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Pályafutása magán viseli a történelem kezenyomát.
Fallenbüchl Zoltán, aki apai ágon régi osztrák ér-
telmiségi család sarja, anyai ágon pedig a franciás
műveltségű író, hírlapíró, színházigazgató, a székely
származású Ambrus Zoltán unokája, élethivatása
megválasztásakor a történelem és a tanítás vonzá-
sának engedve a budapesti bölcsészkarra iratkozik
be: történelem, latin és földrajz szakon végez. Dok-
tori disszertációját Hajnal Istvánhoz írja a telepü-
lésformák szociológiájából, majd 1947-ben önkén-
tes gyakornok lesz a Széchényi Könyvtárnál. Egy év
múlva kap státuszt, először a Térképtárban, majd
1969-tól a Kézirattárban dolgozik. Tudományos fő-
munkatársként megy nyugdíjba 1984-ben. 

Tudományos munkáját mindig igényesen végez-
te és végzi ma is. Kartográfia-történeti érdeklődése
természetes módon folytatódott az archontológiai
és történeti statisztikai kutatásokban. Rendszeres
szerzője a Könyvszemlének, a Levéltári Közlemé-
nyeknek, az OSZK Évkönyvének, de szívesen látott
szerzője a külföldi szakfolyóiratoknak is. Jelentő-
sen hozzájárult az OSZK nemzetközi hírnevéhez
külföldi társaságok tagjaként, kongresszusok elő-
adójaként, kiállítások rendezőjeként-szervezőjeként
és kutatóútjain is. Tudományos pályáján a „szüre-
telés” azonban már a nyugdíj éveire esik. 1992-ben

szerez kandidátusi, 1996-ban nagydoktori fokozatot.
A korábbi évek hatalmas anyaggyűjtései eredmé-
nyeképpen sorra jelennek meg önálló archontoló-
giai kötetei. Olyan alapművek ezek, melyek hiányát
eddig a kormányzat-, igazgatás vagy társadalomtör-
ténet kutatói és a családtörténet búvárlói egyaránt
érzékelhették. 

Bár katedrára nem állhatott, tanár szüleitől örö-
költ hajlamot a fiatalokkal való törődésre, tudása
átadására. Érezhették ezt azok a pályakezdő kolle-
gák, akikkel mindenkor önzetlenül foglalkozott. Ma
is szívesen tart előadásokat, gyakran keresik fel taná-
csért fiatal kutatók. Tudományos tevékenysége ter-
mészetes módon terjed ki Ambrus Zoltán örökségé-
nek ápolására, művei, levelei kiadására. Ide tartozik
a gödöllői Ambrus-emlékház kigondolása és szere-
tetteljes gondozása is. Nyolcvanadik születésnapján
ebben a környezetben köszöntötték őt, Gödöllő dísz-
polgárát a város kultúra- és tudományápoló vezetői,
akik a Grassalkovichok kutatóját is tisztelhetik sze-
mélyében. A rokonok, barátok, tanítványok egész nap
seregeltek. Az ünneplőkhöz csatlakozva a Széchényi
Könyvtár nevében kívánunk mostanság az emlék-
iratain dolgozó tudós kollegánknak derűs, munkás
éveket, jó egészséget szeretett felesége, Marianne
oldalán.
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