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Nyitány,
amiben maga az Operaház is megszólal, és úgy belelendül, 

hogy abba se hagyja...

„De jól néz ki ez a ház felülről! Bár nem is ház, inkább palota. Igen, ez bizony egy 
palota, mégpedig a javából” – futott át Galamb agyán, amíg az egyik párkányon 
landolt. Galambot teljes nevén Posta Galambnak hívták. Ez volt a mestersége is, és 
mivel profi volt benne, ő se nagyon értette, hogyan kavarodhatott el ennyire. Tuti az 
eső lehet az oka, az a fránya eső, legalábbis a madár erre tippelt. Fáradt volt, ázott, 
kimerült, és már csak egy száraz zugra vágyott, ahol éjszakára meghúzhatja magát. 
Megörült a palotának. – Hm, zug az lesz itt rendesen – dünnyögte magában. – 
Amúgy elég elhagyatottnak tűnik. Ami jó, mert én meg elég fáradtnak tűnök. Al-
szom egyet, aztán holnap reggel továbbállok – majd a csuromvíz madár elindult az 
egyik kiszögelés alá.  

– A köszönéssel meg mi lesz pajtikám?
 Galamb meglepve kapta fel a fejét, de hiába tekergette a nyakát, pedig abban is 

profi volt, nem látott senkit.
– Szóval legalább köszönhetnél, ha már azt tervezed, hogy rajtam alszol, nem 

gondolod? – dohogott tovább a hang. – Ezt diktálja az illem, a jó modor, meg mi-
egymás… 

– Te szólsz hozzám? – Galamb döbbenten bámult az alatta lévő épületre.
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– Mégis ki más? Rám repültök, és közben észre sem veszitek, hogy itt vagyok, mi? 
Nagyon jellemző! – A hang olyan szemrehányó volt, hogy a madár mentegetőzni 
kezdett:

– Dehogynem! Én jól megnéztelek magamnak még landolás előtt.
– Na, és mit láttál?
– Ez valami beugratós kérdés?
– Nem, nem. No, mit láttál? Bökd már ki!
– Rengeteg búvóhelyet, ahol végre megpihenhetek. Igazi dúctanya vagy! Nyugi, 

csak vicceltem! – szánta meg Galamb az épületet. „Nincs tréfás kedvében.” – gon-
dolta, de hangosan csak ennyit mondott: – Egy palotát, egy valódi palotát. Meg azt, 
hogy szép vagy!

– Hm, hm, no, az már igaz! – hallatszott az elégedett dünnyögés. – Rajta is vagyok 
a legszebb operaházak örökös listáján – merthogy Operaház lennék. De én nem csak 
simán jól nézek ki, hanem érdekes vagyok, izgalmas meg titokzatos! Hogy ne mond-
jam – rejtélyes. Nem mintha mostanában ez meghatna bárkit is… Egyáltalán nem 
érdekli az embereket. Egyébként az itteni galambokat sem. Pedig tudnék mesélni…

– Engem érdekel – csipogott közbe halkan Galamb, és tényleg így volt, mert 
ugyan nagyon fáradt volt, meg vizes is, de bejöttek neki az izgalmas és titokzatos 
történetek. 

– Komolyan? De tényleg? Végighallgatnál? Ez szuper! És téged hogy szólíthatlak?
– Galamb. Simán Galamb.
– No, Simon Galamb, akkor vackold be magad ide az eresz alá, ez elég száraz hely, 

és nem is túl huzatos. Helyezd magad kényelembe, én meg belevágok. Ugye jó sok 
időd van? Mert azt hiszem, nem leszek rövid...
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Első felvonás,
amiben képet kapunk a korabeli Budapestről. 

Persze csak picikét, amolyan miniatűrt, de mégiscsak képet. 
Az is kiderül, hogy kell egy palota, és nem is akármilyen, 

úgyhogy gyorsan helyet csinálnak neki...

– Hú, hirtelen nem is tudom, hogy mivel kezdjem. Várj csak! Azt tudod, mi fán 
terem az opera, Simon Galamb? Nem, mi? No, majd mesélek arról is, van időm 
bőven! Akár kezdhetném a muzsika megszületésével is, mert a muzsika meg én na-
gyon egy húron pendülünk. No, jó, nem durvulok. Szóval hol volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy város. Pont ez, amelyikben most vagyunk: Budapest. Azért mon-
dom, hogy volt, mert mintha egy teljesen másik város lett volna. Hidd el, föl sem 
ismernéd! Akkoriban igazából még a neve sem Budapest volt, hanem Pest-Buda. 
No, ebben a városban volt egy színház, a Nemzeti Színház, ahol a prózai darabok 
mellett egyre több zenés játékot adtak elő. Egész jó fej volt az igazgató, igazi muzsikus 
lélek, még zenét is szerzett,például operákat. Báró Orczy Bódognak hívták. De bár-
mennyire is szerette ez a remek ember a zenét, azt tudta ő is, meg persze mondták 
neki mások is, hogy a Nemzeti prózai színház, nem kell annyi zene oda. Úgyhogy 
Bódog arra gondolt, praktikus lenne egy helyet csinálni csakis a muzsikának. Legyen 
végre operaház Pest-Budán: a Magyar Királyi Operaház. Jó régen volt, 1872-t ír-
tak akkoriban. 
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