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Eltűnt Erzsébet királyné medálja!{ }
Ki volt a tettes?
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emelet | barokk és gótikus épület A két épületrész között nincs emeleti átjáró!

földszint | barokk és gótikus épület Átjáró a két szárny között az összekötő épületen keresztül (a büfénél)!
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Nyomozati anyag
B ű n e s e t 
Az 1896. évi millenniumi ünnepségek keretében a Városligetben megrendezésre került a magyarság ezeré-
ves történelmét bemutató kiállítás. Az ünnepélyes megnyitó ceremóniáján tiszteletét tette Őfelsége Ferenc 
József a feleségével, Erzsébet királynéval. A kiállítás megnyitóbeszéde után a fekete magyar díszruhába 
öltözött királyné hirtelen távozott, ugyanis észrevette, hogy a ruhájához illő feketeborostyán medálja nincs 
a nyakában. Hazaútja során azon gondolkodott, hogy vajon felvette-e reggel egyáltalán. Erzsébet számára 
ez egy különleges jelentőségű medál volt, mindig úgy emlegette, hogy a szépségének titka rejlik benne. 
A királyné abban biztos csupán, hogy két nappal korábban, csütörtökön, a reggeli felszolgálása köz-
ben még a fésülködőasztalon volt a medál, amit aztán a cselédlánnyal az ékszerdobozába helyeztetett.  
Az ezt követő három napon a sűrű program miatt nem emlékezett arra, hogy azóta látta-e.

A  n yo m o z á s  m e n e t e
A királyné hosszú hétvégéjének feltérképezése, a három nap főbb eseményeihez kapcsolódó kérdések 
felkutatása.

A  n yo m o z á s  c é l jA 
Az eltűnt medál és a benne rejlő titkos szépségrecept megtalálása, valamint az elkövető megnevezése.

é r i n t e t t  s z e m é ly e k
     Helga    – cseléd
     Ferenczy Ida   – társalkodónő
     Babett    – udvarhölgy
     Szófia    – udvarhölgy
     Gál Gáspár   – kocsis
     Kerényi Ödön   – báró 
     Kerényi Katalin   – báróné
     Bókay András   – fővadász
     Bókay Anna   – fővadász felesége 
     Radasin Mihály  – mészáros

Erzsébet királyné hosszú hétvégéjének programja 
189 6 .  á p r i l i s  30.  c s ü t ö r t ö k :

Reggeli
Fésülködés, hajmosás

Kikocsikázás Gödöllőre
Vadászat, falkavadászat

Vadászati lakoma, vadászbál

189 6 .  m á j u s  1.  p é n t e k :
Reggelit követően torna, séta az erdei forráshoz

Hazaút

189 6 .  m á j u s  2 .  s z o m B At:
Milleniumi Ünnepség – kiállításmegnyitó

Megnyitóbeszéd után távozás
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Segíts megtalálni a medált 
a kiállításban! 

erzsébet hosszú hétvégéjének feltérképezésével  megtudhatod, 
hogy ki lopta el az ékszert, és hogy az mit rejt magában!

189 6 .  á p r i l i s  30. ,  c s ü t ö r t ö k i  p r o g r A m
Reggeli

Fésülködés
Kikocsikázás Gödöllőre

Vadászat, falkavadászat
Vadászati lakoma, vadászbál

i. helyszín

A magyar mezőgazdaság tör ténete 
a Kárpát-medencében kiállítás

Ezen a napon a reggelit az Erzsébet szépségére kissé irigy cselédlány, Helga szervírozta.  A királyné szokásos 
reggelije kávéból, meleg és hideg tejszínhabból, tojásból, hideg húsokból valamint sós és édes péksüte-
mények választékából állt. Ezen a napon Erzsébet a társalkodónőjével, Ferenczy Idával fogyasztotta el a 
finomságokat, közben közös titkos nyelvükön (magyarul) társalogtak azért, hogy a személyzet előtt rejtve 
maradjon beszélgetésük témája, a szépségének titkát rejtő medálról, amit a reggeli közben Helgával az 
ékszerdobozba helyeztetett. 

1) keresd meg a kiállításban a főleg húst adó szürkemarhát a borjával! ezzel szemben láthatod  
a 18. századi rákóczi-ekét. melyik birtokán használta ezt a földművelő eszközt a rákóczi család? 
segítségként használd a 2. oldalon lévő alaprajzot, amelyen bejelöltük a helyszíneket a kérdések száma 
szerint.

2) továbbhaladva, a terem végén egy parasztcsaládot látsz. a férfi kaszálás közben megpihen, a nő 
éppen ebédet hoz. mi van a gyermek előtt?

 

ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK: Erzsébetről azt tartották, hogy állandóan koplalt, de időnként tej- és gyümölcsnapot ik-
tatott be. Nagyon szerette a tejtermékeket, olyannyira, hogy saját majorságot rendezett be Schönbrunnban, ahol 
magyar módon készíttette a tejfölt, túrót.  Sőt, ha módja volt rá, utazásaira, a hajóra is magával vitt teheneket, 
kecskéket, hogy ott is biztosítsa önmaga számára a jó minőségű tejtermékeket. Állandó koplalásáról szóló hírek-

nek ellentmond az a szóbeszéd, hogy utazásain szeretett kisvendéglőkbe betérni és jóízűen falatozni, fagylaltozni, különö-
sen a magyaros ételeket kedvelte. Ha valami ízlett neki, a receptet azonnal elkérte, felíratta. 
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ii. helyszín

A magyar mezőgazdaság tör ténete 
a Kárpát-medencében kiállítás

A reggeli elfogyasztása után a dús, majdnem földig érő hajkoronájáról világszerte híres királynét kedvenc 
udvarhölgyei, Babett és Szófia 2-3 órán keresztül fésülték, eközben ékszeresdoboza a fésülködőasztalon hevert.

3) az állatok szarvából, szaruból sokféle tárgy készíthető, így szarufésű is. menj be a vásártérre, a ta-
pintható tárgyakat bemutató asztal melletti első vitrinben látsz egy díszes szarusótartót. milyen díszí-
tés van rávésve?

 
A királyné legendás, bokájáig érő hajkoronájának mosása akár egy egész délelőttöt is igénybevehetett. Fodrásznője, 
Franziska Angerer, egy különleges, maga által készített samponnal háromhetente mosta Erzsébet haját. Franziska 
a dióhéjból készült főzetbe harminc tojássárgáját és konyakot kevert, mielőtt átmosta vele a királyné haját. Erzsébet 
hajzuhatagának szárítása, hajszárító híján, egy ma már különlegesnek és nagyon időigényesnek számító módón 

történt, ugyanis egy vízálló kabátot vett fel és addig sétált benne, amíg a haja meg nem száradt. Erzsébet nagyon büszke 
volt különlegesen hosszú és erős, gesztenyebarna hajára, melyet szépsége koronájának tartott. Ugyanakkor a dús, gyönyörű 
hajzuhatag súlyától gyakran fájt a feje, ilyenkor haját szalagok segítségével felakasztatta a magasba és így pihentette fejbőrét. 

iii. helyszín

Főbejárat, Aula
Erzsébet királyné hivatalos volt egy vidéki vadászatra, ezért lovashintóján kikocsikázott a Gödöllői Királyi 
Kastélyába. Gál Gáspár, a kocsis felpakolta a csomagokat a kocsira és a királyné kérésére megőrzésre átvett 
egy, a királyné számára különösen fontos ékszeresdobozt.  

4) nézz körbe a földszinti aulában, mely a gödöllői kastély ihletésére épült a homlokzattal együtt. állj 
szembe a bejárattal és számold meg, hogy hány oszlopot látsz a kapuzat két oldalán! betűvel írd le a 
megfejtett számot!

A Vajdahunyadvár bejáratát a bécsi Fischer von Erlach és Lukas von Hildebrand építészek által tervezett Gödöllői 
Királyi Kastély motívumkincse ihlette. 

iV. helyszín

Vadászati kiállítás
A Kerényi báró és felesége által rendezett gödöllői vadászaton több százan vettek részt. A királyné hónapok 
óta nem ült lovon, ezért kirobbanó örömmel szelte a gödöllői dombokat. A vadászat az uralkodó, Ferenc 
József számára is kitűnő eredménnyel zárult, ugyanis egy vaddisznópárt lőtt.

5) menj fel a gótikus épületszárny lépcsőzetén! közben alaposan nézd meg a falakra festett képeket: 
keresd meg a géza és lászló hercegek vadászatát bemutató, bécsi képes krónikából vett vadászjelene-
tet 1360-ból! milyen állatra vadásznak a hercegek?
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6) menj tovább, és keresd meg a nagyvadakat bemutató lovagteremben a vaddisznópárt, amelyről 
azt tartják, hogy maga ferenc józsef lőtte és ajándékozta a múzeumnak. a vaddisznópár mellett bal 
oldalon találsz egy portréfestményt, amely egy híres vadászt és múzeumunk egyik fő mecénását (tá-
mogatóját) ábrázolja. ki volt ő?

V. helyszín

 Vadászati kiállítás – Trófeaterem
A vadászat után a vendéglátók lakomával egybekötött bált rendeztek. Erzsébet királyné szépsége sokaknak 
feltűnt, így Kerényi bárónak is: dicsérte szépségét, sportbéli ügyességét, vadászati eredményeit! Válaszul Er-
zsébet azzal büszkélkedett, hogy szépségének titkát egyik, a vendégszobájában ékszeresdobozban tartott 
nyakékének medálja rejti! 
Nemcsak a férfiakat, hanem a hölgyeket is lenyűgözte Erzsébet szépsége és karizmája (kisugárzása), ám 
akadtak irigyei is, így például Bókay Anna, a fővadász felesége!

7) a századfordulón a vadászat a magasabb társadalmi rangú hölgyek körében is igen népszerű sport-
nak számított. keresd meg azt a szarvas trófeát, amelyik egy marion schuster nevű hölgyhöz köthető. 
különlegessége, hogy ez volt az akkori években a legnagyobb gímszarvas trófea, amit női vadász ej-
tett! melyik településen lőtték ezt a vadat?

Erzsébet számára a sport, különösen a lovaglás sokat jelentett a merev udvari kötöttségek mellett. A lovas spor-
tok szeretete egészen gyermekkoráig visszanyúlik, a műlovaglásra édesapja tanította. A lovasversenyeken kitűnt 
bátorságával és ügyességével. 

Különösen szerette a vadászat egyik divatos formáját a századfordulón, az angliai eredetű falkavadászatot, melynek során 
néhány lovas üldözte a felvert rókákat vadászkutyákkal, lóháton. Ennél a vadászatnál nem a vad elejtése, hanem a lovag-
lás, a lóháton üldözés élménye számított.

189 6 .  m á j u s  1. ,  p é n t e k i  p r o g r A m
Reggelit követően torna, séta az erdei forráshoz

Hazaút

Vi. helyszín

A halászat tör ténete Magyarországon kiállítás
Erzsébet különösen vonzódott a tengerhez, imádta a vizet! A vadászbált követő reggelen is a Gödöllői-
dombság Aranyospatak völgyében sétált kedves társalkodónőjével, Ferenczy Idával, és a Dunában élő 
legnagyobb halról, a vizáról beszélgettek. 

8) keresd meg a kiállítótérben a vizát, mögötte látható egy hajó. hogyan nevezzük ezt a hajót?
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Vii. helyszín

Természeti ér tékek, természetvédelem kiállítás
A vadászkastélyba visszafelé vezető séta során Erzsébet a természetszeretetéről áradozott Ferenczy Idának. 
Az erdők, ligetek különösen vonzották, és nagyon fontosnak tartotta a természet védelmét. 

9) menj az erzsébet királynét ábrázoló szoborhoz, ami mellett egy könyvben erzsébet királyné emlék-
fáinak összeírását láthatod. melyik évben jegyezték le az adatokat?

Erzsébet királyné életében is óriási tisztelet övezte, és életmódjáról, szépségéről, jelleméről legendák keringtek. A 
természethez való különleges vonzalma egész életét végigkísérte, és halála után hazánkban Darányi Ignác föld-
művelésügyi miniszter – aki a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és az annak helyet adó Vajdahunyadvár mega-
lapítója – döntésére a királyné halálát követően azonnal, 1898-ban úgynevezett Erzsébet-Ligetek létrehozatalát 
javasolta, mely Erzsébet királyné emlékének megőrzését volt hivatott szolgálni.  

189 6 .  m á j u s  2 . ,  s z o m B At i  p r o g r A m :
Milleniumi Ünnepség – Kiállításmegnyitó

Megnyitóbeszéd után távozás

Viii. helyszín

A növények országából kiállítás
A millenniumi ünnepségre selyemből készült ruhában jelentek meg a főúrhölgyek. A selyemhernyóter-
mesztés a századfordulón már Európában is elterjedt, így hazánkban is egyre népszerűbb lett. A kiállítás 
megnyitóbeszéde után a fekete magyar díszruhába öltözött királyné távozott, és hazaútja során észrevette, 
hogy nincs a nyakában a számára értékes, ruhájához illő feketeborostyán láncának a medálja. Ekkor bizony-
talanodott el először, hogy aznap egyáltalán felvette-e? 

10) keresd meg a selyem előállítását bemutató kiállításrészt! írd le, hogy a selyemhernyó melyik részé-
ből nyerik a selyemfonalat!

Erzsébet királynét nemcsak hajkoronája, de öltözéke – különösen a lovaglóöltözéke – is „divatikonná” tette. Na-
gyon sokan követték ízlését, pedig egyáltalán nem érdekelte a divat, nem akart divatirányító lenni. A kortárs fes-
tők mellett a századvég felé egyre jobban fellendülő sajtó folyamatosan közvetített egy-egy ünnepség után a 
királyné öltözékéről. 

 A magyar nemesség számára udvari viseletként szolgáló díszmagyart szívesen és rendszeresen viselt Erzsébet. Magyarok 
iránti szeretetét ezzel is igyekezett kifejezni. A Vasárnapi Újság tudósítása szerint az 1866. február 6-án megrendezett „pesti 
polgárbálon fehér ruháját piros rózsákkal és zöld levelekkel díszítette, minden magyar honfi szívét megnyerte.”
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iX. helyszín

 Húsmíves mesterség Magyarországon 
című időszaki kiállítás

A millenniumi kiállítás megnyitójáról hazafelé tartva a hintóból Erzsébet megpillant valakit az előző három 
nap szereplői közül, aki éppen kedvenc hentesénél, Radasin Mihálynál vásárol, kezében pedig egy nagyon 
is ismerős tárgy van. Ekkor még nem tulajdonít jelentőséget a királyné ennek, később azonban – amikor 
szeretett medálját otthon sem találja – fokozódik a gyanúja.

11) a hentespult mellett találsz egy mérleget, és a serpenyőjében egy receptet. nézd meg, hogy a re-
ceptben hány dekagramm borjúlapockát kell használni, és váltsd át grammra!
 
........................................................................
 

A királyné különös jelentőséget tulajdonított karcsú alakjának. 172 centiméter magas és csupán 45-47 kiló volt, 
derékbősége mindössze 51 centimétert tett ki. Testgyakorlatokkal, lovaglással, sporttal és egészséges enniva-
lók fogyasztásával, illetve mértéktartó étkezéssel igyekezett lánykori alakját megőrizni. Egyes kutatások szerint 
idősebb korában egyre szigorúbb diétákat tartott, mivel úgy érezte, hogy „naponta hízik”, ezért minden nap  
ellenőrizte súlyát, amit az úgynevezett „mázsakönyv”-ben vezetett. Amikor úgy találta, hogy hízott, képes volt 

testgyötrő feladatokra, diétákra pl. vastagon felöltözve hegyet mászni, csak hogy izzadjon és fogyjon, naponta délutánon-
ként 5-6 órás sétákat is megtett vastag ruharéteget magára öltve. A korszak nőideálja a gömbölyded formákkal rendelkező 
nőies alak volt, ezért a hölgyek gyakran hízókúrákba fogtak. Így Erzsébet karcsúságra törekvését a kortársai nehezen értet-
ték, hiszen a vékony alkat effajta „divatja” majd csupán néhány évtizeddel később, a 20. század első évtizedében követke-
zett be.
Ugyanakkor Erzsébet nagyon szívesen és jóízűen fogyasztott a kedvenc ételeiből. Különösen szerette a főtt sovány húsokat 
hidegen fogyasztani. Nagyon szerette a süteményeket, szívesen gyűjtött különleges recepteket, az egyik kedvence az ibo-
lyafagylalt volt. 

Forrás: 
F. Dózsa Katalin: A világ legszebb asszonya. In.: Rubicon 2007/2. Különszám, 51-60.
F. Dózsa Katalin: Erzsébet társasága. In.: Rubicon 2007/2. Különszám, 45-50.
F. Dózsa Katalin – Vér Eszter Virág: Erzsébet királyné mítosza. Kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban az Erzsébet Emlékév 
alkalmával (2007. június 7–szeptember 30.), Budapest, 2007.
F. Dózsa Katalin: Sisi legendák. A magyar történelem rejtélyei. Budapest, Kossuth Kiadó, 2016.
Hamann, Brigitte: Erzsébet királyné. Fordította: Kajtár Mária. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Niederhauser Emil: A magányos menekülő. In.: Rubicon 2007/2. Különszám, 23-30.
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ha jól fejtetted meg a kérdéseket, akkor a megoldások betűit sorban összeolvasva megtudod a medált 
elorzó tettes nevét (betŰk szürke négyszögben) és az ékszer helyét (betŰk szaggatott Vonalas 
négyszögben), mellette egy borítékot, amelyben a titokra fény derül!

T e T T e s :
                  
M e dál h e ly e: A       A l AT T !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Megvan!
Ha megtaláltad az ellopott tárgyat, akkor Erzsébet szépségének titkára is fény derül. Nyisd ki a medál 
mellett elhelyezett borítékot, amelyből kiderül, hogy miért lopta el a tettes az ékszert, és miért éppen itt 

bukkanhatunk a medál nyomára!

reméljük, jól szórAkoztál!
kérjük, Az ékszert Az eredeti helyre tedd visszA A BorítékkAl együtt, 

hogy más is játszhAsson!
köszönjük!

–

–
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