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Szakmai beszámoló 
A FARKAS ARCHÍVUM MEGVÁSÁRLÁSA, 7. ÜTEM 
 
 
Az egybegyűjtőjéről Farkas Archívumnak nevezett iratgyűjteményt a Magyar Országos 
Levéltár szakvéleménye és F. Dózsa Katalin művészettörténész, Erzsébet királyné kutatója 
ajánlása alapján 2013 májusában vásároltuk meg. A vételárat 9 év alatt 18 részletben fizetjük 
majd ki, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap ezúttal harmadik alkalommal járult hozzá. 
A tárgy-együttes állagmegóvására, feldolgozására és bemutatására azóta fontos lépéseket 
tettünk. 
 
Állagvédelem 
 
2014. szeptember 23-án kötöttünk szerződést Peller Tamás papírrestaurátorral, a Farkas 
Archívum első ütemének (56 dokumentum) restaurálására. Mivel a tárgyak zöme 
restaurálásra szorul, ezért az első ütemhez úgy válogattunk, hogy mindenféle beavatkozással 
érintett (foltos, öntapadós szalaggal javított, szakadt, hiányos, cementálódott szennyeződéssel 
átitatott, savas alapanyagú) tárgy kerüljön bele. Így ennek tapasztalatai alapján a könnyebb az 
épp rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások és kapacitások függvényében tervezni és 
ütemezni a munkákat. A restaurálás november 10-én készült el. 
2014 novemberében kezdődött a kastély épületében a műtárgyvédelmi és biztonsági 
szempontból is minden igényt kielégítő feldolgozó-, kutató- és tárolóhely kialakítása. A 
munkák a 2015. év eleji zárva tartási időszakban, február közepére készültek el. 
2014 novemberében elkészültek az új asztali vitrinek, amelyekben rövid ideig bemutathatók 
a Farkas Archívum legérdekesebb dokumentumai. 
2015 év folyamán ELSEC 765c típusú kombinált fény- és légállapot-mérő műszert 
szereztünk be, amelyet a kiállítások és raktárak műtárgyvédelmi viszonyainak ellenőrzésére 
használunk. Korábban az ilyen ellenőrzések ritkábban történtek, mivel a műszert a Gödöllői 
Városi Múzeumtól kellett kölcsön kérni. 
Az iratanyag restaurálása 2016 áprilisában folytatódott, és 42 db súlyosabban veszélyeztetett 
borítékot, levelet és táviratot érintett. Az elkészült műtárgyakat a fénykárosodás elkerülése 
okán négy részre osztva, rövid szakaszokban mutatjuk be a 20 év kincsei című időszaki 
kiállításunkon. 
 
Feldolgozás 
 
2014 júniusában telepíttettük a HunTéka nevű múzeumi nyilvántartó programot az erre a 
célra vásárolt szerver gépre. A programot a Farkas Archívum iratainak nyilvántartására, 
valamint az általános múzeumi nyilvántartás digitalizálására használjuk. A levelek 
feldolgozása folyamatos, eddig 1210 levelet leltároztunk be közülük a kézi leltárkönyvbe, és 
folyamatos a felvitel a múzeumi nyilvántartó programba is. 
 
Közzététel 
 
2014. május 30-tól szeptember 28-ig volt látogatható a Ferenc József, a rendíthetetlen című 
időszaki kiállításunk, a Titánia lovagjai elnevezésű sorozat záró darabja. A kiállításon a 
Farkas Archívum dokumentumaiból az uralkodóhoz és családjához kötődő eredeti iratokat 
állítottunk ki (Ferenc József, Erzsébet királyné, Andrássy Gyula és Andrássy Gyuláné 
leveleit, fogalmazványait, beszámolóit, összesen 7 db műtárgyat). 
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2014. szeptember 5-én neves előadóművészek közreműködésével (Janza Kata, Kaján 
Katalin, Németh Attila, Szabó Dóra, Szabó P. Szilveszter) Nyitott Estet rendeztünk a Ferenc 
József-kiállításhoz, amelyen részletek hangzottak el Ferenc József és Erzsébet királyné 
leveleiből, Kaján Marianna történész-muzeológus összeállításában. A szemelvények jelentős 
része a Farkas Archívumból származott. 
2014. szeptember 23-án a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum és a Gödöllői Városi Múzeum 
által közösen szervezett tudományos konferencián Kaján Marianna történész-muzeológus 
előadást tartott báró Nopcsa Ferencről, Erzsébet királyné főudvarmesteréről, amelyhez a 
Farkas Archívum Nopcsa-leveleit is felhasználta forrásként. 
2015 júniusában Levelek a királyi udvarból címmel időszaki kiállításon mutattunk be 
válogatást Erzsébet királyné, Ferenc József, Rudolf trónörökös, Gizella és Mária Valéria 
főhercegnők, valamint Andrássy Gyula, Festetics Mária, Nopcsa Ferenc, és Sztáray Irma 
levelei közül. 
2015 decemberében a Kastélybarátok Klubjának rendezvényén Kaján Marianna és Faludi 
Ildikó tartottak előadást a levelek feldolgozása kapcsán előkerült érdekességekről. 
2016 nyarán ünnepeljük a gödöllői kastély megnyitásának 20. évfordulóját. Erre az alkalomra 
20 év kincsei, tárgyak és történetek a gödöllői kastélyban címmel rendeztünk időszaki 
kiállítást, amelyen a Farkas Archívumot mint különgyűjteményt is bemutatjuk. A kiállítás 
négy hónapja alatt a kiállított leveleket háromszor cseréljük, hogy az állagromlást 
minimalizáljuk. Ezáltal összesen 42 db levelet teszünk láthatóvá. 
A levelek felhasználásával készítette el Kaján Marianna azt az öt rövid jelenetet is, amelyek a 
Koronázási Hétvégén külön programként, jelmezes tárlatvezetések alkalmával voltak 
élvezhetőek a királyi enteriőrökben színművészek és amatőr színjátszók előadásában. (A több 
éve, rendszeresen megtartott Éld át a múltat – életképek a királyi udvarból című interaktív 
program tartalmát minden évben frissítjük. Alapjául a kastélyt érintő, vagy itt történt 
történelmi tények és érdekességek szolgálnak.) 
Fenti alkalmakkor, és valamennyi közzététel során a plakátokon, meghívókon, 
szóróanyagokon, katalógusokon, valamint  online tartalmak és internetes felületek esetében is 
feltüntettük az támogatás tényét és az NKA nevét, logóját. 
 
 
Készítette: Faludi Ildikó muzeológus 


