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Köszöntjük DSc. dr. Ács Tibort, 
a hadtörténet kiváló művelőjét

Dr. Ács Tibor 1931. november 6-án született. A II. világháború után rövid ideig Párizsban 
élt, s ez meghatározó volt egész életére. Először rádióműszerészként dolgozott, de már 19 éves 
korától hivatásos katona lett. 1950-től 1991-ig szolgált a hadseregben, és ezredesként vonult nyug
díjba. Közben elvégezte a katonai akadémiát és az ELTE történelem-könyvtár szakát. 1954-55-ben 
kezdte kutatásait az 1848/49-es szabadságharcról a Hadtudományi Könyvtár és a Hadtörténelmi 
Levéltár anyagaiban s végül hadtörténész lett. 1963-tól a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián taná
ri, 1966-tól a Hadtörténeti Intézetben hadtörténészi és szekcióvezetői, 1972-től a Zrínyi Katonai 
Kiadóban irodalmi vezetői és igazgatóhelyettesi, 1980-tól a Honvédelmi Minisztériumban tudo
mányszervezői beosztásban, végül 1989-től 1991-ig a Hadtörténelmi Közlemények főszerkesz
tőjeként dolgozott. Nyugdíjazása után is tovább dolgozott hadtörténészként és a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem magántanáraként.

1966-ban bölcsészdoktori diplomát szerzett, 1982-ben a hadtudomány kandidátusa, 1994-ben 
pedig a hadtudomány akadémiai doktora lett. Az elmúlt évtizedekben a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) bizottságaiban, különböző egyetemeken és tudományos társaságokban folytatta 
tudományszervezői, oktatói és kutatói munkásságát.

Egyik fő kezdeményezője volt 1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bi
zottsága újjáalakításának. A Bizottságnak kezdettől fogva tisztségviselője, 2002 és 2008 között el
nöke volt. 2004 és 2010 között az MTA közgyűlésének nem akadémikus doktori képviselője volt.

Hosszú hadtörténészi pályája során a hazai és külföldi levéltárakban feltárt ismeretlen for
rások feldolgozásával új tényekkel és összefüggésekkel gyarapította az elmúlt kétszáz év magyar 
hadtörténetét és tudománytörténetét. Úttörő szerepe volt a hazai hadtudomány, a katonai iro
dalom és sajtó fejlődéstörténetének, a magyar katonai felsőoktatás történetének feltárásában. A 
levéltárakban olyan forrásokat tárt fel, amelyek feldolgozásával készült könyvei, tanulmányai és 
cikkei árnyaltabbá tették a nemzet emlékezetében Széchenyi István, Batthyány Lajos, Bolyai János, 
Kisfaludy Károly, Kiss Károly, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár, Petőfi Sándor és más jeles személyi
ségek helyét és szerepét katonáskodásukról, valamint a hadügyi és honvédelmi nézeteikről kiala
kított történeti képet. Munkáit a felsőoktatási intézményekben kötelező, ill. ajánlott irodalomként 
használják.

Kiemelkedő katonai, oktatói és tudományos kutatói munkásságát, életművét számos állami 
kitüntetéssel és tudományos díjjal ismerték el.

Kívánunk DSc. dr. Ács Tibornak még sok-sok további, jó egészségben és alkotóerőben tölthe
tő évet, amelyben unokáját felcseperedni látja és amelyben „beolthatja” a hadtörténet, ill. általában 
a tudomány- és technikatörténet szeretetével, netán művelésével is.
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