
mánykötetek. Kevés viszont az olyan, a hábo
rú eseményeit filmszalagon, vagy fényképe
ken megörökítő dokumentum, amely az ér
deklődők, illetve a kutatók a rendelkezésére 
állna. A korabeli filmhíradók, célzatosan ké
szült propagandafilmek, néhány előkerült ko
rabeli amatőr film mellett fotók ezreiről tu
dunk, de azok többnyire közgyűjtemények
ben, vagy féltett, családi emlékként őriztet
nek. Pedig milyen sok információval is szol
gálhatnak! A háború borzalmas, máskor egy
szerű hétköznapjait örökítették meg a valami
kori hivatásos és amatőr fotósok; Leicák, Ko-
dakok és más gépek „készítették" a felvé
teleket s a „kattintásra" vállalkozók között vol
tak tábornokok és honvédek, tisztek és 
tiszthelyettesek, hivatásosok és tartalékosok 
egyaránt. A korabeli felvételek szakszerű be
vezetővel, értékeléssel történő közreadása egy
aránt fontos a történettudománynak és az ér
deklődőknek. 

Ha valaki azt veszi számba, hogy vajon 
hány egykori „fotós" képei láttak napvilágot 
ezidáig, akkor bizony azt tapasztalhatja, hogy 
nem nagy azon köteteknek (albumoknak) a 
száma, melyek egykori fotókat tennének köz
zé. Ezért is örömteli, hogy a Timp Kiadó jó
voltából igényes kivitelű, magyar és angol 
nyelven közreadott kötetet vehetünk kézbe 
Illésfalvi Péter (had)történész értő szövegei
vel és Prof. Dr. Woynarovich Elek 1940 és 
1945 között készített fotóival. 

A második világháború utáni évtizedek so
rán halbiológusként nemzetközi elismertségre 
és tekintélyre szert tett Woynarovich Elek a 
második világháború évei alatt, mint a magyar 
királyi Honvédség tartalékos tüzértisztje, sok 

száz fotót készített, amelyek az ún. „erdélyi 
bevonulástól" (1940) a Dániában befejezett 
(1945) háborúig kísérik végig a „fényképész" 
- és a magyar honvédség - történetét. A fotók 
láttán úgy véli az ember, nem egyszerűen egy 
„amatőr fotós" képei tűnnek fel a kötet lapja
in, hanem a fényképezés iránt elkötelezett, azt 
értő személy „termékei." A képaláírások bi
zonyára Illésfalvi Péter és Woynarovich Elek 
közös munkájának eredményei: találóak és hi
telesek, visszafogottak és értékelők. Akár 
1941-ben vagy 1945-ben is készülhettek volna. 

A kötet nagy értéke a bevezető, mely mint
egy elhelyezi a fotókat, illetve azok szerzőjét 
a történések sorában. Ugyanez mondható el, 
fejezetekre bontottan, az események, illetve a 
fotók készítésének kronológiája szerint közre
adott fényképek előtt olvasható „minitanul
mányokról" is, amelyekben legfeljebb egy-két 
apró elírást vehet csak észre az alapos olvasó 
(pl.: a Szovjetunió elleni magyar hadba lépés 
esetében felcseréltetett Horthy Miklós és 
Bárdossy László döntéseinek sorrendje, illet
ve Kristóffy József rendkívüli követből és 
meghatalmazott miniszterből nagykövet lett.) 

A jelzett „minitanulmányok" jól érzékelte
tik a fiatalabb történész nemzedékhez tartozó 
Illésfalvi Péter felkészültségét, a magyar múlt 
feltárása iránti elkötelezettségét és a feltárás
hoz manapság már szinte elengedhetetlen ko
rabeli fotók ismeretét. Jól tudja, hogy egy 
kort, korszakot csak egésze ismerete révén le
hetséges bemutatni. Ehhez pedig elengedhe
tetlen az igazán a XX. században fontossá vált 
fénykép, amely a megörökített múlt pillanatait 
adja a át jövőnek. 

Szakály Sándor 

CS. LENGYEL BEATRIX - STEMLERNE BALOG ILONA (SZERK.) 

V Á L O G A T Á S A T Ö R T É N E T I F É N Y K É P T Á R G Y Ű J T E M É N Y É B Ő L 

Új szerzemények a Magyar Nemzeti M ú z e u m b a n I I I . 

(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2007. 183 o.) 

Egyszerre szórakoztat és művel az a kötet, 
amelyet ezennel minden X I X - X X . századot 
kutató, annak fényképanyagával dolgozó tör
ténész és közgyüjteményes szakember figyel
mébe ajánlok. Mulattat is a szó legnemesebb 

értelmében, mert egy gyűjtemény utolsó más
fél évtizedének legérdekesebb gyarapodásait 
tárja a nagyközönség és egyben a szakma elé 
annak sokszínűségével; és tanít, oly módon, 
hogy az is ráérezhet e fiatal tudomány, a fény-



képtörténeti kutatás összetettségére, szépségé
re, aki nincs tisztában a fényképkészítés kü
lönböző módozataival, fajtáival. A szöveg két
hasábos, ízléses elrendezésű, s csak második 
pillantásra tudatosul bennünk, hogy a párhu
zamosan futó szöveghasábok közül a második 
angol nyelvű. A könyv egy magyar közgyűj
temény külföldnek is szóló bemutatkozása. 

A Bevezetés a két szerkesztő összehangolt, 
a kötet színvonalát eleve meghatározó, „ét
vágygerjesztő" írása. Szép példája annak, hogy 
a Tár két, egymást követő vezetője hogyan 
képes egy gyűjteményt - annak szellemiségét 
is átsugárzóan - leírni, bemutatni. Megismer
tetnek a fénykép, mint műtárgy gyűjtésének 
első lépéseivel, a gyűjtemény alakításában és 
gazdagodásában fontos szerepet játszó szemé
lyiségekkel; hallhatunk a történeti profil és a 
fotótörténeti szempontok érvényesüléséről, va
lamint egymásra hatásáról, a gyűjtemény térbe
li és helybeli, illetve szervezeti formálódásáról. 

Számomra végtelenül megnyerő az a ma
napság szokatlan tisztelet, ahogy a gyűjte
mény korábbi vezetői, Fejős Imre és Szakács 
Margit, név szerint is említésre kerülnek a kö
tet lapjain, mint akiknek „oroszlánrésze volt" 
a fénykép történeti forrásként és múzeumi 
tárgyként való, széles körű elfogadtatásában, 
megismertetésében. Az ö munkásságuk ké
pezte az alapját a Tár tartós - és tegyük hozzá 
megérdemelt - prosperálásának, amelynek kéz
zel fogható eredménye a hazai és nemzetközi 
publikációk sora, egy széles holdudvarú tu
dományos műhely és elismert oktatóhely ki
alakulása, vitathatatlan szakmai tekintélye. 
Indoklását kapjuk annak, miért is érdemes a 
rendszerváltástól napjainkig eltelt időszak gya
rapodását külön egységként kezelni és bemu
tatni. Képet nyerünk a nyilvántartás, a kutató
szolgálat mindennapjairól: a felhasználás, ren
delkezésre bocsátás menetéről, és a tágabb köz
zététel, a kiállítás lehetőségeiről. Befejezés
képpen, de nem utolsó sorban, hogy a fény
képezési fogásokban járatlanabbak is haszon
nal forgathassák a kötetet, rövid, kitűnő ösz-
szeállítást olvashatunk az egyes fototechnikai 
eljárásokról, a módszerek fejlődéséről, alaku
lásáról a kezdetektől napjainkig. Ehhez gon
dolatilag a Tár jövőbeni feladatainak láttatása 
is kapcsolódik. A hagyományos, kézbe fogha
tó lényképek kora lejáró-félben van - állapít
ják meg a szerkesztők, amelyből még erőtel
jesebben következik a fénykép-műtárgyak 
„szisztematikus, átgondolt és szervezett, akár 

a feldolgozás kárára is történő gyűjtése". Az 
elkövetkező évek teendőinek másik eleme a 
digitális fényképek megőrzési/kezelési mód
szertanának kidolgozása, a harmadik pedig a 
digitális képszolgáltatás feltételeinek megte
remtése. A fentiek tükrében még izgalmasabb, 
szellemi kalandozásra csábító olvasmánynak 
ígérkezik az a kronológiai sorrendbe állított 
esszésor, amely a gyarapodásokat mutatja be. 

Baji Etelka kötetkezdő írásából rögtön a 
fénykép nem várt felhasználási módjával szem
besülhetünk: műtárgy a műtárgyban, azaz, 
egy karkötőbe foglalt, ékszerként használt fér
fi-arcképet ábrázoló dagerrotípiát mutat be a 
szerző. Ugyancsak ő ismertet meg minket az 
első hivatásos hazai fényképész, Marastoni 
Jakab műhelyéből származó csoportképpel, 
amely feltehetőleg a dagerrotipizálás divatjá
nak szívesen hódoló Bethlen-család nyolc tag
ját ábrázolja. 

Bognár Katalin Mészáros Lázár Jersey-
szigeteki emigrációs kapcsolatait, barátságát a 
szenvedélyesen fényképező Victor Hugo és 
családja révén jut el a volt hadügyminiszter
katona 1853-as portréja elkészültének elem
zéséig: rendkívül érdekes, amiként ez esetben 
is láthatjuk, hogy a beállítás, az öltözék és a 
háttér árulkodik az azonos műteremben ké
szült fényképekről. 

A Teleki Sándort és az Olaszhoni Magyar 
Segélysereg tisztjeit ábrázoló albumin képről 
Cs. Lengyel Beatrix írt, taglalva egyúttal a le-
fényképezettek katonai pályafutását, valamint 
a magyar emigránsokat és a korabeli itáliai 
történéseket egyaránt éles szemmel megörökí
tő nápolyi fényképész, Alphonse Bernaud 
munkásságát is. 

Tomsics Emőke cikke a Magyar Nemzeti 
Múzeum 1860 körüli képét tárja elénk, gaz
dag művelődés- és helytörténeti háttéranyag
gal. Az ábrázolás azért is figyelemreméltó, 
mert vizitkártyán jelenik meg, noha építményt 
ábrázol. 

Miért szabályt erősítő kivétel a reproduk
cióban eltett csoportkép, amely a Klapka
légió tisztjeit ábrázolja? Az 1960-70 közt ké
szült másolat helyére odakerül-e valaha az 
egykori, ma lappangó pozitív? Cs. Lengyel Be
atrix írásából nem csak egy hagyaték múze
umba kerülését követhetjük nyomon, hanem 
summázalot olvashatunk a Klapka által veze
tett katonai vállalkozásról is. Ugyanő mutat 
be egy, a szerzeményezés más módján: aukci
ós vétel útján gyűjteménybe került családi al-



bumot, s azt a nyomozást, amellyel egykori 
tulajdonosát, származási helyét sikerült azo
nosítani: A képek a tüdőbetegség gyógyításá
ban jeleskedő idősebb Korányi Frigyes orvos
professzor családtagjait, baráti és ismerősi kö
rét ábrázolják az 1870-es évek elején. 

Tomsics Emőke következő témaválasztása 
az 1873-as bécsi világkiállítás vizuális emlé
keibe enged betekintést: a mára elfeledett ma
gyar fotográfusok szép sikereiről éppúgy meg
emlékezik, mint a világkiállítás fényképezésé
re alakult fényképész szövetkezetről. ízelítőt 
kapunk a fényképezés sokoldalúságának ko
rabeli és sajtóbeli méltatásából. A kiállítással 
konkrétan kapcsolatos gyűjteményi anyag egy 
110 darabból álló fényképsorozat, amely a 
Magyar Piarista Rendtartomány Központi Le
véltára ajándékaként, egy album részeként ke
rült a Tár birtokába - a feltehetőleg Klösz 
György készítette képeken a kiállítás pavilon
jait, építményeit csodálhatjuk meg. 

A múzeumi gyűjtés szempontjából határ
területre kalauzol a következő írás: fotókerá
miákat, azaz fényképpel díszített porcelánokat 
mutat be Cs. Lengyel Beatrix írása. A hosszú, 
tudatos gyűjtés eredményeképpen ma ezekből 
a legnagyobb kollekció - 90 darab - a Tár bir
tokában található. Közülük is kiemelkedik je
lentőségével a kolozsvári Veress Ferenc mü
veként számon tartott 20 tárgy - e művész 
foglalkozott Magyarországon legkorábban és 
leghosszabb időn át fotókerámiák előállításá
val. Életpályája során nem csak a gyakorlat
ban kamatoztatta tehetségét - megismerked
hetünk az általa alkalmazott technika forté
lyaival - , hanem a kolozsvári egyetemen, ma
gántanárként, elméleti képzés keretében, ok
tatott is fényképészetet, sőt ő volt az első ma
gyar nyelvű fényképészeti szaklap életre 
hívója is. 

A következő öt írás Tomsics Emőke tollá
ból származik: az első Klösz György város
képeinek tükrében vezet be a fényképezési el
járások egy emberöltőn belüli változásaiba; 
betekintést nyerünk a fotografálás és a fény
képészet összefonódásába, a képkomponálás 
művészetébe, rámutat továbbá a más közgyűj
teményekben analógiák, párhuzamok ismere
tének szükségességére. A második esszé az 
1900-as évekre immár a műkedvelő fényké
pészek által is készített sztereófényképek kö
zül a kolozsvári Nemzeti Színház átalakulását 
dokumentáló három felvételt mutatja be. A 
harmadik esszében a sajtóban megjelent első 

riportképek egyikét, az aradi vértanúk em
lékmüvének leleplezését (1890. október 6.) 
megörökítő felvétel kapcsán a szoborról, az 
eseményről és a fényképészről kapott infor
mációk után ráadásul még a „Kossuth élő 
szavát" közvetítő fonográfra is ráirányítja a 
szerző a figyelmünket, sőt még azt is megtud
hatjuk, hogy az üzenet viaszhengerre írt ere
detijét a Magyar Rádió archívuma őrzi. Ne
gyedik írása egy budapesti padlásról előkerült 
képsor alapján a pesti Újépület-kaszárnyában 
folyó életbe enged betekintést. Feltehetőleg 
egy ismeretlen katonatiszt emlékül készítette 
őket 1897-ben, megörökítve a Neugebäude 
lebontásának pillanatait is. A pusztuló és épü
lő Pest kontrasztjának látványa ihlette meg az 
ismeretlen fényképészt, aki 1901-ben az épülő 
Erzsébet-híd pesti hídfőjének környékét fo
tózta le - a városrendezés e fejezetéről számol 
be a szerző ötödik esszéjében. 

Jalsovszky Katalin és Stemlerné Balog 
Ilona egy különlegesen színezett papírkép, a 
kromotípia viselettörténeti alapon történő sze
mélyhez kötésének folyamatát mutatja be. A 
térbeliség hatását keltő is fénykép előállítása 
komoly szakértelmet követelt, ennek megfele
lően drága eljárás volt, amelyet csak a jó anya
gi körülmények közt élők engedhettek meg 
maguknak. A divatos felvétel verzóján a Kol
ler Károly utódai által fenntartott műteremről 
fellelhető adatok a készítés helyéről, körül
ményeiről vallottak, nemkülönben a jó kutatót 
segítő véletlen is szerepet játszott az ábrázolt 
hölgy kilétének azonosításában. Egy jól do
kumentált családi fényképegyüttesből is elő
került egy róla készült albumin fotográfia, sőt 
az összehasonlítás során kiderült, hogy a két 
kép ugyanannak a felvételnek különböző 
technikával történő feldolgozása. A vagyonos 
pesti polgárasszony, Pscherer Miklósné Rie
gel Josephine jómódban töltött életét déduno
kája, Pékár Zsuzsa írása alapján ismerteti ve
lünk a szerzőpáros. 

Baji Etelka és S. Balog Ilona közös esszé
jében egy idős asszonyt és három lányát ábrá
zoló, keretezett fényképet mutat be; a fotográ
fiát ezúttal a polgári életmód velejárójaként, 
fali szobadíszként ismerhetjük meg és presz
tízstárgy-szerepébe kapunk betekintést: a fotó 
kilencven éven és több generáción át kísérte a 
család életét, emlékeztetve az elődökre, a szár
mazás és együvé tartozás fontosságára. 

Ezt követően egymás után jönnek a nagy
nevű és ismert fotóművészek munkásságát is-



mertető írások. Elsőként az Ady-portréiról jól 
ismert, a költő kultuszának jegyében róla egye
dül mintegy 40 felvételt készítő, azokból Mó
ricz Zsigmond előszavával mappát összeállí
tó, a kortárs művészeket szívesen fényképező 
Székely Aladárról és az említett mappa Tárba 
került példányáról, majd a külföldön világhí
rűvé vált André Kertész Károlyi Mihály mi
niszterelnökről és családjáról készített fény
képeiről olvashatunk Baji Etelkától. Stemler-
né Balog Ilona a hazai amatőr fényképezés 
jeles alakjáról, Kerny Istvánról írt átfogó pá
lyakép-ismertetést, külön kitérve az általa al
kalmazott, nemes eljárásokkal készült és kü
lönlegesen színezett példányokra; másik esszé
je a hazai sajtó- illetve riportfotózás nagy 
alakja, Escher Károly tevékeny és sokoldalú 
művészetét tárja elénk egy családi albumban 
megőrzött képei kapcsán. Vadas Ernő fotó
művész-hivatásos fényképész életművébe, 
sokoldalú témakeresésébe a Tárban őrzött 
több mint 500 darabos vintázs kópia-sora kap
csán a Kiscsatári Marianna írása vezet be 
minket. 

Jalsovszky Katalin egy különös „kultúr-
szalon," a pesti Ferenc körúti Pápa kávéház és 
tejivó két világháború közti, sajátos, köz
könyvtárat is magába foglaló vállalkozásának 
történetébe avatja be az olvasót egy 1927-ben 
készített fénykép kapcsán. Másik írása a 
munkácsi korzón 1944 áprilisában megörökí
tett, sárga csillagot viselő fiatalasszonyok saj
tófotójával foglalkozik - a Magyar Futár heti
lapban május 24-én megjelent fénykép ide
jére a környéken élő zsidók már deportálásra és 
megsemmisítő táborokba kerültek. 

Köztudott, hogy a Magyar Nemzeti Mú
zeum a rendszerváltást követően tudatosan 
kereste a kapcsolatot a családdal a Horthy-
hagyaték megszerzése érdekében. Stemlerné 
Balog Ilonának köszönhetően a Horthy-család 
nemzeti gyűjteményben elhelyezett, a relikvi
ák nagy hányadát kitevő fotóanyaga jól do
kumentált, első kézből adatolt. Nem csoda te
hát, hogy ő mutatja be azt az ismeretlen által 
készített fényképet, amelyen Horthy István 
kormányzóhelyettest felesége fotózza, 1942. 
augusztus 18-án, a frontra való visszatérése
kor, két nappal halála előtt, a kievi reptéren. 
Egyben magyarázatot ad arra is, miként gyűlt 
egybe ez a rengeteg felvétel, hiszen a Horthy-
család 1944-ben, Németországba hurcolása 
során szinte semmilyen személyes tárgyat, fo
tót nem vihetett magával. Ám az évek során 

ismerősök és ismeretlenek számtalan fényké
pet juttattak el hozzájuk, amely őket ábrázol
ta, vagy számukra jelentőséggel bírt. Ehhez 
járult a kormányzóhelyettes özvegye, Ilona 
asszony fényképezési szenvedélye, amellyel 
tudatosan örökítette meg az emigrációs évek 
történéseit. A szerző szívéhez közelálló témát 
tár elénk másik írásában is: az 199l-es ma
gyarországi életmü-kiállításon is bemutatott, a 
világ minden táján dolgozó fotóművésznő, 
Ata Kandó alkotásaiból, többek közt az ama-
zonasi indiánokról készített felvételeiből nyújt 
ízelítőt. Kandó munkásságát az 1956-os ma
gyar menekültekről készített albuma kapcsol
ja a kötet szigorúan kronologikus gondolati 
láncába, s köti Jalsovszky Katalin két esszéjé
hez: a legintenzívebb harcok színhelyét, a Jó
zsefvárost bemutató fényképeket egy hajdani 
diák-házaspár, a Svédországban élő Bedő 
Miklós és Korbuly Katalin készítették és lát
ták el magyarázatokkal (2002-ben adomá
nyozták a Múzeumnak felvételeiket). A forra
dalom napjaiban szintén kedvtelésből, de tu
datosan a jövőnek fotózott dr. Hegedűs 
Dénes, akinek fényképeit 1991-ben vette meg 
a Tár: a Kossuth téri sortűz után készített fel
vételei a mai napig elsőrendű történeti forrá
sok a Parlamentnél történt események tisztá
zásához, vizsgálatához. A szerző harmadik 
írása a már az amerikai emigrációban élők 
életéből emel ki egy fontos momentumot: a 
magyarországi gazdaságtörténetben kiemel
kedő szerepet játszó Weiss-Chorin-Kornfeld-
Mauthner nagyiparos család feje, Chorin Fe
renc 80. születésnapjára New Yorkban rende
zett baráti vacsorán készült félszáz, albumba 
foglalt felvétel az ülésrenddel és névsorral pá
ratlan értékű lenyomata az emigráns magyar 
kulturális és politikai életnek. 

A fényképek retusálásának a zavaró és ide
jétmúlt részletek eltüntetését célzó tevékeny
ségébe enged bepillantást Bognár Katalinnak 
a Képzőművészeti Alap Kiadó Archívumát be
mutató írása. A Kiadó - amely 1952-es meg
alakulásától 1988-ig, tehát közel 40 éven át 
meghatározó eleme volt a magyar képeslapki
adásnak - 1999-ben százezres nagyságot 
meghaladó gyűjteményt adott át a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak; a gyűjtemény a munka
fázisok különböző végtermékeit (diák, negatí
vok, kontaktmásolatok, nagyítások és képes
lapok) is megőrizte. A fotótechnikai eljárások 
korszerűsödését is nyomon követhetjük a vál
tozatos, összetett anyagcsoportban, amely a 



kis települések nevezetességeitől a leglátoga
tottabb látványosságokig mindent tartalmaz, s 
a turizmus igényeihez igazodva fényképeztet
te vagy korrigáltatta a látnivalókat. 

Kiscsatári Marianna soron következő esz-
széi kiállítások formájában már publikált anyag
együttesekről adnak információt: a Párizsban 
élő Zaránd Gyula fotóiból még a Tár Budavá
ri palotai tartózkodása idején, 1993-ban nyílt 
kiállítás úgy, hogy a tárlat magába foglalta 
három nemzedék felvételeit: artista nagyapja 
aktfotóit és gyermekportréit, hivatásos fény
képész édesapja müveit és természetesen saját 
szociofotóit. Ács Irén fotóriporter három évti
zed történéseit, személyiségeit átfogó tárlata 
2005-ben a Nemzeti Múzeum falai közt került 
bemutatásra, azt megelőzőleg mintegy 70 000 
darabos életmű-válogatása adományként ju 
tott a Tárba, s feldolgozásában, rendhagyó 
módon, a készítő-adományozó is közreműkö
dött. Fejér Zoltán felvételei viszont a közel
múlt Magyarországába vezetnek, a rendszer
váltás egyik legteljesebb képi dokumentá
cióját képviselik a Tárban: az 1988-as erdélyi 
falurombolás, vagy a nagymarosi vízlépcső 
megépítése elleni tüntetések képei mellett ott 
vannak a környezetvédők demonstrációi, az 
1990-es taxisblokád alkalmából készített fo
tók, március 15-i és október 23-i ünneplések. 

Lehet-e még valamivel mindezeket tetéz
ni? A jelek szerint igen. Az utolsó szakmai 
ínyencfalatot Jalsovszky Katalin tálalja fel a 

félévszázados vatikáni diplomáciai szolgálata 
alatt sokat megélt-látott nuncius, Kada Lajos 
püspök hagyatéka kapcsán. A világjáró egy
házi személyiség papi pályájának legfonto
sabb pillanatait, reprezentatív és ceremoniális 
megjelenéseit mintegy 300 kitűnő minőségű, 
szülőhazájára hagyott fényképe őrzi az utó
kornak. 

Valahol itt lenne illendő és helyénvaló a 
recenzensnek hibákat keresnie és találnia a 
kötetben. Jelen esetben ez roppant nehéz pró
bálkozás, egyelőre szándékkal sem sikerült 
buktatóit fellelni. Az biztos, hogy ezt a kötetet 
kézikönyvként minden érdeklődő haszonnal 
forgatja majd. Kétségtelen, hogy a szerkesz
tők és a szerzők példaértékű müvet alkottak, 
egyúttal igen magasra is helyezték a mércét. 
Kiérlelt írások keletkeztek, amelyeken meg
látszik a tárgyszeretet, az elkötelezettség, és 
végül, de nem utolsó sorban az a látens okta
tói gyakorlat, amely a Tár munkáját kezdetek
től jellemzi. Minden egyes leírt mondat, esszé 
mögött évek során kiforrott, kikezdhetetlen 
szakmai tudás sejlik fel, a rutinos népszerűsí
téssel karöltve, a történeti muzeológia leg
szebb, tárgyközpontú megközelítésmódját al
kalmazva. Csak óhaj, hogy minél több ilyen 
kötet lásson, láthasson napvilágot a magyar 
múzeumi gyűjtemények között. S természete
sen várjuk a folytatást a Tár kiváló munkatár
saitól. 

Szoleczky Emese 

A H A D T Ö R T É N E T I M Ú Z E U M É R T E S Í T Ő J E 9. 

Acta Musei Militaris In Hungár ia 

(Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2007. 344 o.) 

A megszokott nívós külsővel és szerkezeti 
felbontásban ismét kezünkben tarthatjuk a 
Hadtörténeti Múzeum újabb Értesítőjét. A 
Nemzeti Kulturális Alap és a Hadimúzeum 
Alapítvány támogatásával megjelent kilence
dik kötet a szerzők legújabb kutatási eredmé
nyeiről ad átfogó tájékoztatást. 

Az értekezések, tanulmányok című fejezet 
bevezető tanulmányában Galván Károly a ko
rabeli lapok és kották segítségével a Straussok 
mellett érvényesülő, de a feledés homályába 
merült Fahrbach-család egyik kiváló tagjának 

állít emléket. Ifjabb Fahrbach Fülöp 1843. de
cember 16-án született Bécsben; zenei képzé
sét nagyobbrészt édesapjától kapta. Tizenkét 
éves kora óta édesapja zenekarának tagja, 
1860-ban önként belépett a Hessen-ezredbe. 
Az évek folyamán olyan hírnevet szerzett, 
hogy 1870-ben meghívást kapott Madridba, 
saját műveinek vezénylésére. Visszatérte után 
a cs. kir. 23. (Airoldi) ezred karmestere lett 
Péterváradon, majd 1871-ben az ezreddel 
együtt Budapestre helyezték át. 1884-től már 
csak komponálással foglalkozott és a külföldi 


