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OPERA ULTIMA 

 

(Beumarchais Sevillai borbély és Figaro házassága című művei alapján) 

 
A sevillai borbély története röviden így foglalható össze: Almaviva gróf Sevillában 

meglátja a szépséges Rosinát, és azonnal beleszeret. De nem könnyű a lány közelébe 

férkőznie, mert Rosinát öreg gyámja, Bartolo doktor őrzi a házában. Szerencsére a gróf 

összetalálkozik Figaróval, a ravasz sevillai borbéllyal, aki remek tanácsokat ad neki. A gróf 

kétszer is bejut Bartolo házába: először katonaként, de így nem jár sok sikerrel. Másodszor 

már azt hazudja, hogy Basilio, a lány énekmestere beteg, aki őt küldte maga helyett. Az 

"énekórán" Rosina és Almaviva megtervezik a szökést. Bartolo azonban rájön a cselre, 

kirúgja az áltanár Almavivát, és azt hazudja Rosinának, hogy udvarlója hűtlen volt. A lány 

erre kétségbeesésében egész szökési tervüket kifecsegi. Míg Bartolo hívja az őrséget, Figaro 

és Almaviva beosonnak a házba. A gróf ekkor felfedi kilétét, és még mielőtt Bartolo visszatér, 

gyorsan feleségül veszi a lányt. 

A Figaro házassága címszereplője azonban mind Mozartnál, mind Beaumarchais-nál 

forradalmi figura, a változás, a jövő embere. Nem szereti, ha korlátozzák. Figaro a 

szabadságért küzd, igazi szabadságharcos. 

A Figaro házassága, avagy Egy bolond nap is ilyen összetett: egyrészt remek kor- és 

jellemrajz, de bravúros cselvígjáték is. Kiáltvány a francia forradalom előtt, miközben a 

szerelem forradalmát hirdeti.  

 

Szereplők: 
Almaviva gróf, spanyol grand, Rozina ismeretlen imádója - Szabó Eduárd 
Bartolo, orvos, Rozina gyámja - Sirmer Zoltán 
Rozina, nemesszármazású fiatal lány, Bartolo gyámlánya, majd grófnő - Elor Emina 
Figaro, borbély - Balázs Áron 
Don Bazilio, orgonamester, Rozina énektanítója - Pongó Gábor 
Suzanne, a grófnő első komornája, Figaro jegyese - Szilágyi Ágota 
Marcellina, házvezetőnő - Banka Lívia 
Antonio, a kastély kertésze, Suzanne nagybátyja, Fanchette apja - Giricz Attila 
Chérubin, a gróf első apródja - Kőrösi István 
Fanchette - Crnkovity Gabriella 
Don Gusman de Hübele, a törvényszék alelnöke 
Dupla-marék, írnok, Don Gusman titkára 
Ajtónálló 
Naplop, pásztorfiú 
Pásztorlány 
Pedrillo, a gróf lovásza  
 - ez mind: Hajdú Tamás, Huszta Dániel, Gombos Dániel, Német Attila 
Tömeg - Lőrinc Tímea, László Judit, Nagyabonyi Emese, Papp Arnold 
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