
Bolsoj operagála - Verdi és Puccini áriák az Erkel Színházban 

 

Iskolánkból 120 fő tekintette meg a Moszkvai Bolsoj Színház (Nagyszínház) operagáláját az 

Erkel Színházban, Budapesten. Oroszország legnagyobb és a világ egyik legjelentősebb opera- 

és balett-színházának szólistái 2016. decemberében érkeztek Magyarországra. A koncerten az 

énekesek Verdi és Puccini műveivel örvendeztették meg a magyar közönséget.  A Bolsoj 

szólistái – Elena Zelenskaja, Svetlana Shilova, Olga Abramova, Andrej Grigorjev, Roman 

Muravickij és Aleksey Nekludov operaénekesek – egy felejthetetlen koncertet adtak a 

Budapesti Erkel Színházban. Az operagálán részleteket hallhattunk a legnépszerűbb olasz 

operákból: Tosca, Traviata, Turandot, Bohémélet, Rigoletto, Aida. Az operagálán Medveczky 

Ádám, Kossuth – díjas karmester vezényelte a 60 fős Monarchia Szimfonikus Zenekart. 

 

 

 

Tanulói vélemények az előadásról: 

Nekem nagyon tetszett az operagála, mert szerintem az operaénekesek és a zenekar is 

fantasztikus volt. Nagyon kellemes csalódás volt számomra, mert nem minden nap hallgatok 

operát és nem gondoltam, hogy ennyire tetszeni fog. A kedvencem Elena Zelenskaja volt, mert 

gyönyörű hangja volt. Nagyon örülök, hogy részt vehettem az operagálán. 

 

Személy szerint kissé félve ültem be az operára, mert még sosem voltam ilyen előadáson, és a 

mai fiatalok többnyire rossz véleménnyel vannak róla. De kellemesen csalódtam. Nagyon 

tetszett az előadás és örülők, hogy lehetőségem adódott eljutni az előadásra. 

 

Életem első operagálája egy pozitív csalódás volt. A legjobb az volt benne, hogy végre élőben 

is hallhattuk az operaénekeseket, akik szintén fantasztikusak voltak. Verdi és Duccini műveivel 

szórakoztattak minket, melyik közül más sok ismerős volt. 



 

Ez idáig még nem jártam egy operagálán sem, mert úgy gondoltam, hogy ez talán nem az én 

műfajom. Viszont kellemes csalódás volt ez az eset számomra, mert kifejezetten élveztem az 

előadást. Az operaénekesek előadása annyira elnyerte a közönség tetszését, hogy többször is 

visszatapsolták őket. A színházat mindig is szerettem, most már viszont elmondhatom, hogy 

operagálára is szívesen járok. Nagyon örülök, hogy lehetőségem adódott elmenni erre az estre. 

 

Az operagála nagyon tetszett. Így megtekinthettem a kultúrának új oldalát. Az erőteljes 

férfihangok elnyerték a tetszésemet. Először szkeptikusan álltam hozzá ahhoz, hogy most ott 

kell ülnöm több mint 2 órát csendben, de előadás színvonala megváltoztatta véleményemet, 

szívesen csatlakoznék a „következő” ilyen kirándulásra! 

 


