
ezzel az írással tisztelegni kíván a nők előtt, akik a magán- vagy félig nyilvános szalonokban 
zenei értéket hoznak létre, szívós munkával egyszerű háziasszonyokból a szalonok 
nélkülözhetetlen főszereplőivé válnak, olyan új szabadság- és függetlenségi eszmék 
szószólóivá, amelyek végül a Felkeléshez, az Olasz egység kivívásához vezetnek. 
   Kevés, nagyon kevés közvetlen leírás van a XIX. századi szalonok mindennapi életéről. 
Még kevesebb a kor kultúrális, poltikai és társasági élete szempontjából is fontos “társasági 
nők” zenei ízléséről, szokásairól. 
   E tekintetben a szerző külön figyelmet szentel néhány fontos város - főleg Milánó -, életével 
kapcsolatos forrásanyagnak. Lombardia-Veneto fővárosa egészen a XIX. század elejéig 
Olaszország kulturális fővárosának számít. Ez a kitüntetett szerep nemcsak a számos kiadói 
vállakozásnak, a kulturális folyóiratoknak, vagy a színházaknak köszönhető, hanem a 
városban működő, a hazai és külföldi értelmiségi elit által látogatott, pezsgő szalonoknak is.  
   Clara Maffei szalonja példázza legmarkánsabban, legszínvonalasabban ezt a különleges 
társasági életet. Szalonjában megfordulnak az olasz Risorgimento kimagasló alakjai, kiváló 
költők, - és ami a disszertáció szempontjából még fontosabb -, korszakos jelentőségű 
zeneszerzők, úgymint Liszt és Verdi. 
   A Szerző még részletesebben bemutat egy másik milánói szalont, a Branca-házat. Ennek 
oka, hogy az összejövetelek zenei jellege itt még hangsúlyosabb és az, hogy hiteles korabeli 
források tanúsítják, hogy a szalon két koncertnek is otthont adott. A két forrásdokumentumot 
kivételesen ritka jellege miatt, a Szerző teljes terjedelmében idézi. 
   A római zenei és társasági élet kétségtelenül kevésbé pezsgő, talán az egyetlen Ferretti-ház 
kivételével. A Ferretti-ház költők és a szellemi élet egyéb kiválóságainak találkozó helye, 
ahol a fő szervezők a ház asszonyai és lányai. A zenei és kulturális életet leíró 
kordokumentumok itt is teljes tartalommal szerepelnek. 
   Nápollyal részletesebben foglalkozik a Szerző. A város, amely ezidőtájt Európa egyik 
legnagyobb városa, egy hatalmas királyság fővárosa, - legalábbis zenei szempontból - , méltó 
riválisa Milánónak. 
   Az 1799-es Forradalom bukása a nápolyi értelmiségi elit jelentős részének szétszóródásához 
vagy pusztulásához  vezetett. Fokozatosan, a század folyamán  a Basilio Puoti és a hozzá 
hasonlók az értelmiség legkiválóbbjait egyesítve, szellemi műhelyeket hoznak létre, 
amelyekben gyakran  kiváló képességű nőké a főszerep. Néhányan közülük jelentős irodalmi, 
zenei tehetség és tudás birtokosai és amikor nem közvetlenül komponálnak (románcokat, 
vagy általában kamarazenét), ők adják az alkotáshoz az inspirációt. Ebben a vonatkozásban  
Irene Ricciardi Capocelatro és a Capece Minutolo nővérek nevét érdemes megemlíteni . 



SZÖVEGVÁLASZTÁS 
   A fő téma kifejtéséhez érkezve, a Szerző egy teljes fejezetet szentel Metastasiónak. 
Arietták, notturnók, canzonetták, románcok, a XIX. század első évtizedeinek összes vokális 
kamarazenei termése, a poeta cesareo költészetéből táplálkozik. 
   A Szerző, számos hiteles forrással alátámasztva, (mind a tartalmi részben, mind a 
függelékben a csatolt Metastasio-művek listájával), bizonyítja, hogy a Metastasio versek 
választását nem csupán a könnyű megzenésítés lehetősége (a versek kimondottan ebből a 
célból íródtak) indokolja, hanem az is, hogy a kor irodalmi és költészeti ízlése az Arcadia 
költészet és egyfajta klasszicista stílus irányába fordul. 
   A továbbiakban a Szerző hasomlóképpen elemzi Anakreón, illetve a neki tulajdonított 
művek hatását, relatív hatását a XVIII. és a XIX. század fordulójának irodalmára. 
   Majd Jacopo Vittorelli munkásságának bemutatására kerül sor. A ma szinte ismeretlen, de 
az 1900-as évek elején rendkívül népszerű költő verseit egy évszázadon át használták fel 
notturnók, arietták és románcok szövegéül. Jelentőségét igazolandó, a Szerző a függelékben  
felsorolja a számos szerzeményt, amelyekhez Vittorelli verssorai kölcsönözték a szöveget.  
   Ezek után a szerző néhány kevésbé konvencionális szövegválasztást ismertet, amelyek az 
Árkádia és klasszicista stílustól a romantika felé való elmozdulást tükrözik és amelyek a 
kortárs költészetből való merítésen túl, visszanyúlást jelentenek Torquato Tasso, Dante 
Alighieri és, kisebb mértékben, Francesco Petrarca műveihez. Itt is igazolható, hogy a 
kamararománcok szövegéül választott versek az éppen aktuális korízlést képezik le. 
   A románc új korszakában már nemcsak megzenésített költemények előadásáról, 
meghallgatásáról van szó. A szalonokban is “színházcsinálás” folyik: az énekes, gyakran az 
énekesnő, karakterré válik, és a “romantikus”  figurák kerülnek előtérbe, úgymint a trubadúr, 
a cigánylány, a száműzött. Az utóbbi alakjához kapcsolhatók a hazafias dalok, amelyek a 
szalonokból indulva meghódítják az utcákat, a barikádokat és a csatatereket.  
 
NYELV VAGY NYELVJÁRÁS?  ZENEI DILEMMA A NÁPOLYI, VELENCEI ÉS 
TOSZKÁN NYELVEKKEL KAPCSOLATBAN 
   A Szerző egy teljes fejezetet szentel a XIX. századi Olaszország művelt köreiben is 
fontossággal bíró nyelvjárásoknak.  
   A 20-as, 30-as években az olasz nyelv újjáéled. Többé már nem a latinhoz vagy ógöröghöz 
hasonló holt nyelv, amelynek “tisztasága” felett nyelvészeti akadémiák őrköndek. Élő, más, 
idegen nyelvekből származó vagy nyelvjárási eredetű szavakat beolvasztó, az új  vers- és 
prózairodalom nyelvújításait befogadó, állandóan változó nyelvvé válik.  
   Kijelenthetjük, hogy az ország politikai egyesítésével párhuzamosan, a történelmi regények 
óriási sikerének köszönhetően, az újságok, folyóiratok, valamint a nőknek szóló irodalom, a 
kalendáriumok, almanachok és egyéb ponyvairodalom elterjedése révén, az olasz nyelv a 



félsziget lakóinak közös nyelvévé  válik. És ebben a folyamatban a zene, a melodráma, azon 
belül elsősorban a komikus és könnyed darabok nyelvezete, és kisebb, de nem elhanyagolható 
mértékben, a vokális kamarazene is kivette a részét.  
   Ebben a vonatkozásban a Szerző a vokális kamarazene “specialistáinak” munkásságát veszi 
górcső alá. A nápolyi Teodoro Cottrau, a venetói Antonio Buzzolla, a toszkán Luigi 
Gordigiani munkássága jól példázza azt is, hogy hogyan férnek meg egyazon zeneszerző 
életművében az eredeti dialektus-szövegezésű szerzemények az egyszerű népdal-
feldolgozásokkal. 
OLASZ VOKÁLIS KAMARAZENE EURÓPÁBAN AZ 1800-AS ÉVEK MÁSODIK 
FELÉBEN 
   Külön fejezetet szól az olasz nyelvnek a vokális kamarazene révén történő terjedéséről 
Európában.. Ebben elsősorban a műfaj Párizsban és Bécsben alkotó olasz és külföldi 
képviselői játszottak szerepet. 
   A szerző több okból is kiemelten foglalkozik az Osztrák-Magyar Monarchia fővárosával. 
Előszöris, azért, mert az olasz zene, és nemcsak az opera, évszázadokon keresztül rendkívüli 
népszerűségnek örvendett Bécsben. Másodsorban azért, mert itt élt és alkotott Pietro 
Metastasio, aki befolyásos poziciója révén hathatósan támogatja a siker és hírnév reményében 
Bécsbe érkező honfitársait: költőket, zeneszerzőket, énekeseket, zenészeket. 
   Érdemes megemlíteni Mauro Giuliani nevét, aki az 1900-as évek elején itt aratja 
legnagyobb zenei sikereit és műveinek széleskörű publikálása nagyban hozzájárulj 
hangszerének, a gitárnak, elterjedéséhez mind szóló hangszerként, mind a kamaradarabok 
ideális kísérő hangszereként. 
   Beethoven és Schubert “olasz” művei is hangsúlyosan szerepelnek a dolgozatban. Schubert 
munkássága különös figyelmet érdemel egyrészt a Lieder dalok magas művészi színvonala 
miatt, másrészt mert a dalok összehasonlítása német és olasz nyelven is lehetséges,  
   Egy másik európai főváros, Párizs, is nagy jelentőséggel bír az olasz zenetörténet kimagasló 
teljesítményeit illetően. Miuán szerencsés és kevésbé szerencsés módon túlélték az 1879-es 
forradalom és a napóleoni háborúk, a Restauráció és Bonaparte Napóleon polgári 
forradalmának viszontagságait, rengeteg olasz zeneművész választja a Szajna-partot 
lakóhelyéül. 
   A kamararománc vonatkozásában, a Szerző, megvizsgálva a műfajt időnként próbálgató 
neves operaszerzők (Paer, Spontini), valamint a kamararománc “specialistáinak” alkotásait, 
rávilágít a műfaj jelentőségére az olasz nyelv népszerűsítésében.  
   Ebben a tekintetben Felice Blangini alakja több szempontból is kiemelkedő. Kamarazenei 
alkotásai, különösen notturnói, évtizedeken át nagy népszerűségnek örvendenek Európában. 
Terjedelmes önéletrajzában hitelesen ábrázolja a korai XIX. századi Európa 
“énekmesterének” alakját, bemutatja a francia arisztokrata és nagypolgári szalonok zenei 
ízlését és szokásait. 



OPERASZERZŐK A SZALONOKBAN 
   A Szerző fontosnak tartja a XIX. század öt nagy olasz operaszerzője (Bellini, Mercadante, 
Rossini, Donizetti, Verdi) vokális kamarazenei munkásságának bemutatását, egyrészt a 
zeneszerzők zenetörténeti jelentősége miatt, másrészt azért, mert egymástól merőben eltérő 
zeneszerzői szemléletet képviselntek, harmadrészt a kamarazene műfajában létrehozott 
műveik magas, olykor zseniális, színvonala miatt. 
   Mindnyájan aktív szereplői a szalonoknak.  Tevékenységük révén különböző nézőpontokból 
megismerhetjük zeneművészek és költők, zene és irodalom, művészet és politika kapcsolatát, 
valamint a szakmaiság és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés ellentmondásait. 
   Számos kamarazenei műve miatt, - melyek a szalontársasághoz fűződő vonzódásának 
gyümölcsei -, Rossini is terjedelmesen szerepel a dolgozatban. A Soirée musicale 
vízválasztónak számít a régi és az új vokális kamarazene-komponálási stílusok között. A 
Péchés de Vieillesse, azon túlmenően, hogy Rossini utolsó szerzői korszakának 
legjelentősebb darabja, a szalonzene iskolapéldája, és a Rossini és második felesége, Olimpie, 
által rendezett világias társasági összejövetelek ideális kísérőzenéje.  
   Giuseppe Verdi alakja kiemelt hangsúllyal és terjedelemben szerepel a disszertációban. Ez 
részint a Szerző korábbi tanulmányainak köszönhető, részint annak, hogy Verdin keresztül a 
XIX. századi kultúra egyéb kulcsfontosságú alkotói is reflektorfénybe kerülnek, úgy mint 
Wolfgang Goethe, Alessandro Manzoni és Andrea Maffei. Ez utóbbi napjainkban kevésbé 
ismert, de a maga korában neves fordító, a  külföldi irodalom nagy népszerűsítője és a 
kulturális élet fontos szereplője. Verdi, Manzoni és Maffei kapcsolata jól példázza, a kor 
zeneszerzői és irodalmárai közötti jellemző viszonyokat és rávilágít a zene és a zeneszerzők 
társadalmi megítélésére is.  A zenét “kultúraidegennek”, alantas, bóvli tartalmak hordozóinak, 
a zeneszerzőket inkább iparos, mint művészi termékek előállítóinak tekintik. Az irodalmi 
közreműködésről (szöveg) pedig úgy vélekednek, hogy az nem érdemi költők, csak ügyes  
rímfaragók munkája lehet. 
   A Mercadantéról szóló fejezet rendkívüli jelentőséggel bír. Ennek oka, hogy az apúliai 
zeneszerző színvonalas operaszerzői munkássága mellett, a nápolyi iskola utolsó nagy 
képviselője volt, mind a zeneszerzés, mind az éneklés tekintetében. 
   A dolgozat Belliniről szóló része szinte a siratóénekek hangulatát idézi. A zeneszerző 
zseniális kamarazenei műveket komponált, de fiatalon bekövetkezett halála miatt igen csekély 
mennyiségben. 
   Donizettivel más a helyzet: nemcsak operáinak, de kamararománcainak száma is  bőséges, 
és ebben a bőségben jól nyomon követhetők az 1800-as évek vokális kamarazenei trendjei. 
Az 1830-as években “forradalmi” változások játszódnak le mind a kiadás és terjesztés, mind 
az irodalmi ízlés (lassú, fokozatos eltolódás a romantika felé) tekintetében. Ugyanakkor 
előtérbe kerül a dialektusnyelvek használata és elterjed egy komplexebb, kifejezőbb 
zeneszerzési stílus. A kiváló darabokat tartalmazó Donizetti-életmű jól leképezi ezeket a 
változásokat. 



 
A KULTÚRA GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL, A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
   A dolgozat talán a hagyományostól kicsit eltérő témával zárul: a kultúrát gazdasági 
szempontból vizsgálja. A Szerző a kultúrával kapcsolatos költségekről közöl adatokat 
összevetve azokat a mindennapos megélhetés költségeivel és a költők és zeneművészek 
jövedelmével. Ezáltal az olvasó mélyebben megértheti a kort, amelyben az értelmiségi és a 
művész olykor drámai létbizonytalanságban élnek. A kultúra iránti igény szélesebb körű 
növekedésével helyzetük fokozatosan javul, és a szerzői jogok olaszországi elismerését 
követően a jogdíjak nagyjából megfelelő kompenzációt garantálnak az alkotók számára. 
 
KÖVETKEZTETÉS 
Tekintettel a kutatás témájára a Szerző, amennyire lehetséges, kerüli a zenei szakkifejezéseket 
és a zenei formák és szerkezetek mélyebb elemzését, jóllehet más kontextusban ezek nagyobb 
hangsúlyt érdemelnének. 
A doktori képzés folyamán és azt megelőzően a szerző a következő tekintélyes európai 
könyvtárakban végzett kutatómunkát: 
Biblioteca del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ (Milánó),  
Biblioteca Nazionale Marciana (Velence), 
Biblioteca dell’Accademia Filarmonica (Bologna),  
Österreichische Nationalbibliothek (Bécs), 
Biblioteca del Conservatorio ‘Santa Cecilia’ (Róma),  
Biblioteca del Conservatorio ‘San Pietro a Majella’ (Nápoly),  
Biblioteca Comunale ‘Giuseppe Greggiati’ (Ostiglia). 
 
Az alábbiakban a Szerző publikációinak listája, valamint a konferenciák (résztvevő vagy 
előadói minőségben) felsorolása következik: 
Publikációk: 
Giulio D’Angelo Le romanze da camera di Verdi: musica, letteratura, salotti… aneddoti  in 
Nuova Corvina Rivista di italianistica n. 24  2012,   pp. 96-112 
Giulio D’Angelo Jacopo Vittorelli, fortuna letteraria, fortuna musicale in Nuova Corvina 
Rivista di Italianistica n.  25 Istituto Italiano di Cultura Budapest,  2013: pp. 112-120 
 
Giuseppe Verdi La musica vocale da camera nelle prime edizioni a  cura di Giulio 
D`Angelo e Paolo  Troian. Forni Editore Bologna 2013 
Konferenciarészvétel: 



2013. November 8. Piliscsaba Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Giornata di Studi 
Internazionale di Italianistica per Dottorandi  Lecture: Jacopo Vittorelli: fortuna letteraria, 
fortuna musicale   
Giuseppe Verdi La musica vocale da camera nelle prime edizioni című könyv ismertetése 
(prezentáció)  
2014. december 3. Varsó Istituto Italiano di Cultura 
2014. december 8. Debrecen Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola 
2014. december 9.  Budapest Olasz Kultúrintézet 
2014. december 11. Ostiglia Biblioteca musicale ‘Giuseppe Greggiati’ 
2014. december 12. Bologna Museo di San Colombano – Collezione Tagliavini 
2014. december 13. Trieszt Civico Museo Teatrale ‘Carlo Schmidl’ 
2014. december 16. Rionero in Vulture Biblioteca "Giustino Fortunato" 
 
 


