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H a r a i  D é n e s 2 ( B u d a p e s t ) :   

Megemlékezés 

Prof. emeritus Dr. Szabó A. Ferencről   

 

 

Tisztelt Konferencia! 

 

2015. március 18-án vettünk végső búcsút Dr. Szabó Alajos Ferenc (1943-

2015) professor emeritustól, a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar halottjától”, volt tanárkollégánktól, a 

Társadalom és Honvédelem c. folyóiratunk felelős szerkesztőjétől valamint a 

ZMTE Tudományos Tanács tagjától. Az Egyesület szervezésében előadásokat 

tartott, egy alkalommal Szentendrén, sikeres nyári egyetemet is szerveztünk.
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Tanári munkájában következetesen képviselte, és érvényesítette a magyar 

tradíciókat, nemzeti értékeket. Nagy óraszámban oktatott, – ami 300 órát is je-

lentett évente, – ennek ellenére, egész tanári pályafutása alatt rendszeresen pub-

likált, megjelent 12 kötete és közel 300 tanulmánya, amelyekre a hivatkozások 

száma is elérte a 300-at. Mindemellett egyetemi testületekben, újságok szer-

kesztőbizottságaiban, így a Bécsi Naplónál is eredményesen dolgozott.  

Szabó A. Ferenc 2013. október 19-én töltötte be 70. életévét, és került 

nyugállományba, az egyetemi oktatásban eltöltött 42 évi eredményes munka 

után, megkapta a Professzor Emeritus címet.  Régi barátai, tanárkollégái, és volt 

doktori hallgatói – mintegy 20 szerző – 70. születésnapján tiszteletkötettel kö-

szöntöttük, melynek nagyon örült. Munkásságát a honvédelmi miniszter,  már 

korábban – kitüntetéssel ismerte el. Tagja volt az MTA Köztestületének, a Ma-

gyar Politikatudományi; a Magyar Hadtudományi Társaságnak; az MTA Politi-

katudományi Intézet Migrációs Kutatócsoportjának; és nem utolsósorban, a Ko-

vács Imre Társaságnak.  E konferenciát vele együtt készítettük elő. 

Emlékét megőrizzük! 
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 Dr. Harai Dénes CSC. katona-pedagógus, ny. ezredes, egyetemi tanár Nemzeti Közszolgála-

ti Egyetem Honvédelmi és Honvédtisztképző Kar. A ZMTE Tudományos Tanácsának tagja.  
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 Lásd: Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A második világhá-

ború és történelmi következményei Magyarország szempontjából (1939-1949). (A Tizenhato-

dik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, 

Szentendre 2001) Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86100 6 9 és Acta Historica Hungarica 

Turiciensia XVI. évfolyam 1. szám, http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf, ISSN 2297-

7538. 

http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf

