
EZERSZÁZ ESZTENDŐ 
V / 

Millenniumi krónika, anno 1896 
„Hangos örömtől róna, halom zengjen, 
Tárja ki kelyhét ma minden virág, 
Habzó serleg vígan összecsengjen, -
Örömünk hangját hallja a világ. 
Völgyben s a bércen szent örömtűz égjen, 
Fénye ragyogjon földön és az égen, 
szállja szívünk, meg Erő, Hit, Remény 
Új ezredévünk kelő reggelén!" 

Talán Lampérth Géza: Nemzetem ezredéves ünnepe című himnikus költeménye -
melyhez hasonló számos született ebben az időben - foglalja össze legjobban az 1896-
os esztendő hangulatát. E hatalmas, egész évre kiterjedő ünnepségsorozat ország-, sőt 
világszerte e versben is érezhető emelkedettséget ültetett a magyarság lelkébe. Nem-
igen volt Magyarországon olyan helység, település, egyesület, testület, iskola és intéz-
mény, de talán polgár sem, aki vagy ami ne vett volna részt valamilyen módon e szép 
esztendő megünneplésében. 

„Nagy ünnepet ül most Magyarország: állami létének, a magyar nemzeti itteni hazá-
jában való megtelepedésének ezredéves ünnepét. Kinyílnak a szívek széles e hazában, 
s csordultig megtelnek az öröm és büszkeség érzésével. Mert mind a kettőre elég 
okunk van: az örömre, hogy a jóságos Isten megengedte érnünk ezt az esztendőt, s a 
büszkeségre, hogy annyi vészt, zivatart épen, megtöretlenül kiáltottunk.'' 

A templomokban már 1895. december 29-én kihirdették a lelkészek az ezredéves 
ünnep elérkezését, s a főpapok pásztorlevelei már a karácsonyi ünnepekre megszab-
ták az évfordulós templomi áhítat szertartásának rendjét. Az óév estéjén, az istentisz-
teleteken mondott prédikációkat a hazafiság és a vallásosság együtt sugallta. A millen-
niumi év, 1896. első éjszakáján zúgtak a harangok, hirdetve a jubileumi év megérkez-
tét. „s az új év hajnalát váró társaságokban a mulatók dalát felváltotta a zsolozsma és 
ének: Hazádnak rendületlenül légy híve!" A pápai audiencián az ünnep alkalmából 
XIII. Leo fogadta Fraknói Vilmos püspököt, és megemlékezett Szent István országának 
nagy évfordulójáról. 

Az ünnep előkészületei jónéhány évvel korábban, már 1891 derekán elkezdődtek. Ekkor 
vetette fel először Baross Gábor a képviselőházban a honfoglalás méltó megünneplésének 
gondolatát. A lelkes fogadtatást pályázatok kiírása, tervek és a kivitelezés követte. Számta-
lan, ma is látható, ekkor vagy később megvalósított, a főváros teljes belső városképét meg-
változtató rendezési terv készült. Az ezredéves ünnepélyek sorrendje 1896. január első he-
teiben készült el. A miniszterelnök február 25-én terjesztette a tervet az országos bizottság 
elé, melyet elfogadtak ugyan, de még több alkalommal módosítottak, mivel nem sikerült 
mindent elkészíteni a kijelölt eredeti határidőre. 

A főváros 
Budapest Belvárosa már 1896-ot megelőzően, alig húsz év alatt fényes városrésszé 

vált. Az új tervek szerint végre lebontásra kerültek a régi, apró „pesti patrícius családok 
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fészkei", a Kúria-palota és a Királyi Tábla (utóbbi még a bontás előtt, a millennium 
napjaiban olcsó szállásként szolgált a fővárosba látogatóknak). így lett a Kerepesi út 
(ma Rákóczi út) folytatása a Kossuth utca, egyenes közlekedési utat és teret nyitva a 
majd később felépítendő Erzsébet-hídnak. Az építés érdekes módon zajlott. A régi há-
zak mögé építették a díszes, magas új épületeket, s csak ezek elkészülte után bontot-
ták le a régieket, hogy azokban az üzleti élet addig is működni tudjon. 

Jellemző volt a millenniumi Budapestre, hogy a rohamosan szaporodó bérházak 
nemhogy csökkentették volna a lakbéreket, de éppen ellenkező hatást váltottak ki, 
nem beszélve a gyorsütemű fejlődés következtében egyre emelkedő ingatlanárakról. A 
város úgyszólván minden utcájában építkeztek, s alig akadt köztük földszintes ház, 
még az apró, szűk utcákban is két-három emeletesek készültek. Az újonnan kialakított 
közutak és sugárutak városias forgalmat hoztak. A villamos és a lóvasút könnyebbé 
tették a városrészek közötti érintkezést. Ezekben az években népesült be, s épült fel 
Újpest, Kispest, Erzsébetfalva, Haraszti, Pécel, Rákoscsaba, Rákospalota és Budafok. 

A főváros az ünnepre való készülődés, az építés és szépítés lázában égett. A millen-
niumi kiállítás területén zajló átalakítások már önmagukban is alapvetően megváltoz-
tatták a fővárosnak ezt az addig rendezetlen területét, amit a városhoz az Andrássy út 
kötött. A szép sugárút előkelő jellegének megőrzése érdekében, és a vele kapcsolatos 
városrész olcsó és biztos közlekedésének megoldására - Európában másodikként -
földalatti vasút építésébe kezdtek. A sokak által merésznek tartott tervek alapján 
készülő vasút a Gizella térről (ma Vörösmarty tér) a Kugler-féle (Gerbaud) cukrászbolt 
közeléből indult, s alagútban haladt a Városligeti-tó partjáig, majd nyílt pályán folytatta 
útját. Emiatt az ünnepet megelőző évben az Andrássy út teljesen föl volt dúlva. Föld-
sáncok emelkedtek, árkok mélyedtek, gerendaállványok és deszkapalánkok zárták el 
még a túloldalra való áttekintést is. (Ld. Honismeret 1995- 4. sz. belső borítóját) De a 
város más részeiben is kotrógépek, gőzdanik csikorogtak, földszállító szekerek zö-
rögtek. A nagyobb tereken új vásárcsarnokok épültek, a kiállítás előtti téren új múze-
umcsamok készült a képzőművészeti alkotásoknak, a kiállítás területén deszkapaloták, 
kupolák, tornyok ideiglenes építmények nőttek ki a földből. 

A nagy átalakítások nem hagyták érintetlenül a Gellért-hegyet és környékét sem. A 
nevezetes hegyorom bordáival ebben az időben még egészen a Duna széléig merede-
zett, csak keskeny utat hagyva szabadon a parton. Két széléhez hidakat terveztek, 
melyek közül az egyik Ferenc József nevét viselte (ma Szabadság-híd) - s a millenni-
umra átadták. (A másik, mely az Erzsébet nevet kapta, csak később készült el.) A két 
híd között szélesebb összekötő utat terveztek és építettek (ma Szt. Gellért rakpart). 
Ezért a hegy lábánál húzódó házsort lebontották, s a hegy oldalából további kiálló 
sziklákat robbantottak le, ezzel töltve fel a hídfőket. Az új híd(ak) így egészen a város 
közepébe hoztá(k) a gyönyörű regényes hegyet, melynek egyik fele gyorsan települt 
be nyaralókkal, másik felének ligetes része a kirándulókat várta, pompás kilátást 
nyújtva a városra. 

Az ország törvényhozása által megszavazott pénzből új és állandó országház építé-
sét kezdték el a Duna partján a Tömő terén. 1892-ben elhatározták, hogy a történeti 
nevezetességű millenniumi országgyűlést, a magyar szentkorona jelenlétében itt fogják 
megrendezni, ezért az építést fel kellett gyorsítani. Az ünnepségek kezdetére a palota 
külsőleg már teljesen elkészült, belül azonban csak az előcsarnok és a kupolacsarnok 
volt befejezve. 

Az új országház mögötti téren új igazságügyi palota épült. A csarnokot Lötz Károly 
allegorikus festménye díszítette. A főhomlokzat kőszobor-csoportozata Zala György 
alkotása, fölötte Senyei Károly háromfogatú vörösréz diadalszekere, a trigától kétfelől, 
az oromzatos középrész tetején Fadrusz János két törvényhozót ábrázoló szobra állt. A 
párkány fölötti attikán a Stróbl-iskola növendékeinek művei kaptak helyet. A 
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főhomlokzat végén az elítélt és szabadult rab alakját Róna József szobrász, a védő és a 
vádló szobrát Donáth Gyula készítette. A palota előcsarnokának ékessége Stróbl Alajos 
carrarai márványból faragott Justitia-szobra volt. 

A Vámház tér és a Gellért-hegy között 1895 áprilisában kezdték meg Budapest har-
madik hídjának, a Ferenc József-hídnak építését, Feketeházy János főmérnök vezeté-
sével. A két karcsú, de szilárd kőlábon álló, háromszintű és három útpályás vashidat ív 
alakú, aláereszkedő karok tartották. Tornyainak tetejét egy-egy támadásra készülő tu-
rulmadár ékesítette. A híd legfőbb nevezetessége és egyben az ország büszkesége az 
volt, hogy minden ízében a magyar tudomány és a magyar ipar alkotása volt. Bár az 
utolsó pillanatban még némi probléma mutatkozott, amikor az állványok eltávolítása-
kor a híd süllyedést mutatott, azonban sikerült néhány erősebb összekapcsolható vas-
lemezzel megerősíteni. 

Budán, virágvasárnap avatták föl az új református templomot, mely a Fazekas téren, 
a Mátyás-templom alatt, az új országházzal szemben állt. A telket a főváros ajándékozta 
a reformátusoknak, az épületet Petz Samu tervezte és Majorossy Géza építette. A góti-
kus stílusban épült nyers vöröstégla falak egyhangúságát faragott kőrészek díszítették. 

A művészetek új múzeumcsarnokokat kaptak. Az egyik a Műcsarnok, mely az 
Andrássy út végén a kiállítás mellett május elsejére el is készült, otthont adva számos, a 
millenniumi pályázatra beérkezett, illetve korábbi jelentős alkotásnak. A másik a 
később megépítésre kerülő Szépművészeti Múzeum volt, melynek helyét még nem 
jelölték ki, de gyűjteményének kialakítására Pulszky Károlyt, az Országos Képtár igaz-
gatóját kérték föl. 

A harmadik ilyen nagy létesítmény az Iparművészeti Múzeum díszes palotája volt az 
Üllői úton. A három utcára néző, háromemeletes, impozáns, színes majolika díszítésű 
épület kettős céllal épült. Az ipari, és a díszítő ipari alkotások művészi színvonalú da-
rabjai mellett itt kapott helyet az iparművészeti iskola is. 

A főváros ünnepségeinek helyszínein is átalakítások zajlottak. Az egyik ilyen hely 
volt a budai várban a Mátyás templom és környéke. A Szentháromság teret egy méter-
nyivel lejjebb süllyesztették, így egy szintre került a templom főbejáratával, míg a tér 
közepén álló Szentháromság szoborhoz lépcsőket építettek. A munka elég nehéz volt, 
mert a sziklás talajt csak apránként, dinamittal tudták szétrobbantani. 

A templom mögött lebontották a régi halászbástyát, a régi jezsuita lépcsőt és a 
pénzügyminisztérium rozoga épületét. Helyette új lépcsőcsarnok és bástya épült, stí-
lusban alkalmazkodva a templomhoz. (Az építkezés költségeit Vaszary Kolos bíboros 
érsek hercegprímás, valamint az udvartartási javadalmak művészi célokra szánt 
részéből elkülönített pénz fedezte.) A templom felújítási munkálatai során átalakították 
a Szent István kápolnát. Ennek oltárán helyezték el a Szent Jobbot, amit addig a vár-
palota kápolnájában őriztek. A templom másik Árpád-kori emléke lett a kripta újonnan 
készített vörösmárvány szarkofágja, melyben III. Béla és felesége Antiochiai Anna földi 
maradványait helyezték el. Újratemetésüket országos bizottság rendezte. A templom és 
a bástya között Szent István szobrát állították fel. 

Nagy munkálatok folytak a királyi palota építkezésein is. Az ünnepre azonban nem 
sikerült mindent befejezni. A Krisztina-városi hegyoldal meredekén már egyenlő vo-
nalban álltak a falak a várhegy magasával. Eredetileg úgy tervezték, hogy a millenniu-
mi ünnepségek alkalmával a király helyezi majd el a palota zárókövét. A munkálatok 
késedelme miatt azonban csak az alapkőletételre kerülhetett sor. A hatalmas alapfa-
lakkal egyidőben készült el a Dísz térre fölvezető új szerpentin is. A miniszterelnöki 
hivatal bővítésére a budavári Sándor-palota újjáépítését kezdték meg, s még egy új 
emeletet is húztak rá. 
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Az évfordulóra egymillió darab egykoronást verettek. Az alkalmi érmék színezüstből 
készültek és díszes tokocskában kerültek forgalomban, jövedelmi fölöslegét pedig a 
millenniumi kiállítási alap javára fordították. 

Február 28-án a földművelésügyi miniszter (1896. évi 14.732. sz. rendelete), március 
30-án a belügyminiszter (30.22,029. sz. körrendelete) rendelkezett az ország ezeréves 
fennállásának ünnepe alkalmából ültetendő emlékfák ügyében. A földművelésügyi 
tárcához tartozók körében elrendelte: gondoskodjanak a kezelésük alatt álló birtokok 
minél több pontján - épületek, községi közterek vagy más állandó gondozásban 
részesülő emlék- és határjelek szomszédságában, díszkertekben és egyéb alkalmas 
helyeken, lehetőleg nyílt és szabad területen hogy emlékfákat vagy facsoportokat 
ültethessenek. A fafajták kiválasztását nem határozta meg, de ajánlotta a hosszú életű 
és a „honi fák előbbre helyezését": a honos tölgyfajokat, a havasi fenyőt, a tiszafát és a 
hársfát. Elrendelte azt is, hogy a fák ápolásáról a későbbiekben gondoskodni kell. 

A felhívásra az ország minden részében mozgalom indult, s mint mindenben, ebben 
is születtek rekordok. Józsa István orgoványi földbirtokos hasonló nevű fia, aki ekkor 
15 éves volt, május közepéig elültetett 3063 akác, 590 fűz, 125 jegenye- és 40 kőrisfát, 
valamint 150 gyümölcsfa csemetét. 

1896. márciusától az ünnepi év és az ezredévi kiállítás reklámjaként, a kiállítás igaz-
gatóságának kezdeményezésére Bécsben, Párizsban, Londonban, New Yorkban és 
még jó néhány más külföldi városban felolvasásokat, előadásokat tartottak. Magyaror-
szág ünnepéről, a nagy nemzeti kiállítás építéséről és készülődéseiről (Bécsben 
Harman Ottó, Vámbéry Ármin és Wartha Vince tartottak előadást). Magyar, angol és 
német nyelvű meghívóleveleket küldtek szét a nevezetesebb külföldi hírlapokhoz, 
meleg hangon invitálva azokat a magyar miniszterelnök és kereskedelemügyi minisz-
ter nevében az ezredévi kiállítás és az azzal kapcsolatos ünnepélyek látogatására. 

A millenniumi kiállítás idején csaknem hetven nemzetközi és hazai kongresszust, 
konferenciát, vándorgyűlést, valamint nagygyűlést terveztek, és több ezer vendéget 
vártak. Ünnepségeket és díszgyűléseket tartottak a Magyar Tudományos Akadémián, 
az egyetemeken, a felsőfokú tanintézetekben és középiskolákban. 

Érdekessége még ennek az esztendőnek, hogy a nőoktatás ügyében bekövetkezett 
reformok hatására Budapesten megnyílt az első leánygimnázium első és ötödik osztá-
lya sőt az orvosi egyetemnek első ízben voltak beiratkozott nőhallgatói (Schorr Matild, 
Szedey Ida, Königsberger Lea). 

Megpezsdült a színházi élet is. Az ezredévi ünnepek alatt Budapesten hét színház-
ban hangzott minden este magyar szó. (Nemzeti Színház, Operaház, Népszínház, Víg-
színház, Fővárosi Nyári Színház, Városligeti Színkör és az Óbudai Színkör). Új színhá-
zak is épültek, illetve nyíltak meg, a Lipót-körúton a Vígszínház, a másik az Erzsébet-
városban a Wesselényi-Izabella-Szövetség utca torkolatánál Magyar Színház elnevezés-
sel. Új színház készült Ó-Budán, nyitását karácsonyra tervezték Kisfaludy Színház né-
ven. Az Operaház és a Nemzeti Színház egész nyáron nyitva volt és számos díszelőa-
dást tűztek műsorra. 

Az Országos Sportbizottság bejelentette, hogy ünnepi versenyteret építenek a Stefá-
nia út mellett a lóversenytér tőszomszédságában. Az óriási, amfiteátrumszerű épület-
ben körben nyolc hatalmas tribün készült, ahol egyszerre tízezer ember nézhette a ver-
senyeket. Az elliptikus versenypálya nemzetközi és nemzeti mérkőzéseknek, tornák-
nak és sportünnepélyeknek adott helyet. A tribünök alatt öltözők, társalgók, „heverő-
és dörzsölőszobák", fürdők épültek a legnagyobb kényelemmel berendezve. Az ünne-
pi programot 14 atlétikai klub, 39 torna, 54 lövész, 76 korcsolyázó, 18 kerékpár, 40 
különféle sport és evezős egyesület részvételével rendezett sportversenyek gazdagí-
tották. Rendeztek régi magyar lovagi tornát lóhátról, páncélban Mátyás korából lovas-
játékokat, „messzelovaglást", gyalogversenyt és velociped versenyt Bécsből Budapest-
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re és vidékről Budapestre. Nemzetközi és országos vívóversenyt, nemzetközi és orszá-
gos úszóversenyt valamint csónakversenyt a Dunán és a Balatonon, vizisport-
ünnepélyt a kiállítási tavon, nemzetközi „korcsolyaünnepeket" a dobsinai jégbarlang-
ban és az új jégpalotában, országos iskolai tornaversenyeket, nemzetközi tornászver-
senyt, nemzetközi „lövészünnepet" római atlétaviadalt az aquincumi amfiteátrumban, 
nemzeti játékok bemutatóját az összes magyar sportegyesület részvételével. Sor került 
egy nemzetközi sakkversenyre is. 

A főváros látványosságai közül meg kell említeni három, erre a korra igen jellemző 
látványosságot. Az első az azóta híressé vált Feszty-körkép, amit a Városligetben az 
Andrássy út végén állítottak fel. A körkép a magyarok bejövetelét ábrázolta. Különös-
sége volt, hogy az esti órákban villanyvilágítás mellett is megtekinthette a közönség. 

A másik Molnár és Trill új szerkezetű körképe, Dante: Divina Comedia-jából a Po-
kol. A két színházi festő által megtervezett körkép a színházi optika mesterfogásaival 
készült. „A világ legnagyobb körképe, a látványosságok látványossága." ahol kb. „há-
romszázezer élethű alak", és az „álomvilágból való tájak" fogadták a nézőt. A munkán 
- a két szerzőn kívül - jeles festők egész tábora dolgozott mintegy négy évig. (A kör-
kép az 1900 Párizsi Világkiállításra készült.) A „világ egyetlen áttetsző színekkel és 
szabad alakokkal szerkesztett körképét" a Király utcai fasor végén, szemben a kiállítás 
második főkapujával, külön erre az alkalomra épített „vaspalotában" tekinthették meg 
a látogatók. 

A harmadik körképet az Aréna út mentén, a kiállításhoz közel állították fel, mely ko-
rábban az 1894-es lembergi lengyel kiállításon volt látható, s európai híre volt. A kör-
kép Styka és Kórsak lengyel festők munkája volt, mely az 1794-es raclawicai csatát 
ábrázolja, amikor a lengyel felkelők az orosz hadakat Kosciusko vezetése alatt tönkre-
verték. 

A művészi látványosságok csúcspontját azonban Munkácsy Mihály: Ecce homo című 
legújabb alkotása jelentette, mely Krisztusképeinek harmadik darabja volt. A méreté-
ben is hatalmas festményt az Andrássy út végén található Bellevne nevű mulatóhely 
udvarán épült görög templomhoz hasonló, oszlopos homlokzatú tágas pavilonban ál-
lították ki. 

Az ünnepségsorozat nagy látványosságának ígérkezett a millenniumi történeti dísz-
menet. Az eseményen korhű öltözetben felvonuló jelmezes csoportok mutatták be 
Magyarország ezeréves történetét, a honfoglalást, a királyi udvarok fényét. A díszme-
net első indítványozója Dókus Gyula volt. A javaslatot nagy lelkesedéssel fogadták, s 
az országos mozgalom hatására számos közművelődési egyesület és 91 törvényhatóság 
ajánlotta föl anyagi és erkölcsi támogatását. A menet művészi kivitelezésű terveit, a 
közel 60 méter hosszú kartonra készített vázlatot Vágó Pál vezetésével Gyárfás Jenő és 
Nemes Mihály festőművészek készítették el. A megvalósításban Hampel József 
múzeumőr, Benczúr Gyula festőművész és Alpár Ignác műépítész közreműködött. 

• 

Halminé Bartó Anna 

Korong szamasalakkal Gálos-
petriből (Hornyák László rajza) 
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