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„Már életében jelenésként  lebbent  át  a  császárváros  széles  útjain,  kőbe fagyott  paloták  mellett,

geometriakus  formák  kalodájában  zárt  bukszusbokrok  között  a  romantikus  elvágyódás

megtestesítőjeként,  és  jelenésként  tűnik  föl  légies  alakja  újra  és  újra  a  halála  óta  eltelt  119

esztendőben,  cseppet  sem  fakuló,  titokzatos  szépségben,  de  örök  magányosságra  kárhoztatva.-

olvashatjuk Jámborné Balogh Tünde, Hölgy válaszúton, selyemszoknyában című írásában.

Erzsébet királynéról, a magyarok által nagyra becsült és hőn szeretett királynéjáról emlékeztünk

meg, megidézve alakját, életének eseményeit, képek, festmények, személyes tárgyak segítségével. 

180 éve annak, hogy Wittelsbach Erzsébet hercegkisasszony megszületett, és 150 éve annak, hogy

királlyá koronázták Ferenc Józsefet és feleségét Erzsébet királynét, és 150 éve történt a Kiegyezés.

Ezen  jeles  eseményekről  több  országos  muzeális,  egyházi  intézményben  tartanak,  és  tartottak

ünnepségeket  az  év  során.  A József  Attila  Múzeum is  csatlakozott  ezen  kezdeményezéshez,  és

fontosnak tartotta az Erzsébet kultusz ébrentartását, felidézését. 

A programsorozat már június 23-án, pénteken 10 órakor kezdődött el, Erzsébet királyné tisztelet

című kiállításunkkal. 

A kiállítás nem titkolt célja, hogy kapcsolódva ugyan az ismert romantikus Sissi-filmek népszerű

karakteréhez,  de  személyes  tárgyaival,  az  őt  ábrázoló  festményekkel,  szobrokkal,  ruháinak

másolatával,  valamint  történelmi  tényekkel,  kordokumentumokkal  gazdagítva  közelebb  hozza  a

látogatóhoz, más szemszögből mutassa be Erzsébet királynét

1991. október 31-én, csütörtökön látogatott Makóra Habsburg Ottó és fia Habsburg György. Az

ünnepi képviselő-testületi ülésen Sánta Sándor polgármester átadta a város díszpolgári oklevelét

Habsburg  Ottónak,  aki  Magyarország  jövője  európai  szemmel  tartott  előadást.  A közönség  a

városházáról a múzeumba sétált, ahol Halmágyi Pál múzeumigazgató fogadta és vezette végig erre

az alkalomra rendezett kiállításon. Ekkor avatták föl a múzeum udvarán elhelyezett Zala György

alkotta  Erzsébet  királyné  szobrot,  amely  a  trianoni  békediktátum következtében  került  Aradról



Makóra,  még  az  1920-as  években.  Sokáig  raktárban  porosodott,  de  immár  26  éve  újra

megtekinthető.

2017. június 23-án, délelőtt Habsburg Ottó fia, Habsburg Ottó újra Makóra látogatott. Délelőtt 11

órakor nyitotta  meg az  Erzsébet  királyné tisztelete c.  kamara kiállítást  a  békéscsabai Munkácsy

Mihály Múzeum, a  Csongrád Megyei  Levéltár  és  a  József  Attila  Múzeum kincseiből  rendezett

kiállítást.  Köszöntőt  mondott  Farkas  Éva  Erzsébet,  Makó város  polgármestere,  majd  Habsburg

György kiállítás megnyitójára került sor. Ezek után a Karlovszky Bertalan: Erzsébet királyné című

festményének leleplezése történt meg.

A kiállításon szereplő műtárgyak listája:

Az ünnepség sorozatra érkezik haza, városunkban a két éve a miskolci Hermann Ottó Múzeum 

ünnepi tárlatára kölcsön adott Karlovszky Bertalan nagy méretű Erzsébet királynét ábrázoló 

festménye (1900), amelyet a miskolci kollégák restauráltak is. 

Székely Bertalan: Erzsébet királyné – koronázási ruhában (1869)

Czédly Mónika  ruharekonstrukcióiból látható majd a koronázási ruha és a Karlovszky festményen 

szereplő ruha másolata.

A Csongrád Megyei Levéltár gyűjteményéből egy eredeti levél, melyet  Erzsébet királyné saját 

kézzel és magyarul írt, feltehetőleg  Eötvös Józsefnek, a 67’ utáni kultuszminiszternek írt. Ez egy 

köszönőlevél Eötvös-nek, amiatt, hogy segítette a magyar politikus a királyné magyarra tanítását. A 

forrás a kiegyezés évéből való és azt üzeni, 1848 nagyszerű forradalmának teljesítménye nélkül az 

osztrák császárné bizonyára soha nem írt volna magyar nyelvű levelet a magyar 

kultuszminiszternek. 

Ezen a rendezvényen közel 80 vendég vett részt, s nap további részében 200 tekintették meg a 

ruhakölteményeket és a kamara kiállítást.

Június 23-án, délután 17 órakor a József Attila Múzeum I. évkönyvének bemutatójára került sor.

Ezen a rendezvényen a szerzők közül többen, a szerkesztők, lektorok és érdeklődők vettek részt.

A sorozat elindítója, Szikszai Zsuzsanna a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója 

köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kitért a arra, hogy miért is fontos ez az új periodika az 

intézmény életében.

Ezek után Dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató mutatta be az évkönyv tartalmát, 

tanulmányit. Ezt követően, a jelenlévő szerzők mutatták be röviden az általuk megírt 

tanulmányokat.

A rendezvényen több mint 50fő vett részt.



Június 24-én a Múzeumok éjszakáján már 10 órától vártuk a látogatókat az Erzsébet királyné 

tisztelete c. kamara kiállítással. Majd 100 látogató tekintette meg a délelőtt folyamán a különleges 

tárlatot. 

Délután 16 órától a 3. Szegedi Honvédzászlóalj bemutatójára került sor- a Skanzenünk udvarán.

Majd 17 órától Czédly Mónika  által készített Sisi ruhabemutató / rekonstruált ruhákkal/, amelyben 

Erzsébet királyné visszaemlékezett Ferenc Józseffel való életére. Ezen bemutatón 4 makói fiatal 

hölgy is részt vett.

Közben játszóház- kézműves foglalkozások várták a kisebb gyermekeket.

18 órától „Erzsébet emlény”- zongora koncert ,Erzsébet császárnő magyarországi első látogatása 

alkalmából készült zongoradarabok hangzó bemutatójára került sor. Közreműködnek: miskolci 

Bartók Béla zeneművészeti Szakgimnázium és a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti 

Intézet zongora és cselló szakos művésztanárai.

Madj a bécsi császári udvar táncaival ismerkedhettek a vendégeink. A társastánc bemutatón 

közreműködtek: Biri Gabor-Nagy Fruzsina,Forma Táncsport Egyesület. Tanáraik: Balogh Csongor 

Szabó Anita. 

Majd Tűzugrás és táncházzal folytatódott az este – Maros Táncegyüttes tagjaival.

23 órakor indult a zseblámpás éjszakai tárlatvezetés.

A  délután folyamán ajándékkal kedveskedtünk a látogatóinknak: Sisi mézeskalács, gyerekeknek 

csillám tetoválás, a férfiak egy pohár sörrel üdíthették fel magukat.

06.24-26. Sisi kiállítás – nyitva tartása – 10-24  óráig volt nyitva.

A programunk sikeresnek mondható, egy este folyamán 800 látogatónk volt, a három nap alatt 

pedig 2000 fő.

Erzsébet királyné kultusza még most is erős az emberekben, sokan csak Sisi miatt látogattak el 

hozzánk.
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