
június 29. vasárnap 
MARGITSZIGETI FÜRDŐÉLET 

YBL KORÁBAN
Holdudvar étterem, volt Kaszinó, még „voltabb” Nagyvendéglő

10  Ferenc József császár, Sissi királynő és kíséretük, a HOPPART Társulat 
órakor tagjainak érkezése fanfárok hangja mellett a Margitsziget hajóállomásra 

 Dr. Szeneczey Balázs, Budapest főpolgármester helyettes 
 megnyitja a rendezvényt

11 Egykor volt Margitsziget – Ybl alkotásai 3D-ben óriáskivetítőn 
órakor Bánáti-Hartvig Építésziroda 
 Margitsziget és Ybl épületek története 
 Kelecsényi Kristóf művészettörténész 
 A királyné glóriája Ferencz Marcell Ybl díjas építész előadása

12 Korabeli higiénés szokások, fürdőorvosi szolgáltatások  
órakor Dr. Szentes Tamás főpolgármester helyettes

13  Korabeli Muzsika - Művészetekkel a jövő emberéért Egyesület 
órakor 45 tagú ifjúsági zenekara, karnagy Szász Zsolt
14  Egykor volt Margitsziget - Ybl alkotásai 3D-ben óriáskivetítőn
órakor Bánáti-Hartvig Építésziroda 
 Margitsziget és Ybl épületek története
 Kelecsényi Kristóf művészettörténész 
 A királyné glóriája  Ferencz Marcell Ybl díjas építész előadása  
15  Korabeli gyerekjátékok Kalmár Ágnes művészettörténész előadása
órakor Korabeli gyerekjátszás  minden korosztálynak 
 Berhidai Magdolna múzeumpedagógus

17  Egykor volt Margitsziget – Korabeli társadalmi-fürdőzési szokások 
órakor MOMENTÁN Társulat előadása - interaktív művészi ötletelése 

találkozó Margitszigeti Centenáriumi Hajóállomás (BKKK Hajójárat)
együttműködő partner Holdudvar

szervező Ybl Egyesület
www. ybl2014.hu · www.yblegyesulet.hu    



A kor tanácsa:- „hetente mossák meg a lábukat, és 
havonta egyszer-kétszer menjenek el fürdőbe”.
A XIX. század elején kibontakozó hazafias  eszmék 
terjedésének is színteréül szolgáltak a fürdőhelyek 
– nem utolsósorban a kor művészeinek is találkozó-
helyet teremtettek. Az egykori Palatínus nevet viselő  

szigetből József nádor varázsolt valódi angol kertet. 
József főherceg megbízásából, a kor neves bányamérnöke Zsigmondy Vilmos 
artézi kút fúrásába kezdett. Az 1867-es eredményes kútfúrás után 1868-ban 

Ybl Miklós kapott megbízást egy fürdő 
épület megtervezésére.Ybl Margit-
szigeti épületeinek túlnyomó 
része – Nagyszálló, 
Kisszálló, Kisvendéglő, 
mosó- és gépház 
és villák – 
elpusztultak 

a II. világháborúban, s a Margit-fürdőt 1958-
ban lebontották, egyetlen megmaradt épülete a 
Kaszinó néven ismert, mai nevén Holdudvar hajdani 
Nagyvendéglő.A Margitszigeti Ünnep napjára megeleve-

nednek Ybl épületei külön-
böző felületeken, különböző 
technikával. Az időutazásban 
visszahozzuk a XIX. századi békebeli 
hangulatot, a korzót, ahol  „vasárna-
ponként virágzik a társas élet”, „a kö-
zönség, járkál le-föl, eszik-iszik, élvezi 

a természet szépségét”, „az igen kecsegtető szép dunai kilátás, mint az 
elegáns kioszk kényelme”… „…a zenepavilonban a katonabanda élén a 
snájdig karmester”, a térzene élvezete mellett a gyerekek korabeli játéko-
kat játszhatnak…

támogató
Nemzeti Kulturális Alap


