
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 



meghívásoknak tett eleget. Müvei megfeleltek 
a kor elvárásainak; számuk meghaladta az 500-
at, közülük 347 nyomtatásban is megjelent. 
Kompozíciói többnyire zongorára és nagyze
nekarra készültek, ezen kívül számtalan hang
szerelés és átdolgozás köthető a nevéhez. A ta
nulmány végén a szerző, hiánypótló módon, a 
Magyarországon keletkezett Fahrbach-müvek 
opus-számokkal bővített jegyzékét adja közre. 

Szoleczky Emese és Cs. Lengyel Beatrix 
tanulmánya egy igen izgalmas, 1994-ben ado
mányként a múzeum birtokába került forrás-
együttessel és annak történeti hátterével is
merteti meg az olvasót. A levél és fénykép
anyag tulajdonosa, Neupor Kálmán, 1895-
1898 között az osztrák-magyar ALBATROS 
ágyúnaszád fedélzetén szolgált. 1896-ban tag
ja volt annak a hírhedtté vált guadalcanali ex
pedíciónak, amelyre emberevő bennszülöttek 
támadtak. Az első kézből származó, részletes 
beszámoló megrendítően idézi fel az esemé
nyeket, s olyan információkkal is szolgál, ame
lyeket csak a szemtanú, a túlélő jegyezhetett 
fel. Mivel a hivatalos jelentés az alaptáborbeli 
támadás körülményeit nem részletezi, az ott 
történt események gyakorlatilag egyedül e -
közvetlenül a támadás után íródott - magánle
vélből rekonstruálhatók. Noha Ausztriában az 
incidens máig számon tartott, ismert katonai 
esemény, hasonló jellegű levélről, beszámoló
ról nem tudunk; Neupor leírása egyedülálló a 
maga nemében. A forrásegyüttes másik értékes 
csoportját az ALBATROS-expedíciót megelő
ző szolgálati időből származó személyes port
rék, illetve az út során készített fotográfiák al
kotják. Szenzációs „leletnek" számít az a cso
portkép, amelyen Neupor közvetlenül a gua
dalcanali történtek után, a bennszülöttek táma
dását elszenvedett tengerésztársai körében lát
ható; a fotó hátoldalán nevüket is lejegyzi. 

A Hadtörténeti Múzeum Képzőművészeti 
Gyűjteményében található a „Zalatnai mene
kültek legyilkolása a preszkai határban" című 
litográfia-másolat, amely az 1848-49-es sza
badságharc hírhedt, tragikus eseményét ábrá
zolja. Süli Attila tanulmánya az ábrázolás be
mutatása kapcsán részletekbe menően tár
gyalja a kritikus két nap történéseit, majd át
fogó képet ad arról, miként ítélték meg az ese
tet a kortársak, illetve miként jelenik meg az 
ma a történetírásban. 

Zakar Péter a Hadtörténeti Múzeum Kéz
iratos Emlékanyag-gyüjteményében őrzött, 
Damjanich János által felesége számára írt 

ima kapcsán az aradi vértanúk által hátraha
gyott dokumentumok egyik legérdekesebb for
ráscsoportját elemzi és mutatja be. A politikai 
propagandaimák általános szellemi hátterének 
megvilágítása után az eredeti, német nyelvű 
Damjanich-ima létrejöttének körülményeit tár
gyalja. Az eredeti példány híján kézzel írt má
solatokban, illetve magyar nyelvű fordítások
ban fennmaradt imádság tartalmi szempont
ból, a személyes utalásokon túlmenően, poli
tikai üzenetet is tartalmaz. Értekezése végén a 
szerző közzé teszi az ima Lakatos Ottó-féle 
fordítását, majd forráshíven közli a Hadtörténe
ti Múzeumban őrzött példányok szövegét is. 

A Hadtörténeti Múzeum két tárgyat is őriz, 
amelyek koronvári Jelentsik Vince altábor
nagy, a pozsonyi IV. honvédkerület parancsno
kának személyéhez kapcsolódnak. Egy, a Pla
kát- és aprónyomtatványtár gyűjtőkörébe 
tartozó menükártya meghatározása és a bele
ragasztott fényképen látható személy azonosí
tása kapcsán, Babucsné Tóth Orsolya kutató
munkájának köszönhetően, egy nem minden
napi katonai pályafutás bontakozik ki a sze
münk előtt: koronvári Jelentsik Vince az 
1848-1849-es szabadságharcot követően köz
katonából lett a császári királyi hadsereg szá
zadosa, majd a m. kir. Honvédség egyik leg
magasabb beosztású vezetője, végül a po
zsonyi honvédkerület parancsnoka. Szolgála
tának elismerése során 1884-ben magyar ne
mességet, nyugállományba vonulása alkalmá
ból címzetes táborszernagyi és belső titkos ta
nácsosi címet adományozott számára az ural
kodó. A személyéhez tartozó ezüst serleg 
szintén a tudományos közleményhez kapcso
lódóan került az érdeklődés középpontjába. 

Bán Attila a hírközlés egyik fontos eszkö
zével, az optikai távjelzés bemutatásával fog
lalkozik írásában. A modern háborúkban kü
lönösen megnövekedett jelentőségű távjelzés 
általános szabályain túl a zászlókkal, fényje
lekkel történő hírtovábbítást, illetve azok ka
tonai alkalmazását ismerheti meg az olvasó. 

Maczák ibolya írásában Csődy Pál szom
bathelyi plébános prédikációját elemzi, amely 
a schweidnitzi erőd 1761. október l-jén lezaj
lott ostromáról, és Ernst Gideon Laudon csá
szári tábornagy általi bevételéről tudósít. A 
Habsburg-család hatalmi reprezentációjának 
szolgálatába állított prédikáció a hadikróni
kákkal szemben más formában és eszközök
kel beszéli el az eseményeket. Az Értesítő 
prédikáció szövegét is tartalmazza. 



Annak ellenére, hogy a Mária Terézia Ka
tonai Rend 1758 decemberében nyilvánosság
ra hozott Alapszabályának első pontja 1757. 
június 18-át nevezte meg megalakulása idő
pontjának, a szakirodalomban számos helyen 
mégis 1757. május 13-ra teszik a Rend alapí
tásának dátumát. Makai Agnes közleményé
ben, a tőle megszokott alapossággal, a Rend
alapítás körülményeit tisztázva logikusan vé
gigköveti, hogy miért éppen május 13-át vá
lasztották volna alapítási időpontnak és végül 
miért június 18-án került sor a tényleges ala
pításra. Az írásban a Habsburg Birodalom leg
magasabb katonai kitüntetése születésének egy 
homályos kérdésére sikerült fényt derítenie. 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tér
képtára őriz egy 1932-ben készült térképváz
latot az esztergomi harcszerű lő- és gyakorló
térről, melynek jellegzetes objektuma az 500 
méteres zárt lőtér, a katonai lövölde. Négyesi 
Lajos egy 2006-os terepbejárás alkalmával a 
területen egy 1,2 m hosszú, 30 cm széles 
mészkőoszlopra talált, amit lovag Dániel 
Grivicsic ezredesnek állított örök emlékül a 
26. Mihail orosz nagyherceg nevét viselő gya
logezred tisztikara, s amely - elfeledve bár - a 
város háziezredének egyetlen fennmaradt em
lékműve. Az emlékmű történetét, megtalálá
sának körülményeit a szerző a hadszíntérkuta
tás módszereivel tisztázza. 

Pallos Lajos tanulmányában egy X V I I I . 
századi, magyar vonatkozású katonai kitünte
tésről értekezik, amit egyes szakírók a máso
dik sziléziai háborúban (1744-1745) részt vett 
magyar segédcsapatok részére adományozott 
elismerésnek tartanak. Az érdemérem a Nik-
lovits-gyüjteménnyel került a Magyar Nemze
ti Múzeum Éremtárába még az 1960-as évek
ben. A cikk szerzője azt vizsgálja, hogy 
lehetett-e az érem a második sziléziai háború 
magyar harcosainak érdemérme, de ennek 
egyértelmű megállapítása további kutatást 
igényel. 

Baczoni Tamás az 1945. szeptember 17-én 
megjelent honvédelmi miniszteri rendelet alap
ján az új magyar „demokratikus" honvédség 
egyenruhájával és az ahhoz tartozó felszere
léssel ismertet meg bennünket. A rendelet 
ideológiai és gyakorlati okok miatt a hagyo
mányoktól nagy mértékben eltérő ruházatot 
rendszeresített, amit később, az 1948-as poli
tikai fordulat után, a szovjetekéhez hasonló 
ruházat váltott fel. A szerző a függelékben tel
jes terjedelmében közli azt a vonatkozó, ám 

nehezen hozzáférhető szabályzatot, amely 
nagy érdeklődésre tarthat számot a téma iránt 
érdeklődők körében. 

A Hadtörténeti Múzeum Fegyvergyűjte
ményének részét képező aknavetők igazi rit
kaságnak számítanak, mint ahogy szakszerű 
publikálásuk, tudományos leírásuk is. Lugosi 
József'a lövegkatalógus 2. részében az első vi
lágháború befejezésének 90. évfordulójára 
emlékezve, a múzeum udvarán, kiállításain és 
az épületet övező sétányon elhelyezett nehéz
fegyverek közül a Hadtörténeti Múzeum 
könnyű,- középnehéz-, illetve nehéz aknave
tőinek bemutatására vállalkozik. írása különö
sen fontos mindazon történészek számára, 
akik az első világháború képanyagának vizs
gálatában a fegyvertörténeti szempontokat is 
figyelembe kívánják venni. 

Prohászka László írásában a Lehár-had-
osztály jelvényét és plakettjét veszi vizsgálat 
alá. A tábori sapka vagy a csákó bal oldalán 
viselt sapkajelvények igen kedveltek voltak az 
első világháború alatt, s a háborút követő idő
szakban is használatban maradtak. Több jel
vénynek érem-, illetve plakett-változata is lé
tezett; e tendenciának megfelelően készült el 
a Lehár-hadosztály plakettje is. A jelvény és 
plakett 1919 végén vagy 1920 elején született 
meg Manno Miltiadesz és Zsákodi Csiszér 
János közös müveként. A jelvény egy példá
nya a Hadtörténeti Múzeum 2005-ben meg
nyílt, A Piavétől a Donig, a Dontól a Dunáig 
1918-1948 című kiállításán is látható. 

Mindazok, akik foglalkoztak intézmény
történettel, egy-egy közgyűjtemény históriá
jával, tudják, milyen nagy jelentőségűek a k i 
állítással kapcsolatos információk. Ennek 
szellemében Jakusch Gabriella és Závodi 
Szilvia az elmúlt öt év kiállításainak króniká
ját állította össze a fellelhető összes források
ra, illetve a Hadtörténeti Múzeum munkatár
sainak éves munkajelentéséire alapozva. Az 
egyes kiállításoknál feltüntették a tárlat címét, 
megnyitójának időpontját, megvalósulásának 
helyét, szakmai rendezőjének nevét, a hozzá 
kapcsolódó irodalmat és a Hadtörténeti Mú
zeum Adattárában található kiállítási doku
mentációja számát. 

Az Évkönyv külön fejezetet szentel két ki
állítás bemutatásának. Veszprémy László írá
sában az „Európa védelmében" címet viselő 
jubileumi kiállítás témaköreiről és legfonto
sabb tárgyi emlékanyagáról ad áttekintést. A 
2006. június 15 - 2007. szeptember 30. között 



megrendezett kiállítással Nándorfehérvár 1456. 
évi megvédésének és Hunyadi János illetve 
Kapisztrán Szt. János halálának 550. évfordu
lójára emlékeztek. 

Sallay Gergely Pál és Závodi Szilvia a 
2006. szeptembere és decembere között láto
gatható „Trench Art - A lövészárkok művé
szete" című kiállítást ismerteti. A vendégkiál
lítás amerikai-magyar együttműködésben, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium támoga
tásával jött létre, s kiegészült a Hadtörténeti 
Múzeum saját anyagával. Három nagy egy
ségben kerültek bemutatásra az első és máso
dik világháborúból származó háborús emlék
tárgyak, illetve a Hadtörténeti Múzeum 
Lőszergyűjteményéből válogatott lőszerhüve
lyek. A cikk végén közzétett katalógusban a 
kiállításon szereplő tárgyak leírása olvasható. 
Mindkét írás arra világít rá, hogy bármilyen 

sikeres is legyen egy-egy időszaki bemutató, 
egyszeri és megismételhetetlen volta révén, 
katalógus, tárgylista híján, tudományos érté
kéből meglehetősen sokat veszt, ezért fontos, 
hogy a kiállításokról legalább egy ismertető 
jelenjen meg. 

A Hadtörténeti Múzeum Értesítőjének ki 
lencedik száma borítójával a béltartalomra 
rímel: a lőszerhüvely-vázák IV. Károly alak
ját övezik, egyébként az első világháborús 
időszaki kiállítás tárlóját ábrázolják. Az írá
sokat kísérő képanyag jó minőségű a kiad
ványban, amelyet változatlanul jellemez a 
hadtörténeti tárgyi emlékeink népszerű for
mában, de tudományos igénnyel történő be
mutatása, a sokoldalú témaválasztás. Széles 
érdeklődésre számot tartó, nívós kötet szüle
tett - várjuk a következőt. 

Mándi Hajnalka 

HERMANN ROBERT, ZAKAR FETER (SZERK.) 

A F O R R Á S O K B Ű V Ö L E T É B E N 

Ünnepi tanu lmányok Katona T a m á s 75. születésnapjára 

(Belvedere Meridionale, Sz.eged, 2007. 544 o.) 

Katona Tamás születésnapja alkalmából 
tanítványai, barátai, tisztelői vaskos tanul
mánykötettel tisztelegtek a történész előtt. A 
mü szerkesztői - egykori tanítványai - , Her
mann Róbert és Zakar Péter összesen huszon
négy szerzőt kértek fel arra, hogy legújabb 
kutatási eredményeikből egy-egy tanulmány
nyal járuljanak hozzá a kötethez. Természete
sen maguk a szerkesztők is közöltek cikket 
volt tanáruk tiszteletérc. 

A kötet így összesen huszonhat tanul
mányt tartalmaz, melyek közül kettő a re
formkorral, négy a dualizmus időszakával, 
egy pedig a második világháború korszakával 
foglalkozik. Az többi, vagyis tizenkilenc ta
nulmány (azaz a kötet majd kétharmada) az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc té
makörében született. Katona Tamás és tanít
ványai érdeklődési körét tekintve ezek az ará
nyok nem véletlenül alakultak így. A 
tanulmányok közül - szintén nem véletlenül -
összesen tizenhat hadtörténeti témájú, és hét a 
forrásközlések száma. 

A két szerkesztő előszavában megemléke
zik Katona Tamás eddigi tevékenységéről, 
egyetemi oktatói és témavezetői, forráskiadói, 
szerkesztői és hadtörténészi munkásságáról. 
Néhány rá jellemző idézettel ismertetik meg a 
történészt esetleg nem ismerő olvasót - van-e 
ilyen? - a sajátosan „Katonás" meseszövéssel, 
és tisztelegnek az ünnepelt előtt. „A fiatalabb 
történész generáció képviselői közül sokan az 
ő tanítványai, igazi iskolateremtő egyéniség, 
aki visszavonhatatlanul rányomta bélyegét az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcról al
kotott képünkre." Ezután a szerzők szerinti be
tűrendben haladva olvashatjuk a tanulmányo
kat, melyek összesen 528 oldalt tesznek ki! 

Ballá Tibor „Közös hadsereg kontra hon
védség, avagy a birodalmi érdek elsőbbsége. 
Ferenc József magyar katonái a dualizmus ko
rában" című értekezése az első. A szerző rö
viden bemutatja az Osztrák-Magyar Monar
chia haderejének felépítését, majd a gazdag 
irodalomra támaszkodva számba veszi a dua
lizmus korának magyar kiegészítésű közös és 


