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20 éve alakult újjá
az MTA Hadtudományi Bizottsága*

Az MTA Hadtudományi Bizottsága húsz esztendeje, 1994. szeptember 5-én alakult
újjá. A 132 éves történelme során a huszadik század elején különbözõ akadályozó
tényezõk együttes hatása elõidézte a Hadtudományi Bizottság mûködésének ideig-
lenesmegszüntetését, majdmás osztályba sorolva, átalakítását. AzMTA II. Bölcseleti,
Társadalmi és Történeti Tudományok Osztálya Hadtörténeti Bizottságának mûkö-
dési köre már csak a hadtudomány klasszikus alapját képezõ hadtörténetre terjedt
ki 1909-tõl, az MTA 1947. évi nagygyûlésének június 3-ai osztálygyûléséig, amely
kimondta, hogy a Hadtörténeti Bizottság „feleslegessé vált”. Az közismert történeti
tény, hogy a második világháború és következményei; a század harmincas éveinek
közepétõl a német, majd a negyvenes évek második felétõl a szovjet hadtudomány
tételeinek kisebb-nagyobb átvétele nyomta rá a bélyegét a hadtudomány szakterü-
leteire.

Ezért tûnhet paradoxonnak, hogy 1945 és 1994 között a hadtudomány egyes
ágai mindig jelen voltak a Magyar Tudományos Akadémián. Igaz, hogy e fél évszá-
zad különbözõ idõszakaiban a hadtudomány mozgásterének, szervezeti kereteinek
és formáinak erõs korlátai voltak. Javult a helyzet az MTA Tudományos Minõsítõ
Bizottságának Hadtudományi Szakbizottsága megalakulásával, amely 1962 és 1994
között a hadtudomány különbözõ ágaiban elért teljesítményei alapján 284 sikeresen
védõ pályázót nyilvánított a hadtudomány kandidátusává, ezen belül 38 szakem-
bert, a hadtudomány doktorává.

Az 1980-as években az MTA felismerte, hogy a hadtudománynak helye van az
Akadémián. Ezt jelezte, hogy 1983-ban a HM ajándékát, Kiss Károly honvéd ezredes,
elsõ katonaakadémikusunk portréját, az MTA elnöke vette át, amit azután elhelyez-
tek az elhunyt akadémikusok arcképcsarnokában. A hadtudósok egyre több akadé-
miai tudományos bizottság munkájában vettek részt, írásaik jelentek meg a Magyar
Tudomány hasábjain, tudományos eredményeikkel egyre több elismerést szereztek

* Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2014. szeptember 25-ei ülésén emlékezett meg újjáala-
kulásának 20. évfordulójáról. E helyütt a jubileumi rendezvényen elhangzott elõadás szövegének
kiegészített változatát adjuk közre.



diszciplínájuknak. Pozitíven hatott az MTA és a HM 1986-os együttmûködési megál-
lapodása is. Ám visszahúzó hatást gyakorolt az a körülmény, hogy a hadsereg bajaira
azonnali orvosságot várt a vezetés a még fél lábon álló, és a hadtudomány több fon-
tos ágát nem is mûvelõ tudósaitól.

A rendszerváltás történelmi fordulata után az ország biztonságát szavatoló új
honvédelmi rendszer létrehozása és a Magyar Honvédség korszerûsítése nagy kihí-
vást jelentett a hazai tudományosság, de elsõsorban a hadtudomány mûvelõi szá-
mára. A hatékony hadtudományi kutatásokhoz katonai szervezeti változásokra,
új szervezeti formákra volt szükség.

A Magyar Tudományos Akadémián megtörtént a hadtudomány egyenjogúsí-
tása és akadémiai bizottsági formájának kialakítása. Az Akadémia elnöksége 1991.
február 26-i ülésén hozott határozatot a bizottsági rendszer megújításának tapaszta-
latairól, a bizottságok újszerû funkcióiról és mûködési feltételeirõl. Ebben már szó
volt arról, hogy „… a IX. Osztály egy alkalmi bizottság segítségével további bizottságok meg-
alakulásának szükségességét vizsgálja”, így a Hadtudományi Bizottság újjáalakítását is.
Ennek fontos állomásai voltak. A Magyar Hadtudományi Társaság megalakulása
1990-ben; az MTA II. Osztály Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság
Hadtudomány- és Haditechnikatörténeti Albizottságának és a Történettudományi
Bizottság Hadtörténeti Munkacsoportjának létrejötte 1991-ben; azMTA TMBHadtu-
domány Szakbizottsága által szervezett hadtudományi fokozatosok országos érte-
kezlete1992. május 28-án.

A Hadtudományi Bizottság újjáalakítására erõs hatást gyakorolt az MTA Elnök-
ségének 1993. június 23-án tartott ülése, amely elhatározta az akadémiai bizottsági
rendszer mûködésére vonatkozó új koncepció kidolgozását, melyet figyelembe vet-
tek az Akadémiáról szóló új törvény tudományos bizottságairól szóló cikkelyeinek
összeállításánál. Ám, hogy a hadtudomány ismét elfoglalhassa megilletõ helyét az
Akadémián és a diszciplínát befogadó IX. Osztály bizottsági rendszerében, a döntõ
lépést 3 hadtudományok doktora tette meg, akik 1994. augusztus 17-én rövidmegbe-
szélés után, megfogalmazták a felhívó levelet.

Az aláírt Felhívó levelet a következõ 16 szervezet és intézmény vezetõjének küld-
ték el az alábbi sorrendben: 1. HM Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet igazgatója,
2. Bolyai Katonai Mûszaki Fõiskola parancsnoka, 3. Kossuth Lajos Katonai Fõiskola
parancsnoka, 4. Rendõrtiszti Fõiskola fõigazgatója, 5. Szolnoki Repülõtiszti Fõiskola
parancsnoka, 6. Budapesti Közgazdaságtudományi EgyetemVédelemgazdasági tan-
székvezetõje, 7. Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja igazgatója,
8. MK Információs Hivatal humánpolitikai osztályvezetõje, 9. MH Katonai Felderítõ
Hivatal parancsnoka, 10. Katonai Biztonsági Hivatal igazgatója, 11. HM Oktatási és
Tudományos Fõosztály vezetõje, 12. MH Térképészeti Intézet parancsnoka, 13. MH
Haditechnikai Intézet parancsnoka, 14. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancs-
noka, 15. Magyar Külügyi Társaság fõtitkára, 16. Magyar Hadtudományi Társaság
elnök. Íme, a felhívó levél egyik – dr. Móricz Lajos nyugállományú ezredeshez, a
Magyar Hadtudományi Társaság elnökéhez címzett – példányának szövege:
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A felhívás alapján az MTA Politikai Tudományok Intézetének tanácstermében
1994. szeptember 5-én délelõtt 10 órakor a 16 intézmény és szervezet képviselõi, vala-
mint néhány független hadtudományi fokozatos részvételével, dr. Metzger Gyula,
az MTA IX. Osztály tudományos titkára elnökletével megtartotta ülését. Az osztály-
titkár bevezetõjében röviden bemutatta a IX. Osztályt, tisztségviselõit, – az elnököt,
Kulcsár Kálmán akadémikust, az elnökhelyettest, Sipos Aladár akadémikust – és
mûködési rendjét. Szólt arról, hogy az osztály keretében 12 tudományos bizottság
tevékenykedik és talán a 13. lesz a hadtudományi bizottság. Önálló hadtudományi
bizottság még nincs, csak a TMB Hadtudományi Szakbizottsága mûködik. Október
26–27-én lesz MTA rendkívüli közgyûlés, melyen részt vesznek már a tudomány
doktorainak közgyûlési képviselõi, köztük a hadtudomány egyik képviselõje.
Jelezve az osztálynak az egyre jobban bokrosodó diszciplínánkkal kapcsolatos aggá-
lyait, ismertette bizottság megalakulási rendjét (elõkészítõ bizottság, alakuló ülés,
alakulásról jegyzõkönyv, jelölõbizottság a 20–30 fõs HB tagság javaslására és válasz-
tás 30 nap alatti lebonyolítására, addig megbízni a tevékenység intézésével három-
tagú (Deák, Szabó, Ács) ügyvivõi testületet.

Az ülésen felszólalók kifejtették az akadémiai hadtudományi bizottság újjáalakí-
tásának szükségességét, hisz a Magyar Tudományos Akadémiának létrehozásától
mûködési körébe tartozott a hadtudomány. A jelen lévõ szervek és intézmények tudo-
mányos fokozatos képviselõi éljenek a mai ülés lehetõségével és nyilvánítsák ki a had-
tudományi bizottság megalakulását, és a szervezés elvégzését. Az ülés mondja ki,
hogy a hadtudomány az új törvény szellemében betagozódik a IX. Osztályba, és 13. bi-
zottságaként, a diszciplínánk legmagasabb tudományos testületeként újjáalakul a
Hadtudományi Bizottság; a rendkívüli akadémia közgyûlés 200 nem akadémikus
tagja közé kijelöléssel vagy választással kerüljön be egy hadtudományok doktora.

A vita alapján az 1994. szeptember 5-i ülés, azMTA és a IX. Osztály elõzetes egyet-
értésével, kimondta és jegyzõkönyvbe foglalta az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudo-
mányok Osztálya Hadtudományi Bizottságának újjáalakulását és megválasztotta a
jelölõ- és elõkészítõ bizottságot. A bizottság – elnöke Kõszegvári Tibor, tagjai Szabó
Miklós, Szabó József, Kovács Károly – 1994. szeptember 11-edikére elvégeztemunkáját
és javaslatot készített a 30 fõs hadtudományi bizottság tagjaira. A jelölõbizottság 1994.
szeptember 12-én kiküldte felhívó levelét az akadémiai ügyrend szerinti szavazás pos-
tán való végrehajtására és a szavazólapot (melyen 18 hadtudomány doktora és 12 had-
tudomány kandidátusa szerepelt), az MTA TMB Hadtudományi Szakbizottsága
(HSZB) nyilvántartásában szereplõ mintegy 260 hadtudományi fokozatosnak lakás
vagy munkahelye címére. Kiemelve, hogy „… a szavazólapon szereplõ nevek közül bárme-
lyiket ki lehet húzni, de a mellette lévõ üres helyre a kihúzott helyett javasolt személy nevét be kell
írni. Érvényes az a szavazólap, amelyen legalább harminc név szerepel. Ha a nevek száma a har-
mincat meghaladja, akkor az elsõ harminc nevet vesszük figyelembe. Kérjük, hogy a szavazólapot
úgy adják postára, hogy az 1994. október 10-ig a Tudományos Minõsítõ Bizottság Hadtudomá-
nyi Szakbizottságához, Budapest, Pf.: 15. Irányítószám. 1581. címre feltétlenül beérkezzen.”

A szavazatok megszámlálására 1994. október 10-én került sor, melynek során ki-
derült: 118 hadtudományi fokozatos küldte el voksát, amelybõl 3 szavazólap érvényte-
len volt, 115 érvényes. A demokratikusan lebonyolított választáson az MTA IX. Gaz-
daság- és Jogtudományok Osztálya 30 fõs Hadtudományi Bizottságának tagja lett
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(105-tól 110 szavazattal) 18 hadtudomány doktora. Név szerint: Ács Tibor, Csatári Sán-
dor, Deák Péter, Dombrády Loránd, Farkas József, Janza Károly, Kalló Péter,
Kõszegvári Tibor, Móricz Lajos, Mórocz Lajos, Õsz Sándor, Pusztai János, Simon
Sándor, Stefán Géza, Szabó János, Szabó József, Szabó Miklós, Ungvár Gyula. A 12 had-
tudomány kandidátusa 99-tól 107 szavazattal lett tag. Név szerint: Babos Albert, Cserjési
Ferenc, Csûrös János, Fülöp Imre, Gyuricza Béla, Holló József, Kiss Lajos, Kovács Károly,
Munk Sándor, Paskó József, Szenes Zoltán, Török László. Ezen kívül még 65 hadtudo-
mányi fokozatos kapott szavazatott (szám szerint 8 támogató szavazat volt, a legtöbb).

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 1994. október 10-én megvá-
lasztott Hadtudományi Bizottság 30 tagjának még aznap értesítést küldtek el, hogy a
választási „… eredmény alapján Ön a Bizottság tagja lett. A Bizottság elsõ ülésére és a tiszt-
ségviselõk megválasztására 1994. október 17-én 14.00-kor kerül sor a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia I. épület földszinti tanácstermében. Megjelenésére feltétlenül számítunk.”

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága
1994. október 17-én megtartotta elsõ ülését (jelen volt 26 tagja és 5 meghívott),
melyen megtárgyaltak öt napirendet:

1./ Szabó József, a jelölõbizottság nevében ismertette a bizottság megalakulásá-
nak körülményeit és fontosabb dátumait, a szavazás menetét és eredményeit.

2./ Metzger Gyula, az MTA IX. Osztály tudományos titkára tájékoztatta a Bizott-
ságot – az Akadémiai Törvény és az MTA érvényben lévõ Alapszabálya szerint – a
tisztségviselõk megválasztásának elveirõl és – mint a hadtudomány legmagasabb tu-
dományos fórumának – a HTB IX. Osztályba történõ integrálódásáról és mûködési
szabályairól.

3./ Tisztségviselõk megválasztása. Az elõkészítõ bizottság javaslatot tett a HTB
tisztségviselõire (elnökre, három elnökhelyettesre és titkárra), amely ügyvezetõ
elnöki testületként mûködik. Titkos szavazás eredményeként az akadémiai ciklus-
ban az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya hadtudományi bizottságá-
nak elnöke: Szabó Miklós (26), a hadtudomány doktora, elnökhelyettesei: Mórocz
Lajos (24), Kalló Péter (26), Stefán Géza (26), a hadtudomány doktorai, titkára.
Ács Tibor (26), a hadtudomány doktora lett.

4./ Köszönet és megemlékezés. Szabó Miklós elnök megköszönte a bizalmat,
aktív támogatást kért a munkához a bizottság tagjaitól, az MTA elnökségétõl és a
IX. Osztálytól. A titkármegemlékezettMészáros Lázár alezredes és Korponay János fõ-
hadnagy MTA levelezõ tagokká választásának 150 évfordulójáról és az 1881–83-ban
létrehozott elsõ MTA Hadtudományi Bizottságról.

5./ Deák Péter nem akadémikus közgyûlési képviselõ tájékoztatta a Bizottságot
az MTA 1994. október 26–26-i rendkívüli közgyûlésének elõkészületeirõl.

A Hadtudományi Bizottság képviseletet kapott az Akadémia életében kiemel-
kedõ szerepet játszó közgyûlésében is azáltal, hogy a 200 nem akadémikus tag közé
Deák Pétert, a hadtudomány doktorát is beválasztották. Az egyszeri alkalomra
választott képviselõk között õ képviselte a hadtudományt az 1994. október 26–27-ei
közgyûlésen, amely elfogadta az MTA új alapszabályát. Ezek után került sor az 1995.
januári közgyûlésre, amelyen hároméves mandátummal 200 képviselõt választottak
meg (köztük a hadtudomány egy képviselõjét, Szabó Miklóst).
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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Törvény értelmében
1994 júliusától 1995 januárjáig a 284 hadtudományi minõsítéssel rendelkezõk közül
163 fokozatos (57,4%) nyilatkozott úgy, hogy tagja kíván lenni az MTA köztestületé-
nek. A 163 minõsítettbõl 141 (86,5%) a Hadtudományi Bizottság és 22 (13,5%) pedig
tizenhárom másik akadémiai bizottság köztestületi tagja lett.

Közel fél évszázad eltelte után valósult meg ismét az, amit Tanárky Sándor A had-
tudományoknak az álladalmak, s különösen magyar hazánk fenntartására életbe ható fontosságá-
ról címû, 1838. november 19-i hadtudományi rendes tagi székfoglalójában e szavakkal
kért: „Tekintetes Tudós Társaság! Fogadd be kebeledbe az eddig nálunk hontalan tudományokat,
ápold õket azon gyöngédséggel, mellyel a tudományok más ágait ápolni szoktad.”

A jogelõd elsõ bizottsághoz képest, azonban jelentõs eltérések, egészen más tör-
ténelmi körülmények, feltételek, elõírások, szabályok között munkálkodik ma, az
1994. augusztus 17-ei felhívásra, 1994. szeptember 5-én újjáalakult és október 17-én
elõször megválasztott MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Hadtudomá-
nyi Bizottsága és mintegy 300 fõs köztestületi tagsága. A hazai hadtudósok egyete-
mesen gondolkodó, publikáló kutatók, egyik legfontosabb feladatuknak tekintik a
magyar anyanyelvû hadtudomány életben tartását honvédelmünk múltja, jelene és
jövõje kutatása érdekében. Az MTA az akadémiai struktúrában ismét megteremtette
a diszciplína mûvelésének szervezeti formáját és feltételeit, valamint meghatározta
bizottsági és köztestületi mûködési feladatkörét. Az 1994. november 24-ei tudomá-
nyos konferencián, a Honvédelmi Minisztérium is elismerte hivatalosan a hadtudo-
mány autonómiáját és a Magyar Tudományos Akadémiához való tartozását.

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Hadtudományi Bizottsága tanácsadói, kutatómûhelyi és érdekvédelmi szerepkör-
ének munkálkodása közben nem kis problémákkal és gondokkal is meg kellett küz-
denie. Az elmúlt években átalakult az ország védelmének szervezete és a Magyar
Honvédség is. Megszûnések, átalakulások és újabbak szervezõdése következett be,
vagy fog még bekövetkezni a katonai oktatási és tudományos intézményi szerveze-
tekben is. Ezt az országépítési és -védelmi folyamatot segítheti elõ az MTA IX. Osz-
tály Hadtudományi Bizottsága és köztestületi tagsága, diszciplínánk valamennyi
kutatója, ha figyelembe véve a nemzetközi és hazai kutatási eredményeket, kellõ
objektivitással és realitással, presztízsét növelve mûvelik a különbözõ okok miatt a
hazai közvélemény egy részében nem a legszimpatikusabb és vitatott, nagy törté-
nelmi múltú klasszikus tudományt, a hadtudományt.

Ács Tibor
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