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Egy hadtudós emlékére

Ács Tibor (1931–2021)

2021. január 18-án, életének 89. évében elhunyt Ács Tibor nyugállományú ezredes,
a hadtudomány (MTA) doktora, az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága egy-
kori elnöke, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címzetes egyetemi tanára,
a ZMNE Habilitációs Bizottságának és doktori iskoláinak tagja, a 19. századi hadtör-
ténet, hadtudomány-történet és technikatörténet elismert mûvelõje.

Magas, szikár alakja gyakran tûnt fel a Hungária körúton, a HB üléseire vagy
konferenciára sietve, a Magyar Hadtudományi Társaság irodájában vagy a Hadtörté-
nelmi Tanszék körül. Sokan ismerték, ismertük személyesen, sokan és sokat köszön-
hettünk neki.

Az 1931-ben, Budapesten született Ács Tibor 1949-ben rádiótechnikusi végzett-
séget szerzett. Ezt követõen, 1950-ben önként belépett a hadseregbe, ahol egy féléves
tiszti tanfolyam elvégzését követõen alhadnagyi rendfokozattal a hadsereg elsõ
lokátoralakulatánál kezdte a tiszti pályafutását. Néhány év múltán lehetõséget kapott
a pályamódosításra: beiskolázták a Petõfi Akadémiára, ahol érdeklõdése a történe-
lem, különösen 1848–1849, a forradalom és szabadságharc története felé fordult.
Utóbb elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem–könyvtár szakát,
s végérvényesen a hadtörténettel kötelezte el magát, eredeti szakmájából megtartva
technikatörténet iránti fogékonyságát.

Pályáját 1963-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanárként folytatta, késõbb
a Zrínyi Katonai Kiadóban irodalmi vezetõi és igazgató-helyettesi, majd a Honvé-
delmi Minisztérium Tudományos Tanácsa titkári beosztásában dolgozott. Ács Tibort
már ezredesként, 1989. január 1-jével nevezték ki a Hadtörténelmi Közlemények fõszer-
kesztõjévé, s innen helyezték nyugállományba 1991 májusában.

Kutatói pályafutása az 1960-as években indult, elsõ tanulmányai 1967–1968-ban
láttak napvilágot. 1966-ban a bölcsészettudomány doktora, 1982-ben a hadtudomány
kandidátusa lett, 1994-ben a hadtudomány doktora címet érte el. Érdeklõdésének
középpontjában mindvégig a magyar hadtörténet, hadügy és hadtudomány múltjá-
nak feltárása állt, különösen a 19. század azon kiemelkedõ személyiségeinek az élete,
akik kötõdtek a hadsereghez, a hadügyhöz, és akiknek az élete tanulságul szolgálhat
az utókor számára.

„Hosszúnak mondható hadtörténészi pályám értelmét az adja meg, hogy a levéltá-
rakból kibányászott ismeretlen kútfõk feldolgozásával néhány ténnyel és összefüggéssel
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gyarapíthattam a 19. századi magyar hadtörténetet és tudománytörténetet. S ami
ennél is fontosabb, hogy ... olyan forrásokat tártam fel, amelyek segítségével új adalé-
kokkal sikerült talán ... árnyaltabbá tenni ... Batthyány Lajos, Bolyai János, Kisfaludy
Károly, Kiss Károly, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár, Petõfi Sándor, Széchenyi István
és más jeles személyiségek katonáskodásáról, hadügyi és honvédelmi nézeteirõl
kialakított történeti képet” – írta szerényen utolsó könyvében (Hadtörténelmünk
utolsó két évszázadából. Események, arcképek, tanulmányok. Budapest, HM Had-
történeti Intézet és Múzeum, Line Design, 2015).

Kiss Károly (1986), Széchenyi katonaévei (1994); Mészáros Lázár (1996), Haza, hadügy,
hadtudomány (2001); Bolyai János új arca – a hadi mérnök (2004) címû munkái – hogy csak
néhányat említsünk – kötelezõ olvasmányok nemcsak a Nemzetvédelmi Egyetemen,
de a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen is. A világhírû magyar matematikus életének egy addig szinte
ismeretlen oldalát feltáró, félezer oldalas Bolyai monográfiája pedig a hazai mellett
jelentõs nemzetközi figyelemben és elismerésben részesült, s a közelmúltban német
nyelvû változata is napvilágot látott (János Bólyai an der Ingenieursakademie in
Wien. Wien, 2007.)

Több mint öt évtizedes tudományos munkásságát 21 könyv és mintegy 300 köz-
lemény fémjelzi, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2004-ben Eöt-
vös József Koszorúval, 2010 májusában pedig Akadémia Díjjal ismert el. A honvédelmi
miniszter Zrínyi-díjat adományozott kimagasló tudományszervezõi, oktatói kutatói
tevékenységéért, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusa pedig tisztelet-
beli doktorrá nyilvánította és feljogosította a Doctor honoris causa cím viselésére.

Mindemellett Ács Tibor 1985 óta napjainkig a Magyar Tudományos Akadémia
bizottságaiban, különbözõ egyetemeken és tudományos társaságokban elismerésre
méltó érdemeket szerzett kiemelkedõ tudományszervezõi munkásságával. 1990-ben
alapítója volt a Magyar Hadtudományi Társaságnak, és tíz éven keresztül (1994–2004)
elnöke a Hadtudomány-történeti és -elméleti Szakosztálynak. Õ volt az elsõ, aki
1993-ban megkapta a Társaság legmagasabb elismerését, a Tanárky Sándor-díjat.

Tagja volt az Akadémia (II., Filozófiai és Történettudományi Osztálya) Tudo-
mány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának, valamint közel öt évtizeden
keresztül a Magyar Történelmi Társulatnak.

Ács Tibor érdemei sokkal számottevõbbek, mint azt magáról állította. Valójában
kevesen tettek annyit a hadtudomány, azon belül is a hadtörténet helyének, szerepé-
nek kijelöléséért, oktatásáért és népszerûsítéséért mint õ. Az 1980-as évektõl szívós
módszerességgel tárta fel a magyar hadtudomány kezdetei törekvéseit, elsõ hadtudó-
saink (köztük például Tanárky Sándor, Hollán Ernõ) életmûvét, e tudományág hazai
historiográfiáját. A 19. századi elõzmények kutatásával és bemutatásával jelentõsen
hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elfogadta a diszciplína
önállóságát, és 1994-ben (a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályán belül) ismét
felállította a Hadtudományi Bizottságot, amelynek 2002–2008 között elnöke is volt.

Búcsúzás helyett ezért inkább azt mondjuk:

Ezredes Úr, köszönjük! Isten Veled, nyugodj békében!

Hausner Gábor
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In memoriam
M. Szabó Miklós (1942–2021)
(Búcsúbeszéd Szabó Miklós sírjánál, Fiumei úti Sírkert, 2021. április 1.)

Február közepén találkoztunk az MTA Hadtudományi Bizottság online újjáalakulási
ülésén. Viccelõdtünk a bajuszodon, 40 éve ismerlek, de még nem láttalak ilyen õsz
orrseprûvel, meg is jegyeztem: Miklós, öregít! De te nevetve mondtad, hogy a ször-
nyû idõk szörnyû megoldásokat kívánnak. Azt hiszem, egyikünk sem gondolta
akkor, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésünk. Váratlanul mentél el, nagy ûrt hagytál
magad után.

Egy indiai bölcs mondás szerint „az élet az, amit kihozol belõle: iskola, csata-
mezõ vagy játszótér”. Szabó Miklós altábornagynak mindháromból kijutott.

Élete jól példázza az iskolát. Folyamatosan képezte magát, örök tanuló volt, 34 éve-
sen fejezte be a graduális képzést, hogy aztán elinduljon felfelé a tudományos létrán:
egyetemi „kisdoktori” fokozat, kandidátusi cím, MTA doktora fokozat (45 éves volt
ekkor), majd az akadémiai taggá választása fémjelezte ezt a negyedszázados utat. Gyor-
san jött minden, mint az augusztusi csillaghullás. Hatalmas katonai és akadémiai karri-
ert futott be, fõiskolai, akadémia-parancsnoki, majd rektori kinevezések, soron kívüli
elõléptetések, csillagok és kitüntetések kísérték pályáját. Több mint fél évszázad után
ismét lett katona akadémikus az Magyar Tudományos Akadémián: M. Szabó Miklós
2001-ben lett levelezõ tag, 2007-ben pedig rendes tag. 160 évvel azután, hogy Tanárky
Sándor személyében megválasztották a Tudós Társaság elsõ hadtudományi tagját.

M. Szabó Miklós hadtörténész példátlan örökséget hagyott ránk! 32 könyve
jelent meg: légierõ-történet, gépesített hadviselés, fegyvernemek története, egyes
hadtörténelmi események feldolgozása egyaránt elfért tudományos munkásságának
palettáján. Miklós kedvenc mondása volt, hogy a levéltári források nem hazudnak!
Kiváló krónikása volt a katonai felsõoktatásnak, egy tucat könyve jelent meg ebben
a témában. Az elmúlt évtizedben gondozta az új Hadtudományi Lexikont, a Katonai
Terminológiai Szótárt és a Katonai Helyesírási Szótárt. Vallotta: nincs modern disz-
ciplína megújított szaktudás és terminológia nélkül.

Bátor volt a témaválasztásban! Emlékszem, 1987-ban védte meg a Magyar
Királyi Honvéd Légierõ történetébõl írt doktori mûvét. A mai Zrínyi Campus szín-
házterme csurig volt érdeklõdõvel, sokan – veterán pilóták – az emigrációból érkez-
tek haza erre az eseményre. Nagy élményként élték meg a Magyar Királyi Hon-
védség volt tagjai a honvéd légierõ történetének reális és pártatlan bemutatását.
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Kéri Kálmán vezérezredes, akkor még ezredesként, felállva gratulált, és azt mondta:
„Ezredes úr (tudni kell, hogy akkor még elvtárs megszólítás volt a Néphadseregben)
gratulálok, bajtársammá fogadlak!”

A tábornok és parancsnok Szabó Miklós számára kijutott az indiai mondásban
megfogalmazott „csatamezõbõl” is. Közel két évtizedet töltött el katonai tanintézetek
élén, a számos átszervezés próbára tette erejét, tudását, szükség volt vezetõi tapasz-
talataira, kompromisszumra kész tárgyalási technikájára. Nagy harcos volt! Kemény
vitákat folytattunk a ZMNE létrehozása során, a végsõkig harcolt a Hungária körúti
érdekekért. Akkor Szabó Miklós vezérõrnagy a ZMKA parancsnoka volt, én pedig
dandártábornok, a katonai felsõoktatás átalakításáért felelõs HM fõosztályvezetõ.
Nagyon becsültem benne, hogy el tudta választani a szakmai vitákat az emberi kap-
csolatoktól. Nehezen viselte a ZMNE megszûnését, és valljuk meg, sok jót nem is
hozott neki a 10 éve alakult új egyetem. Fájt neki, hogy sem a 70., sem a 75. születés-
napjára nem kapott emlékkötetet, pedig egy festschriftet igazán megérdemelt volna.
Már januártól tervezgettük 80. születésnapjára a jubileumi kötetet. Biztos vagyok
benne, Miklós, hogy egy posztumusz könyvnek is örülni fogsz!

Szerencsére Szabó Miklós professzor esetében az indiai tanítás harmadik eleme
is megvalósult, élete „játszóhely” is lett egyben. Az õ esetében a játszóhelyet az oktatás
jelentette, imádott tanítani, kutatásairól mesélni. Halála elõtt egy nappal, hétfõn reg-
gel, még a kórház intenzív osztályáról is PhD órát akart tartani. A doktoranduszok
látták nehéz helyzetét, és próbálták lebeszélni szándékáról: akkor is azt hajtogatta,
hogy egy katona nem teszi le fegyvert egy láthatatlan ellenség elõtt. Ezt a hõsies
viselkedést, kötelességtudatot, emberi és tanári példamutatást írta meg az egyik diá-
kunk egy hosszabb facebook-bejegyzésben. Ez a gyönyörû, tiszta szívû, spontán
nekrológ örökre meg fog maradni a Doktori Iskola legendáriumában, dicsõ emléket
állítva az oktatást mindenek fölé helyezõ katonatanárnak.

Köszönöm a sorsnak, hogy nekem is lehetõségem van beszélni ebben a nehéz
órában. Fontosnak tartom ezt, mint ahogyan te is így gondoltad: aktív és nyugdíjas
korodban egyaránt kivetted részed az elhunyt bajtársaink búcsúztatásából. Ezzel
kapcsolatban egyszer bölcsen megjegyezted: mindannyian végig megyünk ezen
az úton, egyszer elveszítjük szeretteinket, és egyszer minket is elveszít valaki.

Búcsúzom tõled a Magyar Honvédség, a volt munkatársak, bajtársak, barátok és
tisztelõk nevében. Búcsúzik tõled a Magyar Hadtudományi Társaság, ahol két évti-
zedig meghatározó munkát végeztél.

Takács Tibor verssoraival1 veszek végsõ búcsút tõled:

Ember voltál, katona! Titkod ez volt.
E kor reményt és bánatot adott.
Hamvaid fölött legyen tiszta mennybolt,
S rajta szikrázó hullócsillagok!

Isten áldjon, nyugodj békében, a viszontlátásra!

Szenes Zoltán
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1 Takács Tibor: Csillagokkal takarózva (versek). Budapest: A CÉH, 1998.
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Újjáalakult
az MTA Hadtudományi Bizottsága
2021 februárjában került sor a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jog-
tudományi Osztály Hadtudományi Bizottsága új tagjainak megválasztására.

A három évenként zajló akadémiai tisztújítás keretében, az elõzõ hároméves cik-
lus leteltével, a választás az MTA választási rendszerébe illeszkedve, az Akadémia
Alapszabályának vonatkozó rendelkezései alapján, a többi akadémiai osztály tudo-
mányos bizottságaihoz hasonlóan zajlott le.

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint a különbözõ bizottsá-
goknak az elkövetkezõ három évre szóló összetételérõl az egyes szakterületekhez
tartozó köztestületi tagok titkos szavazással hozhattak döntést. Az akadémiai tudo-
mányos bizottságok tagjainak megbízatása három esztendõre szól, s tetszõleges alka-
lommal újraválaszthatók.

A Hadtudományi Bizottság 30 fõs tagságára, a Bizottsághoz tartozó 332 fõ köz-
testületi tag az Akadémia elektronikus rendszerén keresztül adta le szavazatát.

A Hadtudományi Bizottság – a IX. Osztály elnöke, Bayer József akadémikus által
összehívott – 2021. február 16-án lezajlott online alakuló ülésének határozata és dön-
tése alapján, a választás elsõ fordulója 2021. február 17. és 19. között zajlott le a Bizott-
ság elnökének és titkárának megválasztásáról. A második fordulóra 2021. február 19.
és 22. között került sor, melynek során a Bizottság alelnökeinek megválasztása zaj-
lott. Mindkét választási fordulót az Akadémia elektronikus választási rendszerében
bonyolították le.

A választást a Hadtudományi Bizottság leköszönõ elnöke, Padányi József feb-
ruár 3-i felkérésére, háromtagú Elõkészítõ- és Választási Bizottság szervezte meg,
melynek elnöke Szenes Zoltán, tagjai pedig Solymosi József és Balla Tibor voltak. Az Elõ-
készítõ- és Választási Bizottság – figyelembe véve a köztestületi tagok tudományos
közéleti munkáját, a Hadtudományi Bizottság mûködése során kifejtett tevékenysé-
gét, továbbá számos köztestületi tag véleményét – külön elektronikus levélben for-
dult a köztestületi tagsághoz a HB 30 tagjának megválasztása és a választáson tör-
ténõ aktív részvétel érdekében. A választás során egyik fõ szempont volt, hogy minél
több MTA doktora fokozattal rendelkezõ köztestületi tag kerüljön be a Bizottságba
(M. Szabó Miklós, az MTA rendes tagja mellett), mivel az önálló bizottsági léthez,
továbbá az MTA doktora cím minõsítéséhez bizottságonként legalább 10 fõ MTA
doktora megléte nélkülözhetetlen.
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A választás eredményes volt, melynek következtében a köztestületi tagság
a Hadtudományi Bizottságba az alábbi tagokat választotta be:

Balla Tibor, az MTA doktora
Boda József, PhD
Csikány Tamás, az MTA doktora
Felházi Sándor, PhD
Forgács Balázs, PhD
Gõcze István, PhD
Haig Zsolt, PhD
Halász László, a kémiai tudomány doktora
Harai Dénes, a hadtudomány kandidátusa
Horváth Miklós, az MTA doktora
Kaiser Ferenc, PhD
Kende György, az MTA doktora
Kis-Benedek József, az MTA doktora
Kovács László, az MTA doktora
Krajnc Zoltán, PhD
Matus János, az MTA doktora
Munk Sándor, az MTA doktora
Nagy László, az MTA doktora
Óvári Gyula, a hadtudomány kandidátusa
Padányi József, az MTA doktora
Pohl Árpád, PhD
Rajnai Zoltán, PhD
Resperger István Tibor, PhD
Solymosi József, a hadtudomány doktora
Svéd László, PhD
Szabó Péter, az MTA doktora
Szenes Zoltán, a hadtudomány kandidátusa
Szternák György Mihály, a hadtudomány kandidátusa
Tömösváry Zsigmond, PhD
Ványa László, PhD

A pandémiás helyzetre tekintettel, az Akadémia elektronikus választási rendszeré-
ben kerültek megválasztásra a Bizottság új tisztségviselõi is. A Hadtudományi Bizott-
ság elnökének Csikány Tamást, titkárának Forgács Balázst, alelnököknek Kovács Lászlót
(haditechnika és katonai mûszaki tudományok), Krajnc Zoltánt (hadmûvészet és had-
történet), valamint Kis-Benedek Józsefet (egyéb diszciplínák) választották.

Az új összetételû Hadtudományi Bizottság 2021. április 29-én megtartotta elsõ
ülését, amelyen többek között elfogadta a HB 2021. évi munkaprogramját, valamint
megemlékezett a március 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt M. Szabó Miklós aka-
démikusról, méltatva a Bizottság érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységét,
valamint tudományos munkásságát és tudományszervezõ tevékenységét.

Balla Tibor
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