
BUDAPEST, SZEPTEMBER 28. HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS TEGNAP ESTÉRŐL. 

Budapest, szeptember 27. 

Az újonnan elkészült és ma átadandó Magyar Királyi Operaház előtt nagy a tömeg. 

Valószínűleg benne is nagy, és még nagyobbnak tűnik, mivel fedett tér, de 

kevesebben tartoznak azon szerencsések közé, akik láthatják, belülről milyen, mint azok, akik 

csak szeretnék látni. 

Láthatja, mint köztudott, Tisza Kálmán miniszterelnök, Ráth Károly, Budapest polgármestere, 

Gyulai Pál műkritikus, Mikszáth Kálmán, Arany Laci és Feszty Árpád, aki az Operaház falait 

festette. 

Az ünnepség, minek keretei közt Ferenc József át fogja adni az Operaházat, még nem 

kezdődött el, habár a felgyülemlett jelenlévők száma már órák óta azt sejtetné, hogy 

nemcsak folyik, de vége is van az előadásoknak, és mindenki kifelé jön.  

Néha a tömeg meglódul, ilyenkor egy, az anyjukról leesett pókalomra emlékeztetve 

özönlenek beljebb vagy távolabb, attól függően, a rendőrök merre terelik őket. Veszélyesnek 

és kényelmetlennek tűnik a bejárat előtti tolongás, távolabbról ugyanolyan rosszul lehet látni 

mindent. Thaisz Elek budapesti rendőrfőkapitány szívhatja majd a fogát. 

A nagy tömeg, bármennyire közelről is látható távcsővel, így is csak tömegnek tűnik a 

szomszédos háztetőről. Keskenyebb és szélesebb karimájú, a legújabb párizsi divat szerinti 

kalapok és turnűrös szoknyák, kordbársony zekék és cilinderek gyöngytengere hullámzik 

alant, és nem nagy a különbség a fogadtatásban, bárki is próbál a bejárathoz jutni. Lehetne 

akár Jókai Mór vagy Gustav Mahler az érkező, George Sand, aki halott, vagy Jézus, aki 

feltámadott, minden bizonnyal – a tömeg nem enged be senkit. És ki se. 

Az ünnepi megnyitón elhangzó darabok Erkel Ferenc és Erkel Sándor vezénylésével a 

Bánk bán első felvonása, a Hunyadi László nyitánya, és a Lohengrin című Wagner Richárd mű 

első felvonása, amit nem Erkel Ferenc írt. Hanem Wagner Richárd. Ha Erkel Ferencen múlott 

volna, valószínűleg a Dózsa György egyik felvonását játsszák helyette, de ezek szerint nem 

rajta múlott, vagy csak az uralkodó kedvében akart járni, ami a Bánk bán levezénylésével 

nem egyértelmű. 

A nézőtér ugyan kisebb, mint az tervezve volt, de a színpad köré függöny ereszthető, a fűtés 

messziről irányított, a színpad maga pedig mozog, mindez Ybl Miklósnak köszönhetően és 

már régóta köztudottan. Az Operaház ugyan kisebb, mint a bécsi, vagy a londoni, a nápolyi, a 

moszkvai és a párizsi, de belülről sokkal fejlettebb és korszerűbb, amit senki, soha nem felejt 

el megemlíteni, mivel a magyar névre tisztességet hoz. 

Ferenc József csak azt kívánta, nagyobb ne legyen, azt nem, hogy szebb se a 

Staatsopernél, így szebb lett, mondják sokan, és nehéz velük nem egyetérteni, már ha valaki 

ért a neoreneszánsz épületek szépségének rangsorolásához. Az oldalán szobrok, Marchenke 

Vilmos művei, belül olasz márványoszlopok és freskók díszítik és teszik méltó fellépőhellyé a 

legnevesebb művészek számára.  



https://mult-

kor.hu/20140926_kis_hijan_botranyba_fulladt_a_budapesti_operahaz_megnyitoja?fbclid=IwAR1jIT

MpsX2Pwj1JY_30gpoXh5OOhzbQBd_GxIwqdPkauW84S2Jcq9mIJg4 

lead: A Magyar Királyi Operaház megnyílik mindenkinek, akit érdekelnek a magyarok, a király, az 

opera és a házak! Letekintés az Operaház megnyitójára háttéradatokkal 1884. szeptember 27-én. 
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