
A kultúra szárnyalása fővárosunkban  

Világraszóló szenzáció: mozgófénykép-vetítés Budapesten! Bár a belépőért mélyen a 

tárcánkba kellett nyúlnunk, óriási tömeg töltötte be a Millenniumra épített Royal szálló 

pompás termét. Mostantól hetente megújuló műsorral várja a nagyérdemű közönséget.  

Szeretnénk tájékoztatni a tisztelt olvasóközönséget, hogy Magyarországon mozgófénykép 

vetítésére került sor a napokban. A film helyszínéül a millenniumi vendégek számára épített 

Royal szálló szolgált. Az érdeklődés hatalmas volt. A pesti polgárok tömegei akarták látni az 

újdonságot. Mit láthattak? Nem mást, mint a francia Lumière testvérek alkotásait. De nem ám 

már meglévő munkáikat, hanem fővárosunk büszkeségeit mutatták be eleven valóságban. 

Többek között felbukkant a Lánchíd, a frissen megnyitott Operaház, a millenniumi színes 

kavalkád.  Ám aki jelen kívánt lenni eme bizonyára sorsfordító eseményen, annak mélyen a 

tárcájába kellett nyúlnia, ugyanis a belépőjegy ára 50 krajcár. A kinematográfia változatlan 

áron, de minden héten megújuló műsorral kecsegteti a szórakozni kívánó közönséget.  

A századfordulóhoz közeledve tekintsünk vissza pár perc erejéig, hogy mily hatalmas 

fejlődésen ment keresztül szeretett hazánk: 1865 januárjában megépült a Feszl Frigyes által 

tervezett pesti Vigadó. Napjainkra ez a gyönyörű román, bizánci és mór stílusú épület pest egyik 

legnagyobb kulturális központjává vált. A királykoronázás tiszteletére rendezett banketten 

Ferenc József is részt vett, és itt született meg Pest, Buda és Óbuda egyesítésével 

Budapest. Számos színvonalas művész estje színesíti a repertoárt már évek óta, többek között 

Johann Strauss és Dvorak. A híres Robert Schumann felesége, Clara is több alkalommal 

látogatott el hazánkba a magyar közönség legnagyobb örömére. Liszt Ferenc is több 

jótékonysági koncertet adott, emlékezetünkben leginkább az árvízben károsultak megsegítésére 

szolgálót őrizzük.  

1884 szeptember 27-én ünnepélyes keretek között megnyitották a Magyar Királyi Operaházat, 

amelyen Ferenc József császár ugyancsak részt vett. Őfelsége a híresztelések szerint szemét 

lehunyva fejezte ki érdeklődését a műfaj iránt, és ahogy tehette, távozott, de mi merjük remélni, 

hogy az alvás imitatiója csak a zene élvezetének elősegítésére szolgált. A nyitó díszelőadáson 

a Bánk bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták 

elő Erkel Ferenc vezényletével. Egy pár hónapja megnyitotta kapuit a Vígszínház, amelyre 

biztosan fényes jövő vár.   

Felmerülhet a tisztelt olvasókban, hogy vajon mit hoz a jövő? Átveszi-e a modern 

mozgófilmipar a színházak és a koncerttermek helyét? Ezekre a kérdésekre senkisem tud biztos 

választ adni. Én azonban merem remélni, hogy eme rengeteg újítás, amelyre nap mint nap 

rácsodálkozik az ember, megfér az évszázados tradíciók, szokás mellett, hiszen mégiscsak a 



múltunkra visszatekintve tudunk a jövő újításai felé haladni. Sem a kinematográfia, sem a 

fényes kivilágítás, sem az autómobilok zaja nem feledtetheti el az ókori nagy bölcsességet: 

“Historia est magistra vitae”.  
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