
H e t v e n é v e s a se U r á n i a 
A budapesti Rákóczi úton. az ere-

detileg orfeumnak szánt mór stílu-
sú palotában 1899 novemberében 
nyílt meg az Uránia Tudományo.-, 
Színház. 

Az angol és német példa nyomán 
megalakult intézmény a tekintélyes 
Vasárnapi Üjság beszámolója sze-
rint ,.a különböző tudományokból, 
tlaálmányokból, mutatványokkal, 
színpadi jelenetezésben, ködfátyol-
es vetített képekkel, körképszerűen 
rendezett díszletekkel tartja elő-
adásait; a technika, illúzió, vilá-
gítás minden módjával teszi szem-
léltethetővé a tudás és ismeret vilá-
gát". Széles körű művelődési törek-
véseiből a legfontosabb előadások 
témáját és előadóit idézzük: ..Küz-
delem az Északi pólusért". Cholno-
ky Jenő magyarázatával; ..Trans-
vaal", előadó Hopp Ferenc, a Kelet-
Ázsiai Múzeum megalapítója: „A 
szecessió" írója Lyka Károly; „Be-
tekintés a világegyetem csodáiba": 
„Svájc", előadó Ráth-Végh István, 
a neves polichistor; „Az orosz—ja-
pán háború", eredeti felvételekkel 
illusztrált filmelőadás; „Párizs 1900-
ban"; „Spanyolország"; „Velence": 
„Róma"; „A szentgotthárdi alagút": 
„Utazás a föld körül" stb„ stb. 

A puszta felsorolás is meggyőző 
bizonyság, hogy a XX. századra te-
kintő új színház figyelmének fóku-
szába összegyűjtötte a korszerű is-
meretek anyagát és a továbbítás 
minden szálát-fonalát. 

A különböző műszaki-technikai 
felfedezések nyomán meghatványo-
zódott művelődési igények korszerű 
kielégítésének keresése mellett nem 
pusztán a véletlenek összjátéka, ha-
nem tudatos célkitűzés tette ezt az 

új intézményt a magyar film kelet-
kezésének forrásává és máig is egyik 
legértékesebb hagyományává. 

Az Uránia egyik szervezője és 
szakmai irányítója Zsitkovszky Béla. 
1901-ben itt készíti el a mondani-
való egysége, önállósága alapján el-

Jt-lent-lrk Zsitkovszky Béla A tanr i-iinű 
fi lmjéből 

Zsitkovszky Béla az Urania toló- és 
filmműtielyébvn 



sönek tekintett magyar dokumen-
tumfilm „ A tánc" felvételeit. Ugyan-
csak ő irányítja az 1913-ban megala-
kult Pedagógiai Filmgyárat. 

A kávéházi időtöltés, a sátor-mo-
zik cirkuszi szenzációt ígérő mutat-
ványossága mellett a magyar film-
kultúrának van olyan hagyomány-
szála is, amelyet sokáig és méltány-
talanul nem ismertünk. A magyar 
filmtörténet korai szakaszának leg-
nemesebb törekvései közé tartozik 
a műveltség-terjesztés, rajta keresz-
tül a társadalmi haladás szolgálata. 
Az idézett műsorok egyetemes mű-
velődéstörténeti megismertetése mel-
lett az Uránia célul tűzte ki azt is. 
hogy „a vasművesek előtt feltárják 
a vasbányászatot és a vas előállítá-
sának minden eljárását." 

Bár az Uránia Egyesület országos 
hálózat megszervezését tervezte, az 
oiszág néhány nagyobb városának 
meghódítását sikerült csak elérnie 
tevékenységének másfél évtizede 
alatt. Az intézmény egyes szervezői 
és maga az épület azonban mindvé-
gig szerves kapcsolatban maradtak 
a magyar filmélettel. Zsitkovszky 
Béla. a már említett Pedagógiai 
Filmgyár szervezése mellett elméle-
ti fejtegetéseiben megjövendöli a te-
levíziót. írván, hogy nincs messze az 
idő, amikor „az emberek otthon, la-
kásukban fogják nézni a heti aktua-
litásokat, csakúgy, mint ma hallgat-
ják az operaelőadást a Telefon Hír-
mondón! Az újságokat nem olvasni, 
hanem mozin nézni fogják, az is-
kolában pedig nem könyvekből, ha-
nem mozival fognak tanítani." (Mo-
zihét, 1916. 17. szám.) 

Az állandó mozivá lett nagyterem 
előadásai mellett, később az épü-
letben helyezkedik el az Országos 
Színművészeti Akadémia, majd fel-
szabadulás után a Színház- és Film 
művészeti Főiskola. Igaz. hogy a 
rangos mozi a II . világháború alatt 
a náci Németország hírhedt f i lm-
vállalatának, az UFA-nak lett rep-
rezentatív mozija. A fasizmus leve-
rése után a megújult főváros itt tar-
totta első demokratikus filmelőadá-
sát. 1945 februárjában. 

Az Uránia megalakulásának ne-
mes művelődési programja, a ma-
gyar filmélethez kapcsolódó törté-
nelmi múltja és a szakmai utánpót-
lás nevelésének hajlékot adó jelene 

egyaránt fölveti azt a gondolatot, 
hogy az Urániát ismét a magyar 
fdmművészet és filmkultúra köz-
pontjává kellene tenni. 

Filmművészeti eredményeink, a 
közép- és főiskolai filmoktatás 
elterjedése, a filmbaráti körök és a 
magyar nyelvű filmkönyvkiadás szá-
mának emelkedése, a televízió roha-
mos elterjedése egyre szilárdabb tör-
téneti megalapozottságú film-kultu-
rális bázist ír elő számunkra. Külföl-
dön a filmtörténeti összefüggések 
ilyen értelmű mérlegelése alapján 
jönnek létre azok a film-szalonok, 
filmpaloták és filmmúzeumok, ahol 
az elmélyült érdeklődők számára a 
filmtörténet múltja és a művészet 
jövő útját egyengető kísérletek, ki-
emelkedő művészi alkotások egyaránt 
hozzáférhetők. 

A magyar film múltja és jelene 
egyaránt indokolná egy — hasonlat-
tal élve — a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum és a Nemzeti Galéria feladatait 
magában foglaló filmintézmény 
életrehívását. 

Egy ilyen intézmény nagytermében 
művész-mozi jelleggel az egyetemes 
filmművészet minden kiemelkedő új 
alkotását be lehetne mutatni; e célra 
kiképzett kamara-termében pedig a 
történelmi előzményekre utaló, mu-
zeális értékű filmeket lehetne vetí-
teni. Emellett állandó kiállítások, 
tablókban, vitrinekben elhelyezett 
képiek és dokumentumok mutathat-
nák be a hazai és egyetemes film-
történet egy-egy fontos korszakának, 
évfordulójának eseményeit, műveit 
és alkotóit. Ezeknek a műsoroknak 
természetesen egyaránt kellene fel-
ölelni a játékfilmek és a többi film 
műfaj eseményeit. 

A Filmművészeti Főiskola közel-
sége elsősorban a jövő rendezőit, és 
operatőreit és más szakembereit vér-
tezhetné fel a filmművészet történe-
tének és modern alkotásainak isme-
retével. A történelem nagy könyv-
tárainak és más gyűjteményeinek 
jónéhánya egyetemi oktató közpon-
tokban fejlődött ki. Ezzel a feladattal 
válna ismét indulásához méltóvá az 
Uránia és a kezdetekhez hasonlóan 
lenne egyik fő letéteményese a ma 
gyar filmműveltség irányításának és 
terjesztésének. 
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