
PAPP CSILLA

A koronázási jubileum az erdélyi lapokban

(Bevezetés) 1892. június 8-án Ferenc József császár és király magyar királlyá koroná-
zásának 25. jubileumi évfordulóját ünnepelte Magyarország. Az ünnepségek központja 
Budapest volt, de országszerte a legtöbb településen megemlékeztek az alkalomról.

Jelen tanulmány bemutatja a jubileumi ünnepség fővárosi eseményeit és programjait, 
párhuzamba állítva az erdélyi ünnepségekkel, kiemelve Kolozsvár – mint Erdély fővárosa 
– ünnepségsorozatának részletes ismertetését. Harmadik pillérként az események rekonst-
ruálása mellett a magyar, román és német (szász) nyelvű sajtó1 alapján arra keresi a választ, 
hogy Erdélyben hogyan viszonyultak a jubileumi ünnepségekhez, mennyire volt hangsúlyos 
az alkalom az erdélyi lakosság számára, milyen volt a korabeli magyar–román–szász kap-
csolatrendszer az ünnepségek megszervezésének tükrében, valamint, hogy milyen további 
esemény(ek) befolyásolhatták az időszak közhangulatát és közvéleményét.

(A jubileumi ünnepség a fővárosban) A koronázási jubileum hivatalos megünneplésének 
javaslata először az 1892. április 2-i képviselőházi ülésen került előtérbe, amikor a költ-
ségvetési vitát követően Somogy vármegye feliratban fordult az országgyűléshez, hogy a 
koronázás 25 éves évfordulóját nyilvánítsák országos ünneppé.2 Az ötletet a kormánypárt 
mellett az ellenzék is támogatta, azzal a kikötéssel, ha a koronázás jubileumát nem „mos-
sák össze” a kiegyezés megünneplésével. Ezt követően a megállapodáshoz mindkét fél 
tartotta magát, a későbbiekben a kiegyezés kérdése nem került előtérbe, az ellenzék pedig 
nem zavarta meg az ünnepet, sőt résztvevőjévé vált az eseményeknek.

Négy nappal később, április 6-án Budapest törvényhatóságának ülésén Ráth Károly 
főpolgármester vezetésével 64 tagú bizottságot3 választottak a javaslat kidolgozására, va-
lamint további albizottságokat hoztak létre a különböző részfeladatok megszervezésére.4 
Bár a tervezet elsősorban a polgárságra számított, a fő cél a koronázás napjának minél 
szélesebb körű megünneplése volt, így az alkalom kezdetben egyértelműen polgári jellege 
idővel megváltozott és a főváros lakosságának minden rétegét igyekeztek résztvevőként 
bevonni az ünnepségekbe. Emellett létrehoztak egy „Ferenc József koronázási jubileumi 
díjat”,5 valamint egy alapítványt, melyek hosszabb távon, az ünnepség keretein túlmutat-
va biztosították az eseményre való emlékezést.6

A szervezés felügyeletét a kormány vállalta magára a miniszterelnök vezetésével,7 
melynek tevékenységi körébe tartozott az események összehangolása és ellenőrzése, va-
lamint az uralkodóval és a bécsi udvarral való kapcsolattartás. Ezenkívül nagy teher hárult 
a budapesti rendőrségre is, hiszen előzetesen 500 000 érdeklődő részvételére számítottak. 
Az elkészült programot Szapáry Gyula miniszterelnök május 11-én alkalmasnak tartotta 
arra, hogy az uralkodó jóváhagyását kikérje. Az ünnepségsorozat tervezett menetrendje 
június 6-tól, az uralkodó Budapestre érkezésétől, június 9-ig tartott, melyet Ferenc József 
néhány protokolláris kérés mellett elfogadott. A bécsi udvar előzetesen jelezte, hogy 
Erzsébet királyné nem vesz részt a programokon, viszont számos főherceg és (fő)herceg-
nő – köztük Károly Lajos, Mária Terézia, Ferenc Ferdinánd, Albrecht, Frigyes és Izabella 
– kíséri az uralkodót az ünnepségsorozat alkalmával.8

Az ünnepségek nyitányát az uralkodói különvonat megérkezése jelentette 1892. jú-
nius 6-án délután fél 3 órakor a Nyugati pályaudvarra, ahova ebből az alkalomból csak 
belépőjeggyel lehetett belépni a korlátozott számú közönségnek. Ezt követően a királyt 

SZÁZADOK

2017_02_bel.indd   71 2017.02.02.   17:49:46



72 PAPP CSILLA: A KORONÁZÁSI JUBILEUM AZ ERDÉLYI LAPOKBAN

Valóság ▪ 2017. február

167 fős bandérium kísérte a budai Várba, melyben előzetes felhívás alapján országosan 
csaknem minden megye küldöttek útján képviseltette magát.9 A sajtóorgánumok, köztük 
az erdélyi lapok is kiemelt terjedelemben foglalkoztak a díszmenettel, valamint név sze-
rint felsorolták a résztvevőket.10 Ezen a napon két további programra volt hivatalos az 
uralkodó, egyrészt 17 órakor a Rózsaszalonban harminc fő részvételével egy estebédre, 
másrészt 19 órakor a Nemzeti Színházban A szent korona című ünnepi előadás bemuta-
tására került sor.

Az ünnepi menetrend tervezete szerint a következő nap Ferenc József a Vérmezőn 
8000 katona részvételével tartott díszszemlén vett részt, majd 15 órakor megtekintette a 
virágkiállítást, este pedig a főhercegek és feleségeik, a miniszterelnök, valamint számos 
katonatiszt kíséretében több mint egyórás körutat tett a díszesen kivilágított fővárosban. 
Ezt követte a tűzijáték megtekintése, majd a miniszterelnöknél tartott fogadás, amelyen 
400 fő vett részt.

A koronázás 25. évfordulójának napján, június 8-án országszerte hálaadó miséket, is-
tentiszteleteket tartottak, Budapesten 10 órakor az uralkodó jelenlétében a hercegprímás 
celebrálásával hálaadó misére került sor a helyőrségi templomban, amelyre 834 meghí-
vott volt hivatalos, akik karszalaggal tudtak a helyszínre belépni, mivel reggel fél 9 órától 
lezárták a Lánchidat és a Siklót. 12 órakor a királyi palota nagytermeiben nagyszabású 
fogadásra kerül sor, amelyre a főrendiház 150, a képviselőház 300, a vidéki törvényható-
ságok 1000 és a főváros 500 fős küldöttségét hívták meg. Délután az uralkodó egy népün-
nepélyen, majd fél 6 órakor családi ebéden vett részt, este pedig ellátogatott az Operaház 
ünnepi előadására.11

Június 9-én este 8 órakor érkezett el az ünnepségsorozat csúcspontja, a fogadás az 
udvarnál, melyre 1892 főt hívtak meg.12 Az előzetesen eltervezett programban végül egy 
változás történt, a viharos esőzés miatt a június 6-án elmaradt fáklyásmenetet és szerená-
dot 10-én este pótolták, majd ezt követően Ferenc József elutazott Budapestről.13

(A jubileumi ünnepség Erdélyben) 
Az előkészületek és a kolozsvári ünnepség
Erdélyben az előkészületek elsősorban vármegyei szinten zajlottak. A vármegyék törvény-
hatósági bizottságai május folyamán rendkívüli közgyűlést tartottak, melynek legfontosabb 
tárgya a koronázás 25 éves évfordulójának méltó megünneplése volt. Általánosan elmond-
ható, hogy a vármegyék előkészületei, valamint határozatai három fő síkon mozogtak 
Budapest mintájára. Egyrészt az uralkodó és a bécsi udvar felé tett gesztussal, amely az 
uralkodónak szánt üdvözlő és hódoló felirat küldését jelentette, valamint – amennyiben az 
előírt feltételeknek megfeleltek – vármegyei díszküldöttség delegálását a budapesti ünne-
pélyre. Másrészt, helyi szinten megjelent a spirituális vagy isteni szféra a hálaadó szentmi-
sék, istentiszteletek elrendelésével, harmadrészt pedig szintén helyi szinten a világi szféra a 
városok feldíszítésében és ünnepi programok szervezésében valósult meg.

Erdély „fővárosában”, Kolozsvárott előzetes hivatalos értesítést adott ki Szvacsina 
Géza tanácsos, helyettes polgármester a kolozsvári ünnepségek megrendezéséről, egyút-
tal pedig kifejezte reményét, hogy a lakosság nemzetiségi, vallási, és társadalmi különb-
ség nélkül fog részt venni a jubileumi programsorozaton.14

A kolozsvári események június 7. és június 8. között zajlottak. Az alkalom tiszteletére a 
város vashídjának mindkét oldalán hatalmas diadalkapukat állítottak fel annak emlékére, 
hogy a király ott vonult be legutóbbi látogatásakor, melyeket zöld lombbal, zászlókkal, 
virággal és lampionokkal díszítettek. A főtéren kiemelt hangsúlyt kapott a városháza ki-
világítása és díszítése, valamint a város díszíttette fel a téli színházat lobogókkal, jelvé-
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nyekkel és nemzeti koronákkal a díszelőadás alkalmából, illetve a nyári színházat is. Több 
magánház kivilágítására is sor került, este 9 órakor pedig az 51. ezred zenekara zenés 
műsorával bejárta a várost.15

A következő nap reggel 5 órakor a város összes templomainak harangozása jelezte a 
lakosságnak a nemzeti emlékünnep kezdetét. Fél 6 órakor a császári és királyi 51. ezred 
zenekara ébresztőzenével járta be a település főbb utcáit. Délelőtt az összes egyházban 
hálaadó istentiszteletet tartottak, a hivatalos testületek a főtéri római katolikus templomba 
kaptak meghívót, ahol a misén Bíró Béla apátkanonok plébános szolgált. A második leg-
nagyobb számú ember a Farkas utcai református templomban volt, ahol Zoványi Jenő lel-
kész igehirdetése hangzott el.16 Az unitárius egyházközség Belmagyar utcai templomában 
Péterfy Dénes lelkész, az evangélikus templomban pedig Grátz Mór prédikált. A keresz-
tény felekezetek mellett mind a két izraelita zsinagóga is ünnepi istentiszteletet tartott.17

Délután a sétatéren az e célból alakított rendezőbizottság népünnepet, este pedig a 
sétatéri tavon tűzijátékot rendezett, valamint a Nemzeti Színház igazgatósága a téli szín-
házban díszelőadást tartott. A város törvényhatósága az emlékünnepet mindenkire nézve 
emlékezetessé és örömünneppé akarta tenni, ezért a városi szegények között a városház 
közgyűlési termében június 7-én délután 3 órakor 300 Ft segélyt osztott ki, emellett pedig 
a városi szegények házában élőket, a városi fiúárvaház és az országos siketnéma intézet 
növendékeit megvendégelték.18

Az ünnepség visszhangja az erdélyi sajtóorgánumokban
A kortársak megítélése szerint a jubileumi ünnepség elérte célját és méltó emléket állított az 
1867-es koronázás évfordulójának az egész országban. A szakirodalom szerint a kormány 
részéről a szervezés ténylegesen az uralkodót igyekezett az ünnepségek középpontjába állí-
tani, viszont a főváros vezetése már sokkal kevesebb figyelmet fordított a király személyé-
re, az ügyintézés szinte kizárólag a külsőségekre korlátozódott. A sajtó tudósításai a lapok 
egyedi jellegének, politikai irányvonalának megfelelően természetesen némi különbséget 
mutatnak, de megfigyelhető, hogy összességében Ferenc József eltűnik az ünnep nagysze-
rűségéről szóló tudósításokban mind a fővárosi, mind pedig az erdélyi lapokban.

Az országos méretűvé növekedett ünnepség – bár az uralkodó jelenléte miatt a centrum 
Budapestre helyeződött – Erdélyben is jelentős visszhangot keltett. A vizsgált magyar nyel-
vű erdélyi lapok közül a Kolozsvár és az Erdélyi Híradó már május közepétől több esetben 
címoldalon foglalkozik a negyedszázados ünnepéllyel, valamint annak helyi és regionális 
előkészületeivel. A budapesti sajtóorgánumokhoz hasonlóan cikkeiben nagy hangsúlyt kap 
az 1867-es koronázás bemutatása és a magyar történelmi kontextusba helyezése,19 összeha-
sonlítása az 1892-es ünnepségekkel,20 a budapesti ünnepség előzetes menetrendjének rész-
letes ismertetése, a koronázáshoz kötődő szimbólumok elemzése,21 illetve a koronázásban 
résztvevő tisztségviselők szerepeinek részletezése.22 Fontos szerepet kap az erdélyi városok 
és települések előkészületeinek, hivatalos értesítéseinek, programsorozatai menetrendjének 
ismertetése, párhuzamosan a budapesti események részletes bemutatásával, valamint a ban-
dériumba delegált vármegyei küldöttek név szerinti felsorolásával. A június 8-i szám külön 
mellékletet is megjelentetett, melyben közli a budapesti ünnepi beszédek részleteit, valamint 
a helyi és más nagyobb erdélyi városok beszámolóit.

Az ünnep alkalmával az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) delegá-
ciója is Budapestre utazott, melyről külön cikksorozatban foglalkozik a vizsgált napilap. 
Az EMKE tisztségviselői különvonattal érkeztek a fővárosba, ahol a budapesti EMKE-
választmány várta őket Dessewfy Aurél elnök vezetésével, majd ezt követően közgyűlést 
tartottak a Vigadó nagytermében és ünnepi bankettet 500 fő részvételével.
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Számos cikkében foglalkozik az ünnepséggel a partiumi Nagyvárad című napilap is, 
és a kolozsvári lapokhoz hasonlóan minden részletre kiterjedően igyekszik tájékoztatni 
olvasóközönségét mind a budapesti, mind az erdélyi hírekről. Megfigyelhető az erdélyi 
magyar nyelvű lapok egybehangzó véleménye a 1867 óta elért országos fejlődéssel: „A 
nemzet látja, mindennap tapasztalja azt az örvendetes fejlődést, melyet e huszonötév alatt 
közviszonyaink egész vonalán elértünk. Önkéntelen összehasonlításokat tesz ezeréves éle-
tünk más korszakaival s arra a kedvező meggyőződésre jut, hogy nemzeti életünk sohase 
volt oly zavartalan, békés minden megrázkódtatástól annyira mentes, mint most. Értve a 
béke alatt nemcsak a nemzetközi viszonyokat, hanem a belső viszonyokat is.”23; valamint 
az, hogy a nemzetiségi kérdés problémáját igyekeznek elenyésző elemként feltüntetni: 
„Most […] belső villongások nem emésztenek. A nemzet túlnyomó nagy többsége a ma-
gyarság és az alkotmányos szabadság érdekében versenyez, s e nagy erő mellett itt-ott 
tapasztalható széthúzó nemzetiségi elem elenyészik.”24 Csak elvétve, egyes esetekben em-
lítik a román nemzetiség elutasító magatartását, igyekeznek a hangsúlyt az egy politikai 
nemzet elvére helyezni, valamint az alattvalói hűség szimbólumává emelni az ünnepélye-
ken való részvételt.25

Ezzel szemben a román nyelvű erdélyi lapok válasza a jubileum megünneplésére egy-
ségesen elutasító volt, bár a Budapest című lap beszámol két román faluról, ahol lelkesen 
ünnepeltek, a román többségű Szászsebesen – az egyházi elöljárók egyértelmű utasítása 
ellenére – még istentiszteletet, liturgiát sem tartottak. A paradox helyzetet jól tükrözi, 
hogy ebben az időszakban, 1892. május 28-án került sor az erdélyi román Memorandum 
benyújtására Bécsben, mellyel a román nemzetiség május 23-ától – más aspektusból 
ugyan – de az erdélyi lapok centrumába kerül, és bár a két eseményt a legtöbb esetben 
külön tárgyalják, a két momentum összefüggésbe hozása egyértelműen megjelenik a 
Memorandummal kapcsolatos cikkek esetében: „Magyarország a napokban érkezik az 
alkotmány visszaállításának huszonötödik évfordulójához. Június elején nagy fénnyel 
fogjuk megünnepelni a koronázást, mellyel I. Ferencz József ő Felsége huszonöt év előtt 
megkezdte a polgári dicsőségben, anyagi és szellemi sikerekben annyira gazdag alkotmá-
nyos uralkodást. E nagyjelentőségű nemzeti ünnep alkalmát használják fel az oláh tulzók 
arra, hogy külön véleményt terjesszenek elő mindaz ellen, amit június első napjaiban 
ünnepelni fogunk. Magát a koronázás tényét egyenesen nem támadják ugyan meg, mert 
ez kellemetlen összeütközésekre vezetne a kir. ügyészségekkel. De egyébiránt aztán meg-
támadnak, megtagadnak, elutasítanak mindent, aminek alapján király és nemzet között a 
béke helyreállt és a koronázásban kölcsönösen ratifikáltatott.”26, illetve: „Nyilvánvaló, 
hogy az oláh tulzók a koronázás jubiláris ünnepét szeretnék megzavarni a tüntetéssel.”27

A koronázás 25 éves jubileumával a nagyszebeni Tribuna május 21-én címoldalon 
foglalkozik, melyben arról írnak, hogy számukra lehetetlen, hogy részt vegyenek az 
ünnepségen a „végzetes politikai rendszer miatt”28, ezért „…a hivatalos jubileumtól, a 
magyarok jubileumától távol kell maradnunk.”29 Megállapítása szerint 1867 nemcsak a 
király legitim megkoronázását jelentette, hanem a magyarság kizárólagos uralmát a nem-
zetiségek felett, a nemzetiségek szétzúzását és a magyarosító politikát.30 Ferenc Józsefet 
minden esetben „Maiestate Să” vagyis „Őfelsége” megnevezéssel említi, kitér az 1888-as 
császárrá koronázás 40 jubileumára, valamint az államot „nostru Monarch” vagyis a „mi 
Monarchiánk”-nak említi, ezzel is elkülönítve magukat a magyarságtól.31

Ezt követően május végén, június elején több lapszámban is címoldalon foglalkozik a 
koronázás jubileumával, de ezt nagyrészt annak igazolására használja, hogy magyarázat-
tal szolgáljon arra, hogy miért viszik a Memorandumot Bécsbe, majd a hangsúly foko-
zatosan áttevődik a Memorandum előkészületeire, a küldöttség tagjaira, a bécsi esemé-
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nyekre, illetve az arra adott magyar sajtó reakcióira, hiszen több esetben közli a Budapesti 
Hírlap vagy az Egyetértés cikkeit. Június 4-től pedig címoldalon hozza a Memorandum 
szövegét és folytatásokban június 12-ig közli, míg a jubileummal kapcsolatos részleteket, 
mint például a fővárosi ünnepség menetrendjét a Cronică rovatában ismerteti.

A Memorandummal kapcsolatos cikkek dominálnak a brassói Gazeta Transilvaniei 
májusi hasábjain, a koronázás jubileumával címoldalon csak június 8-án foglalkozik, 
melyben hasonlóan a Tribunához negatív képet fest az elmúlt 25 éves időszakról és a 
szerinte állítólagos liberális magyar politika erdélyi vonatkozásairól.32 Közli a budapesti 
események menetrendjét és kitér az EMKE budapesti látogatására is, mellyel a későbbi-
ekben több esetben is címoldalon foglalkozik.

A szász német nyelvű sajtó a magyar és román nyelvű lapokhoz hasonlóan május 
végétől, június elejétől több alkalommal címoldalon foglalkozik a jubileumi ünnepség-
gel, emellett címoldalon az egyházpolitikai ügyek, valamint a román Memorandum-ügy 
is megjelenik. A brassói Kronstädter Zeitung pozitívan nyilatkozik az 1867 óta eltelt 
negyedszázados időszakról és június 2-i számában felszólítja a szász lakosságot, hogy 
vegyenek részt a jubileumi ünnepségen, hogy méltó módon emlékezzenek a 25 évvel 
ezelőtti koronázásra.33 Foglalkozik az 1848–1849-es forradalommal és szabadságharccal, 
az azt követő passzív politikával, majd 1867-tel és a dualizmus negyedszázados fenn-
állásával. Közli a budapesti főpolgármester kiáltványát, valamint a fővárosi események 
menetrendjét.

A nagyszebeni Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt hasonló tematikájú cikkeket közöl 
mind a jubileummal kapcsolatban, mind a Memorandummal centrumba kerülő román 
nemzetiség bécsi útjának ismertetésével kapcsolatban, azonban a hangsúly egyértelmű-
en a koronázási ünnepség eseményein van. Az uralkodót mindkét lap „Se Majestät zum 
ungarischen König” vagyis „Őfelsége a magyar király” megnevezéssel illeti, így a romá-
nokkal ellentétben nem különítik el magukat egyértelműen a magyar államtól és alapve-
tően együtt működnek és együtt ünnepelnek az ország lakosságával.

Összefoglalóan elmondható, hogy a koronázási jubileum megünneplése többnyire po-
zitív érzelmeket keltett országszerte, bár a nemzetiségi kérdés megoldatlan problémája az 
erdélyi románság Memorandumában nyilvánvalóan felszínre tört a jubileumi ünnepségek 
időszakában is, annak ellenére, hogy a magyar nyelvű lapok több esetben megpróbálták 
súlytalanná tenni az ügyet. A pozitív visszhangot alátámasztja, hogy az ünnepségeket kö-
vetően a király elégedettségét fejezte ki, Budapestnek a székesfőváros megtisztelő címet 
adományozta, a szervezés tapasztalatait pedig a magyar vezetők néhány év múlva felhasz-
nálhatták a millenniumi ünnepségek programjában is.
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