
Fél év után, véget ért az Ezredéve Kiállítás, amit szeretett hazánk, Magyarország 

fennállásának ezredik évfordulója alkalmából tartottak. A rendezvény 1896. május 2-án 

kezdődött és egészen október 2-ig tartott. A megnyitón a királyi család is nagy létszámban 

megjelent. Először Dániel Ernő kereskedelmi miniszter, majd a király mondott beszédet. Bár 

a megnyitó ünnepséget is alapos gondossággal készítették elő, mégis történt egy aprócska 

malőr. Némi félreéretés miatt a zenekar a megbeszéltnél korábban kezdte játszani a Himnuszt, 

így az ágyúk és a harangok nem a király beszédének végén, hanem még a miniszter 

szónoklata alatt megszólaltak. A zenekar ugyanis a Dániel Ernő szövege alatt hallható  

hatalmas éljenzés miatt azt hitte, vége van a beszédeknek, és rázendített, ami jel volt az ágyúk 

és harangok számára. A kis közjáték azonban nem zavarta meg az ünnepséget, az Ezeréves 

Kiállítás a tervek szerint megnyílt. 

Másnap a Mátyás templomban volt hálaadó mise, a nap folyamán pedig megkezdődtek 

a lóversenyek. Május 4-én megnyitották a Műcsarnokot, ahol több mint 300 magyar művész 

ezernél is több alkotását lehetett megtekinteni.  

Az Ezeréves Kiállítás volt azonban a központi része a Millenniumnak.  A szervezők a 

kiállítással kettős feladatot vállaltak: bemutatni Magyarország történelmét, s megmutatni a 

jelen és a jövő lehetőségeit. Éppen ezért a kiállító teret két nagyobb egységre bontották: az 

egyiken a történeti témájú kiállítást lehetett megtekinteni, a másikon 20 csoportból álló 

jelenkori kiállítást rendeztek be. A kiállítás szervezői nagy hangsúlyt fektette a magyarok 

tehetségének bemutatására,így nem hiányozhattak az újdonságok sem: pl. a Telefon-

Hírmondó. A kiállítás talán legváltozatosabb és legszínesebb része a Néprajzi Falu volt, ahol 

szinte mindig szólt a zene, s valahol valakik mindig ropták a sajátosan magával ragadó 

táncukat. Ide bárki lépett be rosszkedvűen, kifelé menet biztosan jókedvűen mosolygott.  

Az Ezredéves Országos Kiállítást 520 000 négyzetméteren rendezték meg. A 240 

pavilonban kizárólag magyar eredetű tárgyakat, alkotásokat és termékeket mutattak be. A 

szervezők igyekeztek a látogatók minden igényére gondolni: térképeket nyomtattak, hogy 

segítsék a résztvevők eligazodását a hatalmas területen, emellett minden csarnokot, épületet 

megszámoztak, és a térképen is ezeket használták. A ligetben a kiállítás idején számtalan 

vendéglő, ital- és bormérés gondoskodott a látogatók ellátásáról. Az esti hangulathoz pedig 

hozzátartozott a világító szökőkút körül korzózó, zenét hallgató tömeg látványa. 

Méltó volt a kiállítás az alkalomhoz, ám az igazsághoz hozzátartozik egy jogos kérdés: 

mi lesz most a kiállítási terülttel, a kiállításra emelt épületekkel? Mert mindezek maradéktalan 

elbontása egyrészt mérhetetlen pazarlás lenne, másrészt  eltörölné annak a nagyszerű érzésnek  

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1csarnok


még az emlékét is, amit a pavilonok között sétálva bárki átélhetett. Hat hosszú / rövid 

hónapig. 
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