Miniszteri keretből megvásárolt műtárgyak FERENCZY IDA tulajdonából
1. Melltű (gysz. 4281.)
Erzsébet királyné ajándéka Ferenczy Ida részére
Arany, stilizált virágforma, 25 db brill, cca: 2,2 ct, 17
db gyémánt, cca: 0,17 ct, 1 db gyöngy. Szerelhető
ékszer. 19. század vége. Jelzés nélkül, súly 10 gr,
hiányos
Vételár: 350.000 Ft

2. Bécsi Marenzeller utazó óra (gysz. 4282.)
Sárgaréz tok, csiszolt üveglapokkal. Naptáros,
ébresztős, ¼ ütős óraszerkezettel, zománcfestett
számlapokkal, eredeti kulccsal. Üveglapok csorbák.
19. század második fele.
Vételár: 250.000 Ft

3. Asztali tintatartó (gysz.
4283.)
Sárgaréz, kerek talpon tálka
zsanéros fedéllel, kétoldalt fülekkel,
porcelán tintatartó betéttel. 19.
század vége.
Vételár: 25.000 Ft
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4. Fényképalbum (gysz.
4429/1-160.)
Nagy valószínűséggel
Ferenczy Ida tulajdonából
Vételár: 800.000 Ft

Korabeli, csatos egészbőr fotóalbumban; a kötéstáblán ötágú hercegi koronával
díszített rézveretű „IF” monogrammal, a lapszéle körül aranymetszéssel.
A fotográfiák nagy része jó állapotú, kb. 30 fotón vannak sérülések és
szennyeződések, többségük egykorú, ceruzával melléírt annotációval; az album
berakótábláin néhány helyütt a behelyező nyílásnál apróbb szakadásokkal.
Az albumban uralkodópár, I. Ferenc József és Erzsébet királyné, valamint a császári
család és a 19. századi magyar arisztokrácia és a magyar politikai élet több jeles
alakjainak fotográfiái láthatók.
A gyűjtemény (20 kartonált, ablakos berakólapon) összesen 158 db visitkártyát és 1
db (albumon kívüli) cabinetportrét tartalmaz az 1865–1875 közötti időből.
Az album első harmadában az uralkodópárról és legközelebbi családtagjairól készült
felvételek között találhatjuk gyermekeik (Gizella, Rudolf, Mária Valéria és dadája), a
császár szülei (Ferenc Károly és Wittelsbach Zsófia bajor hercegnő), testvéreik és
azok hozzátartozói (Helena, Erzsébet nővére, Miksa főherceg és felesége Sarolta
belga hercegnő, később Mexikó császára és császárnéja; Károly Lajos és felesége,
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Mária Annunciáta, a nápolyi király leánya), valamint Károly Tivadar és Lajos bajor
hercegek és feleségeik, illetve Lajos herceg édesanyja és mások arcképeit. Valamint
Erzsébet királyné személyzete és baráti köre tagjairól láthatunk felvételeket: Hunyady
Lili grófné, Erzsébet királyné udvarhölgye; titkárai, felolvasónője, első komornája,
fodrásznője, Erzsébet magyar-, és Rudolf cseh nyelvmestere; Königsegg Gusztáv,
főudvarmester; Pálffy Andor és neje, báró Nopcsa Ferenc a királyné főudvarmestere,
Balassa János a királyné orvosa, Orbán Rózi, Mária Valéria főhercegnő dadája és
mások.
A következő lapokon a magyar szellemi és politikai élet jeles személyiségei (köztük
például gróf Andrássy Gyula, gróf Festetics György, Deák Ferenc, báró Eötvös
József, báró Wenkheim Béla, gróf Lónyai Menyhért, br. Orczy Béla, br. Podmaniczky
Frigyes), illetve családtagjaik portréit láthatjuk.
A 19. század második felének magyar arisztokratái közül többek között az Andrássy
család tagjai: gróf Andrássy Gyuláné és gyermekei, gróf Andrássy Manóné és
gyermekei, gróf Andrássy Aladár és neje, br. Sennyey Pálné palotahölgy, gróf Károlyi
István, gr, Batthyány Elemér és még sokan mások.
A fényképfelvételek többek között Victor és L. Angerer, ill. Emil Rabending bécsi, E.
Kozics pozsonyi, L. Hardtmuth ischl-i, J. Albert müncheni, valamint a magyar
fényképészek közül Borsos és Doctor, Doctor és Kozmata, és Schrecker Ignác pesti
műtermeiben készültek.
Az albumot a gysz. 4429/1-160. számon gyarapodtuk be a Gödöllői Királyi Kastély
Múzeum Gyarapodási naplójába.
A fotóalbumban lévő fotók feldolgozása, leltározása, kutatása folyamatban van, és
egyre nagyobb a valószínűsége, hogy valóban Erzsébet királyné magyar
felolvasónőjének, Ferenczy Idának a tulajdonából, származik. Az albumban
nevesített személyek közül többektől találhatók levelek a Múzeum gyűjteményébe
nemrégen bekerült Farkas Archívumban. A fotók egyenkénti kézbevételkor 2 fotó
hátoldalán fontos információkra bukkantunk: az egyik Erzsébet királynét ábrázoló fotó
(gysz. 4429/9.) hátoldalán ceruzás írással a „Ferenczy 11” felirat található, ill. a Falk
Miksát ábrázoló fotó (gysz. 4429/137.) hátoldalán „Ferenczy Ida kisasszonynak
szíves emlékül Falk Miksa” ajánlás olvasható fekete tintás írással, ezek újabb
bizonyítékok a tulajdonos kilétére, de további kutatásokra van még szükség, első
lépésként a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában lévő
portrégyűjteményben.

Faludi Ildikó, Kaján Marianna

Gödöllő, 2015. november 2.
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