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LEVELEK A FARKAS ARCHÍVUMBÓL 

Farkas Archívum néven a szakirodalom egy páratlan eszmei értékű iratgyűjteményt tart 

nyilván, amelynek létezése ugyan ismert volt, de az iratanyag korábban egyetlen egyszer, az 

1930-as években volt szabadon kutatható, Erzsébet királyné életrajzírója, E. C. Corti gróf 

számára. A mintegy 1540 darabos iratgyűjtemény Erzsébet királyné felolvasónője, Ferenczy 

Ida unokaöccse, Farkas László felsőbabádi kastélyának padlásán a csodával határos módon 

„élte túl” a II. világháborút. A jobbára magánlevelekből álló gyűjtemény darabjainak 

többségét Ferenczy Idának címezték a királyi család és az udvartartás tagjai és a korszak 

neves arisztokratái, politikusai, így többek között: Erzsébet királyné, I. Ferenc József, 

Gizella főhercegnő, Mária Valéria főhercegnő, gróf Andrássy Gyula, Falk Miksa, gróf 

Károlyi István, Széll Kálmán, Forster Gyula, valamint Festetics Mária, Sztáray Irma, Mailáth 

Sarolta udvarhölgyek.  

A Kastély Múzeum szakmai 

tevékenységének kiemelkedő jelentőségű 

eredménye, hogy több évi tárgyalás után, 

2013-ban sikerült a gyűjteményt 

részletfizetéses konstrukcióban 

megvásárolnia. A levelek mellett más 

magániratokat (képeslapok, táviratok, 

versek, receptek, feljegyzések stb.) is 

tartalmazó, időben a 19. század második 

felétől a 20. század első harmadáig terjedő 

anyag nagyobbrészt feltáratlan, kutatandó 

forrás, amely izgalmas részletekkel 

gazdagíthatja, árnyalhatja a 

történettudományt. Ugyanakkor olyan 

nemzeti kincs, amely megvásárlásával 

magántulajdonból közgyűjteménybe 
került, s így a szükséges állagmegóvási és 

feldolgozási feladatokat követően kutathatóvá, bemutathatóvá válik. 

Az iratgyűjteményt a tulajdonos rendkívül szennyezett, 

összetaposott állapotban kapta meg. A borítékok többségéről a 

bélyeget már valaki levágta, de szerencsére azokat a 

szennyezett papírok között hagyta.  

Az iratgyűjtemény állapotát 2013. júliusában 

felmértük, majd kiválasztottuk a legsürgősebb 

beavatkozást igénylő darabokat. Ezt követően preventív 

állagmegóvási céllal megkezdtük az iratanyag átcsomagolását 

savmentes palliumokba, selyempapírba, cellulóz tasakokba és 

dobozokba. A teljes gyűjtemény beavatkozást igénylő 

dokumentumainak restauráltatását és feldolgozását több éves 

feladatként ütemezzük: 2014 óta 50–90 db-os részletekben 

végezzük. Az Erzsébet királyné, Ferenc József és gróf 

Andrássy Gyula által írt leveleken alapuló, Kedves Idám! 

című kötetet 2016-ban, átdolgozva ismét kiadtuk. A további 

levelekből újabb kötetek publikálását tervezzük. 

 

Faludi Ildikó muzeológus 
Gróf Andrássy Gyula levele  

Ferenczy Idához 

 


