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G. F. HÄNDEL ÉS ANNA MARIA STRADA
MÛVÉSZI SZIMBIÓZISA*

1729 februárjában Georg Friedrich Händel két évtized után ismét Itáliába utazott,
hogy új londoni operatársulatához, a „Második Akadémiához” (Second Academy)
személyesen szerzôdtessen megfelelô énekeseket. Az „Elsô Akadémia”, a Royal
Academy of Music 1728- as felbomlása után, illetve a két híres- hírhedt díva, Fran-
cesca Cuzzoni és Faustina Bordoni távozását követôen kulcskérdés volt a prima
donna személye. Körútjának vége felé Nápolyban talált rá a zeneszerzô arra a szop-
ránra, akiben egyesülni látta Bordoni virtuozitását és Cuzzoni lírai érzékenységét.
A lombardiai Anna Maria Strada del Pò (1703–1775) 1720- ban Vivaldi felfedezett-
jeként kezdte pályáját Velencében. Korai repertoárja a dallamkezelést illetôen kife-
jezetten magas, hajlékony koloratúr szoprán hangra utal; erôs, fényes hangadással
és tiszta intonációval: a neki írott szólamokban gyakoriak a gyors tempóban elô-
forduló szext- szeptim- és oktávugrások, valamint magas hangok rendszeresen ütem-
és szöveghangsúlyokon. Strada volt az elsô magas szoprán, akivel Vivaldi opera-
szerzôként találkozott, így mindjárt karrierje kezdetén kiderült, hogy hangi adott-
ságai komoly inspirációt jelentenek a komponisták számára.1 Késôbb, a nápolyi
Teatro San Bartolomeo társulatában, Farinelli partnereként eltöltött évek során
(1724–26) kezdett bôvülni a hangterjedelme és erôsödni a mellregisztere; a neki
komponált, szélesebb legatót igénylô, ritmikailag cizellált, gáláns stílusú andante
áriák pedig jelzik, hogy a légzéstechnika, a támaszkezelés és a hangi teherbírás
magasabb szintjére lépett. Habár szerepei kezdettôl fogva változatosak voltak, a
szenvedélyes karakter mindvégig meghatározónak tûnik.

Charles Burney arról számol be, hogy Händel stílusa 1729- tôl az új énekesgár-
dának és személy szerint Stradának köszönhetôen megújult, „különösen a kolora-
túrák terén, melyeket az elmúlt hat vagy nyolc év alatt szinte mindig ugyanazon
énekesek számára gyakran ismételgetett”.2 Strada elsô londoni évei ennek ellené-
re jórészt azzal teltek, hogy elnyerje a két korábbi prima donna iránt részrehajló kö-
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* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság Komlós Katalin tiszteletére rendezett konferenciá-
ján, 2015. október 10- én az MTA BTK Zenetudományi Intézetben elhangzott elôadás írott változata.

1 Reinhard Strohm: The Operas of Antonio Vivaldi. Firenze: Olschki, 2008, 53–54.
2 „These new performers gave birth to new ideas and a new style, particularly in divisions, which by

writing for nearly the same singers during six or eight years, Handel often repeated”; Strada áriájával,
a Scherza in marral kapcsolatban a Lotarióból: „Handel has given her many of his favourite divisions, 



zönség kegyét. A korabeli beszámolók nyomán Reinhard Strohm úgy gondolja,
hogy Strada jelentôsebb és sokoldalúbb énekesnô volt, mint Cuzzoni és Bordoni.3

Még az Akadémia korábbi librettistája, Paolo Rolli is kénytelen volt elismerni –
rosszmájú és igazságtalan megjegyzései mellett –, hogy Strada „átható szopránja
csiklandozza a fület”, valamint tájékoztat arról is, hogy Händel szerint Strada „job-
ban énekel, mint a kettô, aki elhagyott bennünket”:4

Signora Stradina ugyanolyan gyors a koloratúrákban, mint Faustina, ugyanakkor Cuzzoni
minden édes bája is megvan benne. Meglátjuk, hogy alakul majd. […] Az igazság az,
hogy a szóban forgó énekesnô egyszerûen egy Faustina- másolat, jobb hanggal és jobb in-
tonációval, de az ô vonzereje és tüze nélkül.5

A Stradának írott Händel- szerepek valóban nagyobb változatosságot mutatnak
az áriatípusok terén az „Elsô Akadémia” utolsó éveihez képest (1726–28), amikor
a zeneszerzô kiélezni kényszerült a rivális énekesnôk zenei anyagát, az érzelmes
oldalt hangsúlyozva Cuzzoni, míg a bravura- jelleget Faustina számára. Strada
éneklésérôl a legkevésbé elfogult leírást a The Weekly Medley, and Literary Journal je-
lentette meg 1729. december 6- án, egy névtelen levél formájában. A beszámoló a
„Második Akadémia” elsô operája, a Lotario november 24- i és 28- i nyilvános
fôpróbáiról szólt:

Cuzzoninak bizonyosan elbûvölô a hangja, Faustina pedig elragadóan játszik, de meg
merem kockáztatni a kijelentést, hogy Strada mindkettejüket túlszárnyalja. Mindazonál-
tal, mivel a város olyannyira elkötelezte magát a fent említett két énekesnô erényei mel-
lett, hogy meg vannak gyôzôdve, e hölgyeknek nincs párjuk Európában, valószínûleg rész-
rehajlónak vagy egyenesen ôrültnek néznek engem amiatt, hogy ennyire biztos vagyok
az állításomban; mégis véleményem védelmében mondom, hogy ez nemcsak a sajátom,
hanem osztozik benne a legtöbb szakértô is, aki jelen volt.
Kétségkívül volt már szerencsénk egészen kiváló olasz énekesekhez, többségük mégis
elégtelennek bizonyult egyben- másban. Ha a hangjuk nagyszerû volt is, unalmasan és
ízetlenül játszottak, vagy vajmi kevés mûveltséggel rendelkeztek a zeneelmélet terén.
Másrészrôl ha kitûntek színmûvészetük szépségével vagy jártasságukkal a tudományban
[zeneelméletben], a hangjuk volt jelentéktelen. Ami azonban Stradát illeti, ô nagy töké-
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which frequently occured to him afterwards in composing and playing”. In: Charles Burney: A General
History of Music from the Earliest Ages to the Present Period, IV. London: Payne and Son, 1789, 340., 342.

3 Reinhard Strohm: „Vivaldi’s career as an opera producer”. In: Essays on Handel and Italian Opera. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1985, 122–163., ide: 138.

4 „La Strada incontra molto ed ab Alto si dice che canta meglio delle due passate, perché l’una non
piacque mai, e l’altra si vuole che si scordi. il vero è che questa à un penetrante filetto di voce soprana
che titilla le orecchie: ma oh quanto siamo lunge dalla Cuzzona! Q[ues]to è il parere ancora di
Bon[oncin]o col quale sentij L’op[er]a.” Paolo Rolli levele Giuseppe Rivának, 1729. december 11. In:
Donald Burrows–Helen Coffey–John Greenacombe–Anthony Hicks (ed.): George Frideric Handel. Col-
lected Documents, Volume 2.: 1725–1734. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 331.

5 „La Sig[nor]a Stradina à tutta La rapidità della Faustina, e tutta La Dolcezza della Cuzzona, et sic de
singulis. Ne vedremo gli effetti. […] la Verità e che la d[ett]a Virtuosa è una Copia semplice della
Faust[in]a con miglior voce e migliore intonazione, ma senza il brio e il Garbo di quella”. Rolli levele
Rivának, 1729. november 6. In: Burrows–Coffey–Greenacombe–Hicks (ed.): George Frideric Handel: Col-
lected Documents, Vol. 2., 316–17.



letességgel büszkélkedhet a két utóbbi tárgyban; és ami a játékát illeti – ami aztán való-
ban a legelhanyagolhatóbb része az olasz operajátszásnak itt, Angliában – meg vagyok
gyôzôdve, hogy egyáltalán nem fog csalódást okozni. […] Bár a társulat többi énekese
nem tudhat magáénak olyan elragadó hangot, mint amilyen Stradáé, számottevô zenei
adottságaik felôl nincs kétség […]6

A Strada éneklésével, hangjának jellegzetességeivel kapcsolatos következteté-
seim pillérei a zenei források (elsôsorban a kimondottan a számára írott áriák, sze-
repek, kiegészülve a felújításokban és pasticciókban énekelt anyaggal), a róla fenn-
maradt vélemények, korabeli énektraktátusok, illetve saját, gyakorló énekesi ta-
pasztalataim. A kottakép kizárólagossága megtévesztô lehet az éneklés minôségét
illetôen, ha megerôsítô tanúságok nem hitelesítik, hogy a számára írt, tágabb érte-
lemben pedig minden általa énekelt zenei anyagot kifogástalanul szólaltatott meg,
vagyis a mûvek által támasztott valamennyi énektechnikai, hangminôségi, kifeje-
zésbeli és zenei követelménynek maradéktalanul megfelelt. Csakis ezután lehet a
kottát hiteles forrásként kezelni, s egyfajta 18. századi „felvételként” használni,
amely ôrzi az adott énekes hangjának lenyomatát. Miután Strada éneklését és
hangjának szépségét mindig dicsérték, még ellenséges kritikusok részérôl sem ér-
te gáncs – erényei kelletlen beismerése mellett legfeljebb az éneklés közben ta-
pasztalható esetlen arckifejezését, valamint külsô megjelenését állították pellengér-
re –, az ô hangja ihlette áriák optimális hangzásbeli paraméterei véleményem sze-
rint rámutathatnak Strada vokális tulajdonságaira.

Nagy hangterjedelme, hangjának rugalmassága és kétpólusú, lírai- drámai ké-
pessége alapján azt mondhatjuk, hogy Strada – 19. századi elnevezéssel élve –
soprano sfogato (áradó, határok nélküli szoprán), voce assoluta volt. Kivételes, vele-
született adottsága révén a fejhangokat is erôteljesen és dúsan szólaltatta meg.
Éppen ez a teljes testtel való éneklés volt a kasztráltak legfôbb karakterisztikuma
és vonzereje, amely késôbb a romantikus bel canto énektechnika alapelemévé vált.
Ellen T. Harris hívta fel a figyelmet arra, hogy áriáiban a magas hangok rendszere-
sen ütem- és szöveghangsúlyokra esnek, ami nemcsak a kor általános gyakorlatá-
tól tér el, hanem Händelnek azoktól az áriáitól is, amelyeket a Stradát megelôzô és
követô vezetô szopránok, például Cuzzoni és La Francesina (Élisabeth Duparc)
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6 „Cuzzoni has certainly an enchanting Voice, and Faustina an admirable Manner; but I dare to affirm,
Strada excels them both. However as the Town had form’d so advantageous an Idea of the Merits of
the two Singers above mention’d, and seem persuaded they had not their Equals in Europe; I suppose
I shall be thought either very much prejudiced, or crazy, in being thus confident in my Assertion; yet
have this to plead in favour of my Opinion, that ’twas not barely my own, but that of most of the
Judges there present. We certainly have before had very excellent Performers from Italy, but then most
of them were deficient in some Point or other. If their Voices were fine, their Actions [sic] was insipid,
or they had very little Skill in the Theory of Music. On the other Side, if they were distinguish’d for
the beauty of their Action, or their Skill in the Science, their Voices were indifferent. But as for la Strada,
she boasts a very great Perfection in the two last mention’d Particulars; and as for her Action, which
indeed is the most unessential Part of an Italian Opera here in England, I am persuaded it will be far
from displeasing. […] Tho’ the rest of the present Singers of the Opera, have not such ravishing Voic-
es as Strada, yet ’tis certain they have a considerable Skill in Music […]”. Vö. Burrows–Coffey–
Greenacombe–Hicks (ed.): George Frideric Handel. Collected Documents, Vol. 2., 325–326.



számára komponált.7 Vagyis Strada a mellregiszter kiterjesztett használatával
magas fekvésben is képes volt áthatóan énekelni ott, ahol kolléganôi csak finom
csengésû fejhangokat tudtak produkálni. Ugyancsak Harris mutatott rá arra az
összefüggésre, amely a vibrato és a di petto (fejregiszterben is mellkastámasszal
való) éneklés között fennállt egyes 18. századi énekesnôknél.8 Pier Francesco
Tosi (1723) és Giambattista Mancini (1774) is nôi szopránokkal kapcsolatban
hívta fel a figyelmet a ritka jelenségre, amikor valaki „teljes hangterjedelmében
mellhangon énekel”.9

Händel kiemelt figyelmet fordított arra, hogy formálja és gazdagítsa Strada ze-
nei palettáját. Ebben az átalakulási folyamatban énekelte Cuzzoni és Bordoni szá-
mos korábbi szerepét különbözô felújításokban, egyesítve a két korábbi díva kü-
lönféle képességeit, de eredetileg kasztráltak számára írott áriákat is elôadott
olasz pasticciókban, túllépve bizonyos értelemben a nemek által felállított hangi
korlátokon, de elkerülve a vokális „elférfiasodást”. Rodolfo Celletti szerint Händel
alapvetôen azt a stílust használta Strada esetében, amelyet korábban Cuzzoninál,
de Strada bôvülô és tökéletesedô képességeinek köszönhetôen dallamilag gazdagí-
totta a magas regiszterben, ugyanakkor bizonyos elemeket – például madárdal-
imitációkat – a Bordoninak írott áriákból vett át.10 Strada valóban birtokában volt
annak a fajta patetikusságra való készségnek, amely Cuzzonit jellemezte, de széles
(a- tól c’’’- ig terjedô) hangterjedelme és korlátok nélküli éneklése felülmúlta Cuz-
zoni technikai képességeit: magvas, zengô és fényes hangja hosszabb frázisokból
építkezô áriákat is igényelt, több és komplexebb koloratúrával. Hogy Strada és
Bordoni elôadómûvészete között az eltérô hangfekvés ellenére erôs rokonság állt
fenn, az kiviláglik bizonyos felújításokból, amelyekben Strada Cuzzoni szerepeit
Bordoni- áriákkal gazdagítva énekelte. Feltételezhetjük, hogy nemcsak az éneklés
bizonyos elemei, hanem általában Strada hangképzése volt hasonló Bordoniéhoz:
valószínûleg a lendületes és erôteljes hangadás volt ez a meghatározó tényezô,
olyan koloratúraáriákban öltve formát, amelyek a kasztráltakra jellemzô jegyeket
viselték magukon, mint a triolás képletek, hosszú, virtuóz futamok, nagy hang-
közugrások, kitartott hangok és pazar trillák (ez utóbbiak káprázatos elôadásáról
Strada híres volt). Ugyanakkor, ha áttekintjük a kifejezetten a számára írott Hän-

327ZSOVÁR JUDIT: G. F. Händel és Anna Maria Strada mûvészi szimbiózisa

7 Ellen T. Harris: „Das Verhältnis von Lautstärke und Stimmlage im Barockgesang”. In: Aufführung-
spraxis der Händel- Oper. Bericht über die Symposien der Internationalen Händel- Akademie Karlsruhe
1988 und 1989. Hrsg. von Hans Joachim Marx Laaber: Laaber-Verlag, 1990 (Veröffentlichungen der
Internationalen Händel- Akademie Karlsruhe, Bd. 3.), 157–171., ide: 167–169.; uô: „Singing”. Grove
Music Online. Ed. L. Macy. www.oxfordmusiconline.com Hozzáférés dátuma: 2013. november 3.

8 Ellen T. Harris: „Voices”. In: Performance Practice after 1600. Ed. Howard Mayer Brown–Stanley Sadie.
New York: Norton, 1990, 97–116., ide: 105.

9 „Nelle Femmine, che cantano il Soprano sentesi qualche volta una voce tutta di petto”. Vö. Pier Fran-
cesco Tosi: Opinioni de’ cantori antichi e moderni, o sieno osservazioni sopra il canto figurato. Bologna: dalla
Volpe, 1723, 38.; „Caso raro; che [la natura] unisca ambidue i registri di petto in una sola persona”.
Vö. Giambattista Mancini: Pensieri, e riflessioni pratiche sopra il canto figurato. Vienna: Ghelen, 1774, 88.

10 Rodolfo Celletti: Storia del belcanto. Contrappunti 15. Fiesole: Discanto Edizioni, 1983, 101.; uô:
Geschichte des Belcanto. Übers. Federica Pauli. Kassel: Bärenreiter, 1989, 101–102.



del- szerepeket (1. táblázat), azt látjuk, hogy az áriák között egyre több a koloratúr
készséget is igénylô lírai tétel.

Strada szenvedélyessége hangjának különlegességével párosulva újszerû, egye-
di kompozíciós megoldásokra ösztönözte Händelt. A Berenice (1737) elsô áriája, a
„Nò, che servire altrui” például súlytalan ütemhelyeken felbukkanó hangsúlyok-
kal, aszimmetrikus frázisokkal (1, 2, 3, 4, 6, és 7 ütemes egységekkel) zsonglôr-
ködik, a dallamhangokat zabolátlanul szétdobálva (1. kotta). Mindez Strada leg-
erôsebben és legszebben zengô hangjaira (a leggyakrabban akcentuált f ’’, g’’ és a’’
hangokra) és vokális hajlékonyságára támaszkodva különösen virtuóz hatást ered-
ményezhetett. Az egyiptomi hercegnô minden erejét latba vetve, vadló módjára áll
ellen a nem kívánt házasságnak, amellyel a birodalom fôemberei be szeretnék ôt
törni a rómaiakkal kötendô szövetség okán.

A szerep egy másik áriája, a „Chi t’intende” (2. kotta a 330. oldalon) is kivételes
tétel: a tempóváltásokon túl feltûnô a kromatikus oboaszóló, amely a szopránnal
való duetté fejlôdve szinte szétfeszíti a hagyományos da capo forma kereteit.11
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11 Burney: A General History of Music, IV, 411.

A mû címe és az
elôadások száma

Lotario (10)

Partenope
(18=7+7+4)

Poro
(24=16+4+4)

Ezio (5)

Sosarme
(14=11+3)

Orlando
(10=6+4)

Arianna in Creta
(21=16+5)

Ariodante
(13=11+2)

Alcina
(23=18+3+2)

Atalanta
(10=8+2)

Arminio (6)

Giustino (9)

Berenice (4)

A bemutató
idôpontja

1729. dec. 2.

1730. feb. 24.

1731. feb. 2.

1732. jan. 15.

1732. feb. 15.

1733. jan. 27.

1734. jan. 26.

1735. jan. 8.

1735. ápr. 16.

1736. máj. 12.

1737. jan. 12.

1737. feb. 16.

1737. máj. 18.

Felújítások

–

1730. dec. 12.
1737. jan. 29.

1731. nov. 23.
1736. dec. 8.

–

1734. ápr. 27.

1733. ápr. 21.

1734. nov. 27.

1736. máj. 5.

1736. nov. 6.
1737. jún. 10.

1736. nov. 20.

–

–

–

Szerep

Adelaide

Partenope

Cleofide

Fulvia

Elmira

Angelica

Arianna

Ginevra

Alcina

Atalanta

Tusnelda

Arianna

Berenice

További
szereposztás

Bernacchi, Merighi, Pio Fabri

Bernacchi, Merighi, Pio Fabri

Senesino, Merighi, Pio Fabri

Senesino, Bagnolesi, Montagnana

Senesino, Bagnolesi, Montagnana

Senesino, Gismondi, Montagnana

Carestini, Scalzi, Maria
Caterina Negri, Durastanti

Carestini, Young, Beard, Negri

Carestini, Young, Beard, Negri

Conti, Negri, Beard

Conti, Annibali, Bertolli

Conti, Annibali, Bertolli

Conti, Annibali, Bertolli

1. táblázat. Anna Maria Strada Londonban énekelt eredeti szerepei, melyeket Händel kifejezetten az ô számára írt.



Szokatlan koloratúrák is gyakran feltûnnek Strada áriáiban, amelyek közül a leg-
érdekesebbeket talán az Ezio, Atalanta és Arminio címû operák ôrzik (3–4. kotta a
331. oldalon).

Az elsô idôszakban, 1729 és 1732 között kulcsfontosságúak voltak Strada szá-
mára a fent említett kasztrált jellegû áriák, ezek azonban kevéssé illettek az adott
drámai szereplô személyiségéhez. Händel arra helyezte a hangsúlyt, hogy Strada
képességei legjavával gyôzze meg a londoni közönséget: nagy hangterjedelmével
(h–c’’’, késôbb a–c’’’), lehengerlô virtuozitásával, gördülékeny trioláival, szédítô
ugrásaival, lélegzetelállító kitartott hangjaival (messa di vocék) és híresen gyönyörû
trilláival. Mindenekelôtt elsô két szerepe, Adelaide (Lotario) és Partenope (Parte-
nope) támasztott számára magas szintû és változatos hangi követelményeket,
megerôsítve a sejtést, hogy Strada a „di- petto” típusba tartozott. A helyes légzésbôl
származó mély támasz és a jól pozicionált hang együtt tette lehetôvé a fent emlí-
tett szabad mozgást a mell- és a fejregiszter között. Ilyenkor ugyanis kitágul a to-
rok, a gége alacsonyabb, a lágyszájpad magasabb állású lesz, ami átható hangadást
eredményez. Mancini írja énekiskolájában (Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto
figurato, 1774), hogy „mindenfajta agilitást erôs mellkassal kell megtámasztani”.12

A mellkas kifejezés ebben az esetben utalhat a támaszra, vagyis éneklés közben is
a bordakosár kilégzésre jellemzô nyitott állapotára és a bordaközi izmoknak, vala-
mint a hasizmoknak a légoszlopot tartó munkájára. Így ugyanis a koloraturák kép-
zésében a rekeszizom is jelentékenyen részt vesz, azok artikulációja tehát nem el-
sôsorban torokból történik (az utóbbi a 16–17. századi gorgia- technika jellemzôje
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12 „la bellezza di ogni genere di pasaggio, […] e la vera sua esecuzione deve esser prodotta dalla leg-
gerezza delle fauci, accompagnata, e sostenuta dalla robustezza del […] petto.” Mancini: Pensieri, e rif-
lessioni pratiche, 135.

1. kotta. Händel: Berenice (HWV 38) – „Nò, che servire altrui” (I/2., Berenice), 11–31. ütem



volt).13 Johann Joachim Quantz is hasonlóan vélekedik, amikor azt írja, hogy a ko-
loratúrapasszázs minden hangját „a mellbôl jövô levegô finom lökésével kell vilá-
gossá tenni és hangsúlyozni”.14 Mancini újfajta megközelítésmódját az is tükrözi,
amikor megemlíti, hogy a toroknak (a gégét is beleértve) nem szabad megfeszül-
nie, hanem meg kell tanulni azt könnyeden használni a mellkassal megtámasztott
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13 Rodolfo Celletti úgy magyarázza Mancini kijelentését, hogy a tüdôbôl jövô megszakítatlanul adagolt
levegô, ami erôteljes izommunkát von maga után, a torok összehúzódásaitól mentes hangképzést
biztosít. „[…] io posso sottoscrivere e tradurre in gergo moderno, spiegando che è un ininterrotto e
ben dosato flusso del fiato proveniente dai polmoni (ciò che implica un forte impegno muscolare) ad
assicurare un suono libero da contrazioni di gola („fauci”)”. Rodolfo Celletti: La grana della voce: opere,
direttori e cantanti. Milano: Baldini & Castoldi, 2000, 24.

14 Johann Joachim Quantz: Fuvolaiskola. Ford. Székely András. Budapest: Argumentum, 2011, 127.; vö.
Harris: Voices, 107.

2. kotta. Händel: Berenice (HWV 38) – „Chi t’intende” (III/4., Berenice), 18–39. ütem



hangadáskor is, ami a világos és dallamos éneklés kulcsa”.15 Ugyanez vonatkozik
a trillára is, amit Mancini az éneklés támaszának, díszének és életének nevezett
(„Oh, Trillo! Sostengo, decoro, e vita del canto!”):16 technikájának lényege szintén
a magas szintû légzéskontroll, kiegészülve a gége és a lágyszájpad rekeszizomból
történô periodikus rezegtetésével.17
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15 „la voce […] questa non può più uscire naturale, e bella qualor ritrovi le fauci in una posizione forza-
ta, ed impedite ad agire naturalmente. Si dia dunque ogni scolare la fatica d’avvezzare il suo petto a
dare con naturalezza la voce, e di servirsi semplicemente della leggerezza delle fauci. Se l’unione di
queste due parti sarà nel dovuto punto di perfezzione, la voce non sarà che chiara, e melodiosa”. Vö.
Mancini: Pensieri, e riflessioni pratiche, 70–71.

16 Mancini: Pensieri, e riflessioni pratiche, 108.
17 Ahogy Georg Reutter tanította trillázni a fiatal Haydnt. Julianne Baird: „An Eighteenth- Century Con-

troversy About the Trill. Mancini v. Manfredini”, Early Music, 15/1. (1987. február), 36–45., 40–41.;
vö. Karl Geiringer: Haydn. A Creative Life in Music. Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 1982, 16.

3. kotta. Händel: Ezio (HWV 29) – „La mia costanza” (II/12., Fulvia), 111–145. ütem

4. kotta. Händel: Arminio (HWV 36) – „Và, combatti” (III/6., Tusnelda), 33–39. ütem



Strada páratlanul gyönyörûen trillázott. Charles Burney megjegyezte, hogy az
elsô áriát, amelyet londoni operaszínpadon énekelt, Händel az ô kivételes szép-
ségû trilláinak demonstrációjára alapozta, mivel tudta, hogy ezzel megnyerheti
magának a közönséget.18 A „Quel cor che mi donasti” (5. kotta) pazarló módon
nem kevesebb mint hatvankét helyen kínál lehetôséget ennek az extatikus érzetet
keltô hangi effektusnak a bemutatására.

Strada hangjának volumenérôl árulkodik a kasztrált jellegû áriák hangszerelé-
se. Ezek közül a valaha neki írt legviharosabb tétel a Sosarme (1732) elsô felvoná-
sában felhangzó Dite pace, hangszerszerû, nem mindennapi koloratúrákkal. A sûrû
hangszerelés a vonósokra több ízben az énekszólamnál magasabb, saját anyagot bíz
(6. kotta). Hosszabb unisono az 1–2. hegedûk és az énekszólam között csak a kö-
zéprészben fordul elô, ahol azt szélsôségesen kromatikus modulációk indokolják.
Rolli szerint Strada nemcsak nagy erejû és elragadó hangjával múlta felül Bor-
donit, hanem intonációban is,19 amit Händel gyakran úgy emelt ki, hogy egyes
áriák középrészeiben a modulációk során az énekszólamra mind a tizenkét félhan-
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18 „[…] to display her fine and brilliant shake”. Vö. Burney: A General History of Music, IV, 342.
19 Rolli levele Rivának, 1729. november 6. In: Burrows–Coffey–Greenacombe–Hicks (ed.): George Frideric

Handel: Collected Documents, Vol. 2., 316„317.

5. kotta. Händel: Lotario (HWV 26) – „Quel cor che mi donasti” (I/8., Adelaide), 75–81. ütem

6. kotta. Händel: Sosarme (HWV 30) – „Dite pace” (I/11., Elmira), 20–33. ütem
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got felfûzte.20 A nem rögzített hangolású hangszerek (például a vonósok) jelenlé-
te miatt ezeknek a szakaszoknak a tiszta kiéneklése kettôs nehézséget rótt az
elôadóra.21 Tosi leírja, hogy a d–esz félhang egy commával nagyobb (öt comma),
mint a d–disz (négy comma), így amennyiben az énekes diszt énekel esz helyett, az
intonáció alacsony lesz.22 Jean Laurent de Béthizey szintén hangsúlyozta, hogy az
énekeseknek állandóan alkalmazkodniuk kell a zenekar intonációjához.23 Így a
modulációk során Stradának a vonósokhoz igazodva folyamatosan „újra kellett
hangolnia magát”. A Dite pacéban a tritonuszok félelmet keltô hullámzása, a szû-
kített kvintek és bôvített kvartok így keletkezô különbségei különösen nehézzé te-
szik a tizenkét félhang intonálását:

Nem fér kétség ahhoz, hogy Strada mindvégig uralkodott a zenekar felett, mi-
vel ezt az áriát tizenhét elôadásban énekelte összesen (tizennégyszer a Sosarmé-
ban, és három további alkalommal Händel saját operáiból összeállított pasticciójá-
ban, az Orestében [1734]). Winton Dean figyelt fel ugyanis arra, hogy Bordoni egy
tömörebb hangszerelésû, egyedi ihletésû bravúráriát, a „Brilla nell’almá”- t (az
1726- os Alessandróból) az elsô elôadások valamelyike után lecseréltetett, s Rossane
két további áriájában („Un lusinghiero” és „Tempesta e calma”) Händel kénytelen
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20 Ilyen áriák még a „Dite pacé”- n kívül: „Scherza in mar” (Lotario I/9), „Quel finger affetto” (Ezio II/7),
„Padre, germano e sposo” (Sosarme II/1, arioso), „Choirs of angels” (Deborah, Act I) és „Dice amor”
(Berenice I/9).

21 Bruce Haynes: „Beyond temperament: non keyboard intonation in the 17th and 18th centuries”, Early
Music, 19/3. (1991. augusztus), 356–381., ide: 357–359.

22 „[…] che se (per cagion d’esempio) un Soprano intuona il D la sol re diesis acuto, come l’E le fa, chi
ha l’orecchio sino sente, che stuona, perché quest’ultimo cresce”. In: Tosi: Opinioni de’ cantori antichi e
moderni, 12–13.

23 „Lorsqu’un nouveau mode paroit, la voix est obligée de se conformer à la maniére dont l’instrument
rend la nouvelle tonique… Si la voix & l’instrument forment ensemble une tenue à l’unisson ou à
l’octave, la voix est forcée de se conformer à l’instrument”. In: Jean Laurent de Béthizey: Exposition de
la théorie et de la pratique de la musique. Paris: Michel Lambert, 1754, 135.

7. kotta. Händel: Sosarme (HWV 30) – „Dite pace” (I/11., Elmira), a középrész énekszólama, 56–69. ütem



volt megritkítani a vonósszólamokat.24 Stradának, aki egyedülálló módon szinte
soha nem kért helyettesítô tételt eredeti szerepekben, a legnagyobb hangerôt és
állóképességet igénylô áriái az általa legtöbbször játszott karakterekhez fûzôdnek:
Partenopeként tizennyolcszor, Ariannaként huszonegyszer, Alcinaként huszonhá-
romszor lépett színre Londonban.

Vokális szempontból rendkívül sokatmondó, hogy ugyanaz a szerep ôrzi Stra-
da legszilajabb áriáját, amely a leglágyabb számára komponált tételt is. Az Elmira
személyiségéhez igazából illô, madárdal- imitáló, trillákra, illetve trillaszerû sze-
kundváltásokra épülô „Vola l’augello” szimmetrikus frázisai a csalogány suhanó
repülését imitáló súlytalan és finom melodikának köszönhetôen mégis aszimmet-
rikusnak hatnak. Páratlan megoldás ez, tekintettel arra, hogy a madárutánzó dalla-
mok szûk lehetôségeik miatt könnyen sablonossá válhatnak:

Partenope szerepe mérföldkônek számít, fôként azért, mert az amazon király-
nô alakjához zeneileg a virtuóz, energikus és érzékeny hangvételû áriák is illenek.
1726- ban, Bordoni Londonba érkezésekor az Akadémia egyszer már fontolóra vet-
te Silvio Stampiglia librettója megzenésítésének ötletét. Az Itáliába települt londo-
ni impreszszárió, Owen Swiney megdöbbenve értesült a kezdeményezésrôl: „Az-
tán ott van Partenope szerepe (feltételezem Cuzzoninak), amely kizárólag [Anto-
nia] Merighinek vagy Diana Vicónak, vagy valami hermafroditának való.”25
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24 Bordoni az Alessandróban Rossane szerepével mutatkozott be Londonban, így Händel még nem is-
merhette a hangját eléggé ahhoz, hogy a hangszerelés arányait megfelelôen állítsa be a számára. Win-
ton Dean: Handel’s Operas, 1726–1741. Woodbridge: Boydell and Brewer, 2006, 24.

25 „Then there’s the part of Parthenope (I suppose for Cuzzoni) which is only fit for Merighi or the Di-
ana Vico or some He- She- thing or other.” Owen Swiney levele Royal Academy of Music- nak, 1726.
augusztus 18. In: Elizabeth Gibson, The Royal Academy of Music, 1719–1728: The Institution and Its Direc-
tors. New York: Garland, 1989, 249.

8. kotta. Händel: Sosarme (HWV 30) – „Vola l’augello” (II/14., Elmira), 7–18. ütem



Antonia Merighi és Diana Vico kiváló színészi adottságokkal megáldott és nadrág-
szerepekre szakosodott altok voltak. Sarro 1722- es feldolgozásában Nápolyban
Merighi játszotta a korinthoszi herceg Arsacét, míg Bordoni a magát férfinak álcá-
zó Rosmirát. Leonardo Vinci La Rosmira fedele címû Partenope- adaptációjában vi-
szont Merighi alakította a nápolyi királynôt a velencei San Giovanni Grisos-
tomóban 1725 karneválján, míg Bordoni, szerepét megtartva, a produkció közpon-
ti alakjává, sôt címadójává vált. Swiney tehát így hangsúlyozta, hogy az amazon
Partenope megjelenítéséhez, Nápoly harcos uralkodónôjérôl lévén szó, elengedhe-
tetlen a hangi és mentális erô. Händel 1730- ban az új társulattal végül színre vitte
saját változatát. Noha Merighi éppen nála énekelt, a címszerepet mégis Strada
kapta, aki elôtt nem volt ismeretlen a több férfi udvarlását fogadó harcias- harcos
hercegnô típusa.26 Az erôteljes vokális kifejezésmód mellett ugyanakkor a gége
fürgeségére és rugalmasságára is szüksége volt a szerep hiteles megformálásához.

Az elsô ária, a „L’amor ed il destin” valódi bravúrszám, amely nemcsak a
Stradának valaha leírt legmagasabb hangot, a c’’’- t tartalmazza, hanem Burney sze-
rint szokatlan koloratúrapasszázsok is jellemzik:27

A következô két andante ária, az „Io ti levo l’impero dell’armi” (I/11) és a „Voglio
amare” (II/3) stílusában összetartozik: széles legatóikkal és cizellált, változatos, ap-
ró ritmusértékeikkel gáláns nápolyi mintát követnek. Az „Io ti levo” (10. kotta) egy-
szerû líraiságát akkordfelbontások, trillák, burjánzó harminckettedes és triolás rit-
musképletek törik meg, és kitartott hangokkal stimulálják periodikusan.28 A szö-
vegsorok tartalmi kontrasztja (armi/anima; fegyverek/lélek) is lehetôséget kínál
a drámai és lírai pólus ritmikai és dallami elkülönítésére, majd egybeolvasztására.
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26 Strada Nápolyban 1725- ben énekelt szerepei közül Aspasia (Leonardo Leo: Zenobia in Palmira) és Er-
mione (Leonardo Vinci: Astianatte) zenei karakterizálása rokonítható több szempontból Partenopééhoz.

27 „[…] abounds with passages of execution of a very agreeable and uncommon kind, that required a
flexibility and agility of voice superior to any difficulties which this singer had to encounter in Lota-
rio”. In: Burney: A General History of Music, IV, 345.; Händel Stradán kívül csak Elisabetta Pilotti-
Schiavonettinek (Armidaként a Rinaldóban) és a kasztrált szoprán Gioacchino Continak (Gizziello)
írt magas c- t (Meleagróként az Atalantában és mint Sigismondo az Arminióban), illetve Celeste Gis-
mondinak (La Celestina) engedte meg, hogy a Leonardo Leo mûvén alapuló pasticcióban, a Catonéban
Caffarelli egyik c’’’- t tartalmazó áriáját („Vede il nocchier”, Hasse: Euristeo III/9) énekelje.

28 Burney: A General History of Music, IV, 345–346.

9. kotta. Händel: Partenope (HWV 27) – „L’amor ed il destin” (I/3., Partenope), 14–18. ütem



A hosszú frázisok folyamatos legato éneklést és magvasabb, sötétebb tónusú hang-
adást igényelnek, az andante tempó ugyanakkor megköveteli, hogy minden apró
ritmusérték pontosan és tisztán szólaljon meg.

A „Voglio amare” (11. kotta a 338. oldalon) még dúsabb bel canto- tétel. Tömör
hangszerelése és a kasztrált- jellegû áriákra jellemzô, nyolcadoló dobbasszus (Trom-
melbass) kísérete masszív hangadást feltételez. Az énekszólam dallamsorai hosz-
szabb ritmusértékekbôl építkeznek; a mozgás a melizmatikus részeknél ugyan né-
mileg felgyorsul, de ezek a frázisok is felépítésükbôl, hosszukból és dinamizmu-
sukból következôen aktív, intenzív és áradó hangminôség mellett szólnak jól,
beleértve a természetes módon keletkezô, kisszekundnál nem nagyobb amplitúdó-
jú vibratót. Burney még több mint fél évszázaddal az opera bemutatója után is
„modern és ránc nélküli” zeneként írt a tételrôl.29

E gyakran monumentális áriák mellett Händel másik meghatározó célja Strada
lírai adottságainak kibontakoztatása volt. Így született meg a Poro címû operában
(1731) Cleofide rendhagyó, gyors tételt nem tartalmazó szerepe. Magáért beszél,
hogy ez volt Strada és Händel pályafutásának is egyik legnagyobb sikere: összesen
huszonnégy elôadást ért meg.30 Lord Hervey az 1731. novemberi felújítássorozat
egyik elôadása után írta levelében: „Azt hittem, az opera ma este már sosem feje-
zôdik be, annyi ráadást adtak, és én otthon szerettem volna tölteni ezt a másfél
órát.”31 Burney a Porót kifejezetten drámainak és tetszetôsnek írta le, megemlítve
Strada kiváló hangját és trilláit, valamint elegáns éneklésmódját.32

29 Uott, IV, 346.
30 Az elsô elôadássorozatot két felújítás követte. A második felújítás (1736. december) alkalmával Stra-

da átvette a seconda donna, Erissena Allegro áriáját („Come il candore d’intatta neve”, II/V), valószí-
nûleg az Antonia Merighi helyébe szerzôdtetett mezzoszoprán, Rosa Negri korlátozott technikai ké-
pességei miatt.

31 „I thought the Opera to Night would never be finish’d, they encore’d so many Songs; and I have
wanted this hour & half to come home.” Lord Hervey levele Stephen Fox- nak, 1731. November 30.
In: Burrows–Coffey–Greenacombe–Hicks (ed.): George Frideric Handel. Collected Documents, Vol. 2., 474.

32 Burney: A General History of Music, IV, 351.

10. kotta. Händel: Partenope (HWV 27) – „Io ti levo l’limpero dell’armi” (I/11., Partenope), 7–14. ütem

337ZSOVÁR JUDIT: G. F. Händel és Anna Maria Strada mûvészi szimbiózisa



Strada énekmûvészetének lírai oldala igencsak meggyôzô lehetett; 1731 tava-
szán, pár hónappal a Poro elsô elôadássorozatát követôen még két, alapvetôen lírai
szerep felújításaiban tündökölt: Almirenaként a Rinaldóban és a Rodelinda címsze-
repében. Ismét Burney tudósított arról, hogy Strada a következô évben a Sosarmé-
ban, Elmira „Rendi’l sereno al ciglio” kezdetû áriáját énekelve „szerfelett rabul ej-
tette a közönséget elôadásával. Csak néhányan vannak még életben azok közül,
akik emlékezhetnek arra, milyen különleges vokális erôvel vagy kifejezésmóddal
gyönyörködtette meg a hallgatóságot ebben a dalban”.33 A siciliano karakter és az
ária tiszta vonalai a portamento különbözô típusainak (scivolo és strascino),34 a tempo
rubatónak, illetve változatos hangszíneknek az expresszív alkalmazását feltételezik.
Strada több nagyszabású, mélyen tragikus áriát is énekelt a korai londoni idôszak-
ban; ezek közül a legszebbeket a Lotario (1729) és az Ezio (1732) címû operákban
találjuk (12., 13. kotta).

Kiemelt figyelmet érdemel még egy bensôséges, legfeljebb continuokíséretes,
sokszor nem is da capo formájú, hanem egyrészes áriatípus, amely letisztult egy-
szerûségével, a technikai követelmények minimálisra csökkentésével kizárólag a
kifejezésre, a hangszínek szivárványskálájára apellál. Händelnek sikerült annak
idején Cuzzonit rávennie ilyen, Falsa- imagine- típusú zárt számok éneklésére, amit
a komponista szemmel láthatólag nagyon fontosnak tartott; majd Stradával is fel-
vette ezt a fonalat, új hagyományt teremtve eredeti szerepeiben.35 Legtöbbször a
harmadik felvonásokban fordulnak elô ezek az áriák, a legdrámaibb pillanatokban:
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33 Charles Burney: An account of the musical performances in Westminster Abbey and the Pantheon, May 26th,
27th, 29th; and June the 3d and 5th, 1784. In commemoration of Handel. London: T. Payne and Son, and C.
Robinson, 1785, 51.

34 Tosi: Opinioni de’ cantori antichi e moderni, 31–32. és 34–35.
35 Poro – Spirto amato III/12 [egyrészes forma teljes zenekari kísérettel], Orlando – Se fedel vuoi I/9 [da

capo ária], Ariodante – Io ti bacio III/4 [rövid da capo vonósokkal], Atalanta – Custodite, o dolci sogni III/5,
Arminio – Ho veleno e ferro III/3, and Berenice – Avvertite, mie pupille III/8 [da capo ária hegedûkkel].

11. kotta. Händel: Partenope (HWV 27) – „Voglio amare” (II/3., Partenope), 17–42. ütem



a hôsnô szembenéz a halállal, vagy férje kivégzésére vár (és öngyilkosságra ké-
szül), esetleg a szerelmespár élete és boldogsága ér fordulóponthoz.

Az ilyen típusú tételek közül a legegyszerûbb és legrövidebb cantilena az éne-
kesnô teljes életmûvén belül éppen abban a szerepben kapott helyet, amelyben a
hôsnô személyisége talán a legnagyobb jellemfejlôdésen megy keresztül a dráma
folyamán. Az opera seria világában alapvetôen nagyon ritka, hogy egy karakter lé-
nyege változik meg; Strada is csak négy ilyen szerepet énekelt, köztük Alcinát,
Berenicét és a Lotarióban Adelaidét. Atalanta alakja mégis különbözik az elôzôktôl.
Ô ugyanis mélyen elkötelezett választott hivatása iránt: szenvedélyes vadász, emiatt
hercegnô létére nimfaként él az erdôben. Vonzódik ugyan a pásztor Tirsihez (nem
tudva, hogy ô valójában Meleagro herceg álruhában), de a vele való házasság a ne-
mesi származás vélt hiánya miatt lehetetlennek tûnik. Az elsô felvonás gyôzelmi
áriái után a második felvonásban egészen más hangvételû dallamok hagyják el
Atalanta ajkát. Éledô szerelmének és gyengédségének valamennyi árnyalata kibon-
takozik a harmadik felvonásra, s a folyamat a „Custodite, o dolci sogni” kezdetû
altatóban kulminál (14. kotta a 340. oldalon). Meleagro az aggódástól, zavartól,
féltékenységtôl és szomorúságtól kimerülten elalszik, de álmában is rémképek
gyötrik: hánykolódik, sôt fel is kiált öntudatlan állapotában. Ennek az érkezô Ata-
lanta tanúja lesz, s együtt érezve a szeretett férfi szenvedésével, édes álmokat hív,
hogy békességben ôrizzék meg ôt. Az eredetileg szólócselló- kísérettel elhangzó
tízütemes, alig oktávnyi hangterjedelmû, megkapó szépségû miniatûr Händel ta-
lán legmerészebb kompozíciója egy prima donna számára. Burney úgy vélekedett,
hogy egy átlagos énekes elôadásában ez a kis darab „nem érne el maradandó ha-
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12. kotta. Händel Lotario (HWV 26) – „Menti eterne” (III/4., Adelaide), 27–36. ütem

13. kotta. Händel: Ezio (HWV 29) – „Ah! non son io che parlo” (III/12.), 42–47. ütem



tást, de egy nagy formátumú elôadó számára ez a pár ütem nem más, mint fes-
tôvászon, amit hangjának ezernyi színével tölthet ki”.36 Stradán kívül más vezetô
énekes aligha lett volna hajlandó hangját adni egy ennyire egyszerû dallamhoz –
gondoljunk a híres anekdotákra Händelnek Cuzzonival a „Falsa imagine” és
Carestinivel a „Verdi prati” elénekléséért vívott harcairól. A „Custodite” a végsô
bizonyítéka Strada kifinomultan változatos kifejezés- és hangszínvilágának, letisz-
tult és hiteles mûvészetének.

Az 1730- as évek közepére egy új minôség jelent meg a Stradának írott Händel-
szerepekben: a hangterjedelmen, virtuozitáson és egyéb technikai komponenseken
felülemelkedve a hang egyedi megszólalásmódja, minôsége és kifejezôereje került
középpontba. A sematikus tételformák is eltûntek; a korábbi két véglet, a virtuóz
és a lírai feloldódott egymásban, és a mélyebb drámai tartalomnak megfelelôen öt-
vözôdött.37 Az alkalmazott énektechnikai elemek a karakter- és érzelemábrázolás
szerves részévé váltak. A legplasztikusabb szerepformálást Händel Alcina alakjában
érte el. A lírai keretbe foglalt drámaiság és virtuozitás egyedülálló egybeolvadása
elôremutatóan realista felfogást tükröz. Nem véletlen, hogy Burney a zeneszerzô
teljes oeuvre- je ismeretében éppen az Alcinát kapcsolta össze a lezárt zenemû ideá-
jával, valamivel, ami sem Händelnek, sem a barokk operának nem volt sajátja. Sze-
rinte ugyanis a komponista összes drámai mûve közül az Alcina tudna egy esetle-
ges felújítás alkalmával mindenféle változtatás, áriacsere nélkül is sikert aratni.38

Strada hangja és drámai ereje is az Alcina (1735) és az Atalanta (1736) idejére
érte el zenitjét. Miként azt Händel támogatója és közeli barátja, Mrs. Pendarves

LIV. évfolyam, 3. szám, 2016. augusztus M a g y a r  Z e n e340

36 „[…] it would have but little effect from an ordinary singer, but is a canvas for a great singer that
would admit of fine colouring”. In: Burney: A General History of Music, IV, 397.

37 A két áriatípus (virtuóz – lírai) képviselôi Strada elsô londoni operáiban: „Scherza in mar la navicel-
la” – „Quel cor que mi donasti” (Lotario); „L’amor ed il destin” – „Qual farfalletta” (Partenope); „La
mia costanza” – „Finchè un zeffiro soave” (Ezio); „Dite pace” – „Vola l’augello” (Sosarme).

38 „Upon the whole, if any one of Handel’s dramatic works should be brought on the stage, entire, with-
out a change or mixture of airs from his other operas, it seems as if this would well sustain such a
revival”. Vö. Burney: A General History of Music, IV, 390.

14. kotta. Händel: Atalanta (HWV 35) – „Custodite, o dolci sogni” (III/5., Atalanta)



egy 1736- os levelében megjegyzi, a rivális operatársulat, az Opera of the Nobility
(amiért Händelt Strada kivételével minden énekese elhagyta 1734- ben) „verse-
nyezni próbál Händellel, miközben neki ott van Strada, aki jobban énekel, mint va-
laha”.39 Az áriák sorrendje és egymást követô típusai arról tanúskodnak, hogy
Händel énektechnikai szempontból is felépítette Strada szerepét, ahogy az is kide-
rül a szólamból, hogy az f ’’–fisz’’–g’’terület a fô pillér, ahol Strada hangja a legerô-
sebben és legszebb csengéssel szólhatott. A frázisok egyre hosszabbak és egyre in-
tenzívebb, tömörebb hangadást követelnek, felkészítve, „bemelegítve” az énekes-
nôt arra, hogy a megfelelô kulminációs pontokon teljesítménye legjavát tudja
nyújtani: elôször a testes és drámai lamentóban, az „Ah! mio cor”- ban.

Ezt az áriát, amióta csak az Alcinát bemutatták, mindig is csodálattal fogadták a kompo-
zícióért és Strada énekléséért egyaránt. A harag miatt, amit a varázslónô érez, mikor fel-
fedezi, hogy drága lovagja, Ruggiero elhagyta, egy mai zeneszerzô talán kevesebb lágy-
sággal és több szenvedéllyel ruházta volna fel hôsnôjét; akárhogy is, az ária elsô dallama
a folyamatosan mozgó basszus felett igazán patetikus, és az állandó zokogások és sóha-
jok, amelyeket a hegedûk és brácsák szaggatott hangjai fejeznek ki, a hatást nagymérték-
ben növelik. Ez a tétel valóban tartalmaz néhány rendkívül merész és drámai modulá-
ciót, elsôsorban a sola in pianto szavaknál. A rövid középrész hasonlóképpen sokat kifejez
abból a hangulatból, zaklatottságból és ôrjöngésbôl, melyet az énekes szavai és drámai
helyzete indokolnak.40

A másik tetôpont a második felvonást záró, egyedülálló jelenetsor végén az
„Ah! Ruggiero crudel” drámai accompagnato recitativója által bevezetett összeom-
lás, az andante lírai formájába zárt „Ombre pallide” (15. kotta a 342. oldalon). A tétel
létfontosságú elemei a hangsúlyos, magas fekvésû érzelemkitöréseken túl azok az
akkordfelbontásokat hangszerszerûen és kontrapunktikusan kezelô koloratúrák,
melyekben a fôhangokhoz kromatikus váltóhangjaik társulnak. Szerelmének és má-
gikus hatalmának elvesztése, amely Alcinát meghatározta, itt a kétségbeesés, a lelki-
erô és a törékeny érzelmek különleges keverékét teremti meg; vibráló légkört,
amely tökéletesen illik Strada énekesnôi adottságainak kivételes kombinációjához.

A Händel és Strada viszonyát meghatározó kölcsönös inspiráció olyan erôteljes
volt, hogy a korabeli sajtóban versbe foglalt visszhangra lelt: Händel, hogy vará-
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39 „[…] they presume to rival Handel – who has Strada, that sings better than ever she did”. Mrs. Pen-
darves levele testvérének, Ann Granville- nek. 1736. november 27. In: Otto Erich Deutsch: Handel.
A Documentary Biography. London: Adam and Charles Black, 1955, 418.

40 „This song was always as much admired for its composition, as Strada for her manner of singing it,
when the Opera of Alcina first appeared. Perhaps a modern composer, from the rage into which the
enchantress is thrown in the Drama, by discovering the intended departure of her favourite hero,
Rogero, would have given the lady less tenderness, and more passion; however that may be, the first
strain of this Air, upon a continued moving base, is truly pathetic; and the constant sobs and sighs,
expressed by short and broken notes in the violin and tenor parts, greatly add to this effect. Indeed,
this movement contains some strokes of modulation which are extremely bold and pathetic, particu-
larly at the words sola in pianto. The short second part likewise expresses much of the spirit, agita-
tion, and fury, which the words and situation of the singer seem to require”. In: Burney: An account of
the musical performances in Westminster Abbey and the Pantheon, 68.



zsát viasszal fényesítse, / Alcináét [Stradáét] sajátjával elegyítette: / Így most meg-
erôsödve dalukban / A hangzó világ egyedurai magukban. / Händel csodás dallamát
Alcina nemesíti- e; / Vagy éppen ô az, akit Händel felsôbb bûbáj által / Nagyszerûbb
dallal ruház fel, hogy így Alcina / Saját fényét ragyogtathassa még jobban.41

Noha Strada már kimûvelt énekesnôként érkezett Londonba, Burney szemé-
ben mûvészi értelemben mégis Händel teremtménye volt, „akit maga formált és
saját dallamain képzett ki”.42

Ennek az énekesnônek sok elôítélettel kellett megküzdenie, mikor országunkba érkezett:
Händel ellenségei természetesen nem voltak hajlandók örömet találni semmilyen pro-
dukcióban, amellyel a szerzô a közönségnek szolgálhatott, Cuzzoni és Faustina képessé-
gei örvendtek ugyanis általános tetszésnek; […] mindazonáltal [Strada] fokozatosan
legyôzte elôítéleteiket, és kegyeikbe énekelte magát, különösen Händel barátainál, akik
gyakran emlegették, hogy a gonddal, amelyet a komponálásban fordított rá, és az útmu-
tatásaival egy nagyszerû hangú nyers énekesnôbôl Európa elsô számú szopránjának
rangjára emelte ôt.43

A teremtmény ebben az esetben viszont rendkívüli hatást gyakorolt teremtôjé-
re, hiszen Händel szoprán hanggal kapcsolatos zeneszerzôi felfogása jelentôs vál-
tozáson ment keresztül azoknak a távlatoknak köszönhetôen, amelyeket Strada
egyedi adottságai nyitottak a számára.

41 „Handel, to wax the charm as strong, / Temper’d Alcina’s with his own: / And now asserted by their
song / They rule the tuneful world alone. / Or she improves his wonderous lay; / Or he by a superior
spell / Does greater melody convey. / That she may her bright self excel”. A Grub- Street Journal- ban
1737. május 8- án megjelent „On Mr Handel’s performance on the Organ, and his Opera of Alcina”
címû vers 8. és 9. versszaka. In: Deutsch: Handel, 389.

42 „A singer formed by [Handel] himself, and modelled on his own melodies”. In: Burney: A General His-
tory of Music, IV, 402.

43 „This singer had many prejudices to combat on her first arrival in this country: the enemies of Han-
del were of course unwilling to be pleased with any part of the entertainment he had provided for the 
public; the abilities of Cuzzoni and Faustina had taken possession of the general favour; […] How-
ever, by degrees she subdued all their prejudices, and sung herself into favour, particularly with the
friends of Handel, who used to say, that by the care he took in composing for her, and his instruc-
tions, from a coarse singer with a fine voice, he rendered her equal at least to the first performer in
Europe”. Uott, 342.

15. kotta. Händel: Alcina (HWV 34) – „Ombre pallide” (II/13., Alcina), 5–13. ütem
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A B S T R A C T
JUDIT ZSOVÁR

HANDEL AND ANNA MARIA STRADA’S ARTISTIC SYMBIOSIS

Handel’s longest continuous collaboration with a leading singer took place
between 1729 and 1737 with Anna Maria Strada del Pò, whom Burney defined as
a soprano ‘formed by [Handel] himself and modelled on his own melodies … and
he at last polished her into reputation and favour’. In the first years, Handel set
Strada’s maximum limits with respect to range, agility, stamina, messa di voce and
legato, which he then synchronized with the embodied character and dramatic
context. This meant an important shift in Strada’s artistic profile, as Handel
revealed her pathetic sense and mingled it with her dramatic vein: through the
‘care he took in composing for her, and his instructions … he rendered her equal
at least to the first performer in Europe’. This process resulted in mutual trans-
formation. Handel discovered the multi- coloured, unlimited entity of the female
soprano voice, on the one hand, and a new freedom, on the other, to apply vocal
skills according to his artistic aims without pressure of vocal exhibitionism. He
could experiment with asymmetric phrases or let the melody pass through the
twelve semitones in the middle section of an aria, thanks to Strada’s superb into-
nation. Uncommon coloratura- patterns requiring a large range were linked to her
voice; elsewhere her expressiveness and variety of timbre shone through the sim-
plicity of a ten- bar lullaby. Furthermore, her powerful voice projection, together
with her particularly high tessitura combined with sonorous lower notes, allowed
Handel to compose richly orchestrated castrato- type arias for her. Strada’s capacity
for a denser legato permeated compositional structures on a deeper level – a qual-
ity not generally found in the Handelian repertory of Faustina or Cuzzoni, nor in
the composer’s later works. 
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