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Madaras Lászlóné

Millennium és világkiállítás
1995 és 1996 két nevezetes éve lesz

Magyarországnak. Az előbbiben ünne-
peljük a „Magyar Honfoglalás" 1100.
évfordulóját, míg utóbbiban a világ
népeinek figyelme fog hazánk felé for-
dulni - legalábbis reménykedünk eb-
ben, amit talán a harmincegynéhány
jelentkezés máris alátámasztott -, hi-
szen ebben az évben rendezzük meg a
világkiállítást, az EXPÓ-t. Aligha té-
vedünk nagyot, ha feltételezzük, hogy
a két év rendezvénysorozata egybefo-
lyik, hiszen 1995 felfogható a világki-
állítás előrendezvényének, majd a fő
év után, 1997 egy levezető eseménysor
lehet. Óhatatlanul adódik a gondolat,
nem lehet-e egy száz évvel korábban
lezajlott eseménysort analógiaként
szemlélni a világkiállítás és a honfog-
lalás ünnepének ürügyén?

Azért, hogy erre a kérdésre valami-
féle választ tudjunk adni, legalábbis
vázlatosan át kell tekintetnünk a mil-
lennium rendezvénysorozatát, annak
előzményeit, lefolyását, fogadtatását
itthon és külföldön (a külföld ebben az
összefüggésben a múlt század végén
elsősorban Európát jelentette).

Az ezeréves magyar államiság meg-
ünneplésének első, de igen lényeges
kérdése az volt, hogy tulajdonképpen
mikor is volt a honfoglalás? Ennek
megállapítására a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a Magyar Tudo-
mányos Akadémiához fordult. A kér-
dés a történelmi bizottság elé került,
amely négy tagját (Bartha Tivadar, Pa-
uler Gyula, Salamon Ferenc és Szabó
Károly) kérte fel a válasz megadására.
A tudósok természetesen különböző
időpontokat jelöltek meg a honfoglalás
dátumául, végül is az Akadémiai Bi-
zottság a 888 és 900 közötti tizenkét
évet jelölte meg a magyar haza elfogla-
lásának időpontjául. Ezek után a kor-
mány ciöiiíött, s 1895-öt jelölte ki a
millennium évének. Ez olyan kor-
mánydöntés voit - ritka dolog -, me-
iyet a initénsttudomány a későbbiek-
ben teljes ménekben igazolt. Ma már
érvek egész sora bizonyítja, hogy a
magyarság kárpát-medencei honfogla-

lása 894 végén kezdődött, s a fő beköl-
tözés 895-re esett. Ám ekkor csupán az
Alföldön keletkeztek magyar települé-
sek, s 900-ra került a Dunántúl is ma-
gyar kézre. Később azután az évet - a
rossz nyelvek szerint azért, mert a mil-
lenniumi létesítmények ekkorra ké-
szültek el - 1896-ra változtatták. Egy
bizottság azt is megfogalmazta, hogy
mit kívánnak 1896-ra megvalósítani:
„1896-ig lehetőleg 400 új népiskola,
iparművészeti múzeum és iskola épült,
új műcsarnok, igazságügyi palota, két
új híd Budapesten, a főváros ezzel
kapcsolatos rendezése, a Károly Ka-
szárnya és az Új épület megváltása a
katonai kincstárból, a Vaskapu szabá-
lyozása (amelyet nemzetközi szerző-
dés alapján a magyar kormány végzett
el), a gellérthegyi Citadella megszün-
tetése, azon helyek obleiszkkal vagy
más hasonló emlékekkel leendő meg-
jelölése, s így a vidéknek ezáltal is az
ünnepély színterébe vonása, mely he-
lyekhez a honfoglalás egyes főbb moz-
zanatai fűződnek", a kolozsvári Má-
tyás-szobor és a székesfehérvári Szent
István-szobor leleplezése, a magyar ál-
lam megalapítását jelképező szobor-
nak, illetőleg diadalívnek vagy ehhez
hasonló építménynek a felállítása, a
szépművészet-történeti múzeum alapí-
tása. A „szertartások" közül továbbá
megemlíti - az Országgyűlés két házá-
nak lehetőleg már a Parlament új palo-
tájában megtartandó együttes ülésén -
Magyarország ezredévi állami fennál-
lásának ünnepélyes konstatálását és
méltatását, s végül az Országgyűlés
hódolását a király előtt

Szép és gazdag program ez, s a
legszebb az volt benne, hogy túlnyomó
többségében meg is valósult. Ami pe-
dig nem - pl. a Citadella elbontása -,
annak csak örülhetünk.

Pillantsunk bele, miképpen sikerült
ez, milyenek is voltak ezek az ünnep-
ségek, melyek egy egész éven keresz-
tül tartottak! A legmonumentálisabb
rendezvény az „ezredévi kiállítás"
volt. Ez május 2-án nyílt, a megnyitón
a királyi páron kívül részt vett a teljes

magyar előkelőség és több százezer
ember. Mi is volt itt kiállítva? Volt itt
királyi pavilon, iparcsarnok, a közös
hadsereg pavilonja, a „tenger csodái"
néven egy hatalmas akvárium, egy
egész falu a népi építészet remekeivel,
sajtópavilon, az ősmagyarok pavilonja,
a Feszty-körkép, Vajdahunyad-vár né-
gerekkel és léggömbökkel. Az ünnep-
ségsorozatban volt díszelőadás az ope-
rában, felavatták Budapest új színhá-
zát, a Vígszínházat, minden megyében
és városban díszközgyűlést tartottak,
Te Dum volt a Mátyás-templomban,
XDI. Leó pápa ez alkalomból körleve-
let intézett a papsághoz, s az összes
felekezet díszszertartáson emlékezett
meg a jeles ünnepről. Díszülést tartott
az Akadémia, a Budapesti Egyetem.
De mindegyik közül a legfényesebb
esemény a király előtti hódolat cere-
móniája volt. Persze egész éven át
tartottak eseményeket is. Felavatták a
millenniumi földalatti vasutat, az elké-
szült Vaskapu-csatornát, átadták a Fe-
renc József-hidat (ma Szabadság híd),
az Iparművészeti Múzeumot, vidéken
leleplezték a Pusztaszeri emlékművet.
Kongresszusok özöne volt, szinte min-
den, magát valamire tartó tudomány
tartott ilyet, sőt a sokszínű irodalmi élet
társaságai is ünnepi üléseken emlékez-
tek meg az ezeréves honfoglalásról.

Mindezt hogyan fogadták külföl-
dön? - lehetne feltenni a kérdést. A
rendezvénysorozat Európa-szerte nagy
feltűnést keltett, különösen a millenni-
umi kiállítás. Talán ezt a többségi véle-
ményt tükrözi a bécsi Extrapost című
lap 1896. július 27-i számában megje-
lent értékelés: „A tagadhatatlan sikert,
melyet az ezeréves kiállítás kivívott,
különleges jellegének köszönheti.
Megmutatja, hogy a magyar állam mi-
vé lett ezeréves fennállása óta, és mi-
ként fejlődött azzá, aminek ma látjuk.
Aki meg akarja magát győzetni, arra
szükségképpen a legimpozánsabb fej-
lődés benyomását teszi, és az az eszme,
amelyet kifejezésre juttat, az a haladás.
Legkézenfekvőbb módon van ez fel-
tüntetve a történelmi kiállításban. Egy-
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más mellé sorakoznak a történelmi
századok, és amint az építésznek sike-
rült már külsőleg is harmonikus egé-
szet nyújtani ezen századok építészeté-
ből, úgy a túl gazdag tartalom is - jól
kiegyenlített átmeneteivel - mutatja a
szükségképpeni összefüggést ezen szá-
zadok közt. Igazi művészek, akik a
tudományukat a fantázia szolgálatába
helyezték, ritka finom érzékkel tudták
ki, miképpen kell az új századot bemu-
tatni, hogy a fokozatos haladást feltün-
tessék. Nem kíséreljük meg, hogy an-
nak, aki a kiállítást még nem látta,
megfogalmazzuk: mi vár rá. A műkin-
csek és ereklyék felsorolása fárasztó-
lenne csak, és megközelítőleg sem ad-
na helyes képet. Legfeljebb csak általá-
nos kíváncsiságot keltene, de ezt jobb
elkerülni, mert a kiállítás banális kí-
váncsiságnál sokkal többet igényel.
Olyan nagy eszközökkel, mint aminő-
ket itt mozgattak meg, nagy hatásokat
is el lehet érni; a benyomásoknak to-
vább kell tartania, mint mától holna-
pig; nem puszta emlékezetet, de mély
érzést, mely megmarad addig, ameddig
él bennünk a hit a haladás hatalmában.
És meglehet, hogy a földművelők, akik
seregestül jönnek bámulni a korai tör-
ténet csudáit, legtisztábban éreznek itt.
Az ő naiv ámulatuk értékesebb, mint a
túl művelt ember szemlélése, mert az ő
szellemi szemük előtt ezek a részletek
egyforma értékkel állnak egymás mel-
lett; ők az egészet látják, és büszkék rá,
hogy ilyen ország gyermekei. Meglepő
hatást kelt az Iparcsarnok. Sokat be-
szélnek azokról a bizonyos cipőkről.
Hát a magyar ipamái azok a cipők
hatalmas méretűek lettek. Amit a ma-
gyar ipar ott felmutat, az nemcsak kitű-
nő gyártmányok sokasága, hanem a
rendezés tanulságos volta is... Ezek a
gépek igen ékesen szólnak. A zenéjü-
ket meg kell hallgatni, ha némelyeknek
kellemetlenül hangzik is. Ez az igazi
jövő zenéje, a munka dala, melyek
ütemeire a magyarok a jövő ezred felé
haladnak. És az ünnepély azért vidám,
mert a munka ünnepe... a parasztcso-
portok képezik a kiállítási stafagge leg-
festőibb képét. Nemcsak a viseletek
tarkasága, hanem a modor és fellépés
különfelesege miatt is. Legszívesebben

mennek a faluba. Már csak azért is,
mert ott a kecskeméti ember eltanul-
hatja, amit a torontáli máskülönben
rejtegetett. így tanul az egyik a másik-
tul, fejlődik a becsvágy, mert mind-
egyik túl akar tenni a másikon az istál-
ló és a pajta berendezésében. A házi-
ipar is sokat fog tanulni, mert sok
összehasonlítgatás és bírálgatás folytán
a falusi művészek lelke új lendületet
fog nyerni."

Azért idéztünk kicsit hosszabban,
mert nyugat felé általában ehhez ha-
sonló vélemények jelentek meg a saj-
tóban, s nem akartunk ismétlésekbe
bocsátkozni.

No persze nem minden országban
volt ennyire egyértelműen pozitív a
millennium fogadtatása. Különösen
közvetlen szomszédaink között tapasz-
talhattunk tiltakozást. Tiltakoztak a ro-
mánok, mert véleményük szerint
„Kunország régi címere" nagyon ha-
sonlított Románia zászlójához. Ugyan-
csak tiltakozott a szerb kormány is,
mivel Szerbia zászlaját a hódító dísz-
menetben körülhordozták. A tiltakozás
egész Szerbiában visszhangra talált.
De a nemzetiségek sem mindig lelke-
sedtek. Ezzel szemben a magyarok
mindenütt nagy örömmel ünnepeltek.
Jellemző a közhangulatra az, ahogyan
a Hét című újság búcsúztatta a millen-
niumot: „Isten hozzád szép Millenni-
um! Az ég sűrűn potyogtatta könnyeit
- hideg, lucskos, kiapadhatatlan
könnyeket - azt hiszem téged sirat. A
te saját külön szép városodat is, s a
kiállítás kezd az őszbe beleszürkülni;
egy-két hét még, s egyszerre eltorla-
szolja kapuit, mint a haldokló csiga.
Most is már, mint az öreg emberek, a
tyúkokkal fekszik, s a dal, zene, ének
lassan kivesz belőle. Azután egyszerre
csak elhallgat benne minden, s jön a
király, s elbúcsúztatja, s jönnek a sírá-
sók, s elföldelik, a régi sírkő ismét
előkerül, s most már az egész tündér-
városról hirdeti az ő rövid, de velős
ábrándozásra, s magunkban szállásra
késztető szavát: Fűit. S a sírkő alatt
majd ott nyugszol te is. Ha visszagon-
dolok rád, nem tudom, nevessek-e
vagy sírjak. A jöttödet várva, tele vol-
tunk reménységgel, tervezgetéssel;
nincs az az áldás amit ne imádkoztunk
volna le fejedre, s nincs az a baj, amitől
ne féltettünk volna. Mikor megjöttél,

megeredt az orrunk vére, mint a sze-
gény embernek, amikor lánya születik.
Teremtő Isten, miből neveljük fel, mi-
ből tegyünk félre a hozományodra.
Majd egyet fordultál, kettőt fordultál, s
egyszerre csak felcseperedtél. Világ-
szép híred hetedhét országra szállott,
fejedelmek jöttek udvarlásodra. Ne-
künk pedig dagadozott a keblünk, mint
a szép lányok öccseinek, akik álmélko-
dó büszkeséggel látják, finom, fiatal
urak mint keresik barátságukat." A
szeretett, a büszkén vállalt eseményso-
rozat édes-bús búcsúztatása ez. De leg-
alább ugyanilyen tanulságos a Ferencz
József által a millenniumi ünnepségso-
rozat befejezése alkalmából kibocsá-
tott „legfelsőbb kézirat" néhány érté-
kelő gondolata: „Most, midőn kedvelt
Magyarországom ezeréves fennállása
alkalmából tartott ünnepségek immár
lezajlottak, visszapillantva a lefolyt hó-
napok eseményeire, nem távozhatok
szeretett székesfővárosomból anélkül,
hogy ki ne fejezzem ujjabban is valódi
örömömet és teljes megelégedésemet
ezen a nemzetek életében ritka s való-
ban korszakot alkotó nemzeti ünnep
lélekemelő lefolyása felett. Amit né-
hány hónap előtt mint biztos reményt
jeleztem, beteljesült. Megmutatta a
nemzet az egész világ előtt, hogy ezer-
éves fennállása után büszkén tekinthet
nemcsak politikai vívmányaira, hanem
szellemi és anyagi fejlődésére is, s
hogy ezáltal méltó helyet foglalhat el a
kultúrállamok közt; megmutatta nem-
csak az ország szívében, hanem az
országszerte történtek és tanúsított ke-
gyeletteljes és példás magatartása által
az állam egyik legszilárdabb alapját
képező rajongó hazaszeretetét, és biz-
tosítékát nyújtotta Személyem és Ha-
zám iránt tanúsított szeretete és hű
ragaszkodása által különösen annak,
hogy az ily tettekhez képest, ily érzel-
mektől áthatott és királyával egyetértő
nemzet bízvást és legjobb reményekkel
tekinthet a jövő évezred felé. Szívem
sugallatát követem, midőn Önt ezennel
utasítom, hogy ezt az örömet és meg-
elégedésemet országszerte hirdesse, s
kérem az isteni gondviselést, hogy
kedvelt Magyarországomat és a nem-
zetnek szellemi haladása és anyagi jó-
léte további fejlesztésére irányzott tö-
rekvését, amely téren oly sok a teendő,
ezentúl is bő áldásával kísérje, és en-
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gcdje, hogy a nemzet ezen törekvése
gyümölcsét nemcsak a kül-, hanem a
belbéke oltalma alatt is, testvéries
egyetértésben és szeretetben élvezhes-
se, hagyományos alattvalói hűség mel-
lett szem előtt tartva mindenkor csakis
az ország valódi javának s mint ennek
egyik fő tényezőjeként az egész Mo-
narchia jogosult érdekeinek előremoz-
dílását."

Tanulságos ez az idézet legalább két
szempontból. Egyrészt mutatja azt az
utat, amit a szabadságharc vérbefojtá-
sától az önkényuralmi berendezkedé-
sen az alkotmányos monarchiáig az
uralkodó Fcrencz József megtett, a má-
sik oldalról viszont egyértelműen iga-
zolta azt a politikát, amit Deák Ferenc
vezetésével a magyar politikai elit a
Kiegyezésben kodifikált. Hiszen c két,
egymást erősítő folyamat hiányában
nem mehetett volna végbe az a fejlő-
dés, ami a millenniumban először ki-
csúcsosodott, majd ennek már igen-
csak valóságos szellemi és anyagi
alapján egészen az első világháború
kitöréséig dinamikusan folytatódott.

Joggal kérdezheti az olvasó, hogy
ma nekünk mi közünk van ehhez az
egész történeti eszmefuttatáshoz. Va-

jon van-e valamiféle mának is szóló,
megszívlelendő tanulsága a millenniu-
mi rendezvényeknek a világkiállítás
eljövendő eseménysorozatához? Anél-
kül, hogy erőltetnénk az analógiát, úgy
gondoljuk, legalább három tanulságot
megszívlelhetnék a múlt eseményéből.

1. Az első talán az lehetne, hogy a
millenniumi rendezvénysorozat átha-
totta, összefogta az egész magyar tár-
sadalmat. Jelen volt mindenki, s bár a
rendezvények túlnyomó többsége a fő-
városban került megrendezésre, kiegé-
szítette az év fontos eseményeit egy sor
jelentős vidéki rendezvény. Ezek oda-
vissza hatottak egymásra. Lehetne ez
ma is így.

2. A millennium idején lett olyanná
Budapest, de majd mindegyik magyar
város, amilyennek ma is ismerjük. Ez
nem jelent többet, de kevesebbet sem,
mint azt, hogy az akkori magyar vállal-
kozói réteg felismerte azt, milyen óriá-
si lehetőségek rejlenek hosszú távon
egy ilyen „európai" visszhangú ese-
ményben.

Természetesen az állam támogatása
sem hiányzott, azonban nem ez volt a
meghatározó. A helyi rendezvényeket
a helyi erők - ma azt mondhatnánk, a
civil szerveződések - éltették, tették az
országos rendezvénysorozat részévé.

De nem csupán a lokalitás érzékel-
hető ebben a korban. Jelen van az
összefogás igénye a közigazgatási egy-
ségek, esetleg tájegységek között. Ez
az az összefogás, amely túllépett az
egyénieskedés, „a csupán én vagyok itt
helyben a meghatározó" szemléleten.
Hogy csak egyetlen példát említsek, az
ún. millenniumi falu létrehozása.

3. Végül, de nem utolsó sorban, volt
egy politikai kiegyezés a kérdésben.
Az ünnepségek fontosságát, megtartá-
sának szükségességét senki sem vitatta
el, noha ekkorra már a korszak politi-
kai élete igencsak széttagolt volt.

Talán ezen is érdemes lenne elgon-
dolkodniuk a mai „hívőknek" és „el-
lenzőknek" egyaránt.

írásunkkal egy történelmi eseményt
kívántunk bemutatni. Olyan történelmi
eseményt, mely talán a mának is tanul-
ságokkal szolgál, olyan történelmi ese-
ményt, amely, még ha rövid időre is, a
megbékélést, a nemzeti összefogást
példázta. Meggyőződésem, hogy 1995
és 1996, honfoglalásunk 1100. évfor-
dulója, valamint a világkiállítás is le-
hetne ilyen.
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Kiss Tamás szülei házasságuk évében, 1902-ben


