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125 évvel ezelőtt, Magyarország fennállásának ezeréves évfordulója alkalmából az akkori állami 

vezetők olyan világraszóló ünnepségsorozatot, és bemutatókat tartottak május 2.-tól nov. 3-ig 

amelyben felsorakoztattak minden a magyarok által elért eredményt és fejlődést az építészetben, 

művészetben, iparban, hadászatban, vadászatban, mezőgazdaságban, egészségügyben, sportban, s 

az élet minden más területén amely a magyar emberek tehetségét és ügyességét vitathatatlanul  

bebizonyította a világnak. A főbb események a Városligetben történtek. Ahhoz, hogy több millió 

ember eljusson erre a helyszínre, – rekordidő alatt megépült – az európai kontinens legelső 

elektromos üzemű Millenniumi Földalatti Vasútja  melynek műszaki színvonala messze 

megelőzte korát.  

A Városliget, mint nyilvános közpark az egyik elsőként lett létrehozva a világon. A 18. század 

végén Boráros János városbíró javasolta, hogy a városszéli mocsaras erdőből a város lakosai 

részére egy pihehenőhelyet alakítsanak ki. A nyilvános közparkra 1813-ban írtak ki pályázatot, 

melyet Nebbien Henrik angol tájképi stílusú népkertje nyert. A liget kapuja a Körönd volt az 

akkoriban 160 m átmérőjű sétánygyűrűjével.  Három párhuzamos útja volt, melyeken sétálva, 

lóháton és két irányban kocsikázva lehetett közlekedni, s eljutni a Városligetbe, amely az 1840-

es évektől  a legkedveltebb kirándulóhelyévé vált a város lakosságának. 1863-ban újra 

szabályozták a tavat, mely a korcsolyázás népszerűvé válásával felértékelte a Városliget 

funkcióját. 1866-ban megnyílt az Állatkert. 1868-ban Zsigmondy Vilmos bányamérnök 

kezdeményezésére Pest városa artézi kút fúrásába fogott a mai Hősök terén, a városligeti tó és az 

Aradi utca között, a tótól kb. 60m távolságra. A 971 m-es mély kút 1878-ban készült el. A hévizet 

1877. június 4-én érték el — ez volt akkor Európa egyik legmélyebb fúrása, amiből napi 

1200 m³ 73,8°C-os víz tört fel, mely az Artézi fürdőt látta el vízzel. A kút fölé épített egyszerű 

bódét Zsigmondy „fúrháznak” nevezte. 1884-ben ezt lebontották, és helyette Ybl Miklós tervei 

alapján egy díszkutat építettek. A Gloriette nevű építmény 2,5 m magas hatszögletű, balluszteres   

korláttal kerített terasz volt, amire két oldalról lépcső vezetett fel. A Millenniumi emlékmű építése 

miatt a Gloriette-t 1898-ban áttelepítették Budára, a XII. kerületi Széchenyi-hegyre ahol 

kilátóként szolgál a mai napig.     

Az 1880-as évek közepére a Városliget nagyvárosi parkká vált, kivilágított sétautakkal és 

szökőkutakkal. A Nebbien Henrik által megfogalmazott Városliget mint nemzeti panteon, 

patrióta jelkép – az 1880-as, 1890-es években lassanként megvalósult. 1885-ben országos kiállítást 

rendeztek. Ekkorra épült meg a 14 ezer négyzetméteres Iparcsarnok. Tíz évvel később, 1896-ban 

az Iparcsarnok az Ezredévi Kiállítás egyik központja lett. Az Ezredevi Kiállítás a nemzeti érzés 

jelképes helyévé avatta a Városligetet, ahová közel hatmillió ember látogatott el.  

A mai napig a Városligetben található az a Vajdahunyad-vára mely a magyar építészet ezeréves 

fejlődésének, érdekességeinek és építési megoldásainak a bemutatását szolgálta 125 évvel ezelőtt.  

A terveket Alpár Ignácz  készítette a történelmi épületcsoportról, mely főként az akkori 

Magyarország területén   található épületegységek másolatából áll. Az épületeket a szoros határidő 

és a költségek miatt főleg fából építették fel a Millenáris ünnepek idejére. A kompozíciót nagy 

    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmondy_Vilmos
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91s%C3%B6k_tere
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosligeti_t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ybl_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Millenniumi_eml%C3%A9km%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi-hegy
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közönségsikere miatt 1904 és 1908 között tartós anyagokból újraépítették. A Vajdahunyad-vára  

a Városligeti-Tó Széchenyi szigetén található mely négy hídon át érhető el. Jól elkülöníthető, az 

összhatást tekintve mégis rendkívül egységes formában mutatja be a román kor, a gótika, 

a reneszánsz és a barokk építészet főként hazai jellegzetességeit.  

A Román-kori épületcsoporthoz tartozik a  Jáki Kápolna, mely felszentelt római katolikus 

miséző helyként működik manapság. Alaprajza a Lébényi Templomét követi, kapuja pedig a Jáki 

Apátsági Templomét utánozza. A belső udvarral szemben találjuk az Alpár Ignác szívének 

kedves, kolostor-kerengőt mely egy növényekkel gazdagon benőtt zárt udvar. Középen egy 

gazdagon faragott kút látható. A Kínzótorony amely valójában a 37 m-es Kaputorony, a 

Lovagvárral együtt a felvidéki várak részleteit utánozza. Ide tartoznak még a Tompa torony, az 

Oroszlános kőhíd, a Hidas- vagy Nyilaskapu és a Segesvári bástyatorony.  

Gótikus épületcsoport: Nyebojsza-torony másolata, a főhomlokzat karakterét az azonos nevű 

vajdahunyadi torony másolata határozza meg. Hunyadi-loggiák, szintén a vajdahunyadi várudvar 

alapján. Lovagterem. A csütörtökhelyi Zápolya kápolna szentélye (kicsinyitett másolat). 

Dómhomlokzat. A dómhomlokzat legmarkánsabb eleme a Róth Miksa műhelyében készült 

impozáns rózsaablak. Hunyadi-udvar – a kapu felőli falon a csütörtökhelyi kápolna csipkézett 

bejárata, oszlopsoros-bolthajtásos erkély Árpád-házi királyok domborműveivel. A szemben 

lévő falon hármas nyílású olaszos loggia I. Mátyás és Aragóniai Beatrix reliefjével a 

Vajdahunyadi Mátyás loggiát utánozza. Manapság színpadán koncerteket szoktak rendezni. 

Apostolok tornya – a segesvári óratorony másolata. 

Reneszánsz-barokk épületcsoport: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épülete osztrák barokk 

stílusú palota. A főbejárat fölötti kupola a gyulafehérvári Károly-kapu után készült. Katalin-

bástyatorony – az épületegyüttes délkeleti sarkán álló torony a brassói Katalin-kapu magasított 

utánzata, keleti oldalan a bártfai városháza erkélyével. Német-torony 50 m magas, toronysisakja 

hagymakupolás. A tó felől látható Német-homlokzat német reneszánsz stílusú, sgraffito 

díszítéssel. Szintén a tó felől látható az alacsony Francia-torony. Korai francia reneszánsz 

stílusban épült, tetőgerincén delfines díszítéssel. A főkapuval szemben található Ligeti Miklós 

magyar impresszionista művész  Anonymus szobra. 

Az épületcsoportban felfedezhetjük még a pécsi Dóm kápolnarészletét, a szepescsütörtöki 

Zápolya-kápolna bizonyos részleteit, a lőcsei és besztercebányai pártázatos házak elemeit, 

a brassói Szent Katalin-bástyát, a bártfai Városháza erkélyét, a gödöllői Királyi Kastély 

néhány motívumát valamint a gyulafehérvári Károly-kaput.  

1896 május 4-én nyitották meg a Műcsarnok Millenáris kiállítását. Több mint 300 magyar 

művész ezernél is több alkotását lehetett megtekinteni. A megnyitón a király is megjelent és több 

művésszel is találkozott, mint például Steindl Imre, Zala György és Munkácsy Mihály. 

Munkácsy Mihály Krisztus Trilógiájának ekkorra elkészült Ecce Homo darabját is megnézte a 

király melyről film is készült amely időközben sajnos elveszett.  

Az ünnepségekre elkészült épületek, és egyéb műtárgyak a Millenniumi Földalatti Vasút, 

Műcsarnok, Iparművészeti Múzeum, Ferencz József Híd.  Ekkor kezdődött el a Budavári 

Palota átépítése Ybl Miklós tervei alapján. Ekkor nyitották meg a Vaskapu-szorost is a Dunán.  

Az ünnepségek ideje alatt készült el a Parlament kupolája, melynek magassága 96m, mely 

feltehetően a honfoglalás évét (896) kívánta hangsúlyozni. Megnyílt a Konstantinápoly nevű 

mulatóhely a Duna-parton a Gellért-hegy lábánál, valamint elkészült Ybl Miklós szobra. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1904
https://hu.wikipedia.org/wiki/1908
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Érdekességként Ligeti Miklós, Anonymus szobrát szeretném kiemelni amely csak 1903 óta áll 

jelenlegi helyén. Bánffy Dezső miniszterelnök kérésére mintázta meg Ligeti Miklós leghíresebb 

szobrát az Anonymust. Az 1.9m magas alkotás nagy valószínűséggel, a Magyarországon  

legismertebb Anonymusának állít emléket. Aki nem más mint Harmadik Béla király névtelen 

krónikása, a  Gesta Hungarorum 1210 körül írott regényes honfoglalás-történetének írója. Ligeti 

Miklós a szobor megalkotásának koncepcióját a következőképpen foglalta össze: „Elhagytam 

minden mellékest és csak az alakra fektettem súlyt, régi olasz, latin leírások alapján az akkori papi 

öltözékre. Törekedtem az arcot homályba burkolni, és az alakkal kifejezni, amit gondoltam, 

misztikussá tenni azt, mi titok volt, és marad, a történelmi Gesta Hungarorummal a kézben.” 

A szobor terve heves vitákat váltott ki. A zsűri tagjai közül egykori mestere, Stróbl Alajos 

határozottan ellenezte az arcátlanságot és a szimmetria hiányát. Fadrusz János viszont egy új kor 

első műveként tekintette. A szobor talpazatát, amit a hosszú évtizedeken át együttműködő építész- 

páros, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervezte, a huzamosabb ideje a fővárosban dolgozó Luigi 

Mazzi  faragta ki. 

Akárhányszor átolvasom a leírtakat kimondhatatlan büszkeséggel tölt el, hogy a magyarok ilyen 

tehetségesek. Magunkénak tudhatunk számtalan  feltalálást, elsők voltunk nagyon sok 

forradalmian új terv megvalósításában a világon. Ugyanakkor végtelen a szomorúságom, hogy a 

Városligeti Vajdahunyad-várában büszkeséggel kiállított építészeti különlegességeink nagy része 

önhibánkon kívül más népek birtokába került politikai okok miatt nem sokkal az ezeréves 

fennállásunk megünneplése után.  

 

Június 4.-én pénteken du 2:21-kor a Petőfi Klubnál (165 N. Jackson Rd., Venice, Fl., 34292) 

meggyújtjuk majd az Összetartozásunk Tüzét. Az elmúlt évben hat kontinensen több mint 6000 

tűz lobbant fel a Trianoni békediktátum évfordulóján. Budapesti idő szerint 20:21-kor gyújtja 

meg mindenki a lángot. Ez a mi időnk szerint du 2:21. Gyülekezés du.1:30-tól. Szendvicseket 

lehet majd vásárolni.  

Egyházi Hírek. Június 6-án, délután 2 órakor lesz a következő ökumenikus Istentisztelet a Pine 

Shores Presbyterian Church 6135 Beechwood Ave., Sarasota, 34231. Igét hírdet Nt. Bodor 

Péter. Ez alkalommal megemlékezünk Sonntagh Nóráról aki nemrég hunyt el és aki hosszú 

éveken keresztül volt hűséges tagja a Kossuth Klubnak és a sarasotai magyar közösségnek. 

Maszkot már csak azoknak kell viselni akik még nem kapták meg a védőoltást.Természetesen 

mindenki saját maga dönt ebben a kérdésben. Az Istentisztelet után szeretetvendégségre hívunk 

mindenkit.  

Az ökumenikus Istentisztelet 2021. júniusától a Pine Shores Presbyterian Church 6135 

Beechwood Ave., Sarasota 34231 helyen lesz. A Stickney point Road és a Tamiani Trail 

találkozásától a Tamiani Trail-en északra az első lámpánál az Upper Beechwood Ave.,-nél kell 

balra fordulni. Ha északról jövünk a Tamiani Trail-en, akkor pedig ugyanitt jobbra kell fordulni. 

A templom kb.10 holdon terül el,  több épülettel rajta. Az általunk bérelt templom egy új építmény. 

A templom egy  modern fehérre festett kör alakú épület egy modern kereszttel a kupola tetején, 

melyet már messziről lehet látni. A játszótér van az iroda épület és a mi általunk bérelt templom 

között. 

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

templomban őszig nem lesz tartva! (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   
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As mentioned in the last Messenger, the millenium celebrations of 1896 in Hungary showcased 

some revolutionary technical and architectural first of its kind initiatives in Continental Europe. 

Included in these was the first underground metro in Continental Europe which not only was 

a great feat of engineering in its day, but also was groundbreaking in that it was electric powered. 

The goal of the undergrround metro was to be able to transport large numbers of people to the 

celebrations in the City Park of Budapest called Varosliget in Hungarian. The Budapest City 

Park was again groundbreaking in that it was one of the first official City Parks in the world. 

The idea of the park started in the early 1800’s and the project swelled throughout the decades 

with several artesian wells being dug for both baths and fountains. The well dug at Heroes Square 

was 971 meters or 3185 feet deep. This was again one of the deepest wells of its time in Europe 

and produced 1200 cubic meters of hot water which was used to provide hot healing waters to the 

artesian spa. Part of the City Park has a collection of representative castles from around the 

kingdom of Hungary of its day showcasing the different architectural styles from Transylvania to 

Voyvodina to Norhern and Southwestern Hungary as well as the current borders. This collection 

is called Vajdahunyad-var and is a must see when visiting Budapest.  The list goes on and on 

from the budapest Zoo to Heroes Square. 

News From our Churches  The Beneva Christian Church where we have been celebrating 

services for over two decades is planned to undergo a major renovation which is expected to 

continue into next year. As a result, we will not be able to hold services there in the forseeable 

future. Therefore we have had to search for a new church to hold our services going forward. The 

good news is that we have found a new site for our congregation. Starting with our next service 

on June 6, 2021 we will hold our service at The Pine Shores Presbyterian Church located at 

6135 Beechwood ave, Sarasota Florida, 34231. The church is readily accessible from Tamiami 

trail (route 41) before you reach Stickney point road coming from the North or just after Stickney 

Point road from the South. Turn into Beechwood Avenue and it will lead you to the church. There 

is ample parking and the church is a modern beautiful round building with a cross on top. The 

service will start at 2:00 pm and will also encompass a memorial service for Mrs. Nora Sonntagh 

who recently passed away. She was a long time member of the Hungarian Community and the 

Kossuth club. Refreshments will be served afterwards.  

Roman Catholic Services with Dr. Philippe Schweda, JCL)  at the Incarnation Church  at 

(2909 Bee Ridge Road, Sarasota), are postponed until the fall.  

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/sarasota3 
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