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Cselekmény
Első felvonás
Éjszaka egy ismeretlent láttak a lammermoori vár környékén. A vár ura, Enrico Ashton 

gróf, kiküldi az őrök kapitányát, Normannót, hogy embereivel derítse föl a környéket. 

Enrico gondterhelt, családja csillaga leáldozóban, hacsak húga, Lucia, nem hajlandó 

hozzámenni Lord Arturo Bucklaw-hoz. Raimondo, a káplán, emlékezteti Enricót, hogy 

Lucia még édesanyjuk elvesztését siratja. De Normanno felfedi a titkot: Lucia titkon 

szerelmi viszonyt folytat Edgardo Ravenswooddal, az Ashton család ellenségével. 

Normanno gyanítja, hogy ő az idegen férfi. Enrico végtelen haragra gerjed és bosszút 

esküszik. Visszatér az őrség, és beszámolnak arról, hogy látták és felismerték a 

betolakodót: valóban Edgardo az.

Hajnalodik. A közeli erdőben egy kút mellett Lucia szolgálója, Alisa kíséretében Edgardo 

érkezésére vár. Lucia elmeséli, hogy ennél a forrásnál korábban látta egy lány szellemét, 

akit féltékeny szerelme szúrt le. Alisa arra biztatja, hogy hagyja el Edgardót, de Lucia azt 

válaszolja, annyi örömöt ad neki Edgardo szerelme, hogy mindent legyőz. A késve érkező 

Edgardo elmondja, hogy még aznap este Franciaországba kell utaznia, hogy politikai céljainak 

támogatókat szerezzen. Elutazása előtt azonban szeretne békét kötni Enricóval, és megkérni 

Lucia kezét, de Lucia arra kéri, tartsák még titokban szerelmüket. Edgardo beleegyezik, de a 

csillagos ég alatt – Isten színe előtt – eljegyzik egymást, gyűrűt cserélnek.

Második felvonás
Néhány hónappal később eljön a nap, melyen Lucia és Arturo menyegzőjét tartják. 

Normanno biztosítja Enricót, hogy Lucia és Edgardo minden egymáshoz írt levelét 

elfogta, ráadásul előkészített egy hamis levelet Edgardo nevében, amelyből kiderül, 

hogy már más nőt szeret. A kapitány távozik, hogy fogadja az érkező vőlegényt, Enrico 

pedig magához hívatja Luciát, aki még mindig megpróbál ellenállni bátyja akaratának. 

Enrico könyörög húgának, hogy mentse meg életét a kényszerházasság által. Utolsó 

érvként megmutatja a lánynak a hamis levelet. Lucia összetörik a hírre, de bátyja 

továbbra is követeli, hogy mentse meg a családot, menjen hozzá Arturóhoz. Enrico 

távozása után Raimondo, meggyőződve arról, hogy már nincs remény rá, hogy Lucia 

szerelme beteljesedhessen, a lányt halott anyja emlékére és a család jobb sorsának 

érdekében kéri, teljesítse testvéri kötelességét. A lány végül megtörten beleegyezik.

Érkeznek a vendégek. Enrico azt mondja Arturónak, hogy Lucia azért olyan szomorú, 

mert még mindig halott édesanyjukat gyászolja. Belép a lány, és ellenkezve ugyan, de 

aláírja a házassági szerződést. Ekkor betör a terembe Edgardo, aki a mennyasszonyáért 

jött. A jelenlévők megdöbbenve szemlélik a történéseket. Arturo és Enrico el akarják 

küldeni az őrjöngő szerelmest, aki hevesen bizonygatja, hogy ő és Lucia jegyesek. 

Amikor Raimondo megmutatja neki a házassági szerződést, melyen ott áll Lucia aláírása, 

Edgardo megátkozza a lányt, és visszaveszi tőle a gyűrűt, majd feldúltan távozik.

Harmadik felvonás
Raimondo azzal a hírrel érkezik az ünneplő társasághoz, hogy a nászéjszakájára 

visszavonult Lucia megőrült és megölte Arturót. Véráztatta ruhában valóban belép 

Lucia, aki a gyengédség, öröm és rettegés érzelmei közt ide-oda csapódva idézi fel 

Edgardóval töltött napjait, és azt hiszi, ez most az ő nászéjszakájuk. Enrico haragra 

gerjed, és meg akarja büntetni a lányt, de hamar belátja, hogy húga eszét vesztette. 

Lucia ájultan esik össze.

Edgardo a temetőben Luciát átkozza, akiről azt gondolja, épp boldog nászéjszakáját 

üli Arturóval a várban. A Lammermoorból érkező vendégektől tudja meg, hogy Lucia 

halálán van és őt szólította. Épp hozzá rohanna, amikor megérkezik Raimondo és 

elmondja, késő, Lucia nincs többé. A hírre Edgardo leszúrja magát, hogy minél hamarabb 

csatlakozhasson szeretett Luciájához a mennyben.

Beszélgetés Szabó Máté 
rendezővel
Walter Scott egy 1669-es esemény alapján írta 1819-es regényét, ez 
Donizetti 1835-ös operájának alapja. Hogyan kapcsolódik a Lammermoori 
Lucia gótikus története számodra a mához?
Leginkább az a kérdés, hogy észrevesszük-e, ha már megőrültünk? Hogyan működik 

az a prés, amiben vagyunk; az egymásnak ellentmondó elvek és prioritási rendszerek 

hogyan egyeztethetők össze az ember lelkében. Ebben a történetben egy politikával 

átszőtt egzisztenciális kérdés kerül szembe egy határhelyzettel, ami a szerelem. 

Általában ez az érdekes a színpadi művekben: mi történik az ösztön irányította 
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érzésekkel? Mit okoz az elfojtásuk vagy éppen azok megélése? Ma talán ritkább, hogy 

egzisztenciális okok szólnak bele a párválasztásba, de a társadalmi elvárásoknak meg 

kell felelni. Legalábbis nagy a nyomás.

Lucia esetében jól meghatározható, honnan jön a kényszerítő erő.
Három irányból is beszorítva érzi magát. Ott a vallás – a katolikus-protestáns ellentét 

–, a testvéri szeretet és családi kötődés, valamint a szerelem. Raimondo, Enrico és 

Edgardo: a három férfi, aki Lucia életét irányítja. Ez a hármas koordináta rendszer, 

amelyben mozognia kell. Ennek kibontását segíti, hogy a hagyományosan húzott 

Raimondo-Lucia kettős visszakerült ebbe az előadásba. Választ egy irányt, és látszólag 

épp az a dimenzió tűnik el, amerre elindult.

A bel canto hagyományban mélyen gyökerező műről van szó. Milyen a 
viszonyod ehhez a stílushoz?
Nem először találkozom vele, de most volt először az az érzésem, hogy a komoly 

pszichológiai struktúra alá van rendelve egy másfajta dinamikának. Sokszor az az 

érzése az embernek, hogy a helyzetet elsodorja a dallam, vagy mintha másfajta 

szempont kerülne előtérbe a karakterfestés helyett. De utóbb kiderül, hogy ha elég 

mélyre ásunk, és megtaláljuk a lényeget, akkor mind a kettő jelen van.

Tehát tud párhuzamosan működni a zenei hagyomány és a színházi értelmezés.
Igen. Másfajta, szimmetrikusabb, harmonikusabb világképet fest, hiszen maguk a 

dallamok sokkal kevésbé mutatnak torz képet az emberről, mint amilyen torz embereket 

sejtet maga a történet. Ez érdekes élmény. Teljesen más zenét képzelnénk mindehhez a 

mai zenei ízlésünkkel. Ami az áriák, együttesek felépítését illeti, azt gondolom, hogy ami 

zeneileg megállja a helyét, arra lehet találni létező színpadi szituációt. Ebben hiszek. A 

zene jelenléte önmagában feltételez egy történetet, bármi is legyen az. Nagy kihívás 

mindent felfejteni, de például a zenei visszatérésekről sem azt gondolom, hogy „kétszer 

tovább tart kell énekelni”, hanem motiváció rejlik mögötte. Ha nem így nézzük, akkor 

félő, hogy már az első elhangzáskor sem gondoltunk semmit. Fejlődnie kell. Mindez jó 

színpadi lehetőség.

A kortárs értelmezések, például a Lucia Royal Opera House legutóbbi 
előadása erősen épített a mű keletkezési idején megjelenő feminista 
mozgalomra és a női egyenjogúság kérdésére. Te mit gondolsz erről?

El tudom fogadni. Nem hiszem, hogy tudatosan, de Lucia ösztönösen ebbe az irányba 

lép. Dönteni szeretne a saját életéről. Annál izgalmasabbá válik az, hogy hogyan törik 

meg, és az első lépés elég hamar bekövetkezik. Már az első jelenetében Edgardóval 

kényszerhelyzetbe sodródik. Az, hogy a bimbózó szerelmi kapcsolatban a férfi hirtelen 

összecsap vele magával, megrázza. Pedig már Lucia első színrelépésekor láthatjuk, 

hogy nagy erő van benne, erős lázadás és felszabadulási vágy.

Tehát szerinted Lucia erős nő?
Az az izgalmas, ha erős. Képes egy komoly kompromisszumot megkötni – hogy nem 

fogja a férfit látni egy ideig –, mert hisz a szerelmében. Nagyon nagy dinamikája van 

annak a jelenetnek. Felváltja az önálló, szuverén ént a közös én. Ezért érdekes a 

feminizmus felvetése, mert egy önálló gondolkodóval történik meg az, hogy feltétel 

nélkül elveszti magát egy másik ember szerelméért/szerelmében, és aztán kiderül erről 

az ideális dologról, hogy nincs.  Legalábbis elhitetik vele. Az, amit feláldoz, és amiért 

új alapokra helyezi a nagyon erős szuverenitását, hitelességét veszti, és ezzel Lucia 

teljesen elveszti a talajt a lába alól.

Majd kiderül, hogy valójában az övé az igazi árulás, és innen kezdődik a 
végső széthullás. Mit gondolsz, ha nem lepleződik le, ha Edgardo sosem 
tér vissza, mennyi időbe telt volna, hogy Lucia megőrüljön?
A pszichológiában létezik ez a fogalom: meg nem történtté tevés. Ezt sokszor 

megtesszük az életünkben olyan dolgokkal, amikre nem akarunk gondolni vagy 

emlékezni. De időről időre figyelmeztetnek minket, hogy azért az létezik, és jó esetben 

reflektálni is képesek vagyunk rá, hogy el akartuk felejteni. Érdekes dolog a pszichózis 

és az őrület közti különbség. A pszichózis, úgy tudom, tud ideiglenesen tartani, azaz 

még vissza lehet térni belőle a valóságba, de mivel ebben a történetben konstanssá 

válik az őrület, ez azt sejteti, hogy egy folyamatot látunk: a neurózistól hogyan jutunk el 

a patológiás állapotig.
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Donizetti és a melodramma kora
A francia forradalom, majd a napóleoni éra bukása után nagyon megváltozott az 

operaházak helyzete. A színházi impresszáriók fontos szerephez jutottak, ezzel új, 

kereskedelmi színezetet öltött a zenés színház. A zeneszerző ebben a közegben 

nem tehetett mást, mint hogy alapanyagot szolgáltatott a leggyümölcsözőbb 

színházi működéshez. Az itáliai szerzők életét tehát meghatározta a „termelés”. Ilyen 

körülmények között csak a legnagyobbak tudtak igazán maradandót alkotni.

Gaetano Donizettit gyermekkorától élénk intelligencia jellemezte. Jó megfigyelő volt, 

törekedett az egyszerűségre, és tapasztalatai tanulságát gyorsan magáévá tette. 

És bár a kor előrehaladtával életében lassan a szomorúság és a magány, valamint a 

megromló egészség vette át a hatalmat, a koncentrált történetvezetés és világhírű 

íráskönnyedsége a legvégsőkig megmaradt. Donizetti alig huszonöt éves munkássága 

alatt hetvenhárom opera került ki a tolla alól, és az, hogy a szigorú kritika, illetve a 

közönség szeretete csak néhány művet tartott színpadon a változó nézői igények 

és a zenés színház később újra megváltozott társadalmi szerepe miatt, egyáltalán 

nem kisebbíti a szerző zsenialitását. Épp elég a máig leggyakrabban játszott 

Lammermoori Lucia, a Szerelmi bájital és a Don Pasquale ahhoz, hogy megmutassa 

Donizetti helyét és értékét a 19. századi olasz operában, és a világ zeneművészetében. 

1835. május és szeptember közé tehető a Lammermoori Lucia komponálásának ideje. 

Meditatívabb szellemű mű, mint amit addig megszokhattak a vígopera-szerzőnek 

elkönyvelt komponistától a kortársak. Úgy tűnik, egy időre elmúlt a nevettető 

szándék, sok jel utal rá, hogy változások történtek a szerző életében. Bellini halála 

megrázta, és több alkalommal rejtélyes rosszullétek és migrénrohamok törtek rá. 

A Lammermoori komponálása közben furcsa lázak gyötrik. Még rejtőzködve, de ott 

lappang benne a betegség, amely felerősíti melankóliáját, és ezek az érzések végül 

Lucia megszólalásaiban jutnak kifejezésre. A mű Lucia figurája köré épül, akinek 

nőiségét melankolikus zenei frázisokba burkolja. Személyisége a dallamformálásból 

kel életre, attól, ahogy szavai zenei hangokba öltöztetve költészettel telnek meg. Az, 

ahogy Lucia figurája a fájdalomból az őrületbe menekül, a világ operairodalmának 

egyik legmeghatóbb emberábrázolása. Donizetti olyan magasságokat ér el, amely a 

költők sajátja, akik magukban hordják a dal képességét, mellyel fel tudják fedni az 

emberi lélek mélységét. A dallamot vezérlő gondolat irányítja és mozdítja tovább a 

helyzetek drámai történéseit.

Horváth István, Miklósa Erika
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1835. szeptember 26-án mutatták be a művet a nápolyi San Carlo Színházban, és 

hatalmas sikert aratott. Donizetti megállapodott, anyagi helyzete biztossá vált, 

tanított, folyamatosan megrendeléseket kapott, de 1836–37 tragikus események sorát 

hozta. Gyors egymásutánban elvesztette szüleit, felesége, Virginia kétszer is elvetélt, 

majd következő terhessége végén a gyermek halva született. Nem sokkal később 

Virginia maga is megbetegedett, és elvitte a skarlát. Nem meglepő, hogy Donizetti 

munkaterápiával próbálta magát túltenni a fájdalmon. Bő tíz évvel később, túl a Don 

Pasquale mindent elsöprő sikerén, mellyel Donizetti végérvényesen beírta magát 

az olasz vígopera nagykönyvébe, 1845–46 idején elhatalmasodott rajta a betegség, 

idegrendszere összeomlott. Memóriája ködössé vált, erőt vett rajta a melankólia. Egy 

ideig egy Párizs közeli elmegyógyintézetben kezelték, majd visszautaztatták szeretett 

Bergamójába, ahol Scotti báróék kastélyában, a maestrónak kijáró gondoskodásban 

töltötte hátralevő életét. Az operairodalom egyik legmegkapóbb őrülési jelenetének 

szerzője ép eszétől megfosztva tengette napjait egy kastélyban: mindez nem is áll 

olyan távol a lammermoori történettől…

Szegedi Csaba, Miklósa Erika
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Mi volt különleges  
Walter Scott műveiben?  
Mi a tökéletes opera-
alapanyag titka?
A 19. század elején, a romantika korában, a skót költő és prózaíró Walter Scottnak a 16–

17. századi Anglia és Skócia viharos politikai és társadalmi történéseit leíró történeteit 

Európa-szerte olvasták fordításban. A regények az erőteljes dialógus és biztos 

történetvezetés mellett részletgazdag történelmi referenciákat és földrajzi realizmust 

hoztak. Mintha csak színpadi adaptációra készültek volna! A hős figurája filmszerűen 

realista volt, ugyanakkor a történet ideje épp elég messze volt a múltban ahhoz, 

hogy illeszkedjen a romantikus ideálokhoz. Scott művei több mint 60 operát ihlettek, 

legtöbbjüket még a regények keletkezési idejéhez közel, a romantika korán belül.

Scott 1819-es A lammermoori nász című regényét 1669-ben történt valós történelmi 

események alapján írta: Janet Dalrymple megtámadta vőlegényét, David Dunbart, 

akihez apja kényszerítette, ahelyett, hogy engedte volna, hogy hozzámenjen Dunbar 

nagybátyjához, Lord Rutherfordhoz, akivel titokban eljegyezték egymást. Scott 

átnevezte a személyeket és megváltoztatta a helyszínt, és a történet szövésével 

olyan mélységet adott az esetnek, amely képes volt magába sűríteni annak minden 

tragikumát. Donizetti előtt még hárman: Carafa, Rieschi és Mazzucato is írtak operát a 

regény alapján, de egyikük sem tudta megközelíteni Donizetti zsenijét.

A bel canto  
– pusztán énektechnika 
vagy drámai mélység?
A bel canto opera annak az ideának a megtestesülése, hogy a hang isteni ajándék, 

ugyanakkor az éneklést művészetként és tudományként is számon tartották: a zenei 

pirotechnika volt elsősorban fontos, nem pedig a mély drámai feszültség és a konfliktus. 

A bel canto opera belső szerkezetében „számok” voltak (áriák, duettek, tercettek, 

együttesek), melyeket recitativók kapcsoltak össze, mindezt a már meglévő konvenciók 

és szabályok szerint: így alakulnak még cavatinák (egyszerű vagy rövid ária egy vezető 

énekes számára), cabaletták (egy ária vagy duett sokkal gyorsabb tempójú befejező 

része, általában több részből áll), és stretták (gyorsuló tempó a kellő kulminációs 

pontig). A bel canto-stílusban a drámai hatást leginkább az énekes hajlításai és nem a 

harmónia finom árnyalatai vagy a zenekari anyaggal kialakuló párbeszéd fejezi ki: így 

az énekes a dallamvezetés dinamikájával és koloratúrákkal éri el a hatást. Emiatt ezen 

operák sikere az énekes teljesítményén nyugszik: ha a zenei „tűzijáték” intelligenciára 

és virtuozitásra épül, mély drámai erőt és heves szenvedélyt hoz elő énekesből és a 

közönségből egyaránt.

Az autográf változat
Talán kevesen tudják, hogy az a Lammermoori Lucia, amit leggyakrabban hallanak a 

színpadokon vagy felvételeken, több helyen eltér a Donizetti által eredetileg lejegyzett, 

ún. autográf változattól. Kocsár Balázs, a 2016-os bemutató karmestere úgy döntött, 

hogy megmutatja a nagyközönségnek Donizetti eredeti változatát, amely esetenként 

még nagyobb drámaiságot hordoz, mint a hagyományossá vált verzió. A fontosabb 

különbözőségi pontokat és ezek zenei és befogadói hatását Jesús López Cobos, a 

kritikai kiadás gondozójának néhány – a megjelenéshez írt tanulmányában olvasható – 

alapvető fontosságú megállapításával kívánjuk ismertetni:
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• Luciát koloratúrszoprán szerepnek tartják, de a kézirattal egybevetve megállapítható, 

hogy soprano lirico spinto – azaz a magas lírai szoprán szerepek közé illik; az 

eredeti – esetenként magasabb – hangnem nagyobb drámaiságot követel, mint a 

hagyományos, transzponált változat. A változások évek során, az újabb és újabb 

dívák változtatásain keresztül lettek a hagyomány részévé, s végül megmaradtak.

• Három fontos Lucia-jelenet más hangnemben szerepel az eredetiben: a Regnava 

nel silenzio kezdetű scena e cavatina fél hanggal, míg a Lucia–Enrico duett és 

az őrülési jelenet egy egész hanggal magasabb az autográf változatban, mint 

a hagyományossá vált verzióban. Néhány esetben a transzponálás az eredeti 

hangnemi összefüggéseket is megváltoztatta: Enrico első áriája G-dúrban van, 

a hagyományos változatban a következő cavatina gyors része is itt marad, nem 

mozdul el az autográf változat szerinti Asz-dúrba, miáltal az egész első felvonás 

egy tonalitásra épül, ami valószínűsíthetően nem az eredeti szerzői szándék; Lucia 

és Enrico duettje az autográf változatban A-dúrban fejeződik be, s így a következő 

Lucia–Raimondo duett a-moll hangneme hangsúlyossá és kifejezővé teszi a dúr-

moll váltást, melynek drámaisága teljesen elvész a hangnem megváltoztatásával. 

(A hagyományos változatban a duett egy hanggal mélyebben szólal meg.)

• Lucia utolsó cavatinája, a Spargi d’amaro pianto is más az eredeti pastoral hangulatú 

F-dúr hangnemben, mint a hagyomány szerinti transzponált Esz-dúrban. Az eredeti 

hangnem Enrico karakterét is líraibbá, ugyanakkor fiatalosabbá, hevesebbé teszi.

• Jogos kérdés, hogy ha koloratúrszerepnek tartják Luciát, miért lefelé mozdították a 

kérdéses zenei részeket? A válasz egyszerű: mindhárom rész végén az énekesnők, 

a bel canto amúgy is virtuozitásra épülő rendszerén belül ún. sopracuto, vagyis nagyon 

magas hanggal kívántak zárni, amit az azt megelőző rész mélyebb hangnembe 

transzponálása igencsak megsegít. De egy könnyebben megformált magas hang 

kedvért hangnemet változtatni megközelíti a zenei bűnelkövetés fogalmát. Lucia 

szerepét magas lírai szopránként értelmezve az eredeti szerzői szándék szerint 

hozhatjuk vissza a repertoárba.

Jesus Lopes Cobos ugyanakkor megjegyzi, hogy a kritikai kiadással nem a hagyománnyá 

vált verzió ellenében kívánt fellépni, hanem, amint írja, a két verzió megfelelő 

gondozással megjelentetett kiadása – és így elősegített előadása – lehetőséget ad az 

összehasonlításra. Erre hívjuk Lucia-rajongó és a művel most ismerkedő nézőinket.

Bretz Gábor, Miklósa Erika
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Synopsis
Act 1
A stranger has been glimpsed at night around the area of Lammermoor Castle. The mas-

ter of the castle, Lord Enrico Ashton, orders Normanno, captain of the guards, to take his 

men to scour the area. Enrico is troubled: his family’s fortunes will wane if his younger 

sister Lucia is not willing to marry Lord Arturo Bucklaw. Raimondo, the chaplain, reminds 

Enrico that Lucia is still mourning the loss of their mother. But Normanno uncovers the 

secret: Lucia is conducting a secret romance with Edgardo Ravenswood, enemy of the 

Ashton family. Normanno suspects that the stranger is none other than Edgardo himself. 

Filled with boundless rage, Enrico swears vengeance. The guards return and report that 

they have seen and identified the intruder: it was indeed Edgardo.

Dawn. By a fountain in the nearby wood, Lucia is awaiting Edgardo’s arrival in the com-

pany of her maidservant, Alisa. Lucia relates how she saw it earlier, at that same spot 

by the spring, the ghost of a girl who had been stabbed by her jealous lover. Alisa urges 

her to leave Edgardo, but Lucia replies that Edgardo’s love gives her so much joy, nothing 

can vanquish it. Arriving late, Edgardo announces that he must depart that evening for 

France in order to secure supporters for political purposes. Before he leaves, he wishes 

to make peace with Enrico and ask for Lucia’s hand in marriage, but Lucia asks him to 

continue to keep their love a secret. Edgar consents, but underneath the starry sky – 

before the face of God – they agree to an engagement and exchange rings.

Act 2
A few months later, the day has come for Lucia and Arturo’s wedding. Normanno assures 

Enrico that he has intercepted all of the letters Lucia and Edgardo have sent each other, 

and has also forged a letter in Edgardo’s name that indicates that he is now in love with 

another woman. The captain departs to receive the arriving bridegroom, while Enrico 

summons Lucia, who is still attempting to resist her older brother’s will. Enrico begs his 

sister to save his life by submitting to the forced marriage. As a last resort, he shows 

the maiden the forged letter. Lucia breaks down at the news, but her brother continues 

to demand that she save the family by wedding Arturo. After Enrico has left, Raimondo, 

who is now convinced that there is no hope left for Lucia to marry for love, asks her to 

do her sisterly duty in the memory of her late mother and in the interest of the family’s 

future. Eventually, shattered, she acquiesces.

The guests arrive. Enrico tells Arturo that the reason why Lucia is so sad is because 

she is still mourning the death of their mother. The girl enters and, although reluctantly, 

signs the marriage contract. At this point, Edgardo bursts into the hall to fetch his bride. 

The gathered guests watch what ensues with astonishment. Arturo and Enrico attempt 

to eject the raging suitor, who vehemently insists that he and Lucia are engaged. When 

Raimondo shows him the marriage contract bearing Lucia’s signature, Edgardo curses 

the girl and, after taking back his ring from her, departs in a fury.

Act 3
Raimondo interrupts the festivities to bring news that Lucia, who had retired for her 

wedding night, has gone mad and killed Arturo. Then, her clothes soaked in blood, Lucia 

herself enters and alternately overcome by feelings of tenderness, joy and fear, recalls 

the days she spent with Edgardo, believing that tonight is their wedding night. The en-

raged Enrico is about to punish the girl, but then realises that his sister has lost her 

mind. Lucia collapses in a dead faint.

In the cemetery, Edgardo curses Lucia, whom he believes is spending a joyful wedding 

night with Arturo in the castle. The guests arriving from Lammermoor Castle inform him 

that Lucy is close to death and has called for him. As he rushes to her side, Raimondo 

arrives: it ’s too late, Lucia is dead. At this news, Edgardo stabs himself so that he can 

join his beloved Lucia in heaven right away.

In conversation with 
director Máté Szabó
Walter Scott wrote his 1819 novel based on an event in 1669, which is the 
basis of Donizetti’s 1835 opera. How does the gothic story of Lucia di Lam-
mermoor relate to today?
The most important question is whether we notice that we have already gone mad. How 

does the pressure we find ourselves in works; how can the conflicting principles and 

priority systems be reconciled in the human soul? In this story, an existential matter 

interwoven with politics is confronted by a borderline situation, namely, love. In general, 
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this is what makes stage plays interesting: what happens to feelings guided by instinct? 

What does suppressing or experiencing them cause? Nowadays, it is perhaps rarer for 

existential reasons to intervene in the choice of a partner, but social expectations must 

still be met. At least the pressure is high.

In Lucia’s case, it is easy to determine where the coercive force comes from.
She feels trapped from three directions. There is religion – the Catholic-Protestant 

opposition –, brotherly love and family ties, and there is love. Raimondo, Enrico, and 

Edgardo: these three men control Lucia’s life. This is the triple coordinate system in 

which she must get on. In our production, its understanding is helped by the return of 

the traditionally deleted Raimondo-Lucia duet. She chooses a direction, and apparently 

the very dimension she has chosen disappears.

It is a work rooted deeply in the bel canto tradition. What is your relation-
ship with this style?
It is not the first time I have worked with such a piece, but this is the first time I have had 

the feeling that the serious psychological structure is subordinate to a different kind 

of dynamic. You often feel being swept away by the melody, or as if some other aspect 

were primary to the depiction of character. However, later it turns out that if we dig deep 

enough and find the essence, both are present.

Thus, the musical tradition and the theatrical interpretation can coexist 
in harmony.
Yes. It paints a different, more symmetrical and harmonious picture of the world, since 

the melodies themselves show a much less distorted image of the people than the dis-

torted people the story suggests. It is an interesting experience. Our taste for music 

today would suggest a completely different music for all of this. As far as the structure 

of arias and ensembles is concerned, I think any music that is well-composed fits a situ-

ation on stage. I firmly believe in this. The existence of music already suggests a story, 

whatever it may be. It is a big challenge to elaborate on everything, and I don’t think 

about a musical repetition that “it simply takes twice as long to sing”, but there is a moti-

vation behind it. Unless we look at it that way, we might have missed the point on hearing 

it the first time already. It needs to evolve. All this is a good opportunity on stage.

Contemporary interpretations, such as the recent performance of Lucia 
di Lammermoor at the Royal Opera House, are heavily based on the femi-
nist movement emerging at the time of the work’s creation and the issue 
of women’s equality. What do you think about it?
I can accept it. I don’t think that it is conscious, but Lucia instinctively moves in this 

direction. She wants to make decisions about her own life. It is all the more exciting 

how she breaks, and the first step towards it happens pretty soon. Already in her first 

scene with Edgardo, she is forced into a certain situation. The fact that the man sud-

denly clashes with her in their budding love shakes her although even from Lucia’s first 

appearance it is apparent that she has great strength, a strong rebellion, and a desire 

for liberation.

Do you think then Lucia is a strong woman?
It ’s exciting to see her strong. She can make a serious compromise – that she will not 

see the man for a while –, because she believes in love. This particular scene has a lot 

of dynamics. The independent, sovereign self is replaced by a mutual one. That is why 

the idea of feminism is interesting, because what happens to an independent thinker is 

that they lose themselves unconditionally in/for the love of another person, and then 

this ideal thing turns out not to exist. At least they make her believe it. The thing she 

sacrifices, and for which she puts her very strong sovereignty on a new basis, loses its 

credibility, and that causes Lucia to lose the ground from under her feet completely.

It turns out that hers is the real betrayal, and this is where the final disin-
tegration begins. If she didn’t reveal herself, if Edgardo never came back, 
how long do you think it would have taken Lucia to go mad?
In psychology, there is a concept: making it undone. We often do this in our lives with 

things we don’t want to remember or think about. Still, from time to time we are warned 

that they exist, and in the best case we are able to reflect upon what we wanted to 

forget. The difference between psychosis and madness is an interesting matter.  

Psychosis, as I understand, can be temporary, i.e., it is possible to return from it to real-

ity, but as madness becomes constant in this story, it suggests that we are witnessing a 

process: how you get from neurosis to a pathological state.
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Donizetti and the age of 
melodrama
After the French Revolution and the fall of the Napoleonic era, the situation of opera 

houses changed significantly. Theatre impresarios gained an important role, which 

resulted in musical theatre taking on a new, commercial aspect. Consequently, a com-

poser could do nothing but provide raw material for the theatre to prosper. The lives of 

Italian authors were thus defined by “production”. Under such circumstances, only the 

greatest could compose something truly lasting.

Gaetano Donizetti was known to possess lively intelligence from childhood. He was a 

good observer, strove for simplicity, and quickly assimilated the lessons of his experi-

ences. And although sadness, loneliness, and deteriorating health slowly took over his 

life as he got older, his concentrated storytelling and renowned ease of composition re-

mained unchanged until the very end. During a mere twenty-five-year career, Donizetti 

produced seventy-three operas. The fact that strict criticism and the love of the audi-

ence kept only a few works on stage due to the changing needs of the viewers and the 

ever-changing social role of musical theatre does not diminish the composer’s genius at 

all. Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore, and Don Pasquale are enough to demonstrate 

the place and value of Donizetti in 19th-century Italian opera as well as world music.

The composition of Lucia di Lammermoor took place between May and September 1835. 

It is a work with a more meditative spirit than what contemporaries would normally 

expect from the composer who was considered an author of comic operas, who seemed 

to have lost the inclination to make others laugh for a while. There are various signs that 

indicate changes in the composer’s life. He was shocked by the death of Bellini, and he 

was tormented by mysterious malaise and migraine attacks on several occasions. He 

suffered from strange fevers while composing Lucia. Still hidden, but the illness which 

intensified his melancholy was already lurking within him, resulting in their expression 

in Lucia’s utterances. The piece is built around the figure of Lucia, whose femininity is 

wrapped in melancholic musical phrases. Her personality comes to life from the com-

position of the melody, the way her words are filled with poetry dressed in musical 

notes. The way Lucia’s character flees from pain to madness is one of the most touching 

human portrayals in the world of opera. Donizetti reaches heights typical of poets who 

possess the ability of writing songs to reveal the depths of the human soul. The thought 

that controls the melody directs and furthers the dramatic events.

Szegedi Csaba, Kun Ágnes Anna, Miklósa Erika, Bretz Gábor, Horváth István és az OPERA Énekkara / OPERA Chorus
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The opera had its premiere on 26 September 1835 at San Carlo Theatre, Naples and 

proved a huge success. Donizetti settled down, his finances became secure, he tutored, 

he received orders constantly, but the years 1836-37 brought a series of tragic events. 

He lost his parents one after the other very quickly, his wife, Virginia miscarried twice, 

and at the end of her next pregnancy, the child was stillborn. Not long afterward, Vir-

ginia herself fell ill and the scarlet fever took her. It is unsurprising that Donizetti tried 

to overcome the pain with occupational therapy. More than ten years later, in 1845-46, 

beyond the overwhelming success of Don Pasquale, which earned Donizetti eternal fame 

in the great book of Italian comic opera, he was overcome by illness and his nervous 

system collapsed. His memory became hazy, melancholy overpowered him. He was 

treated in a mental hospital near Paris for a while, then he was returned to his beloved 

Bergamo, where he spent the rest of his life in the castle of Baron Scotti, being taken 

care of worthy of the maestro. The composer of one of the most popular mad scenes in 

opera, spent his days in a castle deprived of his sanity: all this resembling closely the 

story of Lammermoor…

What is so special about 
the works of Walter Scott? 
What makes a material 
successful for opera 
adaptation?
During the early nineteenth-century Romantic era, the Scottish poet and novelist, Sir Wal-

ter Scott’s depiction of turbulent political and social events in sixteenth and seventeenth-

century England and Scotland was being read in translation all over Europe. Scott’s nov-

els were vivid in their dialogue, contained an assured narrative flow, and combined rich 

historical details with a sense of geographical realism. They proved excellent for stage 

adaptations, because their heroic characters seemed all too realistic, yet their historical 

time period was set sufficiently far in the past to animate the romantic spirit of the times. 

Scott’s works inspired over 60 operas, most of which were composed shortly after the 

publications of the novels, during the Romantic period.

Scott based his romance, The Bride of Lammermoor (1819), on an actual historical event that 

took place in Scotland in 1669: Janet Dalrymple attacked her bridegroom, David Dunbar, 

whom her father insisted she marry instead of Dunbar’s uncle, Lord Rutherford, to whom 

she was secretly betrothed. Scott changed the characters’ names, shifted the locale, and 

invented a complex plot that captured the tragic essence of the story. Before Donizetti’s 

treatment of Scott’s novel, it had become the basis of three earlier Italian operas by Carafa, 

Rieschi, and Mazzucato, none of whom came close to Donizetti’s genius.

Bel canto 
– vocal technique merely 
or dramatic depths?
Bel canto opera became the materialization of the ideal that the voice was a divine and 

sacred gift; as such, singing was considered both an art and a science: the art of sing-

ing and vocal pyrotechnics were the priority, not heightened dramatic human conflicts 

and tensions. Bel canto opera’s internal structure featured “numbers” or “set pieces” 

(arias, duets, trios, ensembles) that were integrated with recitative, all composed within 

existing standard conventions and formulae: cavatinas (a simple or short aria for the 

principal singer), cabalettas (a brisk last section of an aria or duet, usually with several 

sections), and strettas (a speeding up of tempo to create a climactic moment). In the 

bel canto style, dramatic effects are mostly expressed through vocal inflections rather 

than through harmonic nuance or orchestral commentary: therefore, a singer achieves 

drama through coloratura passages and dynamics of the vocal line, the passages at 

times bent, flexed, stretched, speeded up, or slowed down. In general, the intrigue of bel 

canto opera is dependent upon the singer’s ability to deliver vocal fireworks, and when 

performed with intelligence and virtuosity, bel canto can achieve a profound dramatic 

poignancy, eloquence, and intense passion
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The autographed score
Only a few people might know that the version of Lucia di Lammermoor which is most 

often heard in theatres or on recordings is different from Donizetti’s so-called auto-

graphed manuscript in several aspects. Balázs Kocsár, the conductor of the 2016 pre-

miere, decided to present the public with Donizetti’s original version that is sometimes 

even more dramatic than the version that has become practice. In the following, the 

most important points of difference and their impact on music and reception are enu-

merated based on findings of vital importance by Jesús López Cobos, the editor of the 

critical edition and author of the study accompanying the publication:

• Lucia is considered a coloratura soprano role, but comparing it with the manuscript, 

it can be determined to be a soprano lirico spinto – i.e., she fits among the high lyrical 

soprano roles; the original – sometimes higher – pitch requires more drama than the 

traditional, transposed version. Owing to the changes required by divas again and 

again, the modifications became part of the practice over the years, and, in the end, 

they remained.

• Three important Lucia scenes are in a different key than in the original: the scena 

e cavatina Regnava nel silenzio is a semitone higher, while Lucia and Enrico’s duet 

as well as the mad scene are a whole tone higher in the autographed manuscript 

than in the version that has become traditional. In some cases, the transposition 

also changed the original keys: Enrico’s first aria is in G major, and the quick part 

of the following cavatina remains the same in the traditional version, it does not 

move to A-flat major according to the autographed version. Thus, the entire first 

act is based on one tonality but is probably not the composer ’s original intention. 

Lucia and Enrico’s duet in the autographed version ends in A major, whereas the 

key of the following Lucia–Raimondo duet in A minor makes the change from major 

to minor more emphatic and expressive, the drama of which is completely lost in 

the traditional version, where the key is changed. (In the traditional version, the 

duet sounds one note deeper.)

• Lucia’s final cavatina, Spargi d’amaro pianto, is also different in the original pasto-

ral tone of F major than in the transposed E-flat major. The original key also makes 

Enrico’s character more lyrical, but at the same time younger and fiercer.

• It is also to be considered that if Lucia is regarded as a coloratura role, why were the 

parts in question lowered? The answer is simple: at the end of all three parts, the 

Szegedi Csaba, Horváth István
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female singers, within the system of bel canto, based on virtuosity anyway, wanted to 

end with a so-called sopracuto, a very high note, which is greatly helped by the trans-

position of the preceding part into a lower key. Still, changing the key for the sake 

of achieving a high note comes close to the concept of a musical crime. Interpreting 

the role of Lucia as a high lyrical soprano, it can be reintroduced to the repertoire 

according to the original intention of the composer.

At the same time, Jesus Lopes Cobos notes that with the critical edition he did not 

intend to act against the version that has become traditional, but, as he states, the 

two versions published – and thus staged – with proper care provides an opportunity 

for comparison. This is what fans of Lucia di Lammermoor and audiences who are just 

getting to know the work are invited to.

Bretz Gábor, Miklósa Erika, Kun Ágnes Anna és az OPERA Énekkara / OPERA Chorus
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