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O FESTIVITATE PUBLICÃ CONTROVERSATÃ, 
SÃRBÃTOAREA MILLENIULUI

Trecerea celor o mie de ani de la descãlecatul ungurilor a creat o controversã ca datã chiar ºi
pentru unii istorici unguri. Istoricii consultaþi de ministrul învãþãmântului Trefort în 1882, nu s-au
pus de acord nici asupra faptului cã descãlecatul s-ar fi încheiat cândva între anul 888 ºi 900, pânã la
urmã s-a cãzut de acord asupra anului 895, deºi Parlamentul ungar s-a întrunit încã din anul 1894
pentru a discuta pe tema sãrbãtoririi mileniului maghiar. La finalul consultãrilor festivitatea a fost cea 
mai importantã ºi a rãmas cea mai cunoscutã manifestare maghiarã, principalul rol al organizãrii unei
asemenea sãrbãtori a fost acela de promovare a ideologiei maghiare ºi de susþinere naþionalã a
Ungariei Mari.

În luna februarie a anului 1894, la Budapesta s-a ˛inut o conferin˛ã, la aceasta au luat parte mai
mul˛i deputa˛i dietali, scriitori, ziariºti maghiari, cu scopul consultãrii în privin˛a serbãrilor
mileniului. Conferin˛a s-a aflat sub prezidiul lui Rákosi Jenõ, punctul principal al consultãrilor l-a
constituit durata acestor serbãri. Din raportul deputatului Borovszky Samu, a reieºit cã în acel an se
împlineau 999 de ani de când maghiarii locuiau în ̨ ara lor; deci dacã mileniul s-ar fi organizat în anul
1896 aºa cum se precizase, serbarea s-a ̨ inut cu întârziere de un an. Din propunerea aceluiaºi deputat
a reieºit cã conferin˛a are ºi rolul de a cere parlamentului maghiar ca anii 1896-1900 sã fie decreta˛i
ani jubiliari. O altã mãsurã luatã a constat într-o nouã cerere adresatã guvernului prin care acesta
trebuia sã aloce o sumã de bani în vederea scrierii unei istorii privitoare la „cucerirea patriei º i la
primele adversitãþi prin care a trecut naþiunea maghiarã”. O altã propunere se referea la ridicarea
unor statui comemorative în care sã fie prezentaþi Árpád ºi Sf. ª tefan. La prima propunere a luat
cuvântul Thaly Kálmán care a precizat cã anul „cuceririi patriei” nu se poate constata exact, dupã
pãrerea acestuia „cucerirea a durat zece ani ºi s-a terminat în anul 898”, acesta recomanda ca
serbãrile sã se extindã din anul 1896 pânã în 1898. Majoritatea participanþilor la conferinþã s-au pus
de acord ca serbãrile sã se concentreze într-un singur an, respectiv în 1896. În ceea ce priveºte statuile 
s-a propus ºi aprobat ridicarea lor la: Munkács, Zobor, Pannonhalma, Pusztaszer, Dévény, Zimony ºi
Braºov. Decizia unanimã a constituit-o cererea adresatã guvernului maghiar prin care în anumite
oraºe ºi comitate sã se ridice monumente pentru eternizarea aniversãrii. Ultimele hotãrâri ale
conferinþei se refereau la decizia conform cãreia pânã la expoziþie sã fie maghiarizate nu numai
numele proprii de munþi, regiuni ºi localitãþi, dar ºi nume proprii ale unor persoane.1

Expozi˛ia a fost dezbãtutã îndelung, se dorea ca manifestarea ei sã redea expresia ideii de
continuitate a na˛iunii maghiare, dorin˛ã nãscutã tocmai din frãmântãrile care marcau în acea
perioadã întreaga monarhie austro-ungarã, alian˛a sau pactul dualist era cutremurat deja de o lungã
perioadã de timp din cauza na˛ionalitã˛ilor care nu mai ºovãiau acum sã-ºi arate nemul˛umirile. 

În ultima noapte a anului 1895, la miezul nop˛ii, clopotele bisericilor din întreaga Ungarie au
rãsunat. La ora cinci diminea˛a se anun˛a printr-o nouã bãtaie de clopot cã în ˛arã a început prima zi
din a celui de-al doilea mileniu maghiar. Pregãtirile pentru acest eveniment fuseserã disputate de
aproximativ cincisprezece ani în urmã de cãtre guvern, opozi˛ie, istorici, artiºti ºi arhitec˛i; to˛i
aducându-ºi contribu˛ia la ceea ce avea sã însemne marea sãrbãtoare prin care ungurii îºi arãtau plini
de falã vechimea ºi dorind sã îºi justifice actele de modernizare prin care trecuse ̨ ara ºi poporul în tot
acest timp. 

115

fiara Bârsei

1 Gazeta Transilvaniei, nr. 30, 9 februarie, 1894.



Grandioasa expozi˛ie trebuia sã redea din identitatea Ungariei, sã reîntregeascã mândria statului
ungar, deoarece compromisul din anul 1867 oferise Ungariei autonomie ºi egalitate fa˛ã de Austria.
Dar din punct de vedere politic capitala statului era Viena, împãratul apar˛inea unei dinastii
austro-germane, iar din punct de vedere cultural limba oficialã era în continuare cea germanã. Ca o
reac˛ie la aceastã situa˛ie, ungurii au sim˛it tot mai mult nevoia unei noi afirmãri, aceastã expozi˛ie
este cea care le-a furnizat motivul începerii acestei mobilizãri. 

La Budapesta, odatã cu marea festivitate s-a început contruc˛ia mai multor edificii: clãdirea
Castelului Vajdahunyad, realizatã de cãtre arhitectul Ignác Alpár, de fapt o copie fidelã dupã castelul
Corvineºtilor de la Hunedoara2, ªcoala de Arte Aplicate, ridicatã sub îndrumarea lui Lechner Õdõn,
clãdire construitã în stilul artei 1900 cu forme orientalizate prin acestea autorul dorea sã arate
originile asiatice ale maghiarilor.3 Cea mai importantã operã de artã a fost cea a monumentului
mileniului, a cãrui construcþie a fost începutã în acel an, dar s-a finalizat abia în 1929. Nucleul central
era format din grupul de cãlãreþi ai celor ºapte ºefi de trib, aflaþi în curs de executare a actului
descãlecãrii, Árpád situându-se în mijlocul lor. Monumentul se afla chiar la intrarea în expoziþia
naþionalã, fiind o parte sau partea principalã a altor ºapte coloane situate în toatã Ungaria Mare, de la
Dévény, în Iugoslavia astãzi, pânã la Zimony4, în Slovacia, º i Braºov5. Odatã cu deschiderea
expoziþiei, a fost realizat ºi dat drumul primului metrou din Europa, dar ºi Galeriei de Belle Arte. În
cursul aceluiaºi an au fost date în folosinþã Porþile de Fier de pe Dunãrea Inferioarã, câte un pod peste
Dunãre la Budapesta ºi altul la Bratislava, dar ºi Palatul Curþii Supreme de Justiþie.

Guvernul a prezentat proiectul de lege pentru cheltuielile acestui „ospãþ” încã din anul 1895.
Pentru un monument milenar în Pesta, s-au alocat 802.640 fl.; cele 7 monumente construite în 7
colþuri ale þãrii au dispus de 359.000 fl., pentru muzeul de Belle Arte 3.200.000 fl., pentru
întemeierea altor 400 de ºcoli cu predare în limba maghiarã, 198.000 fl. Toatã suma alocatã s-a ridicat 
la valoarea de 4.850.000 fl.6 Expoziþia a fost amenajatã pe o suprafaþã de 4.850 de metri pãtraþi, pe
care au fost amplasate aproximativ 14.000 de exponate puse la dispoziþie de 880 colecþionari, dintre
care 832 unguri ºi 48 de strãini. Aceasta a fost împãrþitã în douã pãrþi principale: una istoricã ºi
cealaltã modernã. Deºi cele mai multe evenimente au avut loc în Budapesta, întreaga þarã a fost
mobilizatã; s-au organizat festivitãþi în multe oraºe ºi comune, unde au fost inaugurate 400 de ºcoli
primare, acestea au fost denumite „ºcoli milenare”, fiind înfiinþate în 159 de comune iar funcþionarea 
lor s-a inaugurat în luna septembrie. În afara instituþiilor ºcolare s-au dat în folosinþã monumente ºi
plãci comemorative.7

La deschiderea expozi˛iei, pe 2 mai, a luat parte în calitate oficialã Franz Joseph ºi Elisabeta, dar
ºi un mare numãr de arhiduci, arhiducese, mul˛i demnitari în frunte cu premierul, baronul Miklós
Bánffy. Vizita regelui a început la unsprezece ºi treizeci ºi cinci de minute, acesta petrecând în incinta 
expozi˛iei douã ore ºi un sfert. În apropierea pavilionului de istorie unde se aflau ºi colibe acoperite
cu paie ºi imita˛ii de cur˛i ˛ãrãneºti, stãtea un tânãr ˛ãran, Franz Joseph s-a oprit ºi l-a întrebat dacã
locuieºte într-o astfel de colibã, rãspunsul ˛ãranului a fost „slavã Domnului, Maiestate, numai cât
þine Mileniul, apoi pot în sfârºit sã mã duc acasã (…)”.

În decursul timpului petrecut de împãrat la Budapesta, respectiv din luna mai pânã în august
1896, majestatea sa a luat parte la ºedin˛ele festive comune ale ambelor Camere. În noul palat al
Parlamentului s-a expus publicului coroana Sf. ªtefan. Dupã deschiderea oficialã monarhul a asistat
la trecerea convoiului festiv ºi a paradei oficiale. De la Budapesta a cãlãtorit la Dévény pentru a asista
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la dezvelirea monumentului milenar ridicat acolo, plecând de acolo la Semlin unde s-au organizat
festivitã˛i pe locul în care a murit Ioan Hunyandi.8 Pe data de 21 septembrie 1896 a fost de fa˛ã la
dezvelirea monumentului Mariei Terezia de la Pojun.9

Serbãrile au durat ºase luni, au început cu deschiderea expozi˛iei, pânã pe 10 mai ˛inându-se
liturghii festive în toate bisericile din Ungaria. În 5 iunie s-au expus pe durata a trei zile coroana Sf.
ªtefan ºi însemnele încoronãrii. Pe 8 iunie punctul central al serbãrilor a fost convoiul festiv din
Budapesta, pe care monarhul l-a privit din balconul palatului. 

Între 25-28 iunie s-au ˛inut serbãri sociale ºi s-au pus diferite pietre de funda˛ie la noile edificii
culturale. În 11 septembrie a fost dezvelit monumentul Mariei Terezia de la Pojun, monumentul
milenar de la Dévény, ºi în 20 septembrie monumentul de la Semlin. Pe 27 septembrie s-a predat, în
fa˛a monarhului, Poarta de Fier circula˛iei publice. La aceastã serbare au fost invitate Serbia ºi
România. La sfârºitul lunii octombrie s-a închis expozi˛ia millenarã.10 

Ocazia, a însemnat deschiderea oficialã în întreaga þarã a multor baluri, recepþii ºi serbãri. În data 
de 9 mai, Curtea ºi toþi demnitarii au participat la un Te Deum solemn în biserica încoronãrii care
fusese restauratã, ceremonia a fost susþinutã de arhiepiscopul de Esztergom, Kolos Vaszary. Tema
acestei predici având la bazã principiile alianþei dintre monarh ºi unguri, constituind o retoricã
aducere aminte a compromisului fãcut de ambele state spre bunãstarea imperiului. Comunitatea
evreiascã din Budapesta a þinut sã sãrbãtoreascã ºi ea Milleniul printr-o slujbã religioasã organizatã
în cea mai mare sinagogã din lume, la slujba religioasã au fost prezenþi 8.000 de participanþi, toþi
îmbrãcaþi în haine de ceremonial: bãrbaþii în frac iar femeile în toalete de bal.11 O nouã serie de
festivitãþi au avut loc în 8 iunie, ziua în care se sãrbãtorea jubileul încoronãrii lui Franz Joseph,
împãratul era îmbrãcat în uniforma albã a unui general ungur de husari. Familia regalã a privit parada
ce defila prin faþa lor: delegaþii erau formaþi din înalþi demnitari ai comitatelor ºi oraºelor maghiare.
Participanþii au înºirat în pas de paradã steagurile þãrilor care odinioarã fuseserã vasale Ungariei:
steagul Transilvaniei a fost purtat de contele Andrei Bethlen, al Bulgariei de Iosif Teleki, al Cumaniei 
era dus de contele Zénó Csáky, al Lodomeriei de cãtre contele Emeric Szechenyi, al Galiþiei s-a aflat
în mâna contelui Mihail Esterházy, al Bosniei în cea a contelui Géza Andrássy, al Slavoniei a fost
þinut de prinþul Nicolau Pálffy, al Croaþiei de cãtre prinþul Teodor Pajacevich, al Dalmaþiei a fost
purtat de contele Francis Nádasdy iar steagul Ungariei s-a aflat în mâna baronului Vay Béla.12

Dupã paradã perechea regalã s-a deplasat cu ajutorul trãsurii încoronãrii, ce a apar˛inut Mariei
Tereza. S-a parcurs drumul de la Palatul Regal la Pesta ajungându-se la sediul noii clãdiri a Palatului
Parlamentului, unde a fost adusã Sfânta Coroanã a lui ªtefan ºi însemnele încoronãrii. Deºi un mic
incident legat de deschiderea greoaie ºi întârziatã a lacãtului lãzii unde se aflau însemnele puterii, a
umbrit ºi a întârziat ceremonialul, totuºi dupã aproximativ o orã serbãrile au reintrat în normal.13

Tot pentru a atrage aten˛ia lumii asupra îngãduin˛ei statului Ungar, în aprilie 1896 s-a emis o
ordonan˛ã de cãtre Ministrul de Justi˛ie prin care s-a fãcut cunoscut tuturor procuraturilor din ˛arã ca
pe data de 10 mai în toate închisorile sã se ̨ inã o liturghie la care sã participe to˛i aresta˛ii. În aceeaºi zi 
învã˛ãtorii închisorilor au ˛inut prelegeri despre însemnãtatea serbãrilor millenare. În ziua aleasã to˛i
aresta˛ii au fost scuti˛i de pedeapsã, la prânz au primit carne cu o jumãtate de por˛ie în plus fa˛ã de
ra˛ia cuvenitã ºi o jumãtate de litru de vin în onoarea milleniului.14 Acest regim s-a instituit înainte ca
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autoritãþile ungare sã introducã legea amnistiilor, prin care au fost eliberaþi din închisori o bunã parte
a condamnaþilor politici.15

Serbãrile au generat discu˛ii ºi controverse, românii au încercat sã afiºeze o atitudine pasivã, deºi 
multe articole din presa vremii vorbesc prin titlurile sugestive despre adevãrata pãrere a acestora.
Încã din 6 iunie 1893 se emite un document creat de Ministerul Instruc˛iunii; un alt document al
Directoratului ªcolar suprem din Cluj, prin care se comunicã institu˛iile care vor fi angrenate pentru
pregãtirea serbãrilor. Se înfiin˛eazã o comisie care are scopul de a identifica antichitã˛i valoroase
expuse în muzeele gimnaziilor superioare. Câteva luni mai târziu se insista pe necesitatea realizãrii de 
asocieri, întâlniri periodice pentru pregãtirea participãrii la jubileu. 

Conducerea expoziþiei a hotãrât sã ia diferite mãsuri pentru a atrage atenþia strãinãtãþii asupra
sãrbãtorii maghiare. Astfel, ziarele strãine au publicat din timp în timp diferite ºtiri. În oraºe mai mari, 
în bãi ºi la gãri s-au afiºat plancarde care fãceau reclamã evenimentului. Curþile strãine, parlamentele
ºi oficiile oraºelor au fost special invitate. În capitalele europene s-au þinut prelegeri publice despre
sãrbãtoarea naþionalã maghiarã. Cea mai mare reclamã s-a fãcut astfel: începând din luna iunie a
anului 1895, fiecare scrisoare care era trimisã în strãinãtate fiind prevãzutã din partea direcþiei poºtale 
cu o marcã de reclamã pe care ceremonialul de alegere lui Árpád ca principe ºi cuvintele scrise în trei
limbi: germanã, francezã ºi englezã, acestea atrãgând atenþia asupra expoziþiei. Fiecare epistolã ce a
trecut graniþele Ungariei a fost o reclamã zburãtoare pentru aceastã þarã. Chiar ºi pachetele au fost
prevãzute cu vignete mari pe care era prezentatã un grup de edificii de pe teritoriul expoziþiei.16

La Braºov a luat naºtere, încã din anul 1895, o comisie care se ocupa cu organizarea
evenimentului, comisia aflându-se sub conducerea viceprefectului care a comandat execu˛ia mai
multor opere pentru a fi trimise la Budapesta. Cu aceastã ocazie s-au realizat câteva lucrãri artistice.
Operele au fost comandate de cãtre Comitatul Braºov cu ocazia Mileniului la diferi˛i artiºti locali apoi 
trimise la Budapesta. Acestea sunt urmãtoarele: „Die Stadt Kronstadt und die Befestigungen im 17.
Jahrhundert” (Oraºul Braºov ºi fortificaþiile în secolul al XVII-lea), o machetã realizatã de cãtre
profesorul de desen Friedrich Hermann la preþul de 800 fl.; „Die Rosenauer Burg” (Cetatea Râºnov), 
picturã realizatã de cãtre profesorul Alexander Riedl la un preþ de 150 fl.; „Das Honigberger
Kirchenkastell” (Biserica cetate din Hãrman), picturã realizatã de Freidrich Mieß pentru suma de 200 
fl.; trei planuri ale bisericii parohiale evanghelice din Braºov desenate de inginerul asistent Josef
Nekolny pentru suma de 150 fl. 

Lucrarea lui Hermann a fost expusã din ianuarie 1897 în sala de sedin˛e a Comitatului17. Picturile 
lui Riedl au intrat în proprietatea comunitãþii Râºnov iar pictura realizatã de Mieß aparþine
comunitãþii Hãrman18. Desenele lui Nekony se aflã în posesia Comitatului întorcându-se de la
expoziþie în anul 1897 ºi fiind adãpostite în acel an într-un birou.19 Ca o completare la aceste planuri,
fotograful Karl Muschalek a realizat trei imagini: partea exterioarã, altarul ºi o vedere interioarã a
Bisericii Negre.20

A fost trimis ºi un album istoric, acesta con˛inând 53 de fotografii ale clãdirilor istorice,
fotografii realizate de Leopold Adler. Pre˛ul acestora, ca ºi al celorlalte a fost de 125 fl. Albumul
agricol, realizat tot de Adler, prezenta gospodãrii ˛ãrãneºti, tipuri de animale, unelte, albumele
intrând din anul 1897, în proprietatea comitatului. În afarã de acestea au fost expuse fotografii
realizate de Karl Muschalek, care redau cultura sãrbãtorilor în Þara Bârsei.
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Pentru coloana omagialã au fost trimiºi din partea Comitatului Braºov, ºase cavaleri, trei dintre
ei îmbrãcaþi în costume de galã vechi sãseºti, trei în costume maghiare. Costurile acestei coloane
omagiale s-au ridicat la suma de 1.705 fl. 

Costumele sãseºti au intrat în proprietatea comitatului ºi au fost confec˛ionate pe baza studiilor
amãnun˛ite întreprinse de vicecomitele Dr. Fr. Jekel. Vechiul steag al districtului a fost restaurat cu
aceastã ocazie la ini˛iativa vicecomitelui, cheltuindu-se pentru el suma de 180 fl. Nemul˛umite numai
cu aceste obiecte, autoritã˛ile comitatului au comandat construc˛ia unei case de ceangãi pentru a fi
expusã în satul de expozi˛ie. Costurile acesteia s-au ridicat la suma de 1.800 fl21.

Lucrarea realizatã de profesorul de desen Friedrich Hermann, a fost expusã mai târziu în Muzeul 
Sãsesc al fiãrii Bârsei care s-a deschis la Braºov din anul 1908. Astãzi lucrarea intitulatã „Die Stadt
Kronstadt und die Befestigungen im 17. Jahrhundert” (Oraºul Braºov ºi fortificaþiile în secolul al
XVII-lea) se aflã la Bastionul Þesãtorilor22. Macheta este realizatã la scara de 1/200, are lungimea de
4,59 m ºi lãþimea de 3,84 m. Lucrarea este de fapt un simbol al realizãrilor culturale fãcute de saºii
braºoveni. Prezentarea fortificaþiilor nu respectã situaþia secolului al XVII-lea, este o redare artisticã
deoarece apar construcþii realizate mai târziu23 ºi totodatã nu sunt redate alte douã construcþii masive
prezente în spaþiul cetãþii încã din secolul al XIV-lea. Biserica franciscanã ºi cea dominicanã pe locul
cãreia s-a ridicat biserica iezuitã ºi ºcoala. Pe locul bisericii franciscane se aflã astãzi biserica catolicã
Sf. Petru ºi Pavel.24

Cu ocazia împlinirii a 1000 de ani de existen˛ã a Ungariei trebuia ridicat un monument ºi pe
Tâmpa, potrivit articolului de lege VIII, din 17 mai 1896. Locul a fost aprobat de cãtre consiliul
principial din 3 iulie 1895, iar pe 30 septembrie s-a vizitat locul de amplasare al monumentului. În
vara anului 1896 a fost construitã o linie telefericã între baza muntelui ºi creasta Tâmpei, pe platou,
lângã intrarea în grota lui Bethlen a fost aºezatã o maºinãrie prin intermediul cãreia au fost ridicate
numeroasele pietre cu care s-a construit monumentul, de-a lungul mai multor luni. Din acest loc ºi
pânã în vârf mergea o a doua linie cu ajutorul cãreia pietrele erau duse spre locul destinat
monumentului, cu ajutorul bra˛elor oamenilor. Nu departe de vârful Tâmpei a fost creatã o carierã de
piatrã, din care au fost luate materiale care au servit umpluturã pentru baza de 9,90 m a
monumentului. Baza monumentului era construitã pe o funda˛ie de 1,50 m din aceste pietre ºi din
ciment, într-un cerc ce avea 5 m diametru. Apa necesarã construc˛iei a fost adusã cu mare greutate de
jos din vale. Pe soclu s-a ridicat coloana înaltã de 6,9 m, al cãrei vârf era încoronatã de un monument a 
lui Árpád, înalt de 3,50 m. Planul acestui monument a fost schi˛at de Julius Berczik. Statuia lui Árpád
a fost realizatã de sculptorul Julius Jankovits. Coloana avea în totalitate o înãl˛ime de 20,30 m, a fost
ridicatã de întreprinzãtorul Anton Glasner pentru suma 20.835,39 fl.; adãugându-se ºi pre˛ul pentru
Árpád, de 1.750 fl., astfel ajungându-se ca pre˛ul pentru monumentul mileniului sã fie de 22.585,39
fl. Pietrele necesare pentru coloanã au fost pregãtite din calcar de Cluj, ºi aduse astfel pe Tâmpa.25
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21 Ibidem.
22 Obiectiv al Muzeului Judeþean de Istorie Braºov.
23 Apar coloanele de sprijin situate la baza zidurilor din zona Bastionului Graft, cele trei coloane au fost construite în secolul

al XIX-lea când o mare inundaþie a mãcinat zidul situat Dupã Zidurile de Jos ºi a fost necesarã întãrirea acestuia prin
construcþia celor trei arce de susþinere.

24 Disputa privind plecarea modelului la Budapesta este una prezentã, într-o lucrare realizatã de istoricul Dorina Negulici;
aceasta afirmã cã modelul nu a mai ajuns la Budapesta demonstrând acest lucru într-un mod irelevant. Autoarea redã un
manuscris netradus, adresat de profesorul de desen cãtre magistratul oraºului. Manuscrisul este irelevant pentru
demonstrarea traseului machetei, pentru cã în acesta Friedrich Hermann se adreseazã magistratului oraºului cu rugãmintea
de a nu i se demola atelierul în care a realizat modelul din ipsos motivând cã construcþia respectã normele edilitare ale
vremii ºi construcþia a fost realizatã pe cheltuiala profesorului, suma de 800 de fl. fiind necesarã doar pentru materialele
folosite. Manuscrisul este notat ca aparþinând unui colecþionar particular dar de fapt acesta se gãseºte în proprietatea
Muzeului Judeþean de Istorie Braºov, în Arhiva Documentarã a instituþiei.

25 Dr. Eduard Gusbeth, op. cit., p. 25.



Înainte ca monumentul milenar sã fie aºezat pe Tâmpa, în luna august a anului 1896, statuia
aflatã în curtea morii cu vapori „Terezia” din Braºov a fost devastatã, fãptuitori necunoscuþi
sãvârºind un atentat asupra sa. Au fost rupte bucãþi de la umãrul drept, pieptul ºi coiful statuii. Paguba 
nu a fost mare ºi s-a putut restaura. Maghiarii au fost îngroziþi de ceea ce se poate întâmpla cu
monumentul lui Árpád când va fi aºezat pe Tâmpa.26

În data de 18 octombrie a avut loc la Braºov festivitatea dezvelirii monumentului lui Árpád. La
festivitate au participat: episcopul sãsesc Müller din Sibiu, episcopul unitar Ferencz Josef, episcopul
evanghelic Zelenka ºi ministrul de Interne Perczel. Saºii verzi ºi românii s-au ab˛inut democratic de
la participare. În cursul festivitã˛ilor s-a petrecut urmãtorul episod: când milenariºtii coborau de pe
Tâmpa, pe la orele 14 d.a., s-au întâlnit cu o frumoasã grupare de 80 de Juni Albi ºi Curcani, aceºtia
mergând cãlare la garã pentru întâmpinarea preotului nou ales, dr. Saftu; dupã ei urmând un lung ºir
de trãsuri pline cu români.27

La sosire, episcopul a fost salutat la garã de primarul oraºului ºi de preo˛ime apoi a fost condus în 
oraº de un cortegiu. Pe strada Târgul Cailor ºi în zona Pie˛ei Honterus tinerimea ºcolarã sãseascã a
format un coridor de întâmpinare. Dupã sosire au urmat recep˛iile diferitelor corpora˛iuni,
organizându-se în favoarea episcopului spre searã o serenadã împreunã cu retragerea cu tor˛e, apoi un 
prânz festiv în clãdirea Redutei.28

Tot înainte de darea în folosin˛ã a monumentului milenar, problema nou apãrutã a fost legatã de
administrarea acestuia de cãtre oraº sau de comitat. Controversele reieºite din aceastã dilemã rãzbat
din ºedin˛a întrunitã în acest scop. Senatorul Hinz, raportorul primãriei, a comunicat mai întâi cã
domnul filºpan a adresat magistratului o hârtie, datatã 7 septembrie, prin care se informa
reprezentan˛a comunalã asupra monumentului ºi se stãruia ca oraºul împreunã cu comitatul sã
suporte cheltuielile inaugurãrii monumentului milenar. În urma acestora magistratul a propus ca
reprezentan˛a comunalã sã decidã ca primarul sã fie împuternicit pentru a lua în primire, în numele ºi
în proprietatea oraºului, monumentul lui Árpád, sã se voteze suma de 2.000 fl., precum ºi o sumã care 
urma sã fie fixatã de un comitet format din 25 de membri. Aceste cheltuieli urmau sã fie alocate
pentru primirea ºi ospã˛ul festiv: dejun pe Tâmpa ºi banchet în oraº. 

La cererea preºedintelui Camerei Comerciale, Carl Fabritius, s-a hotãrât ca punctele propuse de
magistrat sã fie discutate separat. Întâi s-a discutat chestiunea luãrii în primire a monumentului de
cãtre oraº. Avocatul Iosif Puºcariu a atras aten˛ia cã luarea monumentului în proprietatea oraºului
atrage de fapt sarcini ºi îndatoriri, propunând ca acesta sã nu primeascã îngrijirea monumentului de
pe Tâmpa. Dr. Carol Lurty a luat cuvântul argumentând cã oraºul, dupã ce a votat locul unde sã se
aºeze monumentul, a cerut ºi desluºiri asupra acestuia. Ministrul însã, a trimis o adevãratã caricaturã,
din aceasta neîn˛elegând ce avea sã prezinte, un animal sau un om. Carol Lurty a accentuat cã comisia
pentru monument nu a vrut sã ˛inã seama de importan˛a saºilor ºi de munca lor culturalã,
nereprezentând-o pe monument. Propunerea sa a fost ca oraºul sã nu ia în proprietatea sa
monumentul. Avocatul ºi deputatul Carl Schnell a sus˛inut propunerea magistratului, monumentul nu 
a fost aºezat în pia˛ã, unde zilnic ar fi fost expus vederii tuturor, ci în vârful Tâmpei. Deci contra
acestui monument nu pot fi decât cei ce se bucurã de scandal. 

De altfel, aºezarea acestuia s-a decis prin lege, iar aceasta trebuie respectatã. Membrul Arsenie
Vlaicu l-a combãtut pe Schnell ºi a sus˛inut propunerea lui Lutz. 

Dr. Ferd. Otroban a argumentat cã nu vede de ce lucrarea culturalã a saºilor sã fie tãlmãcitã pe
monumentul lui Árpád, cãci pe timpul lui Árpád nu erau saºii aici. El însuºi a fost la început de pãrere
ca monumentul sã nu fie aºezat aici, dar acum, dupã ce a fost construit, ar fi o micime sã se refuze
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26 Tribuna, nr. 168, 31 iulie-12 august, 1896, p. 671.
27 Tribuna, nr. 223, 9-21 octombrie, 1896, p. 891.
28 Tribuna, nr. 220, 5-17 octombrie, 1896, p. 879.



primirea sub pretexte. Monumentele milenare au fost primite pretutindeni fãrã piedicã. Medicul Dr.
Gusbeth a sprijinit propunerea lui Schnell fiind de acord cu ini˛iativa magistratului. Avocatul Adam a 
citit legea pentru mileniu ºi a spus cã, odatã aprobat locul pentru monument trebuiesc suportate
consecin˛ele. „Este lucru fãrã tact a aþâþa poporul contra serbãrii de inaugurare” cerând de la
ministru ca prin luarea în primire de cãtre oraº, acestuia sã nu i se aducã nicio îndatorire. Dupã o
rectificare a lui Schnell, a mai vorbit pielarul Schlandt, care a propus ca un recurs sã fie admis numai
extra-dominium. Profesorul Vlaicu a rãspuns lui Otroban ºi a combãtut aserþiunile avocatului Adam,
accentuând din nou cã în legea milenarã pe care a citit-o nu este nicãieri vorba de o participare silitã a
Braºovului la tãmbãlãu. Crede „cã nu este loc aici a se vorbi de valul uitãrii faþã de cele ce le-au
întâmpinat popoarele nemaghiare din partea celor ce au hotãrât a îmbogãþi acest oraº cu
monumentul lui Árpád”. Dr. E. Lassel a avut o polemicã cu Dr. Otroban argumentând cã Þara Bârsei
a fost cultivatã mai întâi de germani ºi deci, un monument istoric ar trebui sã dea expresiune acestui
fapt. A reamintit apoi de moartea martirului a lui ª tefan L. Roth, pe care numai sub masca gimnasticii
îl mai pot serba. A argumentat cã ideea ce este întrupatã în acest monument, este cea a lãþirii violente a 
maghiarismului ºi aici, s-a alãturat propunerii lui Lurtz, adãugând cã guvernul sã fie provocat cât mai
curând pentru a înlãtura monumentul a cãrei existenþã înseamnã o continuã iritare a saºilor ºi a
românilor. Carl Fabritius a arãtat cã luarea în primire va costa mulþi bani iar oraºul suferã de lipsã
mare de bani, astfel încât câteodatã acesta nu poate plãti nici salariile funcþionarilor. Propunerea sa a
fost ca comitatul, ºi nu oraºul, sã ia în primire monumentul. Raportorul Hintz a pledat din nou pentru
propunerea magistratului, urmând votarea. Pentru propunerea lui Lurtz au votat 29, contra ei 58 de
membri, prin urmare a cãzut. Asemenea a picat ºi propunerea lui Fabritius. Amendamentul lui Lassel
nu s-a admis la votare. În final s-a acceptat propunerea magistratului, ca monumentul lui Árpád sã fie
luat în primire de oraºul Braºov. A urmat o discuþie destul de înfocatã referitoare la primirea ºi
ospãtarea ministrului care va asista la inaugurarea monumentului. Au vorbit d-nii Lurtz, Dr.
Gusberth, avocatul Schnell, directorul V. Bologa, Dr. Otroban etc. Discuþia s-a sfârºit din nou cu
acceptarea propunerii magistratului.29

Serbarea Mileniului s-a ̨ inut la Braºov ºi în alte moduri. Profesorul Christian Gusbeth a ̨ inut pe
9 mai tinerilor elevi o frumoasã cuvântare în biserica din ªchei. Evenimentul a fost men˛ionat a doua
zi de cãtre preotul Franz Oberth în predica sa duminicalã. Pe 16 mai s-a ̨ inut o sedin˛ã a comitatului la 
care au sus˛inut cuvântãri comitele Michael von Maurer, vicecomitele dr. Friedrich Jekel, cuvântãrile 
au fost tipãrite în „Bericht über die Komitats-Generalversammlung din 16 mai 1896”. În aceeaºi zi
s-a þinut la hotelul Nr. 1 un banchet  festiv.30

În ciuda ºtirilor legate de faptul cã comunitatea româneascã a oraºului, nu a participat la
sãrbãtoare, totuºi o parte a acestora a avut un rol în ziua festivã, astfel unii preoþi români au abordat
steaguri millenare alãturi de preoþi de alte confesiuni. Protopopul din Trei Scaune, îmbrãcat
bisericeºte, a sfinþit steagul milenar din Sângeorgiu alãturi de rabinul din Braºov.31

Frica maghiarilor legatã de modul în care a fost primit monumentul dupã dezvelirea festivã s-a
dovedit a fi adevãratã, aºa cum reiese ºi din rapoartele prefecturii Braºov, în scrisorile între˛inute cu
ministrul ungar, reprezentantul Comitatului Braºov cere pazã permanentã pentru monument de frica
unor noi atentate.32 Aceastã fricã se datoreazã unei scrisori anonime primite de cãtre cãpitanul suprem 
al Braºovului, în data de 14 noiembrie scrisã în limba germanã, datatã loco, având urmãtorul cuprins:
„D-le cãpitan suprem! Te fac atent cã zilele acestea întreg Braºovul va cãdea jertfã flãcãrilor.
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29 Tribuna, nr. 197, 7-19 septembrie, 1896, p. 786.
30 Dr. Eduard Gusbeth, op. cit., p. 25.
31 Tribuna, nr. 115, 26 mai-6 iunie, 1896, p. 115.
32 ANJBV, Fond Prefectura judeþului Braºov, Acte prezidiale, nr. crt. I 160, nr. fond 2, 8/131.



Suntem ºase ºi pânã acum am aºezat deja în 20 de locuri dinamitã. Dorim sã nimicim pe toþi Saºii,
Ungurii ºi Jidanii. Termenul sãvârºirii planului nu-l putem statori încã”33.

Frica autoritã˛ilor s-a dovedit a fi întemeiatã 17 ani mai târziu, în 1913 la baza soclului fiind pusã 
dinamitã, care a dus la dãrâmarea par˛ialã a monumentului. Astãzi, din ceea ce priveau ungurii cu
atâta mândrie, din simbolul care trebuia sã rãmânã peste veacuri ca semn al marii festivitã˛i, a rãmas
doar capul lui Árpád34. Sextil Puºcariu redã în lucrarea sa Braºovul de  altãdatã, într-un fragment, ce
s-a întâmplat cu statuia ºi cine a fost cel care e rãspunzãtor de dãrâmarea ei. „Peste vreo douã decenii
de la ridicarea statuii a fãcut explozie o bombã, aºezatã la picioarele ei de basarabeanul Cãtãrãu, ca 
un protest împotriva îngâmfãrii stãpânitorilor acestor þinuturi (…). Acelaºi Cãtãrãu a fost cel ce,
dupã înfiinþarea episcopiei ungureºti greco-catolice de la Hajdúdorog, cu scop de a maghiariza pe
românii de la miazãnoapte, a trimis noului episcop, cu poºta, un pachet în care era o bombã ce a
explodat când a fost desfãcut”.35

Maghiarii din Braºov au tratat evenimentul cu mare mândrie. A fost sãrbãtoarea lor la care au
contribuit mai ales prin participarea la festivitãþile organizate în oraº: liturghii, petreceri, reuniuni
conduse de oficialitãþi.

Primul monument din cele ºapte ridicate în anul 1896, a fost dezvelit pe data de 27 iunie la
Ópusztaszer36, cel de-al doilea a fost inaugurat pe 19 iulie la Munkács37, pe 26 august a fost dezvelit
monumental de la Pannonhalmá38, pe 30 august a fost vernisat monumental de la Zobor39, acesta a
avut 18 metri înãlþime, fiind proiectat de Berczik Gyula, a fost demolat pe 9 februarie 1920 de cãtre
naþionaliºti cehi, astãzi se mai poate vedea doar fundaþia.

Un alt monument a fost dezvelit în data de 18 octombrie la Dévényi, acesta a avut 21 de metri
înãl˛ime ºi a fost proiectat tot de Berczik Gyula, a fost demolat ºi el în anul 1920 de cãtre armata cehã.
În acelaºi an, pe 18 octombrie 1896 a fost inaugurat ºi monumentul de la Braºov40. Ultimul din cele
ºapte monumente ale milleniului a fost inaugurat pe 2 septembrie la Zimony41. Celelalte edificii
ridicate la Budapesta au rãmas în picioare pânã astãzi, o bunã parte din ele au fost finalizate mai
târziu.

Expozi˛ia mileniului a fost un bun prilej pentru Ungaria de a-ºi face reclamã, atrãgând un mare
numãr de vizitatori:

Numãrul participanþilor
2 mai-31 august 2 mai-1 octombrie Lexiconul Révai

1.993.015 vizitatori 2.490.990 vizitatori 5.800.000 vizitatori

Cheltuielile prevãzute pentru expoziþie:

Cheltuieli totale Cheltuieli prevãzute
5.286.000 florini 5.238.000 florini
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33 Tribuna, nr. 245, 6-18 noiembrie, 1896, p. 978.
34 Capul statuii se gãseºte astãzi în casa parohialã a bisericii evanghelice din Braºov.
35 Pe numele real, basarabeanul se numea Ilie Calarov, adept al ideologiei socialiste, anarhist, s-a întors la Chiºinãu unde a

activat în perioada Primului Rãzboi Mondial.
36 Oraº situat în partea de sud a Ungariei actuale, monumentul se gãseºte astãzi în muzeul deschis în aer liber, muzeu dedicat

marilor conducãtori ai statului ungar.
37 Oraº situat astãzi în Ucraina, monumentul nu mai existã.
38 Localitate situatã în vestul Ungariei, o parte a monumentului se gãseºte astãzi în parcul Abbey.
39 Oraº situat în vestul Slovaciei actuale.
40 Braºov, dãrâmat parþial în 1913.
41 Astãzi Zemun oraº situat în Serbia, în apropiere de Belgrad.



Precum reiese din tabel suma a fost depãºitã cu 48.000 florini, din partea oraºului Braºov s-au
cheluit în total 5.110 florini.42

Expozi˛ia ºi-a închis por˛ile pe 31 octombrie, dar pânã la aceea datã Ungaria a demonstrat cã
poate sã facã din turism o adevãratã ramurã a economiei ˛ãrii.

Având în vedere impactul pe care l-a avut, indiferent de cheltuielile prevãzute sau depãºite,
expozi˛ia a fost una de rãsunet ale cãrei ecouri se pãstreazã pânã astãzi. O parte dintre obiecte au fost
folosite de oficialii unguri la reprezentarea pavilionarã a Ungariei în cadrul expozi˛iei de la Paris din
anul 1900.
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Fig. 2 Invitaþia trimisã  oficialilor 
          strãini la expoziþie

Fig. 1 Afiºul expoziþiei

Fig. 4 Macheta realizatã în 1896, de Friedrich Hermann

Fig. 3 Festivitãþile din iunie 1896

42 http://hu.wikipedia.org/wiki/1896-os_millenniumi_ünnepségek
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 Fig. 6 Scrisoarea adresatã magistratului oraºului Braºov de cãtre Friedrich Hermann

Fig. 5 Planul cu amplasarea pavilioanelor la expoziþia Milleniului
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Fig. 9 Capul statuii lui Árpád adãpostit astãzi în casa parohialã a bisericii evanghelice din Braºov

Fig. 8 Vedere cu ruina monumentuluiFig. 7 Vedere cu statuia lui Árpád



Millennium celebration, a controversial public ceremony
Abstract

The Millenium Exhibition organized in Budapest in 1896, ment a good reason for Hungaria to
redefine its status which it had in Medieval times. For hungarians, the exhibition focused on their lost
identity and to recovered their role of civilizing empire between East and West Europe borders. After
a long debates that take place for few years, the hungarian Parliament decided to open the exhibition
at 1th May 1896 and, also, a lot of manifestation between may and october 1896. Transylvania
participated at these manifestations whith many objects from Braºov, realized by the local artists and
artisans and then exposed. At the end, the exhibition achieved its purpose. In nowadays, the festivity
remains in colective memory as the great hungarian Millenium exhibition.
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