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A Millenniumi Ünnepségek 125. évfordulójára emlékezünk az idén, amelynek időpontja egy 

érdekes anekdotához kötődik. Az Akadémia szakvéleménye a honfoglalást 888-900 közé tette. Az 

ünnepségek időpontjáról az akkori magyar kormány döntött. Az 1892-ben meghozott törvény 

szerint 1895-ben kellett volna megünnepelni az ezredfordulót, de a tervezett munkákat nem 

lehetett addig befejezni, ezért egy évvel elhalasztották a több hónapig tartó ünnepség sorozatot. 

Igy ünnepeljük az idén a Millenniumi Ünnepségek 125. évfordulóját. 

A kiegyezést követő három évtized alatt a feudalizmusból kilépett Magyarország modern európai 

állammá vált, szívében a világvárossá növekedett Budapesttel a fejlett nyugati országokhoz való 

teljes fölzárkózás küszöbére érkezett. Az 1890-es évek elején kezdődött az a kor, amelynek 

meghatározó vonásai az egész 20. századra hatottak, annak legjelentősebb alkotói periódusát 

jelentve. Ez a hazai modernizáció kibontakozásának nagy korszaka, amely már minőségében más 

mint az alapozás kora. Valóságos áttörés négy évszázados hanyatlásunk, történelmi hányattatásunk 

után. Ezeréves fennállásunk nagyszabású megünneplése is ezt mutatja. Az ünnepléssorozat egyik 

fő attrakcióját a Városligetben tervezték. Problémát viszont a megoldatlan közlekedésben láttak. 

A Terézváros fő útvonalát, a Sugárutat (Andrássy út) 1884-re faburkolattal látták el. 

A Városliget felé rendszeresen omnibusz járt, de az akkori ütőéren, a Király utcán közlekedő 

villamossal együtt is kevésnek bizonyult, a járatok túlzsúfoltak voltak. Tekintettel a 

közelgő millenniumi kiállításra is – melyet a Városligetbe terveztek – a sugárúti közúti vasútra 

egyre égetőbb szükség volt.  

125 éve, 1896. május 3-án, délután Ferenc József nyitotta meg Európa – rekordidő alatt épült – 

első az egész kontinens első motorkocsis üzemű földalatti vasútját, a Millenniumi Földalatti 

Vasutat.  A vonal megnyitásakor a műszaki színvonalat tekintve az egész vasút, benne a 

járműpark messze megelőzte korát. 

A Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai 

alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával. Legnagyobb riválisával, 

a Budapesti Közúti Vaspálya Társasággal (BKVT) együtt pályáztak az Andrássy (Sugár) úton 

építendő felszíni vasútra, melyet a hatóságok – a korábbi véleményüknek megfelelően – 

elutasítottak: „az Andrássy úton nem építhető közúti vasút”. A két cég azonban előzőleg 

megállapodást kötött: amennyiben a felszíni terveket elutasítják (melyre joggal számíthattak), 

földalatti vasút építését kezdeményezik. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. A 

fennmaradt látványtervek szerint a városligeti fürdőtől a Vigadóig egyajtós, de háromosztagú 

szerelvények közlekedtek volna; a középső utastér bal oldalán külön fülkét szántak 

a dohányos uraknak, jobb oldalán pedig a hölgyeknek. Az ajtók önműködően, a vezető által 

irányítva nyíltak-zártak volna, és automatákból árusították volna a jegyeket. Az engedélyt 

megkapták, sőt 90 éves engedélyidőt, 15 éves adókedvezményt és 5 évre menetjegyek utáni 

illetékbélyeg-átalányt kaptak. Cserébe viszont az Ezredévi Kiállítás megnyitásáig el kellett 

készülnie a vasútnak. Az engedély megadásától 21 hónap volt hátra a kiállítás megnyitójáig. 

    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_VI._ker%C3%BClete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1884
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosliget
https://hu.wikipedia.org/wiki/Omnibusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_utca_(Budapest)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1896-os_millenniumi_%C3%BCnneps%C3%A9gek
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Siemens-Schuckert_M%C5%B1vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pesti_Vigad%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Doh%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%B3
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Az építkezés során, a 6 méter széles és 3225,56 méter hosszú alagutat két irányból kezdték el ásni. 

A nagykörúti főgyűjtővezeték határozta meg a maximális mélységet, így az alagút belmagassága 

2,65 méter lett. Az alapot és az oldalfalakat betonból építették. A vasút kivitelezését a tervezőre, 

a Siemens és Halske cégre, a föld-, beton- és szerelési munkálatokat Wünsch Róbert budapesti 

vállalkozóra bízták. Az építésvezető Vojtek Ödön volt. Az állomásokat burkoló barna és fehér 

csempéket a Zsolnay gyár készítette, a lejárók fölé díszes csarnokokat emeltek. 

A forgalmat forgóvázas motorkocsik bonyolították le, az áramellátást gőzgéppel hajtott 

áramfejlesztő biztosította. A biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Reggel 6 

és este 23 óra között 4 percenként követték egymást a szerelvények.  

A földalatti eredeti végállomása a 463,20 méter hosszú felszíni szakasz végén, a Széchenyi 

fürdőnél volt. A vonal a Városliget Hősök tere és Szépművészeti Múzeum melletti 

zöldövezetében, az Állatkerti körút sétányai mellett lépett ki a felszínre, majd az Állatkerti körút 

vonalát követve haladt tovább a Széchenyi fürdő irányába. Az alagút kijáratától nem messze egy 

alacsony gyalogoshíd épült átjárás céljából, amely alatt a hajdani földalatti áthaladt, miután a 

pályát biztonsági okokból korláttal kerítették el. Ez Magyarország első vasbeton hídja, melyet 

Brüggerman György tervezte és Wünsch Róbert szabadalmaztatott eljárása szerint épült fel. A 

híd íveinek támköze 10,6 méter, szélessége 2,6 méter, a közlekedésre felhasználható szélessége 2 

méter. Ez a híd technikatörténeti emlék volta miatt a mai napig is áll, de a jelenlegi talajszinthez 

képest mintegy 1 méterrel lejjebb helyezkedett el az egykori vasúti pálya alatta.  

A fővonalról ezután egy mellékvonal is leágazott az Állatkerti út (a mai Gundel Károly út) felé, 

mely iparvágányokkal az Aréna úti (ma Dózsa György út) kocsiszínbe vezetett. Itt ma a MÁV 

Kórház  található.  A fővonal ezután ért az Állatkert állomáshoz, ami nagyjából az Állatkert 

főbejáratával szemben helyezkedett el. A két peront itt is egy gyalogoshíd kötötte össze. A vonal 

ezután egy éles jobbkanyarral a Széchenyi fürdő mellé kanyarodott, ahol az Artézi fürdő nevű 

fejvégállomás volt, melyet esőtető egészített ki. Mára a vasbeton gyalogoshidat leszámítva minden 

infrastruktúra eltűnt, amelyek a Millenniumi Földalatti Vasút felszíni szakaszára 

emlékeztetnének, miután 1973-ban megtörtént a vonal felszín alatti meghosszabbítása, az egykori 

felszíni vonal és megállói helyén napjainkban sétautak és elárusító pavilonok találhatóak. 

A Millenniumi Földalatti az Andrássy úttal együtt 2002-ben a világörökség része lett. 

Az ünnepségek igazi csúcspontja azonban az 1896. május 2-a és november 3-a között, a 

Városligetben megrendezett Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás volt, melyet a király 

1896. május 2-án harangzúgás közepette nyitott meg. A kiállítás lényege a múlt, a jelen és jövő 

együttes bemutatása volt, a helyszínrajzon tematikus egységek rajzolódnak ki, melyek alapján a 

pavilonokat elrendezték. Az épületek külső megjelenése általában utalt az általa reprezentált 

témakörre is. A múltat bemutató tárlat, a román, gótikus, reneszánsz és barokk épületegységekből 

álló Vajdahunyad várában került bemutatásra. A korabeli foglalkozások hű bemutatására is 

adtak és a kiállítás fontos részét alkották a különböző tájegységeket megjelenítő néprajzi 

bemutatók: a skanzenszerű építmények. A terület két főcsoportra oszlott, a múltat bemutató 

Történelmi kiállításra, és a 20 csoportból álló Jelenkori kiállításra. A kiállítás központi helyén, a 

már emlegetett Iparcsarnok állt, melynek épülete szimbolizálta a jelent, a gazdasági és ipari 

haladást, a mai Petőfi Csarnok, és az előtte elterülő rét területén állt. 240 pavilont húztak fel 

rekordgyorsasággal, bár könnyen szétszerelhető épületekről beszélünk, ne rozoga bódékra 

gondoljunk. Talán meglepő, de eredetileg a Vajdahunyad vára, hivatalos nevén Történelmi 

Épületcsoport is fából készült, később tartós alapanyagokból is felépítették. Júniusban tovább 

folytatom ezt a nagyszerű történelmi eseményt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6r%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolnay_Porcel%C3%A1nmanufakt%C3%BAra_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosliget
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9pm%C5%B1v%C3%A9szeti_M%C3%BAzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vasbeton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1ssy_%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/2002
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
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Április 30-án 6-órától a Beneva templom Nagytermében rendezzük  Tavaszi Koncertünket. 

Lee Dougherty zongorázik, Margot Zarcycka hegedül és Székely Dóri pedig énekelni fog 

örökzöld dallamokat. Minden zenekedvelőt nagyon sok szeretettel várunk. Hozzák el zenekedvelő 

barátaikat is. Belépő díj nem lesz, de adományokat mindig köszönettel fogadunk. Nagyon szépen 

megkérünk minden kedves résztvevőt, hogy másokra való tekintettel  viseljék a face maszkjukat 

az épületben.  Sokaknak ad biztonságérzetet. 

 

Az Anyák napját Magyarországon május első vasárnapján ünneplik. Az Ökomenikus 

Istentiszteletünkön   a Vasárnapi Magyar Iskola kisdiákjai fogják köszönteni az édesanyákat.  

 

Egyházi Hírek. Május 2.-án, délután 2 órakor lesz a következő ökumenikus Istentisztelet a 

Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).   Igét hírdet Nt. Bodor Péter.  Az 

Istentisztelet most nem a Beneva Templom Nagytermében lesz, hanem az régi helyünkön a 

Templom Teremben. 

 

Római katolikus Szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL)  az Incarnation 

templomban őszig nem lesz tartva! (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

Sarasota és környékén élő üzletemberek részére tervezünk egy találkozót, amely segítséget tud 

nyújtani üzleti kapcsolatok kiépítéséhez, valamint üzletük fejlesztéséhez itt Floridában, s azon túl 

is. A Floridai Magyar Vállalkozói és Kereskedelmi Kamara 2019-ben alakult meg.  Ez egy non-

profit szervezet, melynek célja olyan üzleti környezet megteremtése, amin keresztül 

összekapcsolja, inspirálja és segíti a magyar vállalkozókat, szakembereket  egy erős, összetartó 

közösség létrehozásával.  A kamara küldetése, hogy együttműködési lehetőséget kínáljon tagjai 

számára Floridán belül, valamint Magyarország és Florida között egyaránt. A 

legfrissebb  információk  a kamaráról https://hunbizflo.com/ található.  

Mint ahogy minden üzletember jól tudja, a személyes találkozásnak nincs párja az üzleti életben. 

Az előadást a Floridai Magyar Vállalkozói és Kereskedelmi Kamara  alapítója és elnöke Csajkás 

Zsuzsa valamint Pazurek Piros  alapító és alelnök, aki egyben tiszteletbeli konzul is  fogják 

tartani. A találkozót megfelelő számú jelentkező esetén, május hónapban tervezzük. A találkozóra 

jelentkezni magdapataky@gmail.com, valamint 941-786-4747 telefonszámon lehet. 

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-es tagdíjak december 31.-ig érvényesek.  

Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2021-ra tagdíjat.  A tagdíj egyének 

számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 2021. december 31.-ig érvényesítik 

tagságukat.  Felülfizetéseket mindig köszönettel fogadunk.   

Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  

                                                           HIRDETÉS 

Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA irodájához, 7061 S. 

Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.  E-mail: Gardi.CPA@verizon.net.   

Angolul és magyarul beszél!   

                                                     

https://hunbizflo.com/
mailto:magdapataky@gmail.com
mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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In the month of May we remember the 125 anniversary of the start of the 1896 Millenium 

celebrations in Hungary commemorating the 1,000 year of official Hungarian statehood and its 

future. The celebrations lasted until October and were attended by the King of Austria-Hungary 

as well as representatives of multiple countries and the families of famous royalty of its time such 

as Andrassy, Karolyi, Eszterhazy, Szechenyi, Zichy, and others.   

The celebration’s theme was looking at the past, the present and the future. During these six 

months, they  not only looked back at the past 1,000 years but also showcased the modernisation 

of Hungary. 240 pavilions were built in record time. Many of the buildings and pavilions that 

were built then, we can still see today, including several ornate market buildings and hotels. In 

addition, several new innovations were introduced such as the metro underground which was the 

first of its kind in Continental Europe. This is now a world heritage site. In addition, the huge 

artificial ice skating rink in the city park was also a first for Continental Europe. That is also still 

being used today. There were also many new inventions and patents introduced from soap 

making to a patented steel reinforced concrete method of bridge construction, and may others.  

Important Dates to Remember! 

 

Spring Concert, Friday April 30, 6:00 PM at the Beneva Church Hall in Sarasota  (4835 

Beneva Road, Sarasota), The Kossuth Club of Sarasota will host performances by Ms Lee 

Doughherty on the piano, Ms. Margot Zarycka on the Violin and Mrs. Dora Szekely vocal. We 

encourage everyone to attend. Bring your English speaking friends. 
 

News from our Churches,  The next Hungarian ecumenical service in the Beneva Christian 

Church led by Reverend Péter Pál Bodor will be on Sunday, May 2nd at 2:00 pm.  

 

The next Roman Catholic mass in Hungarian will not be held until the fall. It will be celebrated by 

Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 

Bee Ridge Road, Sarasota). The dates of the services will be forwarded later. 

 

 

Sarasotai Magyar Hírmondó, Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc., 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában 

találhatóak http://epa.oszk.hu/sarasota 

http://epa.oszk.hu/sarasota

