
1896-os millenniumi ünnepségek összefoglalója 

1896. április 21-én a képviselőház a millenniumi ünnepséget törvénybe iktatta. „Treuga Dei!” 

kiáltották ezen a jeles napon. Az Isteni Kegyelem, azaz a betiltott fegyveres erőszak időszaka 

elérkezett. A Városligetben 1896. május 2-án beszédével nyitotta meg a féléves 

ünnepségsorozatot Dániel Ernő. A szónoklatot a király, I. Ferenc József folytatta, amit 

harangszó követett, majd két órás körútra indult, amelynek több állomása volt, többek között a 

főváros pavilonja. A Godard kapitány féle léghajó 1 krajcárért felszállt egészen augusztusig. A 

szilaj szelek szétszakították az 50000 forintos selyem léghajót, amit ószeresek pár száz forintért 

szívesen felvásároltak. A nyitónapot egy egyórás fényjáték zárta. Ezen a héten még miséket 

tartottak és megrendezésre került a Királyi Díj lóverseny a Kincsem Parkban, ahol Blaskovich 

Ernő lovával, Dandárral győzelmet aratott. Ebben a hónapban nyílt meg a Műcsarnok, amit a 

király is megtekintett. Ezen kívül számos pavilon más és más kiállításokat nyitott meg. Sok 

lovas futamot tartottak, de más sportversenyt, például kerékpár-, vívó- vagy tornabajnokságot 

is szerveztek. 

A következő hónapban szintén kiállításokat nyitottak meg, a tenyészló kiállítást még ezer 

iskolás is megtekintette. Június 5-én az újjáépített Mátyás-templomban megtekinthető volt a 

korona, majd június 8-án az Országházba szállították, melynek kupolacsarnoka már elkészült. 

A svéd trónörökös, Gusztáv Adolf Oszkár herceg június 10-én Budapestre utazott, hogy 

megtekintse az ezredéves kiállítást, majd a királlyal konzultált. 

Júliusban és augusztusban jellemzőek voltak a zenekari fellépések, augusztus 15-től 16-ig a 

Vigadóban rendeztek hangversenyeket. 

Július 14-én ezredévi bált tartottak Londonban a magyar nemzeti ünnep alkalmából. A fényes, 

nemes estélyre több magyar arisztokrata családot meghívtak, például Eszterházy grófot. 

Szeptember 27-én óriási tömeg gyűlt össze Orsovában. A király 26-án érkezett díszhajójával, 

majd az erdészeti hivatalban fogadta a küldöttségeket. Másnap először Sándor szerb király, 

majd a román Károly király a pályaudvaron találkozott királyunkkal, majd a Ferenc József 

gőzhajó a Vaskapu új csatornájának torkolatához ment a megnyitóra. A virágokból készült 

füzért elszakítva a felségek léptek be először a csatornába, majd a püspök megszentelte. Ezelőtt 

a Vaskapu-szoros hajózhatatlanná tette a Duna ottani szakaszát, így muszáj kellett cselekedni. 

1878-ban sikerült engedélyt kérni Romániától és Szerbiától, szóval a magyarok hamar 

elkezdték a munkálatokat. Erre a különleges alkalomra készítettek a Latzkó ötvös testvérek 

serlegeket, amivel a királyok koccintottak. A kupa egyik oldalán a Vaskapu megnyitásáról, 



másik oldalán pedig a honalapításról láthatunk egy képet. Délután két órára megérkeztek 

Orsovára, majd a királyi fogattal a Herkules-fürdőbe utaztak, ahol a meghívóval rendelkező 

katonai és polgári hatóságokkal ebédeltek. 

Október 4-én avatták fel a király jelenlétében a Vámház tér és Gellért-hegy között a Ferenc 

József-hidat. A Lánchíd szépségével vetekedő közúti átkelő vasból, kőből, és burkolatként 

gránitból készült. A híd lábánál olyan vastornyokat helyeztek el, amelyek olyan magasan 

voltak, hogy tetejükön lévő aranyozott turulmadár 46 méter magasan állt. Azt tervezik, hogy 

villamos kocsik fognak közlekedni rajta, és a síneket már le is rakták ehhez. 

Az ünnepség október 31-ig volt meghirdetve, de Schmidt József és Dániel Ernő kereskedelmi 

miniszter november 2-án 12 órakor beszédével zárta le a honfoglalás évfordulójának tiszteletére 

szervezett ünnepségsorozatot. Becslések szerint majdnem hat millió vendéget fogadtak, így az 

ünnepély sikeresnek mondható. 
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