
Giuseppe Verdi:Rigoletto  

(színházi kritika) 

 

Év elején mint első évfolyamos gimnazistában, bennem is felmerült a kérdés, hogy az 

iskolánkban már megszokott színházi látogatásokhoz csatlakozom-e én is. Mivel korábban is 

minden évben jártunk színházba, ez számomra most sem volt kérdéses. Eleinte kicsit 

előítélettel gondoltam az operára mint műfajra. Az én korosztályom nem igazán kedveli a 

zenés színdarabokat, sajnálatomra. Az úgynevezett „internetnemzedékkel" nehéz 

megszerettetni  a komolyzenét és az opera műfaját.  

2015. január 7-én diáktársaimmal együtt elutazhattunk a Miskolci Nemzeti Színházba 

megtekinteni Verdi operáját.  

 

A Rigoletto Giuseppe Verdi háromfelvonásos operája. Szövegkönyvét Victor Hugo Le roi 

s'amuse című színdarabja alapján Francesco Maria Piave írta. Premierje 1851. március 11-én 

a velencei La Fenicében volt. Magyarországon először 1852. december 18-án mutatták be a 

Nemzeti Színházban. Mivel az akkori társadalmi-politikai helyzet nem engedte a művet 

kibontakozni, sokat kellett változtatni rajta, miután a cenzúra visszautasította. Később az 

osztrák hatóságok mégis beleegyeztek az előadásába.  

 

Az én véleményem szerint a miskolci előadáson nagyobb hangsúlyt fektettek a zenére, kissé 

hangos volt néha, szinte elnyomta az áriákat. A színészi tehetségre nem igazán figyelhettünk 

fel, természetesen - a műfajból adódóan -  fontosabb volt az énekhang. 

A mantovai herceg szerepét László Boldizsár töltötte be, akit már más művekből, illetve a 

zenei előéletéből  korábban is ismerhettünk.  

Rigolettót Laborfalvi Soós Béla, a Miskolci Nemzeti Színház egyik legkiválóbb művésze 

játszotta, lánya, Gilda szerepét pedig Kolonits Klára kapta. A fiatal énekesnő nagyszerű 

alakítása sokunkat meglepett. 

Mi a művet az eredeti háromfelvonásos helyett két felvonásban tekinthettük meg, Szőcs Artúr 

kivételes rendezésében. A díszlet és a jelmezek  eléggé leegyszerűsítettek voltak, nem 

ringattak minket illúziókba, nem idézték meg a kor hangulatát. Ám az előadás végére egészen 

megszoktuk a gyalulatlan, frissen ácsolt gerendákat mint épületeket megidéző 

díszletelemeket. 

 

Röviden annyit az előadásról, hogy érdemes mindenkinek megtekinteni. Sokkal jobb lenne, 

ha a korombeliek fogékonyabbak lennének erre a műfajra. Emlékezetes élményt nyújtott, 

örülök, hogy láthattam ezt a csodás darabot. 
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