
Sisi Kultusz Kiállítás Szentendrén 

 

Erzsébet királyné legendás alakja 

elevenedett meg a szentendrei Pest Megyei 

Könyvtárban, augusztus 25-én, a 

Szentendre Éjjel-Nappal 

rendezvénysorozat keretein belül. A 

kiállítás  szeptember 15-ig látható. 

 

 
 

A Sisi Baráti Kör titkára Szabó 

Margit újságíró nyitotta meg a 

rendezvényt. Egy tartalmas előadáson 

elevenedtek meg a királyé életének 

állomásai. Boldog és tragikus családi 

események, a magyar nemzethez fűződő 

szeretete, kedves udvarhölgyeiről szóló 

történetek, szépségápolási praktikái, ló és 

kutya szeretete, valamint csillapíthatatlan 

utazási kedvébe mind bepillantást 

nyerhettek az érdeklődők.  

Erzsébet királyné akaratán kívül 

volt korának egyik meghatározó 

divatikonja. 

 

 
 

Czédly Mónika divattervező, a D’Elia 

Szalon tulajdonosa jóvoltából, mindenki 

közelről csodálhatta meg a koronázási ruha 

másolatát. Azt is elárulta Mónika, hogy  

 

 

jelentős kutatómunka előzi meg egy-egy 

ruha elkészítését. Arra is fény derült, hogy 

Erzsébetről a koronázási ruhában készült 

fotók már 1866-ban, fél évvel a koronázás 

előtt készültek, mintegy propaganda 

anyagként. 

Czédly Mónika eddig 12 db 

ruharekonstrukciót készített, melyek együtt 

Magyarországon legközelebb a Gödöllői 

Királyi Kastélyban rendezett, Erzsébet 

Jótékonysági Bálon kerülnek bemutatásra, 

2012. november 17-én. 

Polgár Zsuzsanna, a Pest Megyei Könyvtár 

munkatársa segítette a kiállítás szervezőit, 

a sikeres, eredményes munkában. 

 
Az ország különböző részeiről 

érkeztek a kiállításra az ereklyék, 

magángyűjtőktől. 

Nyirádról Németh Andrásné Farkas 

Gabriella értékes tárgyai, 

Hódmezővásárhelyről Varga Mária 

gyönyörű babaruhái, melyek mind egy, a 

királyné által hordott ruha alapján 

készültek, melyek mellől  az apró, de annál 

fontosabb részletek sem hiányoztak. 

 



 
 

Budapestről Szabados Mónika , 

Szentendréről Varga Andrea, Pomázról 

Melis Sándorné, Hajdúszoboszlóról 

Kordásné Szász Melinda, aki az 

udvarhölgy szerepét is betöltötte, valamint 

szintén Szentendréről Ördöghné Vilman 

Melinda által gyűjtött tárgyak kerültek a 

tárlókba, ill. a paravánokra. 

 

 
 

Fellelhetők a Sisi Baráti Kör által kiadott 

Erzsébet füzetek, régi legyezők, 

emlékérmék, táncrend, ékszer másolat és 

számos érdekes, értékes dokumentum. 

A látogatók a Római Fagyizó jóvoltából a 

királyné kedvenc fagylaltjával, az ibolya 

fagylalttal hűsíthették magukat, valamint a 

Édeni édesség sem hiányzott a 

rendezvényről.  

 

 

 

Így állítottak méltó képpen emléket 

a szervezők Erzsébet királyné születésének 

175., Magyar királynévá koronázásának 

145. évfordulójára. 

 

 
 

Fotók: Melis Sándor 

           Ördögh Miklós 

Írta: Ördöghné Vilman Melinda 


