
Dr. Szabó Márta  rendőr százados közel  30 évet felölelő pályája, szakmai 

életútja  kellőképpen  példázza,  hogy  egy  kiváló  szellemi  képességekkel 

rendelkező, széles látókörű, energikus, határozott személyiség érdeklődése 

és  feladatvállalása  bátorságának  köszönhetően  az  élet  milyen  sokszínű 

palettáját képes megrajzolni a mindennapok munkájában. 

1965-ben – humán érdeklődéséből fakadóan – magyar-orosz-angol szakos 

pedagógusként  végzett  az  ELTE Bölcsészettudományi  Karán,  ahol  1978-

ban summa cum laude minősítéssel  bölcsészdoktori  címet  is  szerzett.  Az 

MTA  Nyelvtudományi  Intézetének  kutatásaiba  bekapcsolódva 

bölcsészdoktori  munkájában  olyan  interdiszciplináris  témával  – 

nevezetesen  a  kommunikáció  elmélettel  –  foglalkozott,  amely  egyaránt 

tartozik a nyelvészet és a pedagógia tárgykörébe. A nyelvi-kommunikációs 

képességszint  objektív  és  egzakt  mérésének  lehetőségeit  kutatta,  ennek 

módszereit dolgozta ki. 

A  bölcsészdoktor,  a  középiskolai  tanár  1980.  szeptemberétől,  mint 

kinevezett  polgári  alkalmazott,  a  Belügyminisztérium  tudományos 

főmunkatársaként kezdett dolgozni. Folyamatosan jelentek meg publikációi 

a  Belügyi  Szemlében.  Igényességét,  elkötelezettségét,  lendületét  mutatja, 

hogy 1986-ban újabb diplomát szerzett, a klasszikus diszciplínákhoz hűen, 

filozófia szakon. 

1984-ben  a  Belügyminisztérium  hivatásos  tisztként  a  BM 

Tudományszervezési Osztály kiemelt főelőadója lett. A tudományszervezés 

területe  nem  volt  ismeretlen  előtte,  hiszen  korábban  a  Nyelvtudományi 

Intézet  részére  is  készített  tudományszervezéssel  kapcsolatos  tanulmányt. 

Kellőképpen  tisztában  volt  azzal,  hogy  a  tudományszervezés  alapvető 



feladata a különböző szervezeti szinteken felmerülő igények és lehetőségek 

összhangjával  biztosítani  a  tudományos  tevékenység  eredményes 

megoldását,  de  beletartozik  a  tudományos  eredmények  eljuttatása  a 

felhasználóhoz, vagyis az eredmények gyakorlatban való hasznosulása. 

De  mint  minden  elkötelezett,  a  munkáját  hivatásként  megélő  és  művelő 

ember,  Szabó  Márta  sem  érte  be  a  korábban  megszerzett  ismeretek, 

tapasztalatok alkalmazásával, hanem tovább szélesítette, mélyített tudását, 

és 1985-ben a hadtudományok kandidátusa lett. Kandidátusi disszertációja 

„A Belügyminisztériumi tudományos kutatómunka információáramlásának 

modellje:  hálózati  problémái,  kritikus  pontjai,  szaknyelvi  sajátosságai  és 

fejlesztésének  lehetőségei”  címmel  tudományos  alapját  képezték 

tudományszervezői munkájának. 

Magas  színvonalú  és  eredményes  munkájában  szem  előtt  tartotta  és 

alkalmazta a disszertációban megfogalmazott tudományos eredményeket is. 

A tudományszervezés szempontjából két, figyelemre méltó elemet érdemes 

kiemelni:  Az  egyik:  „A  Belügyminisztérium  tudományos  munkájában 

érvényes  tudományos  információ  értelmezésének  megalkotása;  valamint 

több olyan elvi és módszertani kérdés megfogalmazása, amelyek a rendszer 

fejlesztése szempontjából determináló tényezőként jelentkeznek”. A másik 

pedig:  „Az  információáramlás  rendszer-modellje  korszerűsítésére  tett 

tervezési  és szervezési  javaslatok,  amelyek hasznosításának lehetőségei  és 

szükségessége  a  szakmai  vezetés  előtt  már  bizonyítottak  és  a  fejlesztés 

lépcsőzetességével  folyamatosan  megvalósításra  kerülnek.”  Bár  eltelt 

néhány  év  e  munka  megjelenése  óta,  ma  is  mintául  szolgálhat  a 

tudományszervezéssel foglalkozók számára, hogy a tervezés, a szervezés, az 

irányítás,  a  tudományos  kapcsolatok  működtetése,  az  azokban  való 
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együttműködés  komplex  rendszerében  egy  konkrét  terület  –  mint  pl.  az 

említett információáramlás – miként közelíthető meg, dolgozható fel. 

És  végül  még egy szín a palettán,  amelynek megrajzolását  Hamvas Béla 

szavai szolgálják talán a leghívebben: „A más üdve előbbre való, mint az 

enyém. Azt hiszem ez a legnehezebb (és a legtöbb), amit meg tudunk tenni.” 

Mondhatjuk ezt azért is, mert saját tudományos tevékenysége mellett illetve 

azzal együtt Márta Asszony anya volt, aki gyermeket nevelt, feleség volt, aki 

méltó  módon  hozzájárult  férje  sokirányú  tudományos  tevékenységének, 

szakmai munkájának eredményes végzéséhez. 

Tisztelt  Márta  Asszony,  valamennyiünk  nevében  kívánjuk  Önnek,  hogy 

további színeket téve a palettára, legyen boldog az élete.   
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