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Vecseszéki Ferenczy Ida 1839-ben született Kecskeméten Ferenczy Gergely és Szeless 

Krisztina hat gyermeke közül negyedikként. A kisnemesi sorból származó Ferenczy Ida 

hamar kitűnt környezetéből intelligenciájával, kedvességével, nemes jellemével. Tudását saját 

erejéből, autodidakta módon gyarapította, mivel a kecskeméti főiskola növendékei lányok 

ekkor még nem lehettek. A felolvasást először az 1862-ben városi főügyésszé kinevezett 

Karlovszky Gusztáv felesége, Miticzky Ida írónő mellett gyakorolta. 

Erzsébet császárné 1863-ban határozta el komolyan, hogy magyarul kezd tanulni. Egy év alatt 

jelentős előrehaladást tett tanulmányaiban, így olyan kísérőnőt keresett, akivel magyarul tud 

beszélgetni. Ferenczy Ida mellett még inkább megszerette és megismerte a magyar nyelvet, 

valamint Magyarország történelmét és irodalmát. Magyar politikusokkal, írókkal fenntartott 

kapcsolatát Ferenczy Ida segítette. A császárné az ő közreműködésével került kapcsolatba, 

majd levelezett a magyar diplomácia és a közélet jelentős, a kiegyezésben is fontos szerepet 

betöltő személyiségeivel, Andrássy Gyula gróffal, Deák Ferenccel, Jókai Mórral és Eötvös 

Józseffel. Falk Miksa,Thallóczy Lajos és a mártírhalált halt miniszterelnök özvegye, gróf 

Batthyány Lajosné Andrássy Ilona pedig Ferenczy Ida állandó levelezőpartnerei voltak. 

Ferenczy Ida élete végéig őrizte Erzsébet királyné emlékét. A budavári Erzsébet Királyné 

Emlékmúzeum fő szervezőjeként összegyűjtötte a királyné fellelhető relikviáit. Az 1908. 

január 15-én nyílt múzeum jelentős látogatottságnak örvendett, ám a II. világháború alatt 

komoly kárt szenvedett. 

Ferenczy Ida soha nem szakította meg kapcsolatát szülővárosával, Kecskeméttel. Unokahúga, 

Ferenczy Auguszta Kada Elek felesége volt. A polgármester kérésére 1907-ben közbenjárt 

Coburg Fülöp hercegnél a Kecskemét melletti kohári–szentlőrinci puszta megszerzése 

ügyében. Az 1909-ben rendezett kecskeméti országos dalos találkozón a zászlóanya szerepét 

vállalta. A Rongyos Egyletnek küldött adományaival hosszú éveken át segítette a kecskeméti 

rászorulókat. Végrendeletében ezer aranykoronát hagyott Kecskemét szegényeire, ezen felül 

Kecskemét városára hagyta a tüdőbeteg-gondozó felállítására korábban kölcsön adott 4000 

koronát is.  

1928. június 28-án hunyt el Bécsben. A kormány a nemzet halottjának tekintette. A bécsi 

Ágoston-rendiek Loretto-kápolnájában ravatalozták fel. Végakaratát követve Kecskeméten, a 

Szentháromság temetőben, a Ferenczy család sírboltjában szülei, testvérei és rokonai mellé 

helyezték örök nyugalomra. 

Ferenczy Ida nevét viselte már korábban kecskeméti köznevelési intézmény, a 2006-ig 

működő középiskolai leánykollégium. Kecskeméten utca őrzi nevét, egykori háza pedig a 

Gáspár András körúton áll. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1839
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/1863
http://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1ssy_Gyula_(politikus,_1823%E2%80%931890)
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Falk_Miksa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Thall%C3%B3czy_Lajos
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A1ssy_Ilona&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1908
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928

